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Kjære Nei til EU aktivist

Nei til EU er en møteplass for mange ulike folk og aktivister fra hele landet. Vi kommer fra 

ulike politiske og organisatoriske tradisjoner. Noen av oss er helt ferske med politisk arbeid, 

mens andre har arbeidet i organisasjoner eller partier i mange år. Dette er en håndbok der 

tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen, både lokalt og sentralt, kan finne fakta eller råd 

om organisasjonsarbeidet for neikampen. Noen vil sikkert lese håndboka fra perm til perm, 

men vi tror også at håndboka vil fungere godt som et oppslagsverk. 

  

Her vil du finne råd og tips i ditt daglige arbeid i Nei til EU. Det er en kort innføring i NtEUs 

og EUs historie, praktisk veiledning til hvordan en driver et lag og en oversikt over den 

organisatorisk oppbygging av Nei til EU, veiledning til studiearbeid, pressehåndtering og 

verving. Bakerst i håndboka finnes en samling vedlegg som vi tror du kan få bruk for i det 

daglige arbeidet. Det er selvsagt fritt fram til å kopiere det du trenger. 

Nei til EUs landsmøte har bedt om å få laget denne organisasjonshåndboka , fordi Nei til EU er 

en vital organisasjon som hele tiden får inn nye medlemmer og tillitsvalgte. Vi vil veldig gjerne 

at alle nye i organisasjonen skal føle seg hjemme så snart som råd, derfor tror vi at et slikt felles 

oppslagsverk vil være til nytte i mange år fremover. 

Vi som har laget denne håndboka heter, Vigdis Hobøl, Cathrine S. Amundsen, Hege Lothe, 

Sindre Humberset, Bergljot Heinåli, Eivind Formoe, Kjell Arnestad, Martin Dalin og Dag 

Seierstad. 

Vi håper at du vil ha nytte av  organisasjonshåndboka. Lykke til! 

Oslo, september 2006
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Del 1   
Kampen mot EU i Norge fra 1962 til i dag

I denne delen gis det en historisk gjennomgang av kampen om EU-medlemskap i Norge fra 962 

og helt fram til i dag.

1. fase: Debatten om medlemskap i EEC
EU så dagens lys . januar 958 under navnet EEC, Det europeiske økonomiske fellesskapet. 

Allerede våren 96 ble spørsmålet om norsk medlemskap satt på dagsordenen. Fra høsten 

96 oppsto det tverrpolitiske grupper som reiste debatten om Norge var tjent med et slikt 

medlemskap. De viktigste var Aksjon mot medlemskap i Fellesmarkedet – de 43 med basis på 

venstresida i arbeiderbevegelsen, Opplysningsutvalget av 962 med basis i bondeorganisasjonene 

og det svært aktive Bergensutvalget mot EEC. Store demonstrasjoner ble organisert våren 962, den 

største i Oslo i juni 962. Hovedkravet var «Spør folket!» – altså et krav om at EEC-spørsmålet måtte 

avgjøres ved en folkeavstemning. 

I april 962 vedtok Stortinget med overveldende flertall å gå til forhandlinger om medlemskap, 

men forhandlingene kom aldri i gang. Storbritannia og Danmark hadde også søkt om 

medlemskap, men i januar 963 la president de Gaulle i Frankrike ned veto mot britisk 

medlemskap. Dermed var det heller ikke aktuelt med norsk eller dansk medlemskap.

De lokale og regionale gruppene av EEC-motstandere hadde avtalt å møtes for å samordne arbeidet 

– om mulig i en felles organisasjon – noen få dager etter at de Gaulle avblåste debatten om norsk 

medlemskap i EEC. Møtet ble likevel holdt (i Det Norske Teatret) og pekte ut en gruppe personer 

som en beredskapsgruppe i fall spørsmålet om norsk medlemskap på ny skulle bli aktuelt.

Aktuelt ble det allerede i 967, men på ny ble britisk medlemskap blokkert av de Gaulle – og denne 

gang så tidlig at det knapt ble noen EEC-debatt i Norge det året.

2. fase: Kampen om medlemskap i EF

I juni 970 vedtok Stortinget – på nytt med overveldende flertall – å sende en søknad om 

medlemskap i EF – Det europeiske felleskapet – som EEC ble omdøpt til.

I januar 970 møttes medlemmer av den beredskapsgruppa som var utpekt på Det Norske Teatret 

sju år tidligere. De tok initiativet til å stifte Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet – 

i praksis var navnet rett og slett Folkebevegelsen. Ingen var i tvil om hvilken folkebevegelse det 

dreidde seg om.

Folkebevegelsen fikk etter hvert rundt 30 000 medlemmer og hadde lokal aktivitet i de fleste 

kommuner og lokalsamfunn. Tida var knapp. Fra starten i august 970 til folkeavstemningen 25. 

september 972 gikk det bare to år. All innsats ble satt inn på utadvendt virksomhet – og ikke på 

å bygge opp en organisasjon med vedtekter og årsmøter og alt som trengs i en organisasjon som 

skal vare en stund. Men aktiveten var stor. 
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Sentralt ble det produsert løpesedler og aviser til massespredning, hefter og utredninger. Det ble 

organisert landskonferanser og demonstrasjoner i de større byene.

Lokalt fikk standsvirksomheten sitt store gjennombrudd i det norske politiske landskapet. 

Debattmøtene nådde mest aktivistene, men utallige leserbrev nådde et større publikum.

I tillegg til den tverrpolitiske Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet organiserte 

nei-sida i Arbeiderpartiet og AUF seg i Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk 

medlemskap i EF (AIK), mens SUF (m-l) drev sin virksomhet gjennom Arbeiderkomiteen mot EEC 

og dyrtid (AKMED). Mange medlemmer av Arbeiderpartiet og AUF var samtidig aktive og hadde 

ledende posisjoner innen Folkebevegelsen.

Forhandlingene med EF førte fram til et forhandlingsresultat som ble lagt fram for en 

rådgivende folkeavstemning i september 972. Ved folkeavstemningen stemte 53,5 % av velgerne 

«nei» til medlemsskap i EF,og valgdeltakelsen var på 79,2 %.

Etter folkeavstemningen ble det forhandla fram en frihandelsavtale med EF. Frihandelsavtalen 

ga tollfrihet for industrivarer og en del fiskeprodukter. Landbruksvarer ble holdt utenfor 

avtalen. 

3. fase: Kampen om EØS
I mars 989 møttes statsministrene i de seks daværende EFTA-landene (Norge, Sverige, Finland, 

Island, Østerrike og Sveits) i Oslo og vedtok at de ville ha en avtale med EF som kunne gi «en 

størst mulig realisering av fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer». (Oslo-erklæringen av 

5. mars 989)

Denne Oslo-erklæringen var et politisk kupp. Det hadde ikke vært noen offentlig debatt om å 

forplikte Norge på en slik måte. Innholdet i erklæringen var heller ikke klarert med Stortinget. 

Det var et kupp også fordi «fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer» er kjernen i det EF 

som flertallet av de norske velgerne avviste ved folkeavstemningen i 972.

Forhandlingene om en slik avtale tok til i april 990. Som grunnlag for forhandlingene godtok de 

seks EFTA-statene hele det lovverket og alle de rettsavgjørelser som sikrer EUs frie flyt av varer, 

tjenester, kapital og arbeidskraft.1

Forhandlingsresultatet forelå i mars 992. Det innebar at  Norge skulle bli del av EUs indre 

marked for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

Nei til EU var i et dilemma i forhold til EØS-avtalen. Det var klart at det store flertallet av 

medlemmene ikke kunne godta en avtale som bandt Norge til EUs fire markedsfriheter. 

Samtidig var det vanskelig å gå mot en avtale så lenge forhandlingene pågikk. Nei til EU valgte 

derfor å stille krav til avtalen som opplagt ikke kunne innfris, og medlemmer i Nei til EU jobba 

aktivt for at også andre organisasjoner skulle stille tilsvarende krav.
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Det trygge grunnlaget for EØS-standpunktet til Nei til EU ble lagt gjennom de utredningene 

– én fra mai 99 og én fra januar 992 – som jusprofessor Torstein Eckhoff sto i spissen for. 

Disse utredningene gir fortsatt den beste analysen av hva EØS-avtalen betyr for det norske 

samfunnet.

Nei til EU krevde at EØS-avtalen måtte legges ut til folkeavstemning, men nådde ikke fram 

med det kravet. 

Det avgjørende ble derfor om en kunne sikre at minst en fjerdedel av representantene på 

Stortinget stemte mot avtalen. Avtalen innebar at Norge på visse områder avsto suverenitet til 

overnasjonale organ, blant annet til EFTA-domstolen. I henhold til Grunnlovens § 93 trengtes 

det derfor 3/4 flertall i Stortinget for å godkjenne avtalen, det vil si minst 24 stemmer.

De siste ukene før stortingsbehandlingen var det en serie med politiske streiker mot EØS-

avtalen på de store arbeidsplassene på Vestlandet. Meningsmålingene viste for første gang 

dødt løp mellom ja og nei til EØS-avtalen. Men på Stortinget ble EØS-avtalen godkjent 6. 

oktober 992 med stemmetallene 30-35. Siden Sveits – etter en folkeavstemning i desember 

992 – ikke godkjente EØS-avtalen, måtte avtalen til ny behandling i Stortinget. EØS-avtalen 

ble derfor endelig vedtatt av Stortinget i april 993. 

EØS-avtalen trådte i kraft . januar 994. Den var fra starten en avtale mellom EU og seks 

EFTA-land. Tre av dem, Sverige, Finland og Østerrike ble etter folkeavstemninger medlem av 

EU fra . januar 995. Siden da har EFTA-sida i EØS bestått av Norge, Island og Liechtenstein. 

4. fase: Kampen mot medlemskap i EU

Brundtland-regjeringen tok høsten 992 initiativet til å sende en søknad om medlemskap i EU. 

Forhandlinger med EU kom i gang våren 993 og ble avslutta i mars 994. 

Sommeren 988 tok Kristen Nygaard initiativet til å stifte Opplysningsutvalget om Norge og EF. 

I løpet av 989 og 990 ble det oppretta slike utvalg i de fleste fylker. Disse utvalgene ble enige 

om å gjøre om opplysningsutvalgene til en landsomfattende organisasjon med navnet Nei til EF. 

Organisasjonen stiftet navn til Nei til EU etter at EF (Det Europeiske Fellesskapet) skiftet navn 

til EU (Den Europeiske Union) i  Maastrichttraktaten, som ble vedtatt i 992 og trådte i kraft i 

993.

Nei til EU ble helt fra starten bygd opp som en organisasjon med lokallag, fylkeslag, landsmøte 

og sentralledelse. Fylkeslaga valgte fylkesstyrer på årsmøtene sine og fylkesdelegater til 

landsmøtet. Landsmøtet valgte på vanlig vis medlemmene i det sentrale styret. Kristen Nygaard 

ble valgt til leder i Nei til EU fra starten i 990 og var leder fram til landsmøtet i mai 995.

Nei til EU fikk raskt fylkeslag i alle fylker og allerede i løpet av 992 lokallag i de fleste kommuner 

i landet. I 994 var Nei til EU en av landets største organisasjoner med 45 000 medlemmer og 

med lokallagsvirksomhet i alle landets kommuner.
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Nei til EU hadde en omfattende produksjon av informasjonsmateriell. I 994 produserte 

sentralleddet i overkant av 60 informasjonstrykksaker med et samlet opplag på 9,2 millioner 

eksemplarer. I tillegg kommer 42 utgaver og ,7 millioner eksemplarer av Standpunkt 

og materiellproduksjon i fylkeslagene. I årsmeldinga til Nei til EU fra 994 anslås det at 

fylkeslaga produserte mellom 5 og 0 millioner trykksaker. Informasjonsmateriellet bidro 

til kunnskapsbygging blant medlemmer og nei-sympatisører ved at det ble tatt i bruk i 

studieringer og egenstudier. Løpesedler og enkle trykksaker var viktige for utvikling og 

spredning av argumentasjon. Materiellet var også viktig for lokal aktivitet og synliggjøring av 

Nei til EU.  

En samlet utredning av virkninger av medlemskap i EU ble gitt ut av Nei til EU i 994. I 

utredninga ble de viktigste konsekvensene av norsk EU-medlemskap gjennomgått, og den 

imøtegikk også regjeringens stortingsmelding om virkninger av EU-medlemskapet på en 

rekke områder. Utredninga var på 260 sider og ble trykt i 50 000 eksemplarer.

Det største organisasjonsløftet var Lesebok 994 – ei bok med noveller, essays og dikt av 

tredve av våre mest kjente forfattere. Boka ble trykt i et opplag på ,8 millioner – det største 

opplaget noen skjønnlitterær forfatter har opplevd i Norge. Boka ble spredt til så godt som alle 

husstander i Norge av aktivistene i Nei til EU. Minst 0 000 mennesker deltok i denne dugnaden.

Et mangfold av arrangementer, møter og aksjoner preget nei-fronten i 994. Nettopp 

mangfoldet og bredden gjorde at nei-siden kom ut med informasjon til mange. Tokt mot EU var 

ungdomsorganisasjonenes storsatsing og var et informasjonstiltak fra båtdekk langs kysten av 

Sør-Norge sommeren 994. Styrkemarkeringer i form av store demonstrasjoner preget siste del 

av kampanjetida med 9. november i Oslo med nærmere 30 000 mennesker i høstregnet som den 

største markeringa. 

 Tre ekstratog og 300 busser var leid inn for å skysse folk fra hele landet til arrangementet. 

Demonstrasjonstoget var en av de største politiske markeringene i Norge siden andre 

verdenskrig.

Som i 972 hadde nei-sida i Arbeiderpartiet og AUF sin egen organisasjon, Sosialdemokrater mot 

EU (SME). Det var hele tida et nært samarbeid mellom SME og Nei til EU, særlig om innsats retta 

mot fagbevegelsen.

En viktig – og kanskje avgjørende – begivenhet var nei-flertallet på den ekstraordinære LO-

kongressen i september 994. Det faglige utvalget i Nei til EU la ned et enormt arbeid for å 

informere fagbevegelsen og delegatene på kongressen om virkningene av et EU-medlemskap. 

Nei-flertallet ble knapt, på bare seks stemmer i en forsamling på over 300 delegater. Dessuten 

glemte tellekorpset å telle med ordstyrerbordet der det var tre som stemte ja og en som stemte 

nei. Nei-flertallet førte til at alt det kampanjemateriellet som LO-ledelsen hadde forberedt til 

bruk de siste to månedene før folkeavstemningen, ikke kunne trykkes og tas i bruk. 

Folkeavstemningen 28. november 994 ga som resultat at 52,2 prosent av velgerne stemte 

nei. Den historisk høye valgdeltakelsen på 88,9 prosent av de stemmeberettigete ga tyngde 

til resultatet. For andre gang hadde folkeflertallet stått imot det enorme presset fra 

regjeringsapparat, stortingsflertall, organisasjonseliter og media. De hadde pengene – vi hadde 

de aktive menneskene.
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5. fase: EØS-utvidelse og Schengen-kritikk 

Etter nei-et i folkeavstemningen, ble EØS-avtalen stående som Norges tilknytning 

til EU. Kritikk av EØS-avtalens konsekvenser og beredskap i forhold til en eventuell 

medlemskapsdebatt har preget Nei til EUs arbeid etter 994. Nye, kontroversielle saker har 

også kommet opp, ikke minst Schengen-avtalen.

 

Da EØS-avtalen ble inngått, omfattet den ikke EUs regelverk for veterinær grensekontroll, 

dyrevern, og import av levende fisk, sau og geit. I 998 forhandlet imidlertid regjeringen frem 

en avtale med EU om å fjerne denne grensekontrollen. 

 I stedet skulle Norge overta EUs ordninger og bli del av EUs yttergrense mot andre land når 

det gjelder veterinærkontroll. Nei til EU var imot å utvide virkeområdet for EØS-avtalen, og 

det ble startet en kampanje mot denne veterinæravtalen. Størstedelen av det veterinærfaglige 

miljøet advarte også imot å fjerne grensekontrollen. Avtalen ble imidlertid godkjent av et 

flertall i Stortinget 7. desember 998.

 

Nye EU-regler som gjelder det indre markedet skal også innarbeides i EØS-avtalen. Flere 

av disse regelverkene har vært omstridt og er regler som norske myndigheter på egen 

hånd neppe hadde tatt initiativ til. Blant regelverkene Nei til EU har krevd veto imot, er 

oljedirektivet (godkjent av Stortinget i 995), gassmarkedsdirektivet (godkjent i 200), de tre 

matsminkedirektivene (godkjent i 200), barnematdirektivene (godkjent i 2002) og direktivet 

om patent på liv (godkjent i 2003). Vetoretten i EØS er ennå ikke tatt i bruk.

 

Schengen-avtalen innebar at personkontrollen mellom Norge og EU-landene ble avskaffet. 

Samtidig skulle Norge gjennomføre samme yttergrensekontroll mot tredjeland som EU-

landene praktiserte. I Schengens informasjonssystem (SIS) skulle man etablere og samkjøre 

en bred personregistrering, som Nei til EU mente var i strid med sentrale personvern- og 

rettsikkerhetshensyn. Avtalen ble først, i 997, inngått med ti EU-land. Kort tid etter flyttet 

EU-toppmøtet i Amsterdam hele Schengen-samarbeidet inn i EU. En ny avtale med EU om 

politi- og justissamarbeid ble godkjent av Stortinget i 998.

Nei til EUs medlemstall gikk naturlig nok kraftig ned etter folkeavstemningsåret 994. I 996 

hadde organisasjonen 25 096 medlemmer. Tallet har siden vært relativt stabilt, med en viss 

vekst de siste årene. I 2005 hadde Nei til EU 26 076 medlemmer.

6. fase: Kampen for et annet Europa
Det som mange norske velgere ante i 972 – og skjønte i 994 –  bryter nå fram også i mange 

EU-land. Det kan bryte fram annerledes enn vi er vant til i Norge. Men grunnlaget for 

utbruddene har mye til felles med grunnlaget for den folkelige EU-motstanden i vårt eget 

land: «Vi får et annet samfunn enn det vi vil ha.»

Overalt i Europa skjer det samme: velferdstjenester undergraves, offentlige tjenester 

privatiseres, arbeidsrettslige ordninger svekkes, og faglige rettigheter angripes. Økt 

konkurranse betyr raskere omstilling, hardere jobbkrav, flere nedleggelser, mer pendling, mer 

uføretrygding, mer førtidspensjonering og flere arbeidsløse. Klimaet i arbeidslivet blir tøffere 

for alle.
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EUs indre marked er bygd opp for å øke all denne konkurransen – i alle bransjer, på alle 

samfunnsområder. I 972 ante mange i Norge at slik kunne det gå, i 994 skjønte mange det, i 

2006 har mange rundt om i Europa, også i Norge, opplevd det så direkte på kroppen at EU ikke 

lever like trygt som før.

Europeiske forbrukere merker konkurransen gjennom et industrilandbruk der GMO blir mer 

og mer vanlig som såfrø (genmais) og i dyrefor – og dermed matvarer som mais, kjøtt, egg og 

melk. EU tvinger også fram mer tilsetningsstoffer i matvarene. Det kom på spissen da EU, 

mot sterke protester fra Danmark, vedtok at kreftframkallende nitritter og nitrater er tillatt 

i økologisk mat. Utenfor unionen føler mange fattige land EUs aggressive press for at de skal 

åpne sine markeder for handel, mens landene ikke får den samme tilgangen til EUs indre 

marked.

EU er ikke eneste årsak til denne utviklingen – som EØS ikke er det i Norge. Men EU skyver 

systematisk på i denne retningen – og EU-systemet er skrudd sammen slik at EU blir den 

nådeløse rammen for et samarbeid der ønsker om å prøve ut veier i andre retninger, framstår 

som så «urealistisk» at de ikke tas på alvor. 

Den motviljen som brøt fram mot forslaget til EU-grunnlov ved folkeavstemningene i 

Frankrike og Nederland i mai 2005, var vel så mye retta mot nasjonale politikere og eliter 

som mot EU. Men opprøret retter seg mot en samfunnsutvikling som stadig flere reagerer 

på – og tar form av en protest mot et sjikt av politikere som ikke tar opp kampen mot denne 

samfunnsutviklingen, verken gjennom EU eller i den nasjonale politikken.

Dermed ble debattene i Frankrike og Nederland en EU-debatt av samme slag som den vi hadde 

i Norge i 994. På dette området er vi ikke lenger «annerledeslandet».
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Del 2
Ei folkerørsle

Organisasjonen Nei til EU har ei dobbeltrolle i norsk politikk. På den eine sida er vi ein 

sjølvstendig medlemsorganisasjon, med personleg medlemskap og eige organisasjons-

demokrati. På den andre sida er Nei til EU ein møteplass, kunnskapsbank og koordinator for 

alle organisasjonane og partia på nei-sida. 

 

Denne dobbeltoppgåva mellom å vere ein medlemsorganisasjon og ein fellesskap for nei-parti 

og nei-organisasjonar, gjer at det å vere tillitsvald i Nei til EU har heilt spesielle utfordringar 

knytt til å skape og vedlikehalde breifronten. Det er denne breifronten som er grunnlaget for 

at Nei til EU har vore den største folkerørsla i Noreg.

Berebjelkar for Nei til EU

Alt frå starten av var det klart at Nei til EU skulle byggjast opp med lokallag, fylkeslag og 

sentrallekk. Landsmøtet vart det øvste organet, og det møtest kvart år. Målet om å halde 

Noreg utanfor EU er og var sjølvsagt lett å samle seg om, men mange ynskte òg å vedta 

ei politisk plattform som kunne seie noko om kva Nei til EU er for. Etter lange og viktige 

debattar vart landsmøtet samla i Førde i 992 samde om Berebjelkar for Nei til EU. 

 

Berebjelkane syner fram det nei-folk vil oppnå med å seie nei til EU. Første hovudpunkt er 

at vi er for folkestyre og at vi vil hindre at viktige avgjerder vert vedtekne i maktsentra utan 

effektiv folkevald kontroll. Etter det står ein saman om velferdsstaten, sikre miljøkrav, 

arbeid for alle, levedyktige lokalsamfunn, samane sine rettar og ei målsetting om å arbeide 

mot den aukande ressursbruken og miljøureininga i verda. I 998 vart berebjelkane utvida 

med eit punkt som er retta inn mot den økonomiske globaliseringa, som kan hindre nasjonal 

sjølvråderett. 

 

Berebjelkane gjev altså hovudargumenta for kva samfunn ein ynskjer seg, framfor norsk 

medlemskap i EU. Det er semje om at berebjelkane ikkje skal gje eit heilskapleg syn på 

korleis Noreg bør vere utanfor EU. Slike heilskaplege syn vil ein finne i andre organisasjonar 

og parti i nei-alliansen. Hovudoppgåvene til Nei til EU er såleis å halde Noreg utanfor 

EU. Berebjelkane gjev ei klar politisk retning i spørsmålet om kvifor det er rett for Noreg 

å stå utanfor EU, og gjev oss som er aktive i Nei til EU ei felles plattform for arbeidet og 

argumentasjonen. 

Nei-fronten

At nei-rørsla har ein felles kjerneargumentasjon, tyder ikkje at dette er den einaste 

argumentasjonen mot EU. Kvar av dei ulike organisasjonane og partia i nei-alliansen har 

også utvikla eigne argument mot EU. Det er ikkje ei svekking, men snarare ein styrke for nei-

saka. Inn i ein ny folkeavstemmingsfase vil det truleg vekse fram grupperingar som er imot 

EU, som ikkje vil kunne slutte seg til Nei til EU sine berebjelkar av ulike grunnar. For Nei til 

EU vert det viktig å avklare tilhøvet til desse gruppene og finne ei form for sameksistens som 
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kan fungere for alle partar, og som samla kan styrke nei-saka. Nei til EU skal ikkje ha formelt 

eller uformelt samarbeid med grupperingar som kjem med rasistiske ytringar. 

 

Nei til EU tek mål av seg til å vere ein sterk frontorganisasjon med nettverk som kan 

mobiliserast raskt. Nei-alliansen er ei samansetting av parti, organisasjonar, politiske miljø 

og enkeltpersonar som er mot norsk EU-medlemsskap. Som det gjekk fram av det historiske 

kapitlet, har denne alliansen funne saman i EU-kampen i over 30 år. Nei-alliansen er altså eit 

samleomgrep for alle dei som stør opp om Nei til EU på ulikt vis, anten politisk, organisatorisk 

eller økonomisk. Ingen i nei-alliansen har altså nokon formell medlemsskap i Nei til EU.   

Derimot freistar Nei til EU å sørgje for at både lokallag, fylkeslag, sentrallekken og landsmøtet 

er sett saman på ein slik måte at heile nei-alliansen kjenner seg representerte. Nei til EU har 

nære kontaktar med politiske parti, politikarar og organisasjonar innanfor mellom anna 

miljørørsla, fagrørsla, kvinnerørsla, bøndene, målrørsla, samiske miljø og fiskarane. 

Kultur og politikk
Av di Nei til EU er ei grasrotrørsle som femnar breitt, er det særs viktig at ein får fram kultur 

i organisasjonen. Det er viktig at Nei til EU medverkar til mangfald i kulturlivet og til å 

synleggjere lokal kunst og kultur i alle samanhengar der det let seg gjere. Mange kulturfolk 

har eit sterkt politisk engasjement, som kan få fram gode nei-argument på andre måtar enn 

tillitsvalde i organisasjonen kan. På alle Nei til EU-arrangement bør ein arbeide for å få til 

kulturelle innslag. Samarbeid med det lokale kulturlivet og kulturpersonar som stør neisaka, 

er ei sentral oppgåve for tillitsvalde i Nei til EU. Kultur er eit viktig samlingspunkt, og gode 

kulturelle opplevingar skaper glød i organisasjonen. Utan dei gode kulturelle opplevingane 

er det vanskeleg å mobilisere den entusiasmen som vert kravd for at folkerørsler skal vinne 

kampen mot sterke motkrafter. Kultur verkar også politisk til å synleggjere breidda i nei-sida 

sitt engasjement mot at Noreg skal bli ein del av freistnaden på marknadsstyrt einsretting.

Viktige målgrupper for Nei til EU
Røynslene frå tidlegare røystingar i Noreg, og frå Sverige og Danmark, syner at EU-spørsmålet 

følgjer klassetilhøyrsle og sosiale skiljeliner. Vanlege folk i by og bygd er den viktigaste krafta 

i motstanden mot EU-prosjektet. Samtidig engasjerer spørsmålet om EU-medlemskap breitt 

og omhandlar vitale interesser som gjer det mogleg med breie alliansar, òg med krefter i 

næringslivet og i den politiske eliten. 

 

I det daglege arbeidet i Nei til EU er det viktig å tenkje på at vi skal nå fleire målgrupper. Nokre 

av desse målgruppene er ikkje klart organiserte – det kan difor vere viktig å heile tida tenkje 

breidd i aktivitetstilbod og politikkutvikling. Det gjeld enten om ein er i eit lite lag eller i større 

samanhengar.

 

Døme på ulike målgrupper er: Kvinner, bygdefolk/bønder, ungdom, kulturarbeidarar, 

fagrørsle, miljøvernarar, fiskarar, vitskapsfolk, samar, kristne miljø og innvandrarar. Kvar 

enkelt av desse målgruppene er viktig for å sikre fleirtal mot EU. Strategidokumentet for Nei 

til EU som vart utarbeidd i 2004 gjev eit oversyn over desse målgruppene.
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Respekt for kvarandre 

Styrken til Nei til EU er at vi er ei folkerørsle. Det tyder at vi samlar mange ulike folk og miljø. 

Det er viktig å møte kvarandre med respekt. Alle har kvar si oppgåve i Nei til EU og på nei-sida, 

og alle politiske miljø yter sin avgjerande skjerv for å sikre fleirtalet av nei-folk i Noreg. Vi er 

rett og slett sterkare saman enn kvar for oss. Det har vore avgjerande for Nei til EU å skape ei 

sams røyndomsoppfatning i organisasjonen. Grunnen til dette er at sjølv om organisasjonen 

er sett saman av folk som har svært ulike politiske oppfatningar, så er det viktig å verte samde 

om kva som er dei felles utfordringane for Nei til EU. Sams røyndomsoppfatning er ikkje noko 

som er skapt ein gong og så vert verande. 

Det politiske landskapet rundt organisasjonen endrar seg, og samansettinga av folk og 

oppfatningar endrar seg i organisasjonen. For å skape ei sams røyndomsforståing er det heile 

tida viktig å halde i gang den politiske debatten i organisasjonen. Då er det sjølvsagt viktig å 

vere på jakt etter kva vi er samde om, men også kva vi ikkje er samde om. 

Det vert ikkje meir semje av at ingen diskuterer. Difor er det viktig å bruke møta i laget til òg 

å diskutere aktuelle politiske emne. Både for å lære meir av kvarandre, men òg for å utvikle 

politikk for Nei til EU. 

Jamnlege ordskifte gjer oss som tillitsvalde betre rusta til dei tider då vi gjerne må fatte 

avgjerder på kort varsel og ikkje har god tid til å drøfte gjennom alle problemstillingane. 
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Del 3 
Organisasjonen Nei til EU

I denne delen beskrives oppbyggingen av Nei til EU, hva det vil si å være medlem og hvordan 

medlemmene er organisert i lokal- og fylkeslag. Deretter gjennomgås organisasjons-

demokratiet i Nei til EU og fundamentet det hviler på. Delen inneholder en kort gjennomgang 

av ansvarsområder for de ansatte og en beskrivelse av de mest sentrale utvalgene i Nei 

til EU, Ungdom mot EU og Studenter mot EU. Til slutt gjennomgås de mest sentrale 

kommunikasjonsrutinene i Nei til EU. 

Medlemmene og medlemsregisteret
Medlemmene er ryggraden i organisasjonen – både politisk og økonomisk. Et høyt 

medlemstall gir politisk tyngde og økonomisk handlefrihet. Nei til EU trenger både 

medlemmer som er aktive i lokal- og fylkeslag og medlemmer som støtter opp om 

virksomheten gjennom å betale kontingenten. Medlemmene er vår viktigste kanal for å nå ut 

med informasjon og argumentasjon til folk i hele landet. Alle medlemmer, nye innmeldinger, 

utmeldinger, adresseendringer o.l. skal rapporteres inn til det sentrale medlemsregisteret 

i Oslo. Fylkeslag og lokallag bestiller oppdaterte medlemslister hver gang de skal ha 

utsendinger, ringerunder eller andre aktiviteter hvor de trenger medlemslister. Medlemslister 

kan mottas både på e-post, diskett, papir og som klistrelapper. Alle nye medlemmer mottar 

en velkomstpakke med velkomstbrev fra sentralleddet og fylkeslaget, siste nummer av 

medlemsbladet og noen enkle profileringsartikler. Fylkeslagene mottar jevnlig oversikt 

over nye medlemmer i sitt område og et par ganger i året mottar lokallagene oppdaterte 

medlemslister.

Fylkeslag og lokallag 
På lokalt plan er medlemmene organisert i lokallag som igjen er knyttet til fylkeslag. 

Lokallagene har nøkkelrollene i lokalsamfunnene, mens fylkeslaget har en viktig 

koordinerings- og tilretteleggingsfunksjon for lagene. Fylkeslagene er i tillegg en politisk 

aktør på fylkesplan.

Kontaktpersoner

I kommuner hvor det ikke er grunnlag for å danne lokallag, knytter Nei til EU til seg 

kontaktpersoner. Disse kontaktpersonene mottar post fra sentralledd og fylkeslag og 

forventes å følge opp for eksempel kampanjer i forbindelse med valg. Kontaktpersonene skal 

bidra positivt som talerør for Nei til EU i fylket og lokalsamfunnet. 

Lokallagene

Lokallagene organiserer medlemmene på lokalt plan. De fleste lokallag følger 

kommunegrensene . Noen steder har to eller flere kommuner gått sammen og dannet et lag. 

Lokallagene er en politisk aktør i lokalmiljøet, men har også ansvar for verving av medlemmer, 

kontakt med medlemmer og organisering av lokal aktivitet. Lokallagene forventes å følge opp 
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kampanjer vedtatt på landsmøtet, samarbeide med andre nei-aktører i lokalmiljøet og spre 

informasjon – kort sagt være Nei til EUs viktigste markedsfører lokalt. Lokallagene må hvert 

år arrangere årsmøte hvor det legges planer for arbeidet, hvor regnskap godkjennes, budsjett 

diskuteres /vedtas og det velges et lokallagsstyre. Lokallag bør ha egne vedtekter og det finnes 

standardvedtekter for lokallag som lagene oppfordres til å bruke. Det er lokallagsårsmøtets 

oppgave å vedta vedtekter. Lokallaget kan også vedta forslag til tiltak som omfatter fylkeslaget 

eller hele Nei til EU. Disse tas i tilfelle videre til fylkeslagsårsmøtet. Aktive lokallag har rett 

til økonomisk tilskudd fra fylkeslaget. Praksisen for dette varierer fra fylkeslag til fylkeslag, 

men lokallagene har ansvar for å framskaffe den dokumentasjonen fylkeslaget etterspør for å 

overføre penger. 

Fylkeslagene

Fylkeslagene er det organisatoriske og politiske bindeleddet mellom lokallagene og Nei til 

EU sentralt. Fylkeslagene skal gi starthjelp til lokallag, holde oversikt over hvilke lokallag og 

kontaktpersoner som finnes i fylket og følge aktivt opp disse. Fylkeslaget følger opp lokallag 

og ressurspersoner ved å legge til rette for politisk og organisatorisk skolering. Fylkeslaget 

skal gi lokallagene assistanse når det trengs, slik at de kan være synlige i lokalmiljøet og 

rekruttere medlemmer. Mange fylkeslag arrangerer egne lokallagssamlinger for å gjøre 

dette. Fylkessekretæren utøver en servicefunksjon også for lokallagene og er behjelpelig 

når lokallagene henvender seg til fylkeskontoret. Ofte er fylkesekretæren et svært viktig 

bindeledd mellom lokal- og fylkeslag i det daglige arbeidet.

 

Fylkeslaget skal være en viktig politisk aktør i fylket. Dette innebærer å samordne aktiviteter 

på fylkesplan, være aktiv i media og delta på større arrangement i fylket. Fylkesårsmøtet 

er fylkets høyeste organ og skal godkjenne årsmelding og regnskap. Årsmøtet skal 

også vedta, arbeidsplan, budsjett og vedtekter og velge et fylkesstyre med ansvar for 

driften av fylkeslaget. Årsmøtet velger valgkomité, revisor og delegater til Nei til EUs 

landsmøte. Lokallag, fylkesstyre og enkeltmedlemmer kan komme med forslag til saker til 

fylkesårsmøtet. Fylkeslaget mottar halvparten av kontingentinntektene fra medlemmene 

i fylket. Utbetalingen av disse inntektene skjer minst to ganger i året. Fylkeslaget fordeler 

deretter penger til lokalleddet etter retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøtet.  

Nei-alliansen

Det er viktig at fylkeslaget holder tett kontakt med EU-kritiske partier, organisasjoner og 

foreninger på fylkesplan. De fleste fylkeslag samler nei-aktører i fylket til enkeltvise eller 

felles samrådsmøter minst en gang i året. Noen fylkeslag har også fylkesrådssamlinger 

etter modell fra rådet i Nei til EU. Her møtes representanter fra lokallag, direkte oppnevnte 

rådsmedlemmer (gjerne folk fra ulike miljø på nei-siden) og fylkesstyret til samråd mellom 

årsmøtene. 

Organisasjonsdemokratiet

Nei til EU er en demokratisk organisasjon, det vil si at medlemmene styrer Nei til EU. Her 

beskrives oppbygginga av organisasjonen, dette vil si lovene for Nei til EU, det politiske 

grunnlaget, landsmøtet, rådsmøtet, styret og kontrollkomiteen. For å få til et levende 

demokrati trengs vilje og aktiv deltakelse i alle ledd i organisasjonen. 
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Lover

Lovene (eller vedtektene) for Nei til EU beskriver de til enhver tid gjeldende reglene for 

organisasjonsdemokratiet i Nei til EU og vedtas av landsmøtet. Vedtektene kan endres hvert 

år på landsmøtet. Vedlagt finner du de gjeldende vedtektene for Nei til EU. Fylkeslag og 

lokallag bør også ha vedtekter. Disse kan ikke være i strid med vedtektene for organisasjonen 

som helhet. Standardvedtekter for lokallag og fylkeslag i Nei til EU er også vedlagt.  

Politisk grunnlag

Ved dannelsen av Nei til EU ble det vedtatt en politisk plattform for Nei til EU. Denne 

plattformen heter «Bærebjelker for Nei til EU». Disse slår fast at Nei til EU er en 

antirasistisk folkebevegelse som arbeider mot norsk EU-medlemskap og tilpasning til den 

samfunnsformen EU-systemet innebærer. Bærebjelkene kan revideres av landsmøtet. 

Bærebjelkene i sin nåværende form finner du vedlagt, og de er omtalt i del 2.
 
Landsmøtet

Nei til EUs høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres hvert år. Landsmøtet vedtar 

vedtekter, kontingent, regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsplan. Landsmøtet velger 

leder, nestledere og styre for Nei til EU. Landsmøtet velger også direktevalgte rådsmedlemmer 

til rådet i tillegg til valgkomite, kontrollkomite og revisor. De som har stemmerett på 

landsmøtet er Nei til EUs styre, de direktevalgte rådsmedlemmene, fylkeslederne pluss seks 

representanter fra hvert fylkeslag og 5 delegater fra Ungdom mot EU. Fylkesdelegatene 

velges på fylkesårsmøtet. På landsmøtet møter også valgkomiteen, kontrollkomiteen og 

representanter fra utvalgene. Disse får talerett i «sine» saker. Både fylkessekretærer og det 

sentrale sekretariatet er til stede på landsmøtet. Disse kan få tildelt taletid.  Generalsekretær 

og styret, komiteene og rådet legger fram saker for landsmøtet.  Valgkomiteen  kommer med 

framlegg til nytt styre og direktevalgte rådsmedlemmer. 

 
Rådsmøtet

Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene og har i oppgave å stake ut 

politisk kurs og strategi for Nei til EU. Det skal være plass til brede politiske diskusjoner og 

strategiske vurderinger for organisasjonsbygging. Rådsmøtet består av styremedlemmene, 

to representanter fra hvert fylkeslag (én av hvert kjønn), og direktevalgte rådsmedlemmer. 

Landsmøtet til Ungdom mot EU velger tre representanter til rådet. Det tilstrebes at 

rådsmedlemmene har bakgrunn fra ulike politiske miljøer på nei-siden. Rådet møtes vanligvis 

to ganger i året.

Styret

Styret velges av landsmøtet og er bredt sammensatt politisk og geografisk. Styret leder 

organisasjonen, forvalter midlene til den sentrale virksomheten og har arbeidsgiveransvar for 

sentralt ansatte. Styret setter ned utvalg etter behov. Leder, to nestledere og et styremedlem 

utgjør Nei til EUs arbeidsutvalg. 

Sammen med generalsekretæren har arbeidsutvalget ansvar for å følge opp organisasjonen og 

de ansatte i det daglige og forberede saker til styret, rådet og landsmøtet. 
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Kontrollkomiteen

Landsmøtet velger hvert år en kontrollkomite. Kontrollkomiteen har i oppgave å sørge for 

at alt går lovmessig og demokratisk for seg i Nei til EU. Komiteen deltar på rådsmøtene og 

landsmøtet og legger fram rapport for landsmøtet.

Sentralkontoret og fylkessekretærer 

Hvor mange ansatte Nei til EU har, varierer med intensiteten i EU-saken. I 2006 er det om lag  

ni årsverk på det sentrale sekretariatet og det tilsvarende antall årsverk i fylkessekretærstilli

nger. 

Det sentrale sekretariatet

Det sentrale sekretariatet utfører det daglige arbeidet med driften av organisasjonen etter 

retningslinjer gitt av styret og AU. Sekretariatet er lokalisert i Oslo. Blant oppgavene for 

det sentrale sekretariatet er: Oppdatering av medlemsregister, utredning, produksjon 

av medlemsavis og materiell, utsending av materiell, vedlikehold av hjemmesider, 

økonomiarbeid, koordinering av kampanjer og å arrangere Nei til EUs landsdekkende møter 

og arrangement. Sentralsekretariatet har også et spesielt ansvar for å følge EU-debatten og 

bistå de frivillige i pressearbeidet.

Fylkessekretærene

De fleste fylkeslagene i Nei til EU har en lønnet fylkessekretær i en større eller mindre stilling. 

Å få på plass et velfungerende fylkessekretærkorps har vært del av en bevisst organisatorisk 

opprustning i Nei til EU. Fylkessekretærenes ansvarsområder varierer på grunn av de ulike 

stillingsstørrelsene. Det er vedtatt en felles stillingsinstruks for fylkessekretærene som 

fylkeslagene må forholde seg til som en retningsgivende ramme. I denne instruksen står 

det at fylkessekretærene skal jobbe med å koordinere og følge opp organisasjonsbygging, 

medlemsverving, kampanjeaktivitet, skolering og synliggjøring av aktivitet, materiellsalg og 

alliansebygging, i denne prioriteringsrekkefølgen. De fleste fylkessekretærer er lønnet over 

det sentrale budsjettet. Arbeidsgiveransvaret er plassert sentralt, mens styret i fylkeslaget 

fungerer som arbeidsleder, og har derfor ansvar for å følge opp fylkessekretæren i det daglige 

arbeidet. Fylkessekretærene følges også opp av det sentrale sekretariatet gjennom egne 

samlinger og telefonkonferanser. 

Utvalg

For å styrke argumentasjonen og sakskunnskapen på ulike politiske arbeidsområder blir 

det nedsatt utvalg. Styret har ansvar for å vurdere behovet for utvalg, velge personene 

til utvalgene og gi de mandat. Siden forrige EU-kamp (folkeavstemningen i 994) har 

kvinneutvalget og faglig utvalg vært de høyest prioriterte utvalgene. Disse har også hatt 

betalt sekretærhjelp i form av en kvinnepolitisk sekretær og en faglig sekretær. Nei til EU har 

vanligvis også utvalg som arbeider med miljø, fiskeri og internasjonal EU-motstand. I tillegg 

settes det ned utvalg og politiske arbeidsgrupper på aktuelle felt fortløpende. 

Kvinneutvalget

Kvinneutvalget skal fremme kvinneperspektiver i organisasjonens arbeid og bevisstgjøre 
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og aktivisere kvinnene i organisasjonen. Videre skal utvalget arbeide med nettverksbygging 

innad i organisasjonen og utad i forhold til ulike kvinneorganisasjoner og miljø. Det blir 

arrangert en landsomfattende kvinnekonferanse hver høst. Utvalget og sekretæren skal 

jobbe fram ny kunnskap om EU og kvinner, og jobbe for at denne kunnskapen blir spredd. 

Utvalget deltar i kvinnenettverket Women for a Different Europe. Fylkene oppfordres til å 

utnevne kvinnepolitisk ansvarlige i fylkesstyrene som får ekstra oppfølging av kvinnepolitisk 

sekretær.

Faglig utvalg

Faglig utvalg er satt sammen av tillitsvalgte fra ulike deler av fagbevegelsen. Utvalget og 

faglig sekretær har ansvaret for å formidle kunnskap om faglige spørsmål relatert til EU/

EØS. Utvalget gir ut Faglig nyhetsbrev, avhengig av sakstilfanget og ressurser. Faglig utvalg 

har også gitt ut andre større publikasjoner, blant annet boka «0 år med EØS-virkninger 

for fagbevegelsen» i 2005. Utvalget har sammen med faglig sekretær hovedansvaret for å 

gjennomføre faglige konferanser i NTEUs regi, og dette arrangeres vanligvis hvert år.

Ungdom mot EU
Ungdom mot EU organiserer de unge EU-motstanderne. Aldersgrensen i Ungdom mot 

EU er 30 år. Ungdom mot EU er en selvstendig organisasjon med eget medlemsregister, 

sekretariat, lover, regnskap, arbeidsplan, og organisasjonen har et eget apparat for å ta 

vare på medlemmene sine. De sentrale sekretariatene til Nei til EU og Ungdom mot EU er 

samlokalisert. Medlemsbladet til Ungdom mot EU er Megafon. Nei til EUere og andre kan 

bli abonnenter på Megafon. Ungdom mot EU-medlemmene får Standpunkt, avisa til Nei til 

EU. Ungdom mot EU har landsmøte i januar hvert år. Da møtes representanter fra lokallag 

fra hele landet. De vedtar lover, politisk plattform, arbeidsplan, regnskap, kontingent, 

budsjett og årsmelding. Dessuten velger de leder, nestleder, generalsekretær, sentralstyre- 

og landsstyremedlemmer og valgkomite. Mellom landsmøtene er det landsstyret som er det 

høyeste organet. De møtes som regel fire ganger i året. Ungdom mot EU arrangerer hvert år en 

eller flere nasjonale konferanser, i tillegg til regionale og lokale arrangement. 

 Det er mye å hente i et godt samarbeid mellom Ungdom mot EU og Nei til EU, for eksempel 

i forbindelse med lokale konferanser og møter og felles løft for nei-siden. For folk som jobber 

i Nei til EU, er det viktig å ha respekt for at Ungdom mot EU er en selvstendig organisasjon 

som gjør sine egne prioriteringer. Dette betyr for eksempel at Ungdom mot EU må spørres om 

Nei til EU ønsker å sende post til medlemmene deres. Det er bra om Nei til EU-laget inviterer 

Ungdom mot EU til å delta på arrangementer, men det er opp til Ungdom mot EU selv om de 

vil prioritere dette. I forbindelse med årsmøter i fylkeslag og lokallag har Ungdom mot EU-

medlemmer samme rettigheter som Nei til EU-medlemmer. 

Studenter mot EU

Under EU-kampen i 994 var Studenter mot EU en viktig del av Ungdom mot EU. Det var 

Studenter mot EU-lag på alle universitetene, i tillegg til mange høgskoler. Det er fortsatt 

Ungdom mot EU som har ansvar for å organisere studenter. Arbeidet med å nå ut til studenter 

med nei til EU-argumentasjon er viktig og utgjør et av samarbeidsprosjektene mellom 

Ungdom mot EU og Nei til EU. Ungdom mot EU har et eget studentutvalg, og Nei til EU møter 

med representanter i dette utvalget. 
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Kommunikasjon i organisasjonen

For å være en effektiv og slagkraftig organisasjon, må kommunikasjonen foregå effektivt. Her 

beskrives en del av Nei til EUs ulike kommunikasjonskanaler. 

Medlemsavisa Standpunkt 

Nei til EU har som mål at alle medlemmer skal være godt oppdatert på EU og EØS-spørsmål, 

og klare til å argumentere overfor venner, familie og naboer. Alle medlemmer mottar derfor 

medlemsavisa Standpunkt seks ganger i året. 

Kontakt mellom fylkes-, lokallag og medlemmene

Fylkeslag og lokallag står for en svært verdifull kontakt ut til medlemmene. Gjennom 

utsendinger, tilbud om aktiviteter og direkte kontakt, får medlemmene vite mer om hva 

organisasjonen arbeider med lokalt. Lokal aktivitet er viktig for å gi medlemmene følelsen av 

at de støtter opp om noe verdifullt, og kanskje får noen lyst å bli aktive selv? 

Skriftserien Vett

Det er også mulig å abonnere gratis på skriftserien Vett, som blir sendt ut til de medlemmene 

som ber om dette. Skriftserieheftene er viktige da de gir en grundig innføring i et emne og kan 

brukes til skolering av tillitsvalgte og som studiemateriale i lagene. Det finnes studiespørsmål 

bak i heftene til dette formålet. Hvert nummer av Vett trykkes vanligvis i omlag 6 000 

eksemplarer, og det kommer vanligvis ut om lag fire nummer i året.

 
Steinrøysa

Alle lokallag og tillitsvalgte sentralt og i fylkeslagene mottar Steinrøysa, som er en intern 

nyhetskanal og forum for å utveksle tips om lokal aktivitet. Steinrøysa kommer i ca. seks 

utgaver i året.

E- postlister

Det sentrale sekretariatet sender daglig ut EU-nyheter på e-post til tillitsvalgte og andre 

interesserte. Det blir også laget et nettverksbrev for hele nei-siden en gang i uka med aktuelt 

EU-stoff og oversikt over aktuelle hendelser og arrangement for nei-siden. Alle tillitsvalgte 

har tilbud om å stå på ulike e-postlister hvor viktige beskjeder som angår hele organisasjonen 

sendes ut. Nei-debatt er en e-postliste hvor alle Nei til EU-medlemmer som melder seg på, kan 

debattere aktuelle saker. 

Nei til EU på nett

Nei til EUs hjemmesider er en viktig kanal for informasjon. Her kan både medlemmer, 

tillitsvalgte, sympatisører, elever, studenter og andre lese om hva Nei til EU står for, hvordan 

vi jobber og hva vi mener. På våre hjemmesider finner man oppdatert kunnskap om EU og 

EØS, og man finner en bred oversikt over hvor man kan lete videre. Fylkeslagene har egne  

hjemmesider (tilknyttet den landsomfattende siden) og har mulighet til å legge ut stoff selv. 
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Del 4 
Arbeid i laga

Denne delen gjev råd og tips til korleis laget kan drive utetterretta verksemd og verve 

nye medlemar, og eit oversyn over korleis ein gjennomfører eit årsmøte, startar nye lag 

og kva funksjonar ein har i laga. Delen gjev òg ei innføring i korleis ein gjennomfører 

valnemndsarbeid og fylgjer opp vedtak. 

Planar og ansvar

For å få gjennomført planane er det lurt å fordele ansvar for ulike prosjekt på ulike personar i 

styret. I mange samanhengar kan det vere lurt for desse ansvarspersonane å knyte til seg fleire 

ressurspersonar. Styret ved leiar må likevel ta ansvar for at det vert framdrift i prosjekta. Dei 

som har teke på seg oppgåver, må følgjast opp. Rapporteringsrundar på styremøta er ein måte 

å gjere dette på. Friviljug arbeid vert drive av engasjement. Det er difor viktig å hugse at ein 

skal oppleve arbeid i Nei til EU som noko lystig. Leiaren har eit særskild ansvar for å syte for 

at folk ikkje druknar i oppgåver og at folk får gjere ting dei har lyst til og er gode på. Det er òg 

viktig å hugse at folk er ulike, og at vi difor må ha respekt for ulike arbeidsmåtar.

Rom for idear

På same måte er det viktig at det vert gjeve rom for nye idear og framlegg som ikkje treng vere 

ankra i nokon plan, men som kan utløyse nytt engasjement og aktivitet i laget. Det kan vere 

vanskeleg for årsmøtet å spå om politiske hendingar eitt år fram i tid, og det vil difor vere 

viktig at det er rom for å handle spontant når ein ny politisk situasjon oppstår. 

Økonomiarbeid

Nøkkelen til godt arbeid, er økonomisk handlerom i laga. Det er difor svært viktig at ein 

ansvarsfull kassastyrar tek hand om pengane til laget på ein eigen konto. Fylkeslaga i Nei til 

EU får halvparten av kontingentpengane frå medlemane i fylket. Desse pengane vert delte 

vidare ut til aktive lokallag i fylket etter retningsliner som blir vedteke på fylkesårsmøtet. 

Andre måtar ein kan få inn pengar til fylkeslag på, er å søkje om pengar til prosjekt frå 

Utanriksdepartementet, fylkeskommunen og andre offentlege og private aktørar. Lokallag 

kan søkje kommunane eller andre aktørar i nærmiljøet med sams interesser. Både fylkes- og 

lokallag kan vurdere å søkje pengar frå nei-organisasjonar i nærmiljøet. Dette gjeld særskild 

om ein skal gjennomføre prosjekt som også medlemane i dei andre nei-organisasjonane 

kan ha nytte av. Hugs òg at loddsal på tilskipingar, sal av materiell og liknande tiltak kan 

gje gode tilskot til rørsla. Studiearbeid kan også vera ein måte å få pengar til laget (sjå del 5 

Studiearbeid).

   

Utetterretta arbeid og verving av medlemer
Det er svært viktig for Nei til EU som organisasjon og folkerørsle at fylkes- og lokallaga 

driv medvite utetterretta verksemd – også i periodar der EU-saka ikkje står øvst på den 

nasjonale agendaen. Utetterretta arbeid kan vere medieutspel (sjå del 6), stand, møte, 
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informasjonskampanjar, opne studieringar, kulturtilskipingar og så vidare. 

Verving av nye og gjenverving av gamle medlemar bør vere ein del av måla til laget ved alle 

slike tiltak og tilskipingar. 

Standsverksemd

Kommune-, fylkes- og stortingsval er gode høve til å halde ein stand. Messer, festivalar og 

andre lokale tilskipingar; laurdagar og kveldar i kommunesentra er andre slike gode høve. På 

stand er det viktig å ha med aktuelt informasjonsmateriell som er tilpassa både dei som har 

mykje kunnskap om EU, og dei som har lite kunnskap, unge (skuleelevar) og eldre. Ein kan 

bruke standen til å informere om ei aktuell sak, og til å reklamere for eit komande møte. Ein 

stand som er ryddig og lagsmedlemer som er imøtekomande, er det som er trivelegast å vitje. 

Det er viktig å vere tilgjengeleg når ein står på stand, og ein bør sjåast ved til dømes å bere 

Nei til EU sine jakkemerke eller t-skjorte. Ein standsaktivist bør unngå å setje seg for mykje 

bak eit bord eller stå for lenge i samtalar med andre standsaktivistar. For at folk skal leggje 

merke til standen, er plakatar og plakatbukkar viktige effektar. Andre trekkplaster kan vere 

ein hovudtalar, ein kjend nei-person/-politikar, kulturinnslag og servering av mat (frukt, 

grønsaker, kaker, vaflar, ost/kjeks, lokale spesialitetar eller liknande.) og drikke.

Opne møte, kulturskipingar

Når laget skal skipe opne møte er det viktig å mobilisere aktive og andre medlemer. Dette 

sikrar ofte hovuddelen av møtedeltakarane. Om laget har ressursar til det, kan det ofte 

svare seg med ein ringjerunde. Gjennom standsverksemd, informasjon til aktuelle lag og 

foreiningar, annonsar, postkasseutdeling, plakatar/flygeblad, e-post og informasjon på andre 

sine tilskipingar kan ein òg nå ut til ikkje alt aktive. Eit godt møte har ofte eit aktuelt tema 

som engasjerer folk lokalt, gode innleiarar eller eit debattpanel og engasjerte møtedeltakarar. 

For eventuelle nye er det viktig å bli teke godt imot, og laget bør leggje til rette for at alle som 

ønskjer det, får ta del i diskusjonane. Servering og kulturelle innslag legg ei god ramme for 

politiske møte og er viktig for ynsket Nei til EU har om å vere ei mangfaldig folkerørsle. 

Sosial aktivitet i laget

Det er viktig for nye medlemer å bli innlemma i eit godt sosialt miljø. Sosial aktivitet er òg særs 

viktig for å halde på medlemer og for at laget skal gå til nye oppgåver med liv og lyst. Nei til EU 

skal vere ein møteplass for nei-sida, og det er mangfald og takhøgd som skaper ei folkerørsle. 

Det er berre fantasien som set grenser for kva ein kan kalle sosiale aktivitetar, men det kan 

vere lurt at laget er medvite på når ei slik tilskiping skal haldast. Gode tidspunkt kan vere 

i etterkant av vervekampanjar, og tidspunktet bør fastsetjast i arbeidsplanen. Framlegg 

til sosial aktivitet kan vere: Sommeravslutting (bading, grilling og så vidare), skogsturar, 

julebord, juleverkstad, loppemarknad, båtturar, teaterbesøk, middag og så vidare.

Opne studieringar og informasjonskampanjar

Nei til EU nasjonalt har i arbeidsplanen kvart år ulike politiske kampanjar som vert fastsette 

av årsmøtet. Nei til EU, eller dei ulike utvala til Nei til EU, produserer materiell og ulike 

arbeidsverkty (til dømes skriftserien Vett, Standpunkt, nyhendebrev, studiehefte eller anna 

informasjonsmateriell). Desse ressursane kan ein bruke for å skulere medlemane i laget, men 

òg til å få potensielle medlemer interesserte i Nei til EU. Fylkes- og lokallaga veit best kva 
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som rører seg lokalt, og kva folk der er opptekne av. Det er difor bra om laga også brukar eigne 

ressursar eller lagar eigne opplegg der ein ynskjer det. Ein kan òg nå ut med informasjon ved 

å spørje andre lag, foreininger, bibliotek, skular og liknande om dei ynskjer vitjing på sine 

tilskipingar. Uavhengig av korleis laga lagar materiell eller hentar inn kunnskap til å drive 

informasjonskampanjar og studieringar, er det viktig at tiltaka får ei form som kan skape ny 

aktivitet og gje grobotn for å verve nye medlemer. Ein bør til dømes spreie informasjon på eit 

språk og kunnskapsnivå som òg er tilgjengeleg for ferske EU-motstandarar. Studieringar bør 

vere opne. Alle styremedlemar og andre aktive kan til dømes oppmodast til å invitere med 

ein eller fleire kjenningar som ikkje alt er medlemer. Diskusjonane i gruppa, val av innleiarar, 

tema og møteform må passast til samansetjinga av gruppa. Om det er nye med, er det lurt å 

setje av tid til å verte kjent med kvarandre og gjere terskelen for å ta ordet i diskusjonane så låg 

som mogleg.

Verving

NTEU har ei eiga vervehandbok som ein kan få ved å kontakte hovudkontoret i Oslo. Dette 

avsnittet inneheld nokre hovudmoment frå vervehandboka og litt til. Når laget skal i gang 

med vervekampanje, er det grunnleggjande å ha ein plan som inneheld klare mål og tiltak. 

Planen må også innehalde eit oversyn over kven som skal ha ansvar for kva. 

Tips- og  hugseliste i planleggingsfasen:

- skal laget gå i gang med eit ålment vervearbeid, eller skal ein rette aktiviteten mot spesielle 

målgrupper?

- kven/kva grupper av potensielle medlemer skal laget vende seg til?

- kva er desse gruppene opptekne av, og kva argument har laget i høve til dette?

- korleis skal laget profilere seg?

- kva produkt skal presenterast?

- kva argumentasjon skal ein bruke?

- skal ein ha oppsøkande verksemd?

- kva verkemiddel skal ein bruke?

(til dømes medlemsavis, brosjyrar, løpesetlar, internett, personleg kontakt, stands)

- andre verkemiddel:

medlemsmøte og temakveldar

tilskipingar av sosial karakter

konkurranse om å verve flest

brev og lesarinnlegg i lokalaviser

profilering av Nei til EU i media, samstundes som vervekampanjen startar

- fordeling av arbeidsoppgåver

- finne ut om dei økonomiske ressursane er til stades

- planen for aktivitetane må tidsavgrensast

- lag klare målsetjingar
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Etter at laget er ferdig med planlegginga kan ei sjekkliste sjå slik ut:

- har laget kartlagt tilhøva?

- har laget vald ut rette målgrupper?

- har laget sett ned ei styringsgruppe for vervearbeidet?

- har laget ein aktivitetsplan?

- har laget sett av tid og ressursar til gjennomføring og oppfølging?

Om laget skal ha stand på ein offentleg stad, bør ein undersøkje med politiet og/eller 

kommunen om det er naudsynt med særskild løyve. Standsaktivitet på opne plassar, torg 

eller offentlege gater skal som regel ikkje skje utan løyve. Torgadministrasjonen, den lokale 

handelsstandsforeininga, sentereigarar og politiet er aktørar og instansar som gjev slike løyve 

alt etter kor standen skal vere. Di tidlegare laget er ute, di større er sjansen for å få ein god 

plass. 

Når skal ein verve?

Når ein snakkar med folk på stand, møte eller studieringar er det lurt å nytte høvet til å spørje 

om dei vil verte medlemer i laget eller gje opp kontaktinformasjon slik at laget kan halde 

kontakten, sende meir informasjon og anna. Oppfølging av sentrale vervekampanjar er òg 

ein god måte å få i gang vervearbeidet på av di det i kampanjeperiodar vert sendt ut relevant 

vervemateriell, og det er eit ålment høgt fokus på verving i heile rørsla. Om ein har vener 

eller familiemedlemer ein ikkje har spurd om vil vere medlem i Nei til EU, er det òg viktig å 

hugse at nettopp det kan vere hovudgrunnen til at dei ikkje er medlemer. Hugs at aktivitet 

skaper fleire aktivistar! Eit synleg Nei til EU med ein klår og kunnskapsbasert bodskap i 

lokalmedia, på møte, messer, festivalar og på stand vil gje fleire gode grunnar til å melde seg 

inn. I alle kommunar/fylke finst det nei-organisasjonar og parti laget bør kontakte. Laget 

kan spørje om det kan bruke organisasjonen eller partiet sine adresselister til vervebruk, 

og om organisasjonen eller partiet kan hjelpe til med NTEU-verving internt i eigne rekkjer. 

Laget kan sende brev/e-post til medlemslister med eit vervebrev som laget kan få mal på frå 

kontoret i Oslo. Fylkes- og lokallaga bør arrangere ein ringjerunde kvart år med særleg fokus 

på å oppmode dei som ikkje har betalt kontigenten om å gjere dette. Slike ringjerundar er også 

gode måtar å verve nye medlemar på. Til dei som ikkje har høve til å engasjere seg aktivt er det 

viktig å understreke at Nei til EU treng passive støttemedlemer.

Korleis lage årsmøte
Det er svært viktig at lokallaga får arrangert årsmøte ein gong i året. Det er årsmøtet som 

legg kursen for laget og som syt for at ein har ei arbeidsleiing av laget som sikrar aktivitet. 

Fylkeslaga og lokallaga kan velje å følje mønstervedtektene eller lage sine eigne vedtekter 

tilpassa laget. I mønstervedtektene for lokallag står det: 

Årsmøtet:

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 4 dagers 

varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller fylkesstyret eller minst /4 av medlemmene 

krever det.
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Årsmøtet skal:

. Drøfte lokal virksomhet for lokallaget

2. Godkjenne regnskap.

3. Velge styre. Styret bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig, aldersmessig og politisk 

bredde. Det bør tilstrebes kjønnsmessig balanse.  

4. Velge leder blant styremedlemmene. 

5. Velge utsendinger til fylkesårsmøtet, etter fylkeslagets vedtekter. Lokallagene skal tilstrebe 

kjønnsmessig lik representasjon.

6. Velge valgkomite.

Lage  årsmøte punkt for punkt!

Før møtet: 

. Styret fastset tid og stad for årsmøtet, tingar lokale, og eventuell servering. 

2. Leiar varslar valnemnda om møtet og fristar, og ber dei setje i gong arbeidet. 

3. Dersom ein vil ha eit kulturelt innslag eller politisk innleiing må ein gjere avtaler eller 

førebu seg. 

4. Leiar skriv årsmelding for arbeidsåret som har gått, og økonomiansvarleg førebur 

rekneskapen for perioden. 

5. Styret bør førebu diskusjon omkring arbeidsplan og budsjett for komande arbeidsår, og det 

er òg fint om styret kjem med framlegg til politiske fråsegner som årsmøtet kan ta stilling til. 

6. Styret lagar ei innkalling som inneheld sakliste, årsmelding, rekneskap, og om styret 

ynskjer det; framlegg til arbeidsplan og budsjett. Eventuelle fråsegner kan godt vere med òg. 

7. Medlemene skal kallast inn til møtet i god tid. I mønstervedtektene er fristen minst 

4 dagar før. Det beste er å innkalle medlemene gjennom  brev til kvar enkelt i tillegg til 

avisannonsar og plakatoppslag. 

8. Det kan vere fornuftig at styret tek ein ringerunde til aktive medlemer for å sikre seg at dei 

kjem på møtet. Gjer avtaler om å køyre saman slik at dei som skal sitje på er bundne av avtalen. 

På møtedagen må leiar sikre seg at alle som skal bidra, er på plass og klare for aksjon. 

På møtet:

. Dersom ikkje møtelokalet er godt kjent må ein hengje opp plakatar slik at møtelyden kjem 

fram. 

2. Styret bør ha tenkt over kven som skal vere møteleiar og møteskrivar før møtet startar. 

3. Årsmøtet debatterer årsmeldinga og tek henne til vitande.     

4. Årsmøtet stillar spørsmål om rekneskapen til økonomiansvarleg. Er årsmøtet nøgd, 

godkjenner årsmøtet rekneskapen. 

5. Årsmøtet kan vedta ein arbeidsplan om ynskjeleg (eller gje dette ansvaret til det komande 

styret), etter at det er opna for diskusjon og eventuelle endringsframlegg.

6. Årsmøte kan vedta budsjett om ynskjeleg (eller gje dette ansvaret til det komande styret) 

og må i tilfellet ta høgd for tiltak vedteke i arbeidsplanen.

7. Fråsegner vert vedtekne (eller avvist) etter diskusjon og røysting over eventuelle 

endringsframlegg og over resolusjonen i sin heilskap.

8. Styret vert valt etter at leiaren for valnemda har lagt fram valnemnda si innstilling, 

eventuell debatt og etter at eventuelle endringsframlegg er handsama. 
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9. Avgåande leiar overlet styringa til påtroppande leiar, som takkar for tilliten og for 

frammøtet. 

0. Underskrivarane skriv under møteboka.

Døme på sakliste:

. Leiar ynskjer velkomen 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av møteleiar, møteskrivar og to til å skrive under møteboka 

4. Politisk innleiing, spørsmål og ordskifte

5. Kaffipause med kulturelt innslag

6. Leiar legg fram årsmelding 

7. Økonomiansvarleg legg fram rekneskapen 

8. Arbeidsplan: Kva skal laget gjere i neste arbeidsår? 

9. Økonomiansvarleg presenterer framlegg til budsjett 

0. Fråsegner 

. Val 

2. Avslutning, underskrivarane skriv under møteboka

Etter møtet:

. Fylkesstyret lagar pressemelding med informasjon om endringar i styret og med 

hovudpunkta frå arbeidsplanen. 

2. Vedtekne fråsegner skal sendast til lokalavisene. 

3. Send melding om årsmøtet og nytt styre til fylkeslag og eventuelt sentralt. 

4. Leiar kallar inn til styremøte for å kome i gang med arbeidet, konkretisere arbeidsplanen 

og fordele ansvar. 

Korleis starte opp nye lag
I kommunar der det finst Nei til EU-medlemer bør det òg vere eit Nei til EU-lag. Og dermed 

bør det vere grunnlag for eit lokallag i dei aller fleste kommunane. I 994 var det lokallag i dei 

aller fleste kommunane, så vi snakkar oftast om å gjenoppstarte laga. Initiativet til å starte 

opp lokallag kan kome frå kontaktpersonen, frå fylkesstyret, frå lokallag i neiorganisasjonar 

og -parti, frå medlemer i laget eller frå andre EU-motstandarar i kommunen. Ønskjer du å 

starte eit lokallag, kan dette vere ein måte å gjere det på:

Før møtet:

. Ta kontakt med fylkeslaget for å få medlemsliste og oversikt over kven som er 

kontaktperson i kommunen. 

2. Første delen av arbeidet er å sondere om det er interesse for oppstart av laget mellom 

Nei til EU-medlemene og andre neifolk i kommunen. Kontaktpersonen eller fylkeslaget veit 

truleg kven som var leiar og sat i styret i 994.   

Ta kontakt med dei som var sentrale då, og høyr om dei kan tenkje seg å vere med i lokallaget 

på nytt, eller om dei veit om andre som kan vere interesserte. 

3. Noter alle namn som dukkar opp i arbeidet. Dei kan inviterast til oppstartsmøtet, du kan 

sjekke dei mot medlemslistene og sende tilbod om medlemskap til dei.
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4. Det kostar pengar å leige lokale, sende brev og kjøpe annonseplass, så ein treng pengar for 

å starte lokallag. Nokre lokallag har pengar på konto frå 994 framleis. Kontaktperson eller 

tidlegare økonomiansvarleg veit gjerne det. Elles vil fylkeslaga vanlegvis dekkje utgiftene til å 

starte lokallag. 

5. Ta kontakt med lokallaga til neipartia og neiorganisasjonane for å varsle dei om initiativet 

og få dei med på arbeidet. Du kan eventuelt få kontaktinformasjon frå fylkeslaga til 

organisasjonane. Mange kommunar har oversikt på nettsidene sine over organisasjonar og 

parti som har lag i kommunen. Det kan vere ein god stad å ta til. 

6. Den neste delen av arbeidet er å finne folk til å sitje i interimstyret. Eit interimstyre bør vere 

minst tre personar og ha ein leiar. Oppgåva til interimstyret er å førebu det første ordinære 

årsmøtet til lokallaget. Dei fungerer også som valnemnd for laget inntil ei ordinær valnemnd 

er vald. Interimstyret har også ansvar for drift av lokallaget fram til ordinært styre er vald. 

Tidlegare leiarar, styremedlemer og aktivistar kan vere aktuelle som interimstyremedlemer, 

eller dei kjenner kanskje andre som kan vere interesserte. Dei viktigaste neipartia og 

organisasjonane bør stille med ein representant i interimstyret. Gå gjennom medlemslista 

for å sjå etter folk som du trur kan vere interesserte i å vere interimstyremedlemer. Før møtet 

startar bør du i alle fall ha framlegg til ein kjerne i interimstyret. Får du leiaren på plass, er det 

ofte lettare å få andre til å stille til styret. Legg vekt på  å få inn nokre unge menneske i styret.

7. Fastset tid og stad for årsmøtet. Ting lokale og eventuell servering. 

8. Send ut innkalling til Nei til EU-medlemene i kommunen. Det kan òg vere effektivt å vaske 

medlemslistene frå 994, ta ut dei som har gått bort eller flytta, og sende invitasjon til resten. 

Ta kontakt med fylkeslaget for å få kopi av dei gamle medlems-listene. Send invitasjon til 

lokallaga i neiparti og organisasjonar. Endå betre er det om du får lov til å sende ut invitasjon til 

deira medlemer. 

9. Dei fleste lokalavisene vil synest det er interessant med oppstart av Nei til EU-lag. Ta gjerne 

kontakt med avisa for å få til eit intervju eller oppslag om oppstarten. 

0. Ting annonse for oppstartsmøtet og heng opp plakatar.

Under møtet:

. Den praktiske gjennomføringa av oppstartsmøtet vil likne på eit vanleg lokallagsårsmøte 

sett bort frå at initiativtakaren må gjere oppgåvene til lokallagsstyret og valnemnda. 

2. Det er viktig at ein ikkje avsluttar møtet utan å ha interimstyret på plass. Ein føresetnad for 

at lokallaget skal verte sjølvgåande er at ein har eit interimstyre som tek ansvar. 

3. Noter namn og adresse på alle som kjem på møtet, dei som ikkje er medlemer må oppmodast 

til å melde seg inn.

Etter møtet: 

. Interimstyret lagar pressemelding med informasjon om det nystarta laget, interimstyret og 

leiar, og med hovudpunkta frå arbeidsplanen. 

2. Vedtekne fråsegner skal sendast til lokalavisene. 

3. Send melding om oppstartsmøte og interimstyre til fylkeslag og eventuelt sentralt. 

4. Leiar kallar inn til styremøte for å kome i gang med arbeidet, konkretisere arbeidsplanen og 

fordele ansvar.

5. Alle namna som dukkar opp i arbeidet med oppstarten må sjekkast mot medlemslista. Dei 

som ikkje er medlemer må få tilbod om å verte det.  
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Funksjonar i laga (leiar, sekretær, kasserar)
I mønstervedtektene for lokallag heiter det at «styret skal lede og koordinere den lokale 

virksomheten i lokallaget. Styret skal være bindeledd mellom medlemmene og fylkeslaget». 

Etter mønstervedtektene vel årsmøtet styremedlemar og leiar, resten av styret må konstituere 

seg sjølv. Det er vanleg å velje kasserar og sekretær i tillegg til leiar. Andre funksjonar som styret 

kan velje å konstituere, er til dømes informasjonsansvarleg, verveansvarleg, fagleg ansvarleg 

og kvinnepolitisk ansvarleg. Leiar har ansvar for å kalle inn til styremøte, ta initiativ til arbeid, 

leie styremøta, og koordinere og styre arbeidet i styret. Kasserar har ansvar for å halde styr på 

pengane til lokallaget. Kasserar må føre rekneskap, administrere kontoar og kontantkasse, følgje 

opp fristar for, og skrive, pengesøknadar og organisere utloddingar og materiellsal for å skaffe 

inntekter. Sekretæren har ansvar for å skrive referat frå møta, halde vedlike arkiv over sakspapir 

og korrespondanse. Det er mange måtar å organisere arbeidet i styret på. Dette er ein mogleg 

måte, men kvart lag må finne ein måte som fungerer for dei.

Valnemndsarbeid
Valnemndsarbeidet er noko av det viktigaste arbeidet i eit lokal- eller fylkeslag. Det er sterke krav 

til kjennskap til folk og til den politiske situasjonen. Oppgåva til valnemnda er å finne kandidatar 

til verv til årsmøtet. Valnemnda i lokallaget skal innstille på styremedlemer, leiar, og utsendingar 

til fylkesårsmøtet. Det er lokallagsstyret sitt ansvar å innstille på nye medlemer i valnemnda. 

Mønstervedtektene har retningslinjer når det gjeld samansetjing av styret. «Styret bør velges 

slik at det gir en god geografisk, yrkesmessig, aldersmessig og politisk bredde. Det bør tilstrebes 

kjønnsmessig balanse». Det er viktig at valnemnda tek omsyn til dette. Leiarkandidaten bør vere 

samlande for laget og må vere i stand til å arbeide strukturert og planmessig med lokallagsarbeidet. 

 Eit viktig verkty for valnemnda er medlemslista. Valnemnda kan få nye medlemslister frå 

lokallagsleiar, fylkeslaget eller sentralt. Men det er ikkje lurt å låse seg til dei som er medlemer i dag. 

Gå gjennom kjennskapskrinsen for å finne moglege kandidatar. Er dei ikkje medlemer, så vil dei 

sikkert verte det. Valnemnda bør ta kontakt med andre neiorganisasjonar og parti for å høyre om 

dei veit om moglege styremedlemer. 

 Dersom nokre av styremedlemane er valde for meir enn eitt år, vert valnemndsarbeidet mindre 

omfattande. Ein vanleg måte å sikre kontinuiteten i valnemnda på, er å velje ei nemnd på tre 

personar, der ein går ut kvart år og vert erstatta med ein ny. Den som har sete lengst, er vanlegvis 

leiar i valnemnda. Valnemnda bør setjast saman slik at den har så brei representasjon som mogleg, 

politisk, aldersmessig, geografisk og kjønnsmessig. 

Følgje opp vedtak

Gjennom arbeidsåret er det viktig at dei vedtaka som årsmøtet gjorde, vert følgde opp med konkret 

arbeid. Arbeidsplanen er eitt av dei viktigaste verktya for styret. Dersom arbeidsplanen er konkret 

nok, er det berre å la den vere utgangspunktet for arbeidet. Om arbeidsplanen er generell, kan det 

vere lurt å konkretisere den på det første styremøtet. Kva meiner ein eigentleg med «vervearbeid» i 

arbeidsplanen? Kan styret lage ein konkret verveplan ut frå ei ålmenn formulering i arbeidsplanen? 

 Arbeidsplanen har ein med seg på styremøta og sjekkar at vedtak er i samsvar med 

arbeidsplanen og at framdrifta på dei vedtekne oppgåvene er tilfredsstillande. Det løner seg 

å vere konkret når ein fordeler oppgåver. Alle vedtekne arbeidsoppgåver må fordelast mellom 

styremedlemene, og det må setjast fristar. Leiaren må følgje opp vedtaka og passe på at arbeidet vert 
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Økonomisk regelverk for Nei til EU 

Dette er ein gjennomgang av regelverket slik det vert gjennomført i Nei til EU sentralt. Mykje 

av dette kan også vere relevant for fylkeslag og aktive lokallag. 

Dei siste åra er det gjort mange endringar i regelverket for korleis økonomisk kompensasjon av 

utlegg skal handterast. Det er difor viktig å halde seg oppdatert om desse reglane for å unngå å 

gjere feil i rekneskapa.

Krav til godtgjersle 

Det er mykje som skal rapporterast inn til liknin gsstyremaktene. Rapporteringa kan vere ein 

nokså komplisert prosess, mellom anna skal skattekommune og personnummer oppgjevast til 

rett instans. Det kan vere lurt å ta kontakt med eit rekneskapskontor for å få dette gjort rett og 

mest mogleg effektivt. Då sikrar ein også at ein får med dei korrekte bilaga og dokumentasjon 

undervegs.

I dei fleste tilfelle kan det vere lurt å ha vedtak i eit demokratisk vald organ å vise til. Skal 

nokon frå laget reise på møte i ein annan by, bør styret i laget vedta dette som ei oppnemning 

og føre vedtaket i referatet. På denne måten kan ein gå attende og godtgjere pengebruken 

overfor utanforståande, til dømes ein revisor. Det same gjeld utbetaling av andre godtgjersler 

som telefon, honorar og forbruksmateriell. Har ein ei skriftleg nedteikning av kva som gjeld 

i gyldig referat, er det lett å finne grensene for kva som kan og skal dekkast – og kva som fell 

utanfor.

Ein god regel kan vere å berre dekkje utlegg etter bilag. Dette gjer det svært mykje enklare, 

og er lett å hugse både for den som fører rekneskapet og den som har utlegg i Nei til EU-

samanheng. Då får ein ikkje meir pengar enn det ein har brukt, noko som i all hovudsak ikkje 

skal rapporterast inn. Likevel er det noen typar utgifter som må innrapporterast, og det er 

noen typar der ein ikkje alltid kan skaffe bilag. Lenger nede står det meir om dei vanlegaste 

utgiftene.

I alle spørsmål om økonomi kan også økonomikonsulenten på sentralkontoret vere til hjelp 

ved å svare på spørsmål og kome med råd og rettleiing. 

Bruk av eigen bil

Bruk av eigen bil vert vanlegvis dekt med ein fast sats per køyrd kilometer, i Nei 

til EU er satsen no 2,50 kroner per kilometer. Dette skal alltid rapporterast inn til 

likningsstyremaktene. Ein må opplyse om startadresse og sluttadresse, samt formålet for 

reisa når ein krev godtgjersla utbetalt, i tillegg til personalia. Vanlegvis vert kortaste rute 

mellom dei to oppgjevne adressene dekt, bruk kilometerteljaren i bilen eller www.visveg.no. 

Har ein køyrd via ein bestemt stad, må ein opplyse om dette og kva årsaka til omvegen er.

Kjøpte reiser (billettreiser)

For å få refundert reiser med til dømes buss, tog, fly, ferje eller drosje, skal alltid billetten 

leggjast ved kravet om utbetaling. På billetten skal det skrivast ned reisestrekning dersom 

dette ikkje er gjort av billettmaskina. Hjå sentralt får ein berre dekt reiser ein har billettar for 
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med den summen som står på billetten. Har ein berre billett for ein veg, får ein berre dekt reise 

ein veg. Også her må ein gje opp grunnen for reisa. Hugs å levere originalbillettar, ikkje kopiar. 

Kvitteringar frå drosje må vere skriven ut frå taksameteret og ein må skrive på kven som har 

reist, samt strekning og pris.

Telefon, mobiltelefon og internett

Dersom ein i løpet av eit år får dekt under  000 kroner i kommunikasjonsutgifter, til dømes 

fasttelefon, mobiltelefon eller internettoppkopling, er dette skattefritt. Beløp mellom  

000 kroner og 5 000 kroner skal skattleggjast som vanleg lønsinntekt. Dersom ein har 

fleire abonnement som vert dekte, aukar den øvre grensa til 7 000 kroner. Det beløpet som 

overstig 5 000 kroner (eller 7 000 kroner ved fleire abonnement) er ikkje skattepliktig. Her 

vil eit rekneskapskontor kunne hjelpe med det formelle rundt regelverk og kva bilag som skal 

leverast inn.

Ønskjer ein å få dekt dokumenterte meirkostnader til telefoni, då etter spesifisert rekning, 

er dette ikkje skattepliktig. Dette gjeld til dømes ved utanlandstur i regi av Nei til EU, og ein 

har vore nøydde til å ta samtalar i Nei til EU-samanheng. Desse kan dekkjast, men berre etter 

rekning.

Kontorrekvisita og andre materiellinnkjøp

Dersom tillitsvalde krev å få refundert kostnadar til kontorrekvisita (forbruksmateriell som 

ikkje er varig, slik som blekkpatroner til ein skrivar, ikkje skrivaren), skal dette skje etter 

rekning. Ein kan altså ikkje få eit fast beløp som er bestemt på førehand til å dekkje slike 

utgifter. I utgangspunktet skal også dei dekte rekvisittane brukast eksklusivt i Nei til EU-

samanheng. Har ein fått dekt ein pakke papir, skal ikkje dette papiret nyttast til private 

formål. Det er ikkje vanleg å få dekt slike utgifter om ein får eit symbolsk honorar for vervet 

ein har, då ein reknar at honoraret mellom anna skal dekkje den type utgifter.

Har materiellinnkjøpet meir karakter av investering, til dømes ein skrivar, er materiellet Nei 

til EUs eigedom dersom det hovudsakleg vert dekt av organisasjonen. Det kan ikkje takast 

med privat når ein avsluttar sitt engasjement i Nei til EU.

Løn og honorar

All løn og honorering vert i utgangspunktet betalt ut gjennom Nei til EUs hovudkontor i Oslo. 

Vi har ein avtale med ei personalavdeling som gjer mesteparten av sjølve utbetalingsjobben 

for oss, mellom anna ordnar dei med innrapportering av skatt, arbeidsgjevaravgift og 

feriepengeutrekning. Alle med utbetaling for arbeidsinnsats er tilsette i sentralleddet i Nei 

til EU for kortare eller lengre periodar, og skal dermed ha kontrakt og arbeidsvilkår i samsvar 

med gjeldande avtale- og lovverk. Det er generalsekretæren som er ansvarleg for dei tilsette, 

men økonomikonsulenten tek seg av dei praktiske sidene ved tilsettingsforholdet. Ønskjer 

lokallag eller fylkeslag å gje nokon økonomisk påskjønning for ein kortare eller lengre periode, 

kan også denne utbetalinga gå via sentralleddet. Laget betalar med faktura til sentralleddet. 

Dersom dette er aktuelt for dykk, ta kontakt med generalsekretæren.
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Overnatting

Dersom det vert kravd utbetalt godtgjersle for hotellopphald, skal alltid namn og adresse 

til overnattingsstaden oppgjevast, saman med kor lenge ein har opphalde seg der. Legg ved 

kvittering frå overnattingsstaden, og sjå til at dato for overnatting og namn er påført. På 

sentralt hald dekkjer Nei til EU hotell etter rekning gjennom www.innkvartering.no, men 

berre etter avtale med økonomikonsulent. Utgifter utover frukost vert ikkje dekte for den som 

har overnatta, dersom dei ikkje er inkludert i prisen for rommet.

Mat og kostgodtgjersle

I utgangspunktet dekkjer Nei til EU sentralt lite mat for tilsette og tillitsvalde. I nokre 

samanhengar kan ein likevel ønskje å gjere det. Tillitsvalde og tilsette kan få dekt matutgifter 

etter rekning på reiser på meir enn fire timar. Ved juleavsluttingar og liknande kan det vere eit 

ønskje om å ete middag saman ute. Kvitteringa frå restauranten må leggjast ved for å krevje 

utlegget tilbakeført, og kvitteringen må påførast i kva høve måltidet var, samt fullt namn 

på dei som fekk maten sin dekt. Det er vanleg at kvar enkelt sjølv dekkjer alkoholhaldige 

drikkevarer, men organisasjonen kan dekkje utgifter til annan drikke. Hugs at Nei til EUs 

pengar i hovudsak skal rekke til mykje aktivitet, og at ein difor vel ein restaurant med 

nøkterne prisar.
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Del  5
Studiearbeid

Nei-sidens største ressurs er godt skolerte og engasjerte medlemmer. Skolering foregår på 

konferanser, møter, studieringer og ved selvstudier. Nei-siden produserer mye informasjon. I 

Nei til EU lager vi mange utredninger og temahefter, og i våre samarbeidsorganisasjoner blir 

det også produsert mye nyttig informasjon relatert til EU og EØS. Hos miljøorganisasjonene, 

landbruks- og distriktsorganisasjonene, fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og 

fredsbevegelsen, på relevante nettsteder og i nyhetsmediene finnes det viktig informasjon. 

Selv om en kan lære seg mye ved å lese, kan det å diskutere ofte gi en djupere forståelse av emner. 

Dette er tanken bak studieringer. Studieringer kan alle arrangere, og gjennomføring av en enkel 

form for studiering kan for eksempel være at deltakerne leser noe litteratur til hver kurskveld og 

diskuterer det de har lest. Det er også mulig å hente inn innledere til kurskveldene. Studiearbeid 

er både sosialt og økonomisk en god måte å tilegne seg kunnskap på.

Både Nei til EU og våre samarbeidsorganisasjoner har ferdig godkjente studiesirkler som 

varer 2 timer. Bruker man noen av disse, trenger man kun å oppgi et studienummer. Det 

er også mulig å lage egne studieopplegg basert på de generelle studieplanene som Populus 

– studieforbundet folkeopplysning har utarbeidet. Eksempler på slike studieplaner er 

«møteserie» og «vi lærer på konferanse». Disse studieplanene kan fylles med akkurat de 

innledningene og litteraturen en ønsker. Studieforbund gir økonomisk støtte til studiesirkler.  

Gjennom vårt studieforbund, Populus – studieforbundet folkeopplysning, vil en arrangør 

som gjennomfører en godkjent sirkel med 2 timers studiearbeid pr. ..2006 bli støttet med 

kr 600,– (m/lærer) eller kr 360,– (u/lærer).

Støtte fra studieforbund
Retningslinjene studieforbundene opererer med, kan endres fra år til år. Det er greit å være 

klar over at slike regelendringer kan forekomme og gjøre seg inneforstått med gjeldende 

regelverk før en setter i gang. Mange har en forestilling om at regelverket rundt studiesirkler 

er byråkratisk og lar av den grunn være å registrere studiearbeidet sitt. Punktene nedenfor 

avslører at saksgangen slett ikke er komplisert. Nei til EU er tilsluttet Populus – studie-

forbundet folkeopplysning, som gjerne bistår med å lose en gjennom prosessen.

1.Søknad

Når dere har bestemt dere for å gjennomføre en studiesirkel og har funnet et passende 

studieopplegg, fyller dere inn søknadsskjema. Dette skal skje før sirkelen starter.

2. Registrering og godkjenning

Studieforbundet sjekker opplysningene, og dersom alt ser greit ut, sender de et rapportskjema 

(ferdigmeldingsskjema) der det aktuelle kurset har fått et eget ID-nummer. Her kan man også 

kontrollere adresseopplysninger, kontonummer, og så videre.  Sammen med skjemaet følger 

et antall oppmøtelister man skal bruke for å dokumentere frammøtet.  
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3. Ferdigmelding

Det er lurt å ha skjemaene for hånden under kurset, slik at man fortløpende kan fylle ut 

og dobbeltkontrollere at ingenting blir glemt. Husk spesielt underskrifter på alle arkene! 

Ferdigmeldingene må sendes i posten, fordi studieforbundet skal ha originale underskrifter. 

Siste frist for å ferdigmelde et kurs som er avholdt i vårsemesteret er 5. september samme år, 

mens fristen for høstsirklene er 3. januar. 

4. Avregning

Studieforbundet kontrollerer ferdigmeldingen og tar kontakt dersom noe mangler eller er 

uklart. Er alt i orden, går tiltaket til avregning i tråd med gjeldende satser. I løpet av noen uker 

blir støtten utbetalt til lagets konto.

Nærmere  om  kravene:

. Studiesirkelen må ha minst 5 deltakere over 4 år.  For å bli godkjent må deltakerne ha vært 

til stede minst 75 % av tiden.

2. Studiearbeidet må vare minst 2 timer. Antall studietimer er lik antall klokketimer.

3. Lovverket krever at «… opplæringen skal normalt være åpen for alle, og må være 

offentliggjort gjennom annonsering, kurskatalog eller på annen måte som er tilfredsstillende 

ut fra de lokale forhold.»  Det skal framgå av kunngjøringen at studiesirkelen arrangeres 

i samarbeid med studieforbundet. Eksempler på mulige kunngjøringsmåter: Plakater, 

annonser, flygeblad, e-post eller på hjemmeside. Eksempel eller forklaring på utlysning skal 

leveres studieforbundet.

4. Hver deltaker skal ha dokumentasjon på at han/hun har deltatt i studiearbeidet.  Dere kan 

lage egne studiebevis, laste ned fra www.populus.no eller bestille fra studieforbundet.

5. Alle som får støtte til studiearbeidet gjennom voksenopplæringsloven, har rett til å låne 

ledige offentlige undervisningslokaler (eks klasserom) vederlagsfritt.  Dette gjelder imidlertid 

bare på hverdager fram til kl. 200, og heller ikke i ferieperiodene.

Har du konkrete spørsmål, kontakt gjerne Studieforbundet vi er medlem av direkte:

Populus – studieforbundet folkeopplysning

Postboks 440 Sentrum, 003 Oslo.    

Telefon 24 4  50

E-post: populus@populus.no 

Hjemmeside: www.populus.no
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Del  6 
Informasjons- og pressearbeid

Denne delen inneheld eit oversyn over kva ein bør ta omsyn til når ein skriv pressemeldingar, 

lesarbrev, notisar eller artiklar. Delen tek òg føre seg kva ein bør tenkje på når ein ringjer 

journalistar, held pressekonferansar eller blir intervjua i radio eller tv. Siste del omhandlar 

internett som nyhendekanal, krisehandtering og tilhøvet til media i kampanjefasar. 

Nei til EU skal vere synleg i media og dermed påverke den politiske dagsorden. Nei til EU får 

merksemd frå media når vi har redaksjonelt gode nyhendesaker. Utfordringa er å skape desse 

sakene og sørgje for at Nei til EU når ut med dei. Difor kan det vere lurt å tenkje igjennom 

informasjons- og pressearbeidet når laget ditt skipar til standsaksjon eller kjem med politiske 

utspel. Her kjem nokre framlegg til kva de kan gjere for å nå fram i media.

Media og Nei til EU
Tradisjonelt sett har presse-Noreg delt seg i ei ja-presse og ei nei-presse. I siste EU-kamp var 

det ei klar overvekt ja-aviser i forhold til nei-aviser. Undersøkingar syner at òg dekkinga 

av EU-saka i TV2 og NRK vart vekta for ja-sida. Trass i, og kan hende på grunn av, desse 

føresetnadene er det sjølvsagt viktig at vi gjer eit godt og solid pressearbeid. 

Riksmedia og lokalmedia

Nei til EU har problem med å sleppe til i riksmedia. Difor er det viktig for Nei til EU at 

lokallaga og fylkeslaga driv eit aktivt og godt pressearbeid retta inn mot lokale- og regionale 

aviser. Røynslene syner at det har vore heilt avgjerande for å få fram gode nei-argument at 

laga tek lokalt ansvar for lokal- og regionalaviser. På sentralt hald vert det gjort mykje godt 

pressearbeid, men vi vinn ikkje nei-saka utan aktivt profileringsarbeid frå laga i Nei til EU. 

Nyhendekriterium 

Vi lagar pressemelding for å få fram synet vårt i ei sak og kanskje gje alternative innspel til kva 

som har kome fram i media tidlegare. Det kan vere nyttig før vi lagar eit presseutspel å sjå over 

kriteria for kvifor ei sak vert rekna som ei god nyhendesak. Det kan hjelpe å tenkje gjennom 

desse før ein gjer utspelet.  

Kriteria for ei god nyhendesak:

) Oppsiktsvekkjande (uventa, sjeldan, spesiell)

2) Vedgår lesaren 

3) Aktuelt i tid

4) Lokal nærleik 

5) Omfang og storleik (verdas største …) 

6) Kva omfang har saka? 

7) Konflikt (K-journalistikk: krangel, krig, klage, kaos, krise)

8) Menneskeleg appell (gjerne kjendisorientert) 

9) Humor 
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Pressemelding
Ei pressemelding kan vere ein tekst som avisa eller radio/fjernsyn kan bruke til å lage eit 

oppslag om ei sak. Ho kan òg innehalde informasjon om ei sak eller ein publikasjon som laget 

ynskjer å få omtalt i pressa. Ei pressemelding skal innehalde den viktigaste informasjonen

om saka. Det må kome fram tidleg kva som er hovudbodskapen. Gå rett på sak og få tydeleg 

fram det de vil ha sagt. Korte pressemeldingar er alltid betre enn lange. Ei kort pressemelding 

aukar sjansen for at ho vert lesen og brukt. Ver raskt ute. Dersom de vil reagere, reager raskt. 

Når det har hendt noko som fortener ei pressemelding, minkar sjansen for å få sleppe til i 

media for kvar dag som går. Det som er nytt og spanande i dag, kan vere ganske uinteressant 

i morgon. Det er ganske vanleg at avisene trykkjer pressemeldingar ordrett. Dette kan du 

vere med å leggje til rette for. Det er altså lurt å formulere pressemeldinga som om du var ein 

journalist. Bruk difor direktesitat frå leiaren i laget eller frå andre som er utpeikte til å gjere 

pressearbeidet. 

Medan du arbeider med pressemeldinga bør du sjekke om ho svarar på desse spørsmåla? 

• Kven? 

• Kva? 

• Kvar? 

• Når? 

• Kvifor?

• Korleis? 

Nedst i pressemeldinga må det stå namn og telefonnummer til leiar for laget eller 

kontaktperson for saka. Telefonnummeret må vere eit nummer der ein kan nå 

kontaktpersonen på dagtid. Pressemeldinga om eit emne vert sendt ut på e-post til 

redaksjonane laget vil nå. Av og til har ein ei særs viktig sak som ein ynskjer at redaksjonen 

skal prioritere høgt. Då løner det seg å gjere eit meir pågåande pressearbeid. Etter at ein har 

sendt ei pressemelding frå seg, er det viktig å fylgje opp meldinga med å ringje til redaksjonen.
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Overskrift: kort og enkel 

Kven som har skrive pressemeldinga, 

og dato.

Ingress: Eit kort og greitt sitat som 

avisa kan trykkje som det står. 

Brødtekst: Fakta om saka. Det 

viktigaste fyrst. Om avisene kuttar i 

meldinga, startar dei bakarst …

Vi ser at pressemeldinga gjev meining 

sjølv om dette avsnittet vert stroke.

Overskrift: kort og enkel 

Kven som har skrive pressemeldinga, 

og dato.

Ingress: Eit kort og greitt sitat som 

avisa kan trykkje som det står. 

Brødtekst: Fakta om saka. Det 

viktigaste fyrst. Om avisene kuttar i 

meldinga, startar dei bakarst …

Vi ser at pressemeldinga gjev meining 

sjølv om dette avsnittet vert stroke.

- Si nei til havnedirektivet
Pressemelding fra Nei til EU 7. januar 2006:

- Regjeringa må ta stilling mot EUs foreslåtte havnedirektiv, 

sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. 

Onsdag behandler EU-parlamentet direktivforslaget. Over 

hele EU streiker havnearbeiderne mot direktivet. Fagbeve-

gelsen i Norge og EU har kjempet mot forslaget i mange år, og 

EU-parlamentet avviste sist forslaget i 2003. Nå skal det opp 

til behandling på nytt uten at det problematiske innholdet er 

fj ernet. 

- Blir havnedirektivet vedtatt vil det føre til både sosial dum-

ping og svekka sikkerhet for folk og miljø. Havnearbeide-

re over hele Europa frykter at deres enerett til å losse og las-

te skip skal stå for fall. I Norge er denne eneretten tariff estet 

og den er også gitt vern gjennom FNs ILO-konvensjon. Hvis 

eneretten forsvinner, vil havnearbeidernes jobber bli overtatt 

av tilfeldig arbeidskraft og underbetalte sjøfolk, sier Heming 

Olaussen. 

- Den norske regjeringa må nå vise at de vil forsvare fagli-

ge rettigheter mot liberalisering og sosial dumping ved å ta 

stilling mot havnedirektivet. Regjeringa har lovet en aktiv 

EØS-politikk, og Nei til EU forventer at regjeringa bruker alle 

muligheter innenfor EØS til å markere motstand mot direkti-

vet, sier Heming Olaussen. 
- Nå må regjeringa vise handlekraft. Det haster!

Direktivet truer også arbeidsforholdene til sjøs fordi sjøfolk 

og havnearbeidere er organisert i samme internasjonale fag-

forbund. Skip som ikke oppfyller minstekrav til lønn og ar-

beidsforhold har derfor blitt boikottet i alle havner der havne-

arbeiderne er godt nok organisert. 

For spørsmål og fl ere kommentarer ring Nei til EUs leder He-

ming Olaussen på 90 55 894

Gjennomgang av ei pressemelding
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Anna pressekontakt

Lesarbrev – ordet fritt!

Å skrive lesarbrev til avisene er ein av dei mest effektive metodane for å nå ut til folk. 

Gjennom to EU-kampar har det vore ein særs viktig del av mediestrategien til Nei til EU. For 

Nei til EU er det difor viktig at mange folk over heile landet skriv lesarbrev til lokalavisene. 

Folk set pris på å få argument frå folk dei kjenner. Òg her gjeld ein del ålmenngyldige 

krav. Skriv i eit klart og godt språk. Ikkje bruk framandord, om det er mogleg å bruke gode 

norske uttrykk. Skriv kortfatta. Lesarar av aviser legg merke til kven som skriv under på eit 

lesarbrev. Skriv gjerne under med fleire namn og kva lokallag de kjem ifrå. Dette er ein måte 

å syne fram laget og Nei til EU. Bruk all kunnskapen som er i organisasjonen, anten du les 

Standpunkt, skriftseriehefte eller informasjon på nettsidene. 

Kommentarar til aktuelle saker

Dessutan er det viktig å fylgje med i avisa. Står det noko om Nei til EU, nei-sak, EØS-sak eller 

anna som vi  er opptekne av, er det ein bra ting å ringje avisa for å kommentere. Og då må ein 

gjere det same dagen.

Notis

Dette er ein kort tekst som i hovudsak svarar på desse spørsmåla: Kven, kva, når og korleis. 

Notisstoff er godt lesestoff i avisene. Emne som elles ikkje høver i eit lesarbrev, men passar 

godt i ein notis, er kven som sit i lokallagsstyret; om de planlegg å starte opp studiering eller 

kalle inn til ope møte om EU og så bortetter. Teksten må ikkje vere for lang av di det er viktig 

å få han inn på sidene for småstoff. Mange lokalaviser har ei slik side med småstoff, nytt om 

folk i bygda og anna. Desse sidene er svært populære hjå lesarane. Skriv gjerne under med eige 

namn og namnet på laget ditt. 

Artikkel/reportasje

Ein artikkel er ein større tekst, gjerne forma som eit intervju med bilete, eller som ein 

reportasje der ein fortel kva som har skjedd på ei spesiell tilskiping. I hovudsak er det 

journalistane som lagar artiklane. Det kan likevel vere mogleg at ein i laget skriv ein artikkel 

som lokalavisene tek inn. Som regel er det slik at aviser berre betaler for tekstar og bilete 

som er avtalt innleverte på førehand. Når ein skriv ein slik tekst, er det viktig å bruke same 

språklege verkemiddel som journalistane til vanleg brukar.

Ringje til journalistar

Det er viktig i etterkant av å ha sendt ut pressemelding å ringje rundt til journalistane. Men av 

og til er det best å ikkje sende ut pressemelding, men ringje rett til enkeltjournalistar.  Òg då er 

det nyttig å skrive opp kva slag moment ein ynskjer å seie på telefonen. 
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Fokus-metoden: 

• å fortelje berre ei historie om gongen 

• å formulere saka/problemet i ei setning 

Ringje rundt: 

• ring til lokalavisa 

• ring til lokalradioen/fylkesradioen

• ring til regionsavisa 

• ring til Dag og Tid, Klassekampen, Vårt Land, Nationen, Dagsavisen, andre riksaviser

Dei fleste av oss går ikkje rundt og kjenner alle moglege journalistar – om du gjer det; ring dei 

først. Om ikkje, må ein ta til på den vanlege måten. Når du les avisa, er det slik at du gjerne 

ser at det er nokre journalistar som gjerne skriv om EU eller andre politiske saker. Spør etter 

denne journalisten og legg fram saka di. Noter deg namnet – kanskje det vert nyttig seinare. 

Det er greitt å ringje redaksjonen og seie at du gjerne vil tipse redaksjonen om ei sak, då vert 

du sett over til den som er ledig – eller til vaktsjef. Legg fram saka di på ein lettfatteleg og 

god måte. Redaksjonane er heile tida ute etter nytt og godt stoff – og det kan vere di sak som 

fengjer denne gongen. 

Pressekonferanse

Av og til har Nei til EU ei sak eller tilskiping der det høver å ha pressekonferanse. Då må det 

anten vere slik at saka er veldig god og veldig viktig, eller at ein vurderer det slik at ein får meir 

blest om saka om ein skipar til ein pressekonferanse. 

Radio- og tv-intervju

Det er ikkje berre avisene som er nyhendeleverandørar, òg radio og tv er viktig for å få fram 

bodskapen. Ingen er fødde til å vere på lufta med meiningar, dette er noko kvar enkelt må øve 

seg på. Når det er klart at du skal verte intervjua på radio eller tv, fokuser på innhaldet. 

Kva er det du vil ha fram? Kva er det viktigaste for Nei til EU? Kva er fakta i saka? Deretter er 

det viktig å finne ut mest mogleg om den intervjusituasjonen du skal inn i. Skal det vere fleire 

i studio? Kven skal intervjue deg, kva er hovudsaka for journalisten? Husk at innslag som 

vert sendt, ofte er veldig korte. Ver difor spissformulert og presis. Snakk tydeleg og langsamt. 

Bruk di eiga dialekt, og ikkje bann på lufta. På førehand kan det vere lurt å snakke med folk om 

intervjuet og òg sørgje for at nokon høyrer eller ser innslaget og kan kommentere innsatsen 

etterpå. 

Nettsider for laget

Heimesider for lokal- og fylkeslag kan vere ei kjelde for journalistar sjølv til å finne nyhende 

frå Nei til EU. Nettsidene er òg ein nyttig hjelpemiddel for å lette arbeidet for journalistane 

og for oss. Ein kan leggje bilete og bakgrunnstoff ut på nettsidene, og journalistane kan sjølv 

hente det dei er ute etter via tilsendte lenkjer.  

Nettdebattar

Innimellom er det debattar på nettet eller avisene har eigne spørsmål om EU-saker. Laget kan 

gjere seg synleg ved å stille spørsmål eller gje kommentarar i slike samanhengar. 
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Kampanjefasen og krisehandtering

I ei eventuell kampanjefase retta inn mot ei folkerøysting er det eit heilt anna trøkk frå 

media og presse enn i fasane når jasida er mindre aktiv. Hittil har kampanjefasane vist seg 

å vere svært viktige for neisida, men det er det langvarige og solide nei-arbeidet som held 

opinionen mot norsk EU-medlemsskap. Difor har vi her i hovudsak konsentrert oss om det 

kvardagslege arbeidet i eit lokallag eller fylkeslag i Nei til EU. Info- og pressearbeid har òg 

nokre grunnleggjande trekk uansett kva fase vi er i. 

I nei-sida kan det kome brå skifte. Over natta kan eit samla politikar- og pressekorps påstå at 

no er tida inne for å verte medlem. I slike situasjonar bør ein samle folk til møte for å diskutere 

gode mottiltak frå laget. Informasjon og kunnskap frå Nei til EU er svært viktig i slike fasar. 

Innimellom kan det vere slik at ein sentral næringslivsleiar lokalt går ut og krev at vi må inn 

i EU eller sverter nei-sida. Då kan det vere viktig å kome med eit motsvar same dag. I slike 

situasjonar er det òg godt å ha snakka saman først. Avklar om dette er så viktig at det må 

svarast på med ein gong. Kva er fakta i saka? Ring til journalisten og krev å kome på trykk. 

Eller ring fylkesleiar eller Nei til EU sentralt og be om hjelp til å møte utspelet. Nei til EU 

sentralt kan hjelpe til med fakta og namn på folk som kan la seg intervjue. 

 
Lukke til!

Det er viktig å hugse på at vi har ikkje kan ha like stor lukke med alt pressearbeidet. Men vi kan 

trygt prøve oss igjen, sjølv om vi ikkje kom på lufta eller på trykk første gongen. 



Bærebjelkene til Nei til EU:

Vedtatt på landsmøtet 29..92., med tillegg fra landsmøtet 5..98.

Nei til EU kjemper mot at Norge skal bli medlem av EU, og mot at det norske samfunnet skal til-

passes til den samfunnsformen EU-systemet innebærer.

Grunnlaget for vårt samfunn er vårt folkestyre. Vi har erfart at vi klarer oss best når vi styrer 

oss selv og kan samarbeide nært med andre land som en selvstendig nasjon.

Vi vil sikre et folkestyre der alle har en reell innflytelse på sin egen situasjon. Det skal være 

makt der folk bor. Vi vil hindre at viktige avgjørelser blir truffet i maktsentra uten effektiv fol-

kevalgt kontroll.

Vi vil verne om bærebjelkene i det norske samfunnet:

•  Alles rett til arbeid har vært et hovedmål i norsk politikk. Vi må ikke bli hindret i å ta i bruk 

tiltak vi finner nødvendige for å nå dette målet.

•  Vi skal selv bestemme omfanget av utenlandske oppkjøp av norske bedrifter, naturressurser 

og norsk eiendom. Vi må kunne gi lover og ha styringsmuligheter på disse områdene.

•  Vi skal selv bestemme hvordan vi gjennom skatter og avgifter og andre virkemidler skal sikre 

velferdsstaten, med vekt på sosial rettferdighet, solidaritet og offentlig ansvar.

•   Vi skal selv bestemme over viktige miljøkrav, forbrukervern og vern om folks helse. Disse må 

gå foran kravet om fri flyt av varer.

•  Vi skal selv bestemme de virkemidlene vi vil bruke for å sikre levedyktige lokalsamfunn og en 

allsidig ressursutnyttelse i distriktene.

•   Vi må sikre den samiske urbefolkningens rettigheter.

•  Den vestlige verden kan ikke fortsette dagens vekstpolitikk, med et stadig økende ressurs-

forbruk og forurensing. Bare ved å prøve ut alternativer til dagens økonomi kan en skape bære-

kraftig utvikling i verdensmålestokk. Norge må ha handlefrihet til å føre en slik politikk.

•  Vi vil forsvare den nasjonale sjølråderetten og demokratiske og sosiale rettigheter også mot 

angrep fra andre institusjoner og sammenslutninger enn EU. Mange av de samme aktørene og 

fenomenene står både bak EUs utvikling, MAI-avtalen og lignende avtaler som skal sikre de 

store transnasjonale selskapenes særinteresser.

Vedlegg 1
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Kap. I
Sentrale ledd
(landsmøtet 2006)

§ 1. Formål
Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i Den Europeiske Union.

Nei til EU arbeider for:

- å sikre norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.

- full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser

- at tilpasning til  EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og 

befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte.

Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til  EUs indre marked ikke må gå på tvers 

av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningen i 972 og 994, hvor verdier som frihet, 

rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§ 2. Arbeidsformer

Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon som skal 

drive utredning, spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU, og om 

utviklingen av EU

§ 3. Medlemmer

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av  Nei til EU. 

Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon. Medlemskapet 

er personlig, og er i regelen knyttet til lokallag eller fylkeslag, men kan der dette ikke finnes, 

knyttes direkte til Nei til EU sentralt. Medlemmene hverken representerer eller forplikter de 

organisasjonene der de har vært eller er aktive. 

Medlemmer i Ungdom mot  EU har fulle rettigheter i  Nei til EU.

Fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer i Nei til EU. Styret 

fastsetter kontingenten. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det 

gir ikke rett til representasjon i Nei til EUs organer på noe plan, eller innflytelse over Nei til 

EUs politikk og prioriteringer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får 

tilsendt jevnlig informasjon fra Nei til EU.

Vedlegg 2
Vedtekter for Nei til EU
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§ 4. Kontigent
Kontigenten fastsettes av landsmøtet. Den fordeles mellom sentralleddet, fylkeslagene og 

lokallagene. Landsmøtet vedtar sentralleddets andel av kontigenten. Fylkeslagets årsmøte 

vedtar fordelingen mellom fylkeslag og lokallag.

§ 5. Oppbygging

Nei til EU har et råd, et styre og et sekretariat på landsplan. I hvert fylke er det et fylkeslag, 

som driver informasjonsarbeid og gjennomfører aktiviteter på fylkesplan, og som koordinerer 

virksomheten i lokale lag. 

Styrer og råd skal være tverrpolitisk sammensatt og hvert kjønn skal være representert med 

minst 40 %. 

§ 6. Landsmøte

Landsmøtet er den høyeste bestemmende myndighet i  Nei til EU. Alle delegater på 

landsmøtet må ha betalt medlemskontingent i Nei til EU inneværende år. Landsmøtet 

sammenkalles med skriftlig varsel til alle fylker og rådsmedlemmer med minst 6 ukers 

varsel. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før landsmøtet. 

Sakspapirer sendes ut til landsmøtedelegatene senest 2 uker før landsmøtet. Ordinært 

landsmøte holdes en gang i året, vanligvis i november. Ekstraordinært landsmøte holdes 

når styret eller rådet vedtar det. Nødvendige utgifter til reise og opphold forbundet med 

landsmøtet fordeles likt mellom fylkeslagene.

Landsmøtet består av:

.  Fylkesledere.

2.  6 tilleggsrepresentanter oppnevnt av hvert fylkeslag.Disse representantene 

bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig og politisk bredde.

3. Av de syv valgte utsendingene skal det være minst tre av hvert kjønn.

4. Rådsmedlemmer valgt av landsmøtet.

5. Styret.

6. 5 representanter valgt av Ungdom mot EU inkludert Ungdom mot  EUs 

rådsmedlemmer

Landsmøtet skal:

.  Behandle årsmelding og regnskap.

2.  Vedta arbeidsplan og budsjett

3.  Behandle innkomne saker fra styret, råd eller fylkeslag.

4.  Velge 20 direktevalgte medlemmer til rådet.

5.  Velge et styre minst 9 styremedlemmer og minst 3 vararepresentanter.

6.  Velge leder og to nestledere i styret.

7.  Velge valgkomite.

8. Velge revisor

9. Velge kontrollkomite
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§ 7. Rådet
Rådet kan diskutere alle saker som angår organisasjonens formål og drift, og fatte vedtak 

i viktige saker mellom landsmøtene. Rådet kan foreta budsjettrevisjon. Vedtak treffes ved 

flertallsbeslutninger. Rådet kan fatte vedtak når minst halvparten av rådets medlemmer er 

tilstede. Rådet møtes minst to ganger i året, eller når styret eller minst en tredel av rådet 

ønsker det. Innkalling av rådet skal skje skriftlig minst tre uker før rådsmøtet. Nødvendige 

utgifter til reise og opphold forbundet med rådsmøtet fordeles likt mellom fylkeslagene.

Rådet består av:

. 20 medlemmer valgt av landsmøtet

2. 2 medlemmer,  av hvert kjønn, fra hvert fylkeslag, oppnevnt av fylkesstyret.

3. Styret.

4. 3 fra Ungdom mot EU i tillegg til det faste styremedlemmet. 

Ansatte i Nei til EU har møte-, tale- og forslagsrett i rådet.

Protokoll samt vedtatte uttalelser skal sendes fylkeslagene innen to uker etter at rådsmøtet er 

holdt.

§ 8. Styret
Styret skal ha geografisk og politisk spredning. Styret består av minst 9 medlemmer valgt 

for ett år av gangen. Styret skal lede organisasjonens virksomhet ut fra disse vedtekter. 

Vedtak fattes ved flertallsbeslutninger. Styret kan fatte vedtak når et flertall i styret er 

tilstede.

Styret kan velge et arbeidsutvalg.

Styret forvalter organisasjonens midler til den sentrale virksomheten. Styret ansetter 

personalet i det sentrale sekretariatet, og fastsetter instruks for de ansatte. Styret skal sette i 

gang arbeidsgrupper som arbeider innen spesielle problemområder og prosjekter som fremmer 

organisasjonens formål.

Ungdom mot EU oppnevner et styremedlem som møter med fulle rettigheter i styret.

§ 9. Kontrollkomiteen
Landsmøtet velger leder og to medlemmer i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen 

skal følge organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i 

overenstemmelse med organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende vedtak truffet 

av styret, rådsmøte eller landsmøte. Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet 

og kan ikke overprøve vedtak fattet av organisasjonens besluttende organer. Landsmøtet 

vedtar instruks for kontrollkomiteen.
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§ 10. Avstemningsregler
Landsmøte:

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det holdes en ny avstemning. 

Ved fortsatt stemmelikhet skal lederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv 

har ikke lederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved 

loddtrekning.

Rådet:

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det holdes en ny avstemning. 

Ved fortsatt stemmelikhet skal lederen avgjøre med dobbelstemme. 

Styret:

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det holdes en ny avstemning. 

Ved fortsatt stemmelikhet skal lederen avgjøre med dobbelstemme.

Skriftlig avstemning skal holdes hvis minst en av de stemmeberettigede krever det. Valgene 

avgjøres ved skriftlig avstemning dersom noen krever det.

§ 11. Reaksjoner overfor medlemmer og lokallag
Medlemmer og lokallag i Nei til EU som opptrer i strid med vedtektene, kan av det sentrale 

styret ekskluderes som medlemmer eller fratas tillitsverv. Den som får en reaksjon etter 

denne paragraf, kan anke sin sak inn for rådet, som gjør endelig vedtak i saken. Det skal 

innhentes en innstilling til rådet fra fylkesstyret før saken avgjøres. Den eller de som 

paragrafen anvendes overfor har rett til å være tilstede når saken behandles.

§ 12. Endring av vedtektene
Vedtekter for  Nei til EU kan bare endres ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt landsmøte 

og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort kjent på forhånd. Endringsforslag må være 

innsendt senest 4 uker på forhånd. 

§ 13. Oppløsning
Oppløsning av  Nei til EU kan bare skje ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt landsmøte. 

Landsmøtet fatter i så fall vedtak om hvordan organisasjonens midler skal disponeres.
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Normalvedtekter for fylkeslag i Nei til EU.
Revisjon vedtatt av styret 15.10.04
(endelige vedtekter fastsettes av fylkeslagets årsmøte) 

§ 1. Formål
Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i Den Europeiske Union.

Nei til EU arbeider for:

- å sikre norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.

- full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser.

- at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og 

befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte.

Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked ikke må gå på tvers 

av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningen i 972 og 994, hvor verdier som frihet, 

rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§ 2. Arbeidsformer
Nei til EU er en landsomfattende tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon som skal drive 

utredning, spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU, og om utviklingen 

av EU. Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om å oppfylle 

formålsparagrafen. Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan, 

og arbeide for å styrke organisasjonsapparatet på lokalplan. 

§ 3. Medlemmer

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Nei til EU. Som 

medlemmer regnes de som bor i fylket og som har betalt årskontingent til Nei til EU. Medlemskapet 

knyttes til lokallaget der vedkommende bor, eller direkte til fylkeslaget. 

Medlemmer i Ungdom mot EU har fulle rettigheter i Nei til EU.

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet holdes vanligvis innen utgangen av februar. Alle årsmøtedelegater må være medlem av Nei 

til EU og bo i fylket. Fylkeslaget kan begrense antallet utsendinger til et visst antall pr. lokallag. Hvert 

lokallag skal tilstrebe kjønnsmessig lik representasjon. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to 

ukers varsel. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 

2/3-dels flertall. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst /4 av lokallagene krever det.
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Årsmøtet skal: 
.    Drøfte årsmelding og behandle regnskap. 
2. Behandle arbeidsplan og rammebudsjett, herunder fordeling av kontingent til lokallagene. 

3. Behandle saker som styret eller lokallag ønsker å drøfte på årsmøtet.  

4. Velge styre.  

5. Velge fylkesleder blant styremedlemmene.

6. Velge seks representanter til landsmøtet i Nei til EU. Lederen er selvskreven representant i tillegg. 

Av de sju valgte utsendingene skal det være minst tre av hvert kjønn. Disse representantene bør velges 

slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig og politisk bredde. 

7. Velge revisor for neste årsregnskap.

8. Velge valgkomite. 

§ 5. Styret

Styret består av minst fem personer. Styret bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig 

aldersmessig og politisk bredde. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. Styret velger 

selv nestleder, økonomiansvarlig og andre verv styret finner formålstjenelig. Styret står fritt til å 

oppnevne et arbeidsutvalg. Ungdom mot EU i fylket kan oppnevne et styremedlem som møter med 

fulle rettigheter i styret.

Styret oppnevner to utsendinger, en av hvert kjønn, til rådsmøter i Nei til EU. 

Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer virksomheten gjennom disse. 

Styrets vedtak treffes ved flertallsbeslutninger. Styret kan fatte vedtak når minst halvparten av 

styremedlemmene er til stede.

§ 6. Endring av vedtektene

Disse vedtekter kan bare endres ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget og hvor 

innholdet i endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen.

 

§ 7. Oppløsning av fylkeslaget

Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. 

Fylkeslagets midler overføres Nei til EU sentralt. Hvis Nei til EU er oppløst fatter årsmøte vedtak om 

hvordan midlene skal disponeres.

§ 8. Forholdet til Nei til EUs sentrale vedtekter
Fylkeslagets vedtekter er underlagt de sentrale vedtektene. Ved endringer i de sentrale vedtektene som 

berører fylkeslagenes vedtekter, må disse endres. Fylkeslag kan ikke ha vedtekter som er i strid med de 

sentrale vedtektene.  
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Normalvedtekter for lokallag i Nei til EU
 Revisjon vedtatt i styret 15.10.04   
(endelige vedtekter fastsettes av lokallagets årsmøte) 

§ 1. Formål
Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i Den Europeiske Union.

Nei til EU arbeider for:

- å sikre norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.

- full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser.

- at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og 

befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte.

Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked ikke må gå på tvers 

av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningen i 972 og 994, hvor verdier som frihet, 

rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§ 2. Arbeidsformer
Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon som skal drive utredning, 

spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU og om utviklingen av EU.  

Lokallaget er et lokallag av Fylkeslaget i ..... av Nei til EU.

Laget arbeider for å verve medlemmer, og vil gjennom lokal aktivitet arbeide for å oppfylle 

organisasjonens formål.

§ 3. Medlemmer
Alle som har betalt kontingent regnes som medlemmer. 

Medlemmer i Ungdom mot EU har fulle rettigheter i Nei til EU.

§ 4. Årsmøte

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 4 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller fylkesstyret eller minst /4 av medlemmene krever det.

Årsmøtet skal:

. Drøfte lokal virksomhet for lokallaget

2. Godkjenne regnskap.

3. Velge styre Styret bør velges slik at de gir en god geografisk, yrkesmessig, aldersmessig og politisk 

bredde. Det bør tilstrebes kjønnsmessig balanse.  

4. Velge leder blant styremedlemmene. 

5. Velge utsendinger til fylkesårsmøtet, etter fylkeslagets vedtekter. Lokallagene skal tilstrebe 

kjønnsmessig lik representasjon.

6. Velge valgkomite.
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§ 5. Styret

Styret skal lede og koordinere den lokale virksomheten i lokallaget. Styret skal være 

bindeledd mellom medlemmene og fylkeslaget. 

§ 6. Endring av vedtektene. 

Lagets vedtekter kan bare endres ved 2/3-dels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i lokallaget, 

og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen. 

§ 7. Oppløsning av lokallaget

Oppløsning av lokallaget kan bare skje ved 2/3-dels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i 

lokallaget. Lokallagets midler overføres fylkeslaget. Hvis Nei til EU er oppløst fatter årsmøte 

vedtak om hvordan midlene skal disponeres.

§ 8 Forholdet til Nei til EUs sentrale vedtekter

Lokallagets vedtekter er underlagt de sentrale vedtektene. Ved endringer i de sentrale 

vedtektene som berører lokallagenes vedtekter, må disse endres. Lokallag kan ikke ha 

vedtekter som er i strid med de sentrale vedtektene.  
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Vedlegg 5

Møtestyring
Her finn du framlegg til korleis ein ordstyrar bør styre eit møte.

Å vera ein god ordstyrar er ikkje lært i ei handvending. Det trengst trening for å verta verkeleg 

flink. På styremøte bør difor møtestyringa gå på omgang, slik at alle får høve til å lære seg 

det. Vanlege styremøte og lagsmøte bør ikkje vere for formelle. Det er likevel viktig å kjenne 

til reglane for møtestyring og røystingar. På store møte, slik som til dømes årsmøta, bør ein 

fylgje vanleg møtestyringsskikk. Her er eit framlegg til korleis ein ordstyrar/møteleiar bør 

styre eit møte:

Hugselapp!

Attåt saklista bør møtestyraren få ein hugselapp frå tilskiparen med stikkord til hjelp under 

møtestyringa. Til dømes om allsongar, velkomehelsing, godkjenning av saklista, merknader 

til referatet, presentasjon av innleiaren og dei som skal stå for kulturinnslaget, takk til desse 

og ord til avslutting.

Ordstyraren

Ordstyraren leiar møtet og skal vere nøytral i sakshandsaminga. Ynskjer ordstyraren å vere 

med i ordskiftet, må ho/han be om ordet på line med andre møtedeltakarar. Ordstyraren 

må ha god kjennskap til sakene som skal opp på møtet og må vere godt inne i reglane for 

sakshandsaming på møte. Ho/han har ansvar for at ordskiftet fører fram til ein konklusjon 

eller eit vedtak. Om det er fleire framlegg til vedtak i ei sak, skal ordstyraren kome med 

framlegg til røystemåte.

Å få ordet

Møtedeltakarane bed om ordet ved å rekkje opp ei hand. Talarane får ordet etter tur. Mange 

opnar opp for replikkar, altså korte spørsmål og kommentarar til siste talar. Ein bed om 

replikk ved å rekkje opp to fingrar (v-teikn). Talaren får høve til å svara på replikkane, men det 

er ikkje vanleg å gje replikk til replikkar.

Saksførehaving og saksopplysningar

Ein kan òg be om ordet til saksførehavinga. Dette er merknader til måten sakene vert 

førehavd på, merknader til møtestyringa, framlegg om å avgrense taletid, framlegg om å 

setje strek for nye innlegg eller å kutte talarlista og framlegg til ein annan røystemåte enn det 

ordstyraren har. Ein kan òg be om å få ordet for å kome med saksopplysingar, til dømes om ein 

ynskjer å klare opp i ei mistyding. Når nokon bed om ordet til saksførehavinga eller om å få 

kome med ei saksopplysing, skal han eller ho få ordet så snart den som har ordet, er ferdig med 

å snakke.
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Å setja strek

Å setja strek for eit ordskifte tyder at møtelyden ikkje lenger kan ta ordet til denne saka.

Ordstyraren må gjera merksam på at alle framlegg må fremjast før strek vert sett. Ein vanleg 

framgangsmåte når det vert sett strek, er at ordstyraren seier at «strek vert sett etter neste 

innlegg». Dei som ynskjer ordet i saka, må be om ordet under dette innlegget. Når strek er 

sett, kan ingen kome med nye framlegg. Ordstyraren skal lese opp alle innkomne framlegg før 

strek vert sett. 

Taletid og prioritering av talelista

Om det er eit stort møte, kan det ofte vere lurt å ha avgrensa taletid slik at flest mogleg 

får hatt ordet. Dette kan skje i oppstarten av møtet, eller i løpet av møtet om ein får lita 

tid. Ordstyraren eller ein av deltakarane på møtet må gjere framlegg om dette og be om 

godkjenning av den nye taletida frå møtet. For å oppmuntre til brei deltaking på møtet, kan 

ordstyrar prioritere opp på talarlista dei som ikkje har hatt ordet før.  Dette bør ein gjere 

møtet merksame på.  

Taletid og brei deltaking i mindre formelle møte

I mindre formelle møte er det ofte ikkje naturleg å innføre taletid, og kanskje heller ikkje føre 

ei veldig streng taleliste. I slike møte er møtestyring minst like viktig. Ordstyrararen må ta 

ansvar slik at alle føler seg sett og deltek på lik line. For at ikkje nokon skal dominere møtet for 

mykje, bør ordstyraren på høveleg måte be dei som snakkar mykje vere litt meir tilbakehaldne, 

medan dei som ikkje har teke ordet kan utfordrast direkte av møtestyraren til å seie kva dei 

meiner om dei aktuelle sakane. Ein annan måte å få fleire til å delta aktivt i møtet kan vere 

å dele deltakarane i grupper deler av tida. Desse gruppene rapporterer attende til møtet i 

plenum.

Møtestyraren bør òg i opninga av møtet og eventuelt undervegs invitere møtedeltakarane til 

å verte samde om ei tidsramme for møtet, eventuelle pausar og gjerne òg kva saker ein skal 

leggje mest vekt på. I avsluttinga av møtet kan ein leggje inn ein evalueringsrunde der folk kan 

seie kva dei synest om korleis møtet fungerte. Dette kan vere lærerikt til seinare møte, både 

for møtedeltakarane og møteleiaren.     

Røysting

Før ei røysting må møtestyraren syta for at heile møtelyden er klår over kva framlegg som 

ligg føre, og kva dei fører med seg. Om salen bed om det, skal ho/han lese opp alle innkomne 

framlegg. Deretter gjer ordstyraren greie for korleis ho/han vil gjennomføra røystinga, kva 

for framlegg som vert tekne fyrst og så bortetter. Møtedeltakarane har høve til å be om ordet 

til røystemåten dersom dei er usamde i ordstyraren sitt framlegg. Det er likevel ikkje høve til 

å halde innlegg om sjølve saka, og meiningsytringar om anna enn røystemåten bør «klubbast» 

av ordstyraren.

Er det ingen som krev ordet, kan ordstyraren gå ut frå at møtet godtek den framgangsmåten 

det er gjort framlegg om. Dersom fleire framlegg står mot kvarandre, må det røystast over 

røystemåten før ein røystar over framlegg i sjølve saka. Det er ikkje det same korleis ein 

gjennomfører røystingar. Dei ulike framlegga må takast opp i ein viss orden, slik at dei 

røysteføre får gje uttrykk for viljen sin på ein klår måte. Her kan røynde møtedeltakarar prøva 
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å koma med framlegg om taktisk røysterekkjefylgje. Utsetjingsframlegg skal alltid røystast 

over fyrst. Stundom kan det vere fleire utsetjingsframlegg (rein utsetjing, oversending til 

styret eller eit eige utval). Då slår ein alle utsetjingsframlegga saman i fyrste omgang for 

å få fram kor mange det er som vil ha saka utsett på den eine eller andre måten. Dersom 

det vert fleirtal for utsetjinga, tek ein framlegga etter tur for å sjå om fleirtalet ynskjer å 

leggje bort saka til dømes til neste år eller sende henne over til styret eller eit anna organ i 

organisasjonen.

Avvisingsframlegg skal til vanleg takast opp til røysting når eit eventuelt utsetjingsframlegg 

har falle. Dersom fleirtalet vil avvise saka, er det ikkje meining i å røyste over andre framlegg.

Dersom saka ikkje vert utsett eller avvist, må ein røyste over realiteten eller innhaldet i 

framlegget. Då er regelen alltid at ein fyrst røystar over det framlegget som går lengst vekk 

ifrå tidlegare vedteken politikk. Av og til kan det vere vanskeleg å avgjere kva for eit framlegg 

det er som går lengst. 

 Då må møtestyraren avgjere spørsmålet og leggje dette fram for møtelyden. Er det ingen 

som tek til motmæle, gjennomfører ein røystinga slik møtestyraren har gjort framlegg om.

Open røysting skjer til vanleg ved at deltakarane rekkjer opp ei hand. Då bør møtestyraren 

fyrst be om at dei som er for framlegget, syner røysteteikn. Når røystene for framlegget er 

talde opp, bed ordstyraren om motrøysting (ofte vert det berre sagt «kontra»), det vil seie at 

dei som er mot framlegget viser det med røysteteikn. Deretter kunngjer ordstyraren utfallet 

av røystinga. Ved open røysting tel møteleiaren opp alle røystene. Dersom det er svært mange 

til stades på møtet eller det er uvisse kring utfallet, bør det veljast røysteteljarar. Jamvel 

om skriftleg røysting kan vera tidkrevjande, bør det vere ein regel at det skal vere skriftleg 

røysting dersom minst ein i møtelyden krev det. Somme har avgrensa denne retten til berre å 

gjelde personval. Ordstyraren må gjere greie for kva folk skal skriva på røystesetlane sine. Er 

det mogleg, bør folk sleppe med å skriva ja eller nei. Det bør veljast ei røysteteljingsnemnd. Når 

nemnda er ferdig med teljinga, melder ho frå til ordstyraren, som så gjer utfallet kjent. Både 

godkjende røyster og dei som er vraka eller blanke, skal då takast med i kunngjeringa. Om det 

vert likt røystetal, skal røystinga takast opp att. Er det framleis likt etter andre røystinga, fell 

endrings- eller tilleggsframlegget. Om det er open røysting, vert saka avgjort med leiaren si 

dobbelrøyst. Ved personval vert saka avgjort ved hjelp av loddtrekking.
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Vedlegg 6

EUs traktater og utvidelser

1952

Kull- og stålfellesskapet mellom Frankrike, Vest-Tyskland, Belgia, Nederland, Luxembourg og 

Italia trådte i kraft.

1957

Romatraktaten om Det europeisk økonomiske fellesskapet (EEC) og Det europeiske 

atomenergifellesskapet (Euratom) inngås.

1965

De tre traktatene slås sammen til Det europeiske fellesmarked – EF – som trådte i kraft to år 

senere.

1973

Storbritannia, Irland og Danmark ble medlemmer.

1981

Hellas ble medlem.

1985

Den første revisjonen av Romatraktaten, Enhetsakten (trådte i kraft i 987). Den enhetlige 

europeiske akt inneholdt de nødvendige bestemmelsene for en fullføring av arbeidet med det 

indre markedet (men markedet trådte ikke i kraft før ..93). 

1986

Spania og Portugal ble medlemmer.

1992 

Den andre revisjonen av Romatraktaten, Maastrichttraktaten (trådte i kraft 993). 

Traktatfesting av den europeiske union. Arbeidet med innføringen av det indre markedet 

ble sluttført. EU beslutter å opprette en økonomisk og monetær union (ØMU). Denne delen 

av samarbeidet kalles EF-søylen, de to andre søylene blir: FUSP-søylen (felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk) og RIP-søylen (om retts- og indrepolitisk samarbeid).

1995

Østerrike, Finland og Sverige blir medlemmer.

1997

Den tredje revisjonen av Romatraktaten, Amsterdamtraktaten (trådte i kraft 999). 

Innlemmet Schengen-samarbeidet i unionen (visum og asylpolitikk, kontroll av yttergrenser, 

politisamarbeid med mer). 

 La rammene for øst-utvidelsen. FUSP ble kraftig utvidet ved å åpne for at også de militære 

sidene ved sikkerhetspolitikken ble en del av integrasjonsprosessen i EU.
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2000

Den fjerde revisjon av Romatraktaten, Nicetraktaten. Inneholdt nye regler for 

beslutningsprosesser i EUs organer, som skulle forberede den kommende øst-utvidelsen. EU-

hæren ble traktatfestet, og det ble slått fast at EU kan operere militært uten godkjennelse eller 

medvirkning fra NATO.

2002

Euro erstatter nasjonal valuta i 2 av 5 medlemsland (Belgia, Tyskland, Hellas, Spania, 

Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal og Finland)

2004

Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia 

og Slovenia ble medlemmer. Traktaten om en forfatning for Europa ble undertegnet av 

EUs stats- og regjeringssjefer. Traktaten, eller EU–grunnloven, skulle blant annet erstatte 

alle eksisterende traktater og tre i kraft når alle 25 medlemsland hadde ratifisert den. Alle 

medlemsland har (pr. juni 2006) ikke ratifisert grunnloven, og den har ikke trådd i kraft. 
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År Land Tema Ja Nei Valgdeltakelse

1972 Frankrike Utvidelse 67,7 32,3

1972 Irland Medlemskap 83,0 17,0

1972 Danmark Medlemskap 63,3 36,7

1972 Norge Medlemskap 46,5 53,5

1975 Storbritannia Om  fortsatt medlemskap 67,2 32,8

1982 Grønland Oom fortsatt medlemskap 48,0 52,0

1986 Danmark Enhetsakten + indre marked 56,2 43,8

1987 Irland Enhetsakten +  indre marked 70,0 30,0

1992 Danmark Mastricht -traktaten 49,3 50,7 82,3

1992 Irland Mastricht -traktaten 67,0 33,0

1992 Frankrike Mastricht -traktaten 51,0 49,0

1993 Danmark Mastricht -traktaten 56,8 43,2 85,6

1994 Østerrike Medlemskap 66,5 33,4 81,0

1994 Finland Medlemskap 57,0 43,0 74,0

1994 Sverige Medlemskap 52,0 46 83,0

1994 Norge Medlemskap 47,7 52,3 89,0

1998 Irland Amsterdam - traktaten 62,0 38,0

1998 Danmark Amsterdam - traktaten 55,0 45,0

2000 Danmark ØMU 46,9 53,1 87,5

2001 Irland Nice - traktaten 62,9 37,1 49,5

2002 Irland Nice - traktaten 46,1 53,9 34,8

2003 Sverige ØMU 42,0 55,9 82,6

2005 Spania Konstitusjonstraktaten 77,0 17,0 42,0

2005 Frankrike Konstitusjonstraktaten 45,3 54,7 69,3

2005 Nederland Konstitusjonstraktaten 38,4 61,6 62

2005 Luxembourg Konstitusjonstraktaten 56,0 44,0

Folkeavstemninger om EU i ulike EU-land

Vedlegg  7
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Vedlegg 8

Politisk hovedinnledning 
Nei til EUs landsmøte i Oslo, 27. 
mai 1995
Av Kristen Nygaard
leder i Nei til EU

Innledning
Seks år og tre uker gikk det fra 
Opplysningsutvalget om Norge og EF ble 
stiftet 7. november 988 til Nei til EU vant 
folkeavstemningen 28. november 994. 
 Jeg kan trygt si at «Nei til EU vant 
folkeavstemningen», fordi alle de som var med 
i Nei-fronten også var medlemmer i Nei til EU, 
eller i hvert fall følte seg og oppførte seg slik. 
De sitter her i salen: ledere og andre nøkkelfolk 
fra Nei-partiene, fra yrkesorganisasjonene 
på Nei-siden, miljøvernorganisasjonene og 
andre organisasjoner. Og alle samarbeidende 
aksjoner: Fra Borgerlige mot EU til Blondiner 
mot EU. Aksjonen «Pøbler mot EU» bør ikke 
oppmuntres for sterkt, og nevnes derfor ikke 
her. 

Jeg velger å begynne min tale på denne 
seiersfesten på denne måten fordi jeg stadig 
kommer til å bruke ordet «vi», og jeg har nå fått 
sagt hvem jeg da mener. Med «vi» mener jeg 
«dere», med «vi» mener jeg «oss alle». Vi vant.
 Dette er en seiersfest. Rettere: Dette er 
seiersfesten, fordi vi ikke riktig har tatt oss tid 
til å feste. Det vil si: ut over de helt nødvendige 
døgnene vi helt utslitte maktet de siste dagene 
av november i fjor.

Vi feirer også halvårsdagen for 
folkeavstemningen. Denne dagen fikk vi vite 
meget om allerede under EU-kampen: Vi skulle 
nå i seks måneder ha drevet hjelpeløst alene 
rundt i Nord-Atlanteren. Venneløse skulle vi ha 
sett hvordan bedriftene våre i tette strømmer 
flyktet til Sverige, Danmark og Finland, om 
ikke lengre vekk. Våre aksjepapirer ville som 
følge av kursras vesentlig kunne tjene som 
brensel. Noe som ville komme godt med, 
siden renteoppgangen ville gi lite rom for 
andre innkjøp, særlig for de nye titusener av 
arbeidsløse.

Vi kan le av dette i dag. Og vi skal ikke si at all 
oppgang skyldes at vi sa Nei. Men det nordmenn 
nå sikkert vet, det er at skremslene fra Ja-siden 
ikke var sanne.
 I Sverige er situasjonen motsatt. Når 
stemningen der er snudd så radikalt, er det fordi 
svenskene nå sikkert vet at løftene fra Ja-siden 
heller ikke var sanne.
 Finn Gustavsen myntet ut den setning 

som jeg kanskje er mest uenig i av alle politiske 
sentenser: «Vi vant folkeavstemningen i 972, 
men vi tapte hver eneste dag etterpå». Hva 
hadde Norge vært i dag, om vi hadde tapt i 972? 
Arne Haugestad og jeg har lenge hatt et svært 
godt og hyggelig samarbeid, men han knurret 
en del over mitt lederskap den første tiden. Mitt 
svar var hver gang det samme, det vi alle vil være 
enige i: «Arne Haugestad har skrevet navnet sitt 
med gullskrift inn i Norgeshistorien».
 Noen har brukt Finn Gustavsens sentens på 
tiden etter 28. november. Jeg er igjen helt uenig. 
Hver dag når jeg våkner, er en av mine første 
tanker: «Norge er fremdeles et selvstendig land 
og ikke en del av en union». Det er Stortinget 
som bestemmer i landet, og vi velgere kan etter 
hvert sørge for flertall av unionsmotstandere 
på Stortinget. Vi har en nasjonaldag om våren, 
syttende mai, i årets vakreste måned. Den var 
lenge omstridt, det har vi lett for å glemme. Vi 
trenger en nasjonaldag også i mørketiden. Hva 
med 28. november? 

Høyre var i forrige hundreår et unionsparti. 
Det ble tvunget over på et annet standpunkt, 
og etter 905 var det aldri snakk fra det hold om 
nye folkeavstemninger for å få oss inn i unionen 
på nytt. Etter 972 fant Ja-siden seg i Nei-
seieren, og mange fra det hold sa senere at «det 
var nok best det gikk som det gikk». Et vesentlig 
argument har vært at en ikke skal gjennomføre 
dype og grunnleggende endringer i en nasjon 
uten at de har støtte i et meget sterkt flertall. 
Og aldri dersom vesentlige grupper i folket føler 
endringene som et alvorlig overgrep mot deres 
demokratiske og sosiale rettigheter.

Slik Ja-siden i Norge uttaler seg og oppfører seg, 
kan vi dessverre ikke ha tillit til at det samme 
vil være tilfelle denne gangen. Men Ja-siden kan 
bare få oss inn i unionen i overskuelig framtid 
dersom den ved stortingsvalget i 997 klarer å få 
to tredjedeler eller fler unionstilhengerne inn på 
tinget. Det paradoksale er at de bare kan nå dette 
målet, som jeg tror er statsministerens og andre 
ledende Ja-folks absolutt fremste mål, dersom 
de klarer å få folk til å tro at stortingsvalget 
997 ikke har noe med EU å gjøre. Derfor ser 
vi at de meget klare og aggressive uttalelsene 
nå er dempet. Vi kan ikke ta sjansen på å la oss 
overliste av slikt. 
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Og derfor er dette landsmøtet ikke bare en 
seiersfest. Det er også et møte som skal diskutere 
hvordan vi rolig og planmessig skal forsvare Nei-
seieren, hvordan vi skal vedlikeholde og videre 
bygge ut kunnskapsressursene våre som var en 
vesentlig årsak til at vi vant. Og fram for alt: 
Hvordan vi skal bevare og helst forsterke det 
brede samholdet i Nei-fronten.
 Ja-siden og media skal ikke få lov til å 
tilbakestille norsk politikk til tiden før 988.
Hvordan opplevde vi EU-kampen?

Det er en seiersfest. Etter seks år og tre uker. 
Hvordan var disse årene og ukene?
Opplevde vi det samme? Det var en så 
avgjørende del av livet vårt at vi ikke kan regne 
med å gjøre en tilsvarende viktig innsats noen 
gang senere. 
 Jeg tør ikke opphøye meg til talsmann for 
alle dere som er her i dag. Det vil for hver og en av 
oss være for mange vesentlige personlige følelser 
og erfaringer som melder seg når vi tenker 
tilbake.

For meg har det vært de viktigste årene i livet 
mitt, og de har omfattet hele ti prosent av det. 
Jeg er vitenskapsmann, og jeg synes forskning 
er meget mer spennende enn politikk. Jeg har 
holdt på med politikk hele mitt voksne liv, men 
har alltid valgt vitenskapen som yrke. Men noen 
ganger er politikk viktigere enn forskning og alt 
annet du synes er spennende.
 Det har vært forferdelige år, fordi oppgaven 
har vært så overveldende. Forferdelige år, fordi 
det var utrolig at vi i Norge skulle komme i den 
situasjon at vi på ny måtte kjempe for å bevare 
vår selvstendighet.
Svært mange her har hatt et meget stort ansvar 
i disse årene. Et stort ansvar - men likevel en 
lettelse å ha det. Fordi det ga mulighet for å sette 
alt inn for vår felles seier.

Det har vært utrolig lærerike år. Det har vært 
nødvendig å lære nesten alt om norsk politikk 
på ny, i et nytt lys. Samtidig måtte vi lære om 
forholdene i andre land og i EU - og se dem i 
sammenheng med norske forhold.
 Det har vært år hvor vi, og her kan jeg trygt 
si «vi», har fått lære landet å kjenne på en ny 
måte. Landet ser annerledes ut, i maksvær om 
sommeren, fra biler på glatte veier i mørke 
høstkvelder, i gnistrende kalde vinternetter, når 
du samtidig vet hva som står på spill. Vi har møtt 
mennesker, tusener på tusener av dem. Alle 
ulike, alle med sitt eget, enestående og verdifulle 
bidrag til det som til sammen er Norge. 
 Alle i salen her har sitt å fortelle. Og hvorfor 
ikke skrive ned en del av det, som bidrag til 
Norgeshistorien: For det er Norgeshistorie vi har 
skapt. Hvorfor skal den bare skrives av dem som 
media la mest merke til, når vi alle vet at seieren 
var noe vi skapte sammen.

Også på dette landsmøtet vil vi takke 
fortjente tillitsvalgte og ansatte. Egentlig 
hundreogførtitusen, om det skulle være 
rettferdig. Det kommer senere, for lederens 
landsmøtetale er ikke en slik post. I den skal 

de store linjene trekkes, de viktige politiske 
tingene sies. Og en del personlig, på fallrepet. 
Men hvordan skal jeg, på landsmøtet etter 
folkeavstemningsseieren, kunne si de viktige 
tingene uten å takke for den utrolige innsatsen 
som ble gjort av medlemmene, enten de nå var 
ansatte, tillitsvalgte eller frivillige aktivister. 
Til sammen kunne de regnes i titusentall. 
Til sammen utgjorde de det som nettopp var 
den viktigste politiske kjensgjerningen i EU-
kampen.

Vi mistet noen underveis. Torstein Eckhoff, 
Aslak Versto og andre ble borte mens vi trengte 
dem mest. Jeg skulle tro alle som sitter her, nå 
vil ha folk de kjente i tankene. Andre som heller 
ikke fikk være med helt fram til seieren.
 Jeg har vært leder i Opplysningsutvalget 
og deretter i Nei til EU fra starten av. Sammen 
med mange andre fikk jeg et oppdrag. Allerede 
i det aller første settet av våre senere så 
velkjente transparenter finnes det en der det 
stod: «Utvalget må arbeide i minst fem år». På 
en annen stod det: «Vi ønsker en åpen, saklig, 
allsidig og grundig drøfting, der flest mulig 
trekkes aktivt med». Og på en tredje stod det 
en setning som dere alle vil nikke klokt og 
gjenkjennende til: «Den beste strategien for 
en demokratisk massebevegelse er en felles 
oppfatning av virkeligheten».
 Oppdraget er utført. Også på den måten 
som vi sa det burde skje. Vi gjennomførte den 
strategien vi fra begynnelsen av trodde ville føre 
til seier.
 Jeg må nå få lov til å takke alle i Nei til EU. 
Takke for den tilliten og støtten dere har gitt 
meg i å gjøre min del av jobben. Jeg må få takke 
dere for alt jeg har lært. For det jeg har fått 
oppleve av landet vårt. For det dere har latt meg 
få del i av hva dere står for, gjennom tusener på 
tusener av personlige møter.

Å skrive historien
Seierherrene skriver historien, heter det. Så la 
oss gå i gang. Ja-siden har allerede lenge forsøkt 
å påtvinge oss sine versjoner.
 Det betyr ikke at de bevisst fordreier 
kjensgjerninger. Men bare at de har et annet 
perspektiv enn oss. Både vi og de må filtrere den 
overveldende informasjonsmengden. Vi må 
alle velge ut hva vi mener er vesentlig for det i 
situasjonen vi vil handle i forhold til, eller forstå. 
Og vi velger oss ord og begreper vi kan bruke til å 
tolke og sette i sammenheng det vi velger å legge 
vekt på. Vi må velge perspektiv. Å si noe annet er 
å lure seg selv og andre.
 Forskjellen mellom Ja-siden og Nei-siden 
er først og fremst to radikalt forskjellige 
perspektiver, både når det gjelder politisk 
virkelighetsoppfatning og når det gjelder valg 
av arbeidsform. Vi kjente Ja-sidens perspektiv 
og Ja-sidens kolossale overtak i tradisjonell 
politisk makt. Vi vant ved bevisst velge et annet 
perspektiv som helt gjennomsyret vårt arbeid. 
Vårt perspektiv var vår strategi. 
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Ja-sidens perspektiv og strategi
Ansvaret for Ja-strategien ligger hos to av 
de virkelig tunge aktørene på Ja-siden: Gro 
Harlem Brundtland (med et klart medansvar 
for Thorbjørn Jagland) og hos NHO-ledelsen 
og dens mange medspillere. Og det er ingen 
grunn til å anklage dem for å komme for sent 
på banen eller å ikke satse sterkt nok. De la opp 
en strategi som var meget vel gjennomtenkt og 
ble gjennomført med stor kraft. Det var en helt 
riktig strategi, vurdert ut fra disse aktørenes 
perspektiv. For de hadde stort sett et felles 
politiske verdensbilde og felles oppfatning av 
innhold i og bruk av politiske virkemidler. 

Allerede i juni 988 påla statsministeren 
departementene å passe på at alle nye lovforslag 
nøye fulgte EFs regelverk. Fra da av var EU-
kampen i gang.
 Det er ikke plass i denne talen til å bruke 
mange linjer på statsministerens strategi. Jeg 
vil skrive mer om det senere. Men det er viktig 
å huske at hun under valgkampene i 989 og 
i 993, begge ganger gjorde meget bestemte 
forsøk på hindre at velgerne skulle forstå at EU-
saken var den viktigste ved valget. I 989 lyktes 
hun. I 993 ikke.
 Det er viktig å huske hennes forsøk på 
bortforklaring av den meningen ordet union 
hadde i Maastricht-traktaten, hennes uvilje 
mot å være konkret om EU-regelverket og dets 
autoritet. Hun gjentok og gjentok at det jo bare 
dreide seg om et frivillig samarbeid mellom 
demokratiske nasjoner. «Skal Norges plass stå 
tom?» - det husker vi også.
 Så kom i tillegg hele EØS-spillet, folke
avstemingsrekkefølgen og plasseringen av 
folkeavstemningen til et tidspunkt da det 
var stor sjanse for dårlig vær i de typiske Nei-
distriktene. 
Statsministeren hadde makt og brukte den, 
meget mer konsekvent og bevisst enn noen 
annen på Ja-siden, også når vi ser på hele det 
nordiske bildet.

Europabevegelsens rolle
Det var videre viktig å definere Nei til EU ut av 
bildet. Til det kunne også Europabevegelsen 
brukes, og den fikk en nokså ublid behandling. 
Hvorfor?
 Europabevegelsen var kanskje først og 
fremst nyttig for Ja-sida ved at den hjalp til med 
å gjennomføre en av dens viktigste strategiske 
beslutninger: Å definere Nei til EU ut av det 
som velgerne skulle fås til å oppfatte som den 
«egentlige, seriøse debatten». Den som foregikk 
i massemedia, og der mellom de tradisjonelle 
politiske aktørene, nemlig de politiske partiene 
og deres vanlige støttespillere. Slik sett ble 
Europabevegelsens overspill paradoksalt nok 
brukt mot Nei til EU: «Se slik oppfører de seg, 
skrikhalsene, amatørene, populistene i disse 
uansvarlige organisasjonene. Her gjelder det å 
holde seg til dem dere er vant til å stole på. Til 
dem som er kompetente til å forstå og vurdere 
seriøst alt det disse demagogene lager slikt bråk 
om. Stol på Regjeringen, embetsverket, NHO og 

deres bedriftsledere, og alle Ja-kommentatorene 
i media.»
 Nå sier Europabevegelsen at den neste gang 
vil ta lærdom av Nei til EU. Tja, det kan den jo 
si. Men vet den hvor grasrota er, og hvordan en 
grasrot ser ut om de skulle treffe på en? 
Dessuten lurer det en stor fare i å prøve å kopiere 
Nei til EU. Ens egne politiske holdninger er 
nemlig ikke uavhengig av hvordan en driver sitt 
politiske arbeid. Jo mer hell Europabevegelsen 
medlemmer skulle ha med å bruke Nei til EUs 
arbeidsform, jo større er risikoen for at de etter 
hvert vil forstå og sette pris på folkestyret og 
likhetsidealene, og en dag våkne og finne at de er 
blitt EU-motstandere.

Media
Når jeg kommenterer media i den delen av talen 
som følger nå, må jeg gjøre oppmerksom på at 
jeg holder VG og NRK-Dagsrevyens politiske 
redaksjon utenfor.
Over 90% av alle aviseksemplarer som ble trykt 
pr. dag kom fra aviser med et klart redaksjonelt 
Ja-standpunkt. Likevel var pressebildet etter 
min mening bedre for oss enn i 972. Dette må 
jeg forklare.
 Det er tre typer stoff det først og fremst 
dreier seg om: Kommentarer fra medlemmer av 
redaksjonene, politisk nyhetsjournalistikk og 
debatt. Debattinnslagene kan igjen deles inn i: 
Innsendte artikler, leserbrev og «Kort og godt»-
spalteinnlegg.
 Kommentarene var greie. Med enkelte 
viktige unntak var det bare Ja-synspunkter. Om 
de var grovkornede eller siviliserte spilte liten 
rolle, fordi de etter min mening hadde svært 
liten direkte betydning for meningsdannelsen. 
 Likevel: Ja-siden ble i ikke liten grad 
offer for den vulgærpropaganda som 
dens egne karrikaturtegnere, inspirert av 
kommentatorene, presterte om Nei-siden. 
Mange av Ja-sidens feilslåtte annonser, 
plakater og andre utspill kan vanskelig 
forklares på andre måter at de selv trodde 
på denne propagandaen: Vi på Nei-siden var 
kunnskapsløse, fremmedfiendtlige, redde for 
det ukjente og sneversynt nasjonalistiske og 
naive. På standardtegningen av oss i VG satt vi 
med nisseluene trukket godt ned over ørene, 
mens vi tittet mistroiske og forskremte ut fra 
snøhulene våre på en natthimmel dominert av 
det praktfulle nye stjernebildet: 

Tolvstjernene i sør 
Det falt dem visst ikke inn at slike tegninger 
riktignok ville skape opphisset glede hos opptil 
0-20% av velgerne, men at det til gjengjeld 
ville være minst 40-50% som følte seg personlig 
latterliggjort og derfor ble sterkere knyttet til 
sitt Nei-standpunkt.
 La meg ikke bli alt for helgenaktig. Vi gjorde 
også fra tid til annen tilsvarende dumheter. 
Svært mange karrikaturer av statsministeren 
irriterte meg grenseløst.
 Men i denne EU-kampen var det 
nyhetsreportasjene, intervjuene, den 
undersøkende journalistikken som betydde aller 
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mest for meningsdannelsen. Jeg er ikke i tvil, 
og jeg slo alltid først opp på disse sidene når jeg 
leste en avis.
 Og her var det avgjørende og positive 
forskjeller fra 97-72. Jo da, de fleste av 
disse journalistene var nok Ja-velgere. Og det 
kunne skinne gjennom, sikkert ofte uten at 
journalisten hadde ment det. Men ikke den 
argeste Ja-redaktør ville, eller for den saks 
skyld kunne stoppe en virkelig interessant sak, 
selv om den talte aldri så mye til fordel for Nei-
siden. Og jeg tror at opptellinger ville vise en 
overraskende god balanse i svært mange aviser. 
Sjelden fifty-fifty eller nær det kanskje, men 
allikvel ikke så meget å klage over fra vår side.

Vi fikk aldri noen pressemedarbeider som 
skulle føle stemningen i pressekorpset på 
pulsen og stryke journalistene med hårene. 
Når det derimot gjaldt å få plassert i Ja-avisene 
stoff som var for godt til at journalistene 
kunne avslå det, utviklet imidlertid både vi 
og Europabevegelsen stor dyktighet. Så meget 
fikk vi inn at en av de beste, og mest yrkesetisk 
orienterte av nyhetsjournalistene i november 
fant det nødvendig for sin samvittighets skyld 
å publisere et helsides selvransakende oppgjør 
med sin egen praksis på området.

Debattstoffet var også overraskende godt 
balansert, med Arbeiderbladet som det 
lysende forbildet. Leserbrevene er det viktige 
i lokalpressen, og der hadde vel vi overtaket, 
skulle jeg tro. Jeg er blitt populær i «Kort og 
Godt»-, «Meninger Om Mangt»-redaksjonene, 
og på annet tilsvarende hold fordi jeg la vekt 
på deres stoff og alltid leste det grundig. 
Det var nok noen tilfeller av industriell 
masseproduksjon av slike brev, men stort sett 
var de ekte. Og til nytte for å følge visse typer 
ordskifte.
 Vi var redde for at den situasjonen som 
skildres her skulle feies til side av en flom av 
brutal ensidighet og skrekkoppslag de siste to 
ukene, etter det ventede svenske Ja. I de aller 
fleste aviser skjedde dette ikke. Honnør til dem 
for det.
 Jeg slapp selv utrolig billig unna i pressen. 
Andre som sitter her har vært utsatt for 
smålighet jeg ikke misunner dem. Det skyldtes 
nok at jeg visste at jeg måtte sørge for å holde 
hele EU-kampen ut. Jeg valgte derfor en profil 
som gjorde at journalister ikke syntes jeg var noe 
godt utgangspunkt for spennende intervjuer. 
«Karisma som en gammel Lada, politisk gangsyn 
som en blind merr» er VGs oppsummering 
av min innsats. «En elendig taler,» mente en 
journalist i Bergens Tidende å kunne konstatere. 
Antakeligvis etter at han for tiende gang hadde 
fått i oppdrag å møtereferere min detaljerte 
gjennomgang av arbeidsløshetsutviklingen
 innen de enkelte EU-stater. For øvrig et av mine 
glansnumre.
 En ting var iallfall Ja-media stort sett enige 
om: Det måtte være vanskelig for Nei til EU å ha 
en leder som så fullstendig manglet evnen til å 
få kontakt med alminnelige mennesker. Senest 
i går ettermiddag, etter et opptak for Dagsnytt 

Atten, sa en meget velvillig NRK-medarbeider 
det slik: «Men jeg tror kanskje nettopp det at 
du er så klønete når du skal snakke med folk, 
det kan ofte virke sjarmerende.» Jeg vet at 
forklaringen er en annen: Jeg har hittil i mitt 
liv, tydeligvis i motsetning til visse andre, aldri 
møtt et «alminnelig» menneske.

Også fra egne rekker kunne skarp kritikk 
komme. Etter valgkampåpningen i Trondheim 
i juni nittifire uttalte Klassekampen at 
«Kristen Nygaard ser ut som en halvgammel 
professor i dress og slips. Da hjelper det ikke 
om budskapet er bra.» Selv var jeg ikke så verst 
fornøyd med det. Professor er jeg jo, og å bli kalt 
«halvgammel» etter fylte sekstisju år er direkte 
smigrende.
 Men i Klassekampen ledet imidlertid dette 
til skarpe negative ideologiske reaksjoner 
fra leserne. Min reaksjon var annerledes. For 
kaderkritikk må en ta alvorlig. Jeg kjøpte 
fluksens olabukse og annet utstyr og fikk det 
godkjent av journalisten. Og på neste møte 
kunne jeg opptre i korrekt feltmessig antrekk. 
Jeg må få nevne at Klassekampen ennå ikke har 
dekket den tilsendte klesregning.

Og aller grovest mot meg var Ungdom mot EU. I 
deres Asteurix-tegneseriehefte går jeg igjen som 
«Neibelix» i Pål Hansens uforskammet treffsikre 
strek. Vel, vel. 
 Vi hadde noen få aviser på Nei-siden. Og 
takk skal de ha for sin innsats. Men vi har ikke 
noe virkelig sterkt slagkraftig riksdekkende 
medium som tar utgangspunkt i Nei-sidas 
perspektiver. Dette er meget farlig. Etter min 
mening er det å skape et slikt medium, helst i 
form av en dagsavis, den viktigste oppgaven alle 
EU-motstandere i Norge burde gått sammen 
om. Norge trenger en slik avis. En politisk avis, 
en kulturavis. En som overlater tabloidstoffet 
til andre, men som blir landets fremste og mest 
spennende debattorgan. En seriøs avis, en 
munter avis. Den som holder deg orientert om 
det du trenger å vite, også om Ja-synspunktene. 
Som alle Nei-partiene og Nei-organisasjonene 
synes de behandles redelig av, selv om de ikke 
kan styre avisa og av og til er rasende på den. 
En abonnementsavis med et nøkternt forhold 
til mål om størrelse og opplagstall. Som vet at 
stabilitet og sunn økonomi trengs for å sikre at 
vi ikke på ny går inn i en EU-kamp uten en Nei-
avis som når fram til våre opinionsdannere.

Ja-sida: Konklusjon
Min konklusjon om Ja-siden er at vi fikk en 
avstemning der alt var lagt til rette så optimalt 
fordelaktig for Ja-sida som det var mulig å få til 
av dem som hadde makta. Ja-sida kan aldri mer 
regne med å få så mange faktorer på sin side. 
Trass i det tapte den. 

Nei-sidens perspektiv og strategi
I tråd med vår grunnstrategi satte    
Opplysningsutvalget med det samme i gang 
arbeidet med å utforme det som skulle bli Nei-
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sidens felles plattform. «Først og fremst må vi 
igjen gjøre det klart for oss selv hva det er som er 
bærebjelker i vår samfunnsform» står det på en 
av de første transparentene. Og «bærebjelkene» 
fulgte oss videre. Den første formuleringen var 
slik:
 «Opplysningsutvalget tar utgangspunkt i 
de holdningene som lå til grunn for utfallet av 
folkeavstemningen i 972: 
 Verdier som skal stå sentralt er: frihet, 
selvstendighet og folkestyre, antirasisme, 
spredning, og ikke konsentrasjon av makt og 
innflytelse, sosial rettferd og internasjonal 
solidaritet, vern om livsmiljøet og om den 
velferdsstaten vi har bygget.
 Meget er annerledes, men vårt syn på hva 
som er rett og urett i samfunnet, og vårt ønske 
om frihet til å bestemme hva slags samfunn 
Norge skal være, er det samme.»
 Vi definerte meget bestemt, og fra 
første stund, Opplysningsutvalget som en 
antirasistisk organisasjon. I Nei til EU fikk vi i 
vedtektene at rasistiske holdninger skulle kunne 
lede til eksklusjon. Og ekskludere, det gjorde vi i 
en del tilfeller.
 Noe av det første Opplysningsutvalget om 
Norge og EF gjorde etter starten i november 
988 var å innarbeide N-en med den norske 
flaggstripen som sin, og senere Nei til EUs logo. 
Vi brukte ikke flagget i vår grafiske profil, det 
skal brukes med respekt, og ikke for ofte. Men 
nok. Ja-siden gjorde narr av flagget helt inn mot 
sluttspurten. Da var det for sent for Høyre å lage 
«høyrebølge» med flaggstripe i. Men rett skal 
være rett, de brukte et flagg som sentralt symbol 
de også, hele tiden. Unionsflagget. Vi protesterte 
aldri på det.

Samhold og bredde
I 972 var AKP-miljøene utestengt fra 
Folkebevegelsen, og de hadde sin egen aksjon: 
AKMED - Aksjon mot EEC og dyrtid. Jeg mente 
det var helt nødvendig å unngå en slik splittelse 
denne gangen. Ledelsen i AKP og i RV ble trukket 
inn i arbeidet omkring Opplysningsutvalget 
på fullstendig lik linje med alle andre, og som 
dem løpende orientert og konsultert om alle 
viktige veivalg. Dette synet ble formidlet til, og 
slo gjennom i alle våre fylkesutvalg uten store 
motforestillinger. 
 Nei til EU ble preget av at organisasjonen 
var en møteplass for mange svært ulike 
organisasjonskulturer. Noen ganger slo dette ut 
i svært skarpe og vel livlige debatter. Vi har alle 
en del slike i friskt minne. Men hver gang det 
virkelig gjaldt, klarte vi å stå ubrytelig sammen.
 Nå er vi over i en ny situasjon, og 
diskusjonene går igjen høyt. På bakgrunn av 
det som skrives i media, må jeg for ordens skyld 
få peke på at jeg til å begynne med var i solid 
mindretall i mitt eget styre. Men vi vet at seieren 
vår må forsvares, og det har allerede samlet Nei 
til EU i en klar prioritering av å holde hele Nei-
fronten samlet i tiden framover.

EØS-saken var den som alle ventet skulle skape 
en splittet Nei-front. Det var ikke mulig å samle 

alle EU-motstandere om et Nei til EØS. Saken 
var også så viktig at Nei til EU, som hadde stor 
oppslutning om Nei-standpunktet, satset meget 
kraftig for å forsøke å stoppe avtalen. Samtidig 
visste vi at vi etter EØS ville få den neste, og enda 
viktigere kampen om EU-medlemsskapet. Og 
den kampen kunne ikke vinnes uten at alle EU-
mostandere samarbeidet.
 Jeg husker at vi en dag hadde sendt 
et brev om EØS til Kristelig Folkepartis 
stortingsgruppe. Et brev som neppe ble mottatt 
med stor velvilje. Dagen etter fikk jeg en telefon 
fra Kjell Magne Bondevik som sa han måtte få 
referere for meg ordrett hva han kom til å si om 
forholdet til Nei til EU på et møte i Larvik, slik at 
ikke media kunne skape motsetninger mellom 
oss ut over det som det helt saklig var dekning 
for. Og jeg hadde hele tiden stadige kontakter 
med Kjell Magne Bondevik, Kåre Gjønnes og 
andre i gruppen.
 På landsmøtet i Førde hadde vi et meget 
grundig oppgjør, som la grunnlaget for at vi fikk 
en meget dyktig EØS-tilhenger i styret. Og etter 
det hadde vi ingen virkelig alvorlige konflikter 
om EØS-saken fram til seieren var vunnet.
 Det ble fra alle sider vist en imponerende vilje 
til å legge motsetninger til side.

Nei-siden: Samordning
I Nei-fronten hadde vi regulære toppmøter 
der ledelsen i alle de viktige organisasjonene 
deltok. Møter der argumentasjon, strategi og 
konkrete tiltak ble grundig diskutert, ofte med 
omfattende underlagsmateriale. 
 Dessuten hadde vi de ukentlige møtene 
i Nei til EUs lokaler, mellom ledelsen der og 
lederne i alle Nei-partiene og SME på Stortinget 
og deres nærmeste. Det var der den aktuelle 
situasjonsrapporteringen forgikk og den løpende 
samordningen ble gjennomgått. En må også 
huske på at Nei-organisasjonene gjennom hele 
seks år hadde bygget opp et tillitsforhold til Nei 
til EU og seg i mellom, et tillitsforhold som hadde 
stått sin praktiske prøve i det daglige arbeid 
mange steder og på alle plan. I kommuneleddet i 
hvert fall fra 992-93 av, i fylkesleddet ennå ett til 
to år tidligere.

Medias syn på Nei til EU
Det lå ingen ting «naturgitt» i at vi skulle vinne. De 
fleste politiske forståsegpåere smilte overbærende 
av Opplysningsutvalget om Norge og EF og senere 
Nei til EU de første årene. Det overraskende er 
at ingen av disse dyktige forståsegpåere gjorde 
noen alvorligere forsøk på virkelig å finne ut 
hvordan Nei til EU ble bygget opp og fungerte - 
kunnskapsmessig, organisatorisk, politisk. De 
burde jo nokså raskt ha sett at noe spesielt holdt 
på å skje. De oppdaget etter hvert at den utrolig 
brede fronten de trodde de lett kunne splitte, tvert 
i mot viste seg ubrytelig robust. Hvorfor var ingen 
av dem interessert i å finne ut hva som bandt Nei-
siden sammen? Det vil si, bandt oss sammen ut 
over at vi jo i følge Ja-siden var kunnskapsløse, 
fremmedfryktende, visjonsløse og på grensen til 
brunfarget nasjonalisme. 
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En kan stille seg disse spørsmålene. Det lille som 
fra tid til annen kortfattet stod, regner jeg ikke 
som reellt arbeid. Svarene må være: Det som var 
politisk og organisatorisk interessant ved Nei 
til EU lå utenfor våre politiske medias verden 
og dens definisjoner av hva som det var verdt å 
bruke spalteplass på. Det var statsministeren og 
hennes ganske riktig meget vel gjennomtenkte 
planer som var viktige, og som imponerte. 
 Vi var definert som amatører, og hva vi 
gjorde ble sett i lys av statsministerens spill. Vi 
ble ikke oppfattet som politikere, men heller 
som et uunngåelig uttrykk for uvitende og til 
dels grumsete holdninger langt der ute og nede i 
folkedypet. 
 For media er oppsummeringen av EU-
kampen i én setning enkel: «Statsministeren 
tapte». Jeg tror knapt det ville være noen i media 
som ville oppsummere med setningen: «Nei-
velgerne vant».

Det betydde kanskje også litt at Ja-sidas utspill 
foregikk på lettere tilgjengelige steder enn 
Korgen, Snåsa, Selje, Florø, Bergen, Vindafjord 
og Vinje og alle andre underlige lokaliteter der 
lokalpressen senere kunne berette om vellykte 
Nei-møter med femten-tyve frammøtte. 
Den første tida var møter vellykte om det 
kom femten-tyve mennesker. Det var ingen 
problemer med å diskutere og formidle og 
innarbeide Nei-strategien. Det foregikk på møte 
etter møte. Lokal- og av og til regionpressen 
møtte lojalt og kunne formidle inn til 
hovedstaden at folk fra Nei til EU-ledelsen hadde 
holdt nok et av sine kjedsommelige foredrag 
der de heller ikke denne gang hadde noe nytt å 
fortelle. De samme transparentene med arbei
dsløshetsstatistikk, dommer i EU-domstolen, 
tørre paragrafer i Roma- og Maastricht-
traktatene og så denne «steinrøysa». Ingen 
kunne av slike referater forstå hva som virkelig 
foregikk: Oppbyggingen av Norges største 
politiske organisasjon. Og diskusjonene ut over i 
nattetimene etter møtene, og samtalene mellom 
nøkkelfolk i lokalmiljøene kom jo ikke i avisene, 
heller ikke de utallige arbeidsutvalgsmøtene, 
styremøtene, studiegruppemøtene, 
kontaktmøtene mellom viktige organisasjoner 
osv., osv.

Alt dette er gode forklaringer på hvorfor 
vi ganske uforstyrret fikk bygget opp 
Opplysningsutvalget om Norge og EF og deretter 
Nei til EU. Nå hadde vi ikke noe å skjule, og vi 
hadde vel syntes det var stas om noen berettet 
i avisene rimelig innsiktsfullt om det som 
skjedde. Men det passet jo oss også ganske bra 
at vi under hele EU-kampen fikk drive vårt 
egentlige organisasjonsarbeid i fred.
 Har Ja-mediene nå omsider endret mening 
om Nei til EU? Neppe. Derfor vil media i en 
eventuell ny EU-kamp nok tenke og oppføre 
seg akkurat som sist. Vi kommer til å vinne, 
og med større margin. Jeg tror at et eventuelt 
«polskesug» vil virke enda mindre dragende enn 
«svenskesuget».

Stabiliteten i EU-holdningene
Fra slutten av mai så vi at MMI-
meningsmålingene (de vi fra da av valgte å følge) 
stabiliserte seg i den forstand at Nei-andelen 
ble liggende mellom 43% og 46% når «Vet ikke» 
ble tatt med som egen gruppe. Materialet viste 
meget stor stabilitet i Nei-standpunktene hos 
velgerne, og en stor sikkerhet hos dem på at de 
skulle avgi stemme.

Vi så at om dette holdt seg, og vi fikk en såpass 
høy valgdeltakelse som 80%, ville det være nok 
for oss til å seire, selv om vi ikke skulle vinne en 
eneste velger fra «Vet ikke»-gruppen. Også med 
en så ekstremt høy deltakelse som 85%, ville 
seieren være inne. Det var ikke nok for Ja-siden å 
vinne absolutt alle «Vet ikke»-velgerne, de måtte 
også gjøre et solid innhogg blant de sikre Nei-
velgerne.
 Det var derfor denne indikatoren vi hele 
tiden fulgte: Antall Nei-stemmer når «Vet ikke»-
gruppen var regnet med, pluss informasjon 
om stabilitet i Nei-standpunktet. Ja-siden ble 
forledet til å se situasjonen som meget mer 
mulighetsrik enn den virkelig var, fordi en der 
gikk over til å fjerne «Vet ikke»-gruppen, og ikke 
trakk sannsynlig valgdeltakelse inn i bildet. 
Det var det som skapte forsideoppslagene med 
barometerpilene og tallparene 42-58, 46-54, 48-
52 og så videre inntil det av oss forutsagte og av 
Scan-Fact påståtte «5-49» i VG den siste dagen.
 Slik vi så det, viste tallene at vår strategi 
hadde vært riktig, og at vår argumentasjon 
hadde nådd fram. Det ble derfor en 
situasjon hvor vi meget sterkt innprentet 
at vi måtte fastholde og stadig gjenta vår 
kjerneargumentasjon omkring «Folkestyre 
eller union», «Solidaritet eller union», 
«Miljøvern eller union». «Ingen eksperimenter» 
var budskapet. For eksemplel mente vi at 
vi kunne gått til kraftig motangrep mot Ja-
sidens sikkerhetspolitiske argumentasjon, 
resonnementene var ferdig utformet. Men vi 
valgte å la Ja-siden dominere den debatten, 
fordi få var interessert i den blant de velgerne 
vi var med å kjempe om, og fordi vi ikke ville at 
det temaet skulle erobre større plass i debatt-
bildet. Vi var i en situasjon hvor det viktigste 
var å ikke gjøre feil. Kanskje kunne vi ha 
vunnet flere velgere med en mer «ekspansiv» 
argumentasjonsstrategi, men for oss var det 
viktigste sikkert å få flertall - ikke kanskje å få et 
stort flertall.

Etter min mening var Ja-siden aldri i nærheten 
av å vinne overtaket det siste året før 
avstemningen. Mange trodde det de siste ukene, 
noen tror det ennå.
 Vi la vekt på å ikke gjøre feil. Men også 
på å holde et meget høyt aktivitetsnivå. Nei 
til EU sentralt formidlet og fordelte ca. 00 
foredragsholdere til ca. 000 møter i september, 
oktober og november. I tillegg kom alle møtene 
som brukte lokale krefter. Så var det de virkelig 
store massemobiliseringene: 25. september over 
hele landet. Kjempedemonstrasjonen i Tromsø 
som var med på å ta luften ut av det svenske Ja-
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et, slik at vi kunne snakke om svenskesuget som 
gjorde svenske av seg. Og så, så kom MEGA-
demonstrasjonen i Oslo 9. november. Ingen 
som var med på den vil kunne glemme den. Den 
ga selvtillit. Media la ikke skjul på at de var helt 
overveldet av styrken i engasjementet.

Aksjon Frammøte
Vi var klar over at Ja-siden ville ta langt 
de fleste av de «gjenværende» tvilerne i 
sluttfasen. Selv hadde jeg derfor lang tid i 
forveien planlagt å bruke de siste ukene i det 
vi kunne kalle «tvilerland». Halvannen måned 
før folkeavstemingen ble det kastet om. Vi 
ble overbevist om at det var ennå viktigere å 
sørge for at frammøteprosenten i de sterke 
Nei-distriktene kom opp på høyde med de 
sterke Ja-distriktene, og helst høyere. Slik 
meningsmålingene lå an, meget stabile, tegnet 
det bra. Men det var tre grunner til engstelse: 
) Folk i de sterke Nei-distriktene kunne bli 
forledet til å tro at seieren var inne fordi de så å 
si bare var omgitt av Nei-velgere. 
2) Frammøteprosenten i Nei-distriktene var i 
972 (og ved vanlige valg) ofte 5-0% lavere enn i 
Ja-distriktene. 
3) Ja-sidas veloverveide plassering av 
folkeavstemningsdatoen så sent som 28. 
november hadde selvsagt også sammenheng 
med at det da var større sjanser for dårlig vær, 
noe som stort sett bare ville kunne gi store 
utslag i Nei-distriktene.

Allerede om sommeren hadde vi kontaktet 
Meteorologisk institutt for å få værdata. Det 
viste seg å ville koste penger, og siden vår 
situasjon var at vi måtte være forberedt på det 
verste i alle fall, ble Aksjon Frammøte forberedt 
ut fra forutsetningen om at det kunne bli 
meget dårlig vær. Nå, i oktober, ble aksjonen 
trappet kraftig opp, egen saksforbereder ansatt, 
sjekklister og standardplaner etter hvert sendt 
til alle lokallag. Det var ikke på noe sted tale 
om å nedprioritere «tvilerland», der det jo 
viste seg at svært gode resultater ble oppnådd 
mange steder. Men organisasjonen fikk meget 
klare beskjeder om hva som var aller viktigst. 
Helt fram til den siste lørdagen, søndagen 
og ut på mandagen var det løpende kontakt 
mellom sentralleddet og fylkesleddene, og 
fylkesleddene og kommuneleddene om hvordan 
det lå an med Aksjon Frammøte, og innen 
kommunene ble folk kontaktet og hjulpet, 
uansett hvor avsides de bodde. I dette arbeidet 
ble alle aktive Nei-organisasjoner i kommunene 
trukket inn. Det var så langt fra en ren Nei til 
EU-aksjon, tvert i mot var den vel det beste 
eksempel på at alle viktige organisasjoner i 
lokalmiljøene og også selve den grunnleggende, 
uformelle naboskapsorganisasjonen for fullt 
trådte i funksjon.

Selv brukte jeg all den tid jeg ikke måtte være i 
Oslo (og det var selvsagt utrolig meget å gjøre) 
til å reise rundt i de sterke Nei-distriktene 
for, sammen med våre egne og de andre Nei-
organisasjonenes aktivister, å være med på å 
få alvoret i situasjonen til å gå opp for folk. Jeg 

snakket med svært mange folk i media. På det 
sene tidspunkt var det å få et intervju med Nei-
lederen i alle fall godt stoff, også i Ja-avisene og 
i NRK (der det jo lokalt var mange Nei-folk). De 
spurte alle som en om hvorfor jeg brukte tid hos 
dem, der det knapt nok var en tviler å hente inn. 
Det måtte da være gal bruk av tid. Jeg svarte at i 
en folkeavstemning teller alle stemmer likt, men 
de teller først når de er lagt i stemmeurnen. Folk 
måtte være forberedt på dårlig vær, og mentalt 
ha innstilt seg på at de under alle omstendigheter 
skulle fram til valglokalet. Oppsummeringen var 
enkel og meget klar, og den ble med ettertrykk 
spredd i et stort antall lokalaviser og lokalradioer, 
både NRK og mange, mange andre: «Kommer 
du ikke fram til valglokalet mandag den 28. 
november, kan Oslo Vestkant stemme deg inn 
i EU!». Jeg la ikke vekt på å få dette budskapet 
spredt gjennom riksmedia, og ingen der fant 
på å undersøke hvorfor Nei-lederen så ofte var 
fraværende. 

Så kom den 28. november. Regjeringen fikk full 
klaff. Været i Nei-distriktene ble så dårlig som 
noen Ja-strateg kunne drømme om. Fjernsynets 
rapporterte om sterk kuling, innstilte fergeruter, 
ufremkommelige veier. Statsministeren bemerket 
på TV at hun syntes det var fint vær. (Den 
bemerkningen fikk mange velgere til å fly i flint 
av irritasjon, og fikk dem til å kreke seg fram til 
valglokalet likevel.)
 Men så slo Aksjon Frammøte til. Vi fikk på 
TV se fiskebåter som fraktet åtti- og nittiåringer 
gjennom uværet, snøscootere, traktorer, heroisk 
ploginnsats, og en overveldende strøm av velgerne 
til valglokalene. 

I Nei til EUs valgvake i Spektrum turde jeg ikke 
slippe meg løs da den første prognosen på 52.6% 
Nei kom. Vi ventet på frammøteprosentene i de 
først opptelte Nei-kommunene. Så slo Finnmark til 
med frammøter på rundt 90%. Fra da av var mine 
formaninger om å ikke ta noe på forskudd mest 
gjennomføring av hva vi på forhånd hadde avtalt, 
for sikkerhets skyld. Og da Oslo-tallene for Ja-
siden lå under vårt forhåndsutregnede hypotetiske 
valgresultat som ville gitt 50%-50%, visste vi at vi 
ville seire.

Nei-siden: Konklusjon
Skal vi ikke ta selvkritikk? Hva gjorde vi feil? 
Jeg tror ikke vi gjorde noen store feil, grove feil. 
Men middels store feil var det vel en del av, og 
småfeil i rikelige mengder. Vi har nok å le av 
når vi tenker tilbake. Og noen ganger måtte 
arbeidsutvalget be sitt teologiske medlem om å 
overbringe vår takksigelse over at tabber ikke 
ble oppdaget, via de kommunikasjonslinjer vi 
antok at hun spesielt behersket. Ja-siden tapte. 
Hovedgrunnen til det er enkel nok:  Et klart flertall 
i det norske folk hadde tenkt gjennom EU-saken 
og kommet til at det var best for Norge med et Nei, 
og at vi i Norge hadde styrke til å fortsette som 
selvstendig stat, og ikke burde gå inn i en union. 
 Det er nødvendig å minne om denne 
enkle, grunnleggende kjensgjerning fordi 
den så ofte søkes bortforklart: Vi får inntrykk 
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av at valgforskere vil innbille oss at alt lå i 
befolkningsstruktur og tradisjonelle holdninger 
og koalisjoner. Hadde de hatt rett, hadde Nei-
fronten vært overflødig - vi hadde vunnet 
uansett. Eller så fokuseres det på enkeltstående 
tabber fra statsministeren, Karl Glad, de ulike Ja-
aksjonene eller andre. 

Framtida
Den viktigste oppgaven for Ja-siden nå er å 
tilbakestille norsk politikk til tiden før 988. 
Høyrekreftene i Norge, med statsministeren, 
NHO og Høyre i spissen ønsker oss tilbake til den 
tid da de kunne hevde at hovedmotsetningen 
i norsk politikk gikk mellom Høyre og 
Arbeiderpartiet. En situasjon der alle andre 
partier og meningsgrupper hadde statistroller, og 
bare kunne få innflytelse ved å velge mellom eller 
skifte mellom støtte til det ene eller det andre av 
disse to partiene. 
 Siden regjeringen, NHO og Høyre i dag er 
enige i sitt grunnleggende politiske perspektiv, vil 
en tilbakestilling bety en effektiv eliminiasjon av 
alternativer til den politikken som får sitt uttrykk 
i markedsstaten, den som i dag blir gjenomført av 
EU.

Denne tilbakestillingen passer også media 
svært godt. Media er enten private eller 
offentlige. De er stort sett knyttet opp til enten 
Arbeiderpartiets offisielle linje, regjeringens, 
statsministerens linje eller til Høyre. I begge 
tilfeller er de sterkt markedskonkurranserettet.
 Viktige innslag i våre offentlige media er nært og 
ofte nokså ukritisk knyttet til det eksisterende 
maktapparatet i Norge. De er alle interessert i 
at deres virkelighetsoppfatning skal dominere. 
For å oppnå dette, bør Høyre og regjeringen 
framstilles som glødende uenige, trass i at alle jo 
kan se at de stort sett står sammen i hovedsakene, 
og at de fører en ensartet kampanje mot andre 
alternativer, og forsøker å latterliggjøre dem.
Dernest er tilbakestillingen viktig for å unngå 
at EU-saken blir sentral i stortingsvalgkampen 
i 997. Ja-sidens sjanse til å få oss inn i EU før år 
2000 ligger i å føre velgerne bak lyset ved å få dem 
til å tro at Ja-siden ikke har planer å gjøre nettopp 
dette. 

EU-pause
Skal vi kunne forsvare seieren, må vi også 
fastholde det grunnleggende trekket i strategien 
vår: Et fellesskap i oppfatning av den politiske 
virkeligheten.
 Det betyr ikke at alle Nei-partiene eller andre 
Nei-organisasjoner behøver være enige om alle 
løsningene på de politiske oppgavene som ligger 
foran oss. Det er rikelig nok at de alle holder fast 
ved det de framhevet som viktig i politikken i det 
de sa under EU-kampen. Vi klarte å holde på en 
god romslighet i holdningen overfor hverandre 
i disse seks årene. Vi kan måtte strekke denne 
romsligheten ennå lengre i årene som kommer, 
og vi må ikke la oss forskrekke av at Nei-partier 
fra tid til annen har noen skarpe oppgjør seg i 
mellom. Husk at det kan ha samlet seg opp ganske 
meget irritasjon etter at en seks år disiplinert har 

gått på blekksprutvis arm i arm i arm i arm.
 Men jeg kan ikke se noen gevinst ved at et 
eller annet av Nei-partiene tror de får en liten 
flik av makt ved å flørte med den nåværende 
Arbeiderpartiledelsen. Det vil først kunne 
skje noe når partiet har endret sin politikk på 
viktige områder, og vendt tilbake til de sosiale 
grunnholdninger som partiet stod for tidligere. 
Og ikke tror jeg at den ubestridte lederen for 
Ja-siden i Norge, statsminister Gro Harlem 
Brundtland, eller partileder Thorbjørn Jagland, 
eller nestleder Jens Stoltenberg noen gang 
kommer til forlate den markedsorienterte 
tenkningen, fullstendig i tråd med EUs ideologi, 
som er uadskillelig vevet inn i all deres tenkning.
Ordet EU-pause har vært brukt. Det høres 
deilig ut. Store deler av det norske folk ønsker 
det desperat etter seks års slitsom EU-kamp. 
Johanna og jeg har nettopp hatt fire ukers 
vidunderlig EU-pause i nabolandet. Vi nøt 
sommer og sol på en øy i Hellas.

EU-pause. Er det ikke slik at Ja-siden gjerne vil gi 
oss en EU-pause, mens de så langt fra har tenkt 
å ta en selv? Det har vært sagt at en nå mer må 
samle seg om saker som arbeidsløshet, miljø og 
fordeling. Trenger vi noen EU-pause for å gjøre 
det? Er det mulig å ta noen EU-pause, selv om det 
er det vi vil? Er det ikke tvert i mot slik at disse 
saksområdene er uløselig knyttet sammen med 
den økonomiske politikken som Ja-siden vil føre 
etter EUs retningslinjer? Det var iallfall det alle 
Nei-partiene sa under seks års EU-kamp, og jeg 
kan ikke se hva det er som skulle ha endret dette 
siden november.

Det går ikke å betrakte politikken som et 
hus med adskilte rom for de forskjellige 
saksområdene, med dører som politikerne 
kan åpne og lukke etter behag. Vil Nei-fronten 
sprekke? Eller vil samholdet bevares og 
romsligheten strekke til? Signalene jeg får fra 
grunnplanet er klare og tydelige, i hvert fall 
om en ser landet under ett: Dette er ønsket og 
viljen blant Nei-velgerne, og blant praktisk 
talt alle Nei-velgerne i alle Nei-partiene. Vi 
opplevde, i hvert fall alle i denne salen tror jeg, 
at lojaliteten til Nei-standpunktet var sterkere 
enn partilojaliteten, og at dette ble mer og mer 
utpreget etter hvert - slik vi førte kampen.
 Dette er for meg den viktigste grunnen til 
at jeg hele tiden har vært mot at vi skulle fryse 
organisasjonen på fylkes- og lokalplanet. Nei til 
EU skal der ikke være et redskap for ensretting. 
Nei til EU skal i stedet være en møteplass 
for diskusjon og for fornyelse av samhold og 
romslighet. Og, som vi har sagt det om og om og 
om igjen: Nei til EU skal ikke være noe parti. Nei 
til EU har en annen og viktig rolle å fylle.
 Når jeg snakker om å fastholde Nei-
strategien, så betyr det også at Nei-partiene 
og organisasjonene hver for seg må fortsette 
den arbeidsformen som gjorde at vi vant. De 
politikere som tror at de kan vinne fram og 
holde på velgerne først og fremst gjennom 
mediautspill, de vil få seg en brutal lærepenge. 
De vil oppdage at de må føre sin kamp på medias 
premisser, hele tiden innenfor rammen av 
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medias virkelighetsoppfatning. I beste fall en 
slags yo-yo-tilværelse, opp og ned i takt med den 
salgsverdi utspillene deres har i mediamarkedet.

Avslutning
Det blir sagt at EU-kampen var bitrere sist, 
skapte flere sår det tok tid å lege. Jeg tror at det 
er riktig. Men på samme tid var kampen denne 
gangen meget hardere, tøffere, alvorligere. 
Hvordan kan begge deler være riktig?
 Det har delvis sammenheng med et 
bevisst valg fra vår side. Vi var allerede fra 
starten av i 988 overbevist om at EU-kampen 
ville vare lenge, kanskje mer enn fem år. Det 
la en rekke føringer på hvordan vi måtte 
arbeide. Det var nødvendig å legge svært stor 
vekt på å bygge opp et meget stort korps av 
velinformerte opinionsledere, med en saklig 
argumentasjonsprofil.
 Til slutt, i denne avskjedstalen, noen ord om 
hvordan jeg har opplevd mine motstandere.

Ja-sidens ubestridte leder, Gro Harlem 
Brundtland, er på sine måter et imponerende 
menneske. Hun har en dyp innsikt i tradisjonell 
politisk makt. Og hun nøler ikke med å bruke 
den, på alle de områder der den lar seg anvende. 
Vi kjenner hennes evner som administrator, vi 
opplever og beundrer hennes arbeidsevne. Men 
hun står meg ikke nær politisk.

Det var Karl Glad som tegnet NHO i debatten. 
Også han står meg politisk fjernt. Da han kastet 
håndkledet i ringen, og satt der i VG i ruteskjorta 
i ørelappstolen, kom jeg med skarpe advarsler 
om at dette var utspekulert taktikk - senere 
bekreftet av Dagens Næringsliv. Men skal jeg 
være helt oppriktig, nå i ettertid, så må jeg si at 
dypt inne i meg - så trodde jeg på ham. Og når 
akkurat han kommer med sine advarsler mot 
at utlendinger skal kjøpe opp norske bedrifter, 
så kan jeg nok fnyse. Men jeg blir litt varm om 
hjerteroten likevel.

Den kvelden svenskene sa Ja, fikk jeg anledning 
til å komme med et ganske så effektivt innlegg 
i NRK-Fjernsynet fra Tromsø. Da jeg kom hjem 
to dager etter var Johanna rasende. Hun hadde 
hørt Tor Wennesland si i Fjensynet at «Kristen 
Nygaard lyger så det renner av ham. Og han vet 
det». Så ble hun enda mer rasende på meg fordi 
jeg ikke ble sint, og bare sa noe om at mangt 
kunne skje i kampens hete. 
 Det ville være helt galt å si at Tor og jeg ble 
venner under EU-kampen. Men jeg tror nok at 
vi fikk en noe overraskende og sterk følelse av 
gjensidig respekt og sympati. 

Inge Lønning og jeg hadde samarbeidet om 
utformingen av Universitetets datapolitikk, 
mange år før EU-kampen begynte. Som jeg har 
sagt til mange, ble jeg den gang imponert av hans 
klarhet og evne til å gripe det vesentlige i sakene 
med en gang. Derfor ble jeg meget overrasket 
over hvordan han valgte å opptre i debatter, 
på møter og i media. Selv sa jeg alltid at det er 
tryggest å le av seg selv, for da er en sikker på å ha 

alle med seg.
 Det var ikke noe yndig forhold mellom oss. 
Men må vi samarbeide senere, vil nok det gå like 
fint som før, så godt kjenner jeg ham. Og det var 
aldri noe fiendskap mellom oss, slik jeg opplevde 
det. 
 Inge og jeg tilbrakte utrolig mange timer 
sammen, på møter, på busser, ferger, tog og 
fly. En morgen, klokken kvart over åtte, satt vi 
for Dagbladets regning på fly til Brussel, der 
journalistene ventet. Jeg iakktok ham. Og, som 
Kierkegaard sier, en iakttaker er ingen venn.
 Da brøt Inge isen ved å bøye seg mot meg og 
si: «Kristen, om vi nå begge tar et par-tre glass 
champagne, så stiller vi jo fremdeles likt på 
intervjuet klokken ti.»

Jeg har snakket med tusenvis av EU-tilhengere 
i disse årene. På møter, på stands, i butikker. 
Rundt pølsebua. I Tryvannstårnet. Og jeg må 
gjenta: Jeg kan ikke huske en eneste slik samtale 
som ikke har blitt avsluttet med hyggelige smil 
fra begge sider.

Og så helt til slutt. For i politikertaler er det 
forskjell på «til slutt» og «helt til slutt».
Vi kan også se EU-kampen i et annet perspektiv, 
uavhengig av «Ja» eller «Nei». Vi kan se den i 
forhold til styrken i og tilliten til det norske 
folkestyret. 88,9% av de norske velgerne avga 
stemme. Det høyeste noen gang i Norge. I det 
perspektivet kan vi si at vi alle vant.

Takk for meg!
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Vi sei nei                       

Tekst og melodi:  Jack Berntsen

Gamle Edvard spikra dør, 

men vi holdt oss utafør.

Trass i Asdic og PC 

vil vi ikkje være med.

Trur du Brussels ønskebrønn

gir deg gull og skoga grønn?

Vi hold åpen landets port, 

men vi gir’kje nøklan bort.

Refr: 

Vi sei: NEI, NEI, NEI

Vi sei: NEI, NEI, NEI

Åpne grense, åpen port,

Men vi gir’kje nøklan bort.

Nei til rov av havets frukt.

Vårres kyst, det har vi brukt.

Rodd og lært rundt bå og skjær, 

feska torsk i Henningsvær.

Håvard Hedde rydda skog, 

laga land og drog ein plog, 

ysta ost på sæterstøl.

La oss lafte stua sjølv!

 

Refr.

 I den store pengebing                        

blir vi kun eit ingenting.                     

Olje, fossefall og fesk                        

over norsk computerdesk.                 

Kari, Ola – vi bestem!                        

Vi skal styr’ – og ikkje dem!          

Spøtt i nevan, ta nu i,                    

gamle Norge – her kjem vi!          

Refr.

Visa er skriven på Nei til EU sin sommarleir på Gimsøya i august 99.  Her tek Berntsen utgangspunkt i 

Bygdevisa/ Kor e Hammaren, Edvard, og spinn vidare i denne nye omgangen av EF-kampen.
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Etter fem hundre år ble vi kvitt alle unioner,

og fi kk endelig laga en egen norsk modell.

Hvem vil nå gi bort makta til EU-kommisjoner,

til en ny unionsadel som har valgt seg selv?

/:Nei, vi vi’kke være med, for vi få’kke vær’ i fred,

og velge hvem i verden vi vil leke med.:/

Folkestyre er no’ vi har bruk for i strøka våre.

Uavhengighet, oversikt, nærhet har størst appell.

EUs kasse blir tappa for 0% i året,

kommisjonskara sørger stadig for seg selv.

Hvordan kan så et «Ja til EU» vare evig,

og et klart «Nei til EU» ikke gjøre det?

Alt de sa ville skje uten EU va’kke riktig –

liten grunn til å tro på hva de skremmer med.

Men en hemmelighet har de holdt vekk i fra traktater:

De vil egentlig ha en politisk union.

Målet er nok «Europas Fusjonerte Stater»!

Der får gamle «Mor Norge» kun kulissfunksjon.

av og med

Unionsvise
Tekst og melodi: Jørn Simen Øverli

 

Denne visa skrev Jørn Simen Øverli til Nei til EUs feiring av hundreårsjubileet for 

unionsoppløsningen i 2005. Visa er gitt ut på CD, både med og uten vokal. 
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Vi stemmer nei

Tekst: Jon Egil Brekke / Melodi: Italiensk 

partisansang/Bella Ciao

Vil vi at Norge skal inn i EU?

Vi stemmer nei, stemmer nei, stemmer nei, 

nei, nei.

Vil vi at Norge skal inn i EU?

Nei, vi sa fra i syttito.

Men statsminister’n har dårlig hørsel

Vi stemmer nei, stemmer nei, stemmer nei, 

nei, nei.

Men statsminister’n har dårlig hørsel

og skjønner ikke hva vi vil.

Men vi skal si fra, når dagen kommer

Vi stemmer nei, stemmer nei, stemmer nei, 

nei, nei.

Men vi skal si fra, når dagen kommer

at Norge vil vi styre sjøl.
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Nordmannen

Tekst: Ivar Aasen  Melodi:L.M. Lindeman

    

Mellom bakkar og berg utmed havet

heve nordmannen fengje sin heim,

der han sjølv heve tuftene grave

og sett sjølv sine hus uppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender,

det var ingen som der hadde bygt.

Lat oss rydja og byggja oss grender,

og so eiga me rudningen trygt.

Han såg ut på det bårute havet,

der var ruskut å leggja utpå.

Men der leikade fisk ned i kavet,

og den leiken den ville han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte;

gjev eg var i eit varmare land!

Men når vårsol i bakkane blenkte,

fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liene grønkar som hagar,

når det lavar av blomar på strå,

og når netter er ljose som dagar,

kan han ingenstad venare sjå.

Sud om havet han stundom laut skrida,

der var rikdom på benkjer og bord,

men ikring såg han trældomen kvida

og so vende han atter mot nord.

Lat no andre om storleiken kivast,

lat deim bragla med rikdom og høgd,

mellom kaksar eg inkje kan trivast,

mellom jamningar helst er eg nøgd.
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Song for Noreg

Tekst:  Geirr Lystrup
Melodi: Amazing Grace

Det stig ein kveld, det flyt ei elv

Av lys frå månens stup

Og vi ser at heile landet skjelv

I speglen klår og djup

Eit reinsdyr grev i Finnmarks snø

Ein kjærast søv på Gol

I Risør glir ein båt frå stø

Alt under månens sol

Der tusen hender knoga før

For mat på sjø og mo

Der speglar månen oss og spør:

Kvar går vårt Noreg no?

Kven eig den vind, kven eig den sky

Som sola set i brann

Kvart frø som gror, kvar maur som kryp

Kven eig vårt liv og land?

Då lovar vi ved våre barn

Å smi ei stødig bru

Dit vitet styrer jord og jarn

Der livet trygt kan bu
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Bygdevisa

Tekst: Jahn Skogholt  / Melodi: Jack Bemtsen

Kor er hammaren, Edvard, du treng han vel no

når døra skal spikrast igjen?

For i utbygda, Edvard, skal ingen mann bo.

Du skal reise til byen min venn.

Og sjarken din, Edvard, ka gjer du med han

no når garna for godt heng på hjell?

Ta mesanen under armen, sett sjarken på land.

For kvar fiskar er tid å ta kveld.

Og det nyharva stykkjet bak fjøset ein stad

det får småbjørka få att til års.

For det veit du da, Edvard, du skal herifra.

Du skal aldri meir stampa til gårds.

Du skal aldri meir draga eit nattstie bruk

biva uer og torsk kvar for seg.

Og det hjelp ikkje, Edvard, å lengta seg sjuk.

Industrihallen ventar på deg.

Industrihallen ventar, bruk hammaren godt 

og få sjarken i støa fortøydd.

Det du pusla med, Edvard, det var altfor smått. 

Økonoman’ er dårleg fornøgd.

Dei har avgjort, du Edvard, innpå eit kontor

at den bygda du bor i skal bort.

Men det kunne du vanskeleg veta i fjor.

Då var valfriarløftet for stort.

Og fjøset du bygde på lovnad om veg 

det får du la stå der det står. 

Og den jorda du pløgde som stort gledde deg, 

ho vert liggjande usedd i år.

Sei til kjerringa, Edvard, når alt er gjort klårt.

Ta fram såkornet, bak oss eit brød.

Vi skal feira vår avskil om enn det er sårt.

I fabrikkhallen trengst ikkje frø.
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«Kveldssong (for deg og meg)»

tekst : Ragnar Hovland / musikk : Odd Nordstoga

Grisen står og hyler

i den stille kveld.

(Han skal ikkje slaktast 

men hyler likevel.)

Fir’og tjue kråker 

sit på ein madrass

Endå ei vil sitje 

men det er ikkje plass.

Månen står og lyser, 

rund og feit og kvit. 

Reven kjem frå skogen 

og luskar hit og dit.

Fiskane i havet, 

søv og drøymer søtt.

Nøkken nedi tjernet 

har eg aldri møtt.

Mor og far har lagt seg.

Eg er vaken, eg.

No klatrar eg ut glaset,

Så springer eg bort til deg.

Mens grisen står og hyler

og månen lyser kvit.

Sit du og eg på taket

og ler og pratar skit.

Mens grisen står og hyler

og månen lyser kvit.

Sit du og eg på taket

og ler og pratar skit.
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