
I debatten skal du:
• Holde en kort åbningstale. Du skal skrive talen 

sammen med din gruppe. Talen må vare max. 2 
minutter. 

• Kort præsentere dig selv og din holdning til Dan-
marks medlemskab af EF. 

• Deltage i diskussionerne af de temaer, som vær-
ten rejser i debatten.

• Forsøge at overbevise de øvrige deltagere om 
dine holdninger og synspunkter – især de uorga-
niserede vælgere, som ikke har besluttet sig end-
nu.

• Gøre alt hvad du kan for at virke troværdig og 
overbevisende, så den danske befolkning, der ser 
TV debatten hjemme i stuerne, vil lade sig over-
bevise af dig og stemme for et ja til Danmarks 
medlemskab af EF til folkeafstemningen.

Anders Andersen
Formand for Landbrugsrådet og 
medlem af Folketinget for Venstre

Du er ja-siger: 
JA TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF!

Baggrund: Du er født i 1912 på dine forældres gård lidt udenfor Grenå. 
Du var tidligt ude og tjene på en række gårde, før du dygtiggjorde dig 
som landmand på Askov Højskole og Ladelund Landbrugsskole. Under 
Anden Verdenskrig blev du aktiv i Venstres Ungdom og gjorde dig bemærket som en dygtig debattør 
og forhandler. 

Arbejde: Du er selvstændig landmand, folketingsmedlem for Venstre og formand for Landbrugsrådet. 
Du blev valgt som formand for Landbrugsrådet, fordi du er dygtig til at forhandle og brænder for at sikre 
de danske landmænd adgang til det europæiske fællesmarked – eller i det mindste sikre dem økono-
misk kompensation, hvis danskerne stemmer nej til dansk medlemskab. 

Styrker: Du er en respekteret politiker. Fordi du er dygtig til at forhandle, er du også dygtig til at bygge 
bro mellem forskellige politiske positioner og tænker altid økonomien ind i store beslutninger. Du taler 
som almindelige danskere og er ’en mand af folket’. Du skal minde deltagerne i debatten om, at du ken-
der ”det danske folk” og er én af dem. Men at du ved meget om landbrug og økonomi, så de gør klogt 
i at lytte til dig.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, at 
Danmark skal være medlem af EF. For dig er det en absolut nødvendighed, da Danmark brødføder 15 
mio. mennesker, fordi vi eksporterer landbrugsvarer til mange lande. Vi vil kunne tjene endnu mere på 
eksporten og landbruget, hvis told og afgifter fjernes – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine 
argumenter”.

Foto: Fyens Stiftstidende

Denne debat er en tv-transmitteret debat, hvor ja- og nej-sigere mødes og debatterer.

Hvad kæmper du for i debatten?
• Du er ja-siger og kæmper for, at danskerne stem-

mer ja ved den kommende folkeafstemning.

• Du kæmper særligt for, at dansk landbrug kan bli-
ve en del af det attraktive fællesmarked (EF), der 
vil styrke den danske eksport af fx korn, smør og 
bacon til markederne i bl.a. Tyskland og Frankrig. 

• Du er overbevist om, at Danmark ikke vil miste 
selvstændighed. Tværtimod vil vi vinde indflydel-
se. 



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• EF-medlemskabet er helt afgørende for eksporten af danske land-

brugsprodukter: Uden et medlemskab kan dansk landbrug ikke kon-
kurrere på lige vilkår med landbrug i Tyskland, Frankrig, Italien, Hol-
land, Belgien og Luxembourg, hvor der ikke er told landene i mellem. 

• Vi mister danske arbejdspladser i landbruget dagligt: Fordi vi ikke er 
med I EF, og hvis det bliver et nej, skal dansk landbrug have støtte fra 
den danske stat, fordi landbruget ikke tjener nok. 

• Landbrugsjorden kan kun købes af landmænd fra EF-lande i meget 
begrænsede tilfælde: hvis en dansk gård har ligget øde i to år, kan en 
borger fra et EF-land købe den, men er samtidig forpligtet til at fort-
sætte med at drive landbrug der. Hvis en landmand fra et EF-land har 
været medhjælper ved dansk landbrug i to år, kan han købe en gård 
i Danmark. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Du og Landbrugsrådet frygter ikke, at Danmark mister selvstændig-

hed: Tværtimod stiller det os dårligere, hvis vi ikke bliver medlem af 
EF. Danmark vil have mindre selvstændighed, hvis vi ikke er medlem, 
fordi så vi ikke kan eksportere frit til de europæiske markeder. Det 
vil begrænse vores handel gevaldigt, og vi vil ingen indflydelse have 
på handel og udvikling i Europa.

• EF handler om penge; ikke om flag, kultur og identitet. Danmark mi-
ster hverken Dannebrog eller vores kultur. Det er du overbevist om. 
Du ønsker at beholde det, der er dansk – og det tror du på, at vi sag-
tens kan, selvom vi bliver medlem af EF.

• Danmark kan indføre lige så meget ligestilling, som vi ønsker: Danske 
kvinders forhold forringes ikke ved medlemskab. Emner som abort 
og prævention omfattes overhoved ikke af EF-samarbejdet, og ved at 
være medlem af EF får danskerne mulighed for at inspirere og støtte 
de andre landes kvinder, hvor kvindefrigørelsen også er på vej. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Ikke så meget snak om velfærdsstaten – man skal kunne klare sig selv: 

Den enkelte dansker skal kunne klare sig selv og tjene sine egne 
penge. Det er ikke statens opgave at forsørge danskerne gennem 
velfærdsstaten. 

• Italienere og franskmænd kan ikke bare strømme til Danmark og få 
folkepension: Der er i Folketinget blevet vedtaget nye regler for op-
nåelse af folkepension: for hvert år, man bor i Danmark mellem sit 15. 
og 67. år, får man ret til 1/40 dansk folkepension. En EF-borger, der 
har arbejdet her i 10 år, får kun ret til 10/40 dansk folkepension, dvs. 
1/4 dansk folkepension.

Top tre allierede: 
1) Poul Hartling (Venstre) 
2) Nils Foss (Venstre) 
3) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen)

Top tre modstandere:
1) Palle Lauring 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Morten Lange (SF)



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen 

med din gruppe. Talen må vare max. 2 
minutter.  Formanden Anders Andersen 
holder talen.

• Kort præsentere dig selv og din hold-
ning til Danmarks medlemskab af EF.

• Deltage i diskussionerne af de temaer, 
som værten rejser i debatten.

• Forsøge at overbevise de øvrige delta-
gere om dine holdninger og synspunk-
ter – især de uorganiserede vælgere, 
som ikke har besluttet sig endnu.

• Gøre alt hvad du kan for at virke trovær-
dig og overbevisende, så den danske 
befolkning, der ser TV debatten hjemme 
i stuerne, vil lade sig overbevise af dig 
og stemme for et ja til Danmarks med-
lemskab af EF til folkeafstemningen.

Nils Foss
Administrerende direktør for 
F.L. Smidth-koncernen

Du er ja-siger: 
JA TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF!

Baggrund: Du er født i år 1928 på Frederiksberg. Du stammer fra en 
familie af anerkendte ingeniører og er selv blevet uddannet ingeniør 
fra DTU. Du sidder i hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti og er medlem af Industrirådet.

Arbejde: Du er dansk erhvervsmand. Du er administrerende direktør for F.L. Smidth, som er en cement-
koncern, hvis fokusområde er at levere maskineri og service til cementindustrien. Du var administreren-
de direktør for Foss Electric A/S i 12 år, indtil du blev administrerende direktør for F.L. Schmidt i 1969. 
Den vigtigste grund til, at Danmark skal stemme ja til EF, er, at Danske arbejdspladser vil forsvinde, hvis 
danskerne stemmer nej.

Styrker: Du er en anerkendt mand i erhvervskredse med 16 års erfaring som direktør. Du kender me-
get til erhvervslivet, både herhjemme og internationalt, hvilket du skal fremhæve i diskussionerne. Du 
har mange private relationer blandt politikerne, hvor du fx er fortrolig med statsminister Jens Otto Krag. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, 
at Danmark skal være medlem af EF og fokuserer på, at danske arbejdspladser vil forsvinde, hvis ikke 
vi kommer med. Du mener, at EF-medlemskab vil betyde lavere rente og færre toldrestriktioner, som vil 
gavne dansk økonomi. Danmark skal med i EF, så vi kommer med i et stort marked med 260 millioner 
mennesker – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Copenhagen Post

Denne debat er en tv-transmitteret debat, hvor ja- og nej-sigere mødes og debatterer.

Hvad kæmper du for i debatten?
• Du er ja-siger og kæmper for, at danskerne stemmer ja ved 

den kommende folkeafstemning.

• Du kæmper for dansk industri, som, du mener, vil få meget 
bedre forhold, hvis Danmark bliver medlem af EF.

• Du kæmper for, at arbejdspladser og industri bliver i Dan-
mark, og at udlandet vil investere i danske virksomheder, så 
dansk industri kan vokse sig større. Hvis Danmark siger nej, 
vil du overveje at flytte din virksomhed syd for grænsen.

• Du er overbevist om, at Danmark kan opnå medbestemmel-
se og indflydelse i forhold til internationale anliggender ved 
at tilslutte sig EF. 

• Du mener, at nu hvor Storbritannien har besluttet at tilslutte 
sig EF, har Danmark reelt ikke andet valg end at følge efter. 



Her er dine argumenter

Top tre allierede: 
1) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
2) Per Federspiel (Venstre) 
3) Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

Top tre modstandere:
1) Steen Danø (Industri og landbrug) 
2) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen)
3) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF)

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Vi bør stemme ja af økonomiske grunde: At stå udenfor, når England 

går ind i EF, vil føre til arbejdsløshed, fordi vores handel med Eng-
land er meget vigtigt. At være med vil give klare fordele for produk-
tion og beskæftigelse.

• Danske arbejdspladser og investering vil forsvinde: Europæere vil 
ikke investere og starte firmaer i Danmark, hvis vi ikke bliver med-
lem af EF. Der vil blive færre danske arbejdspladser.

• Toldmuren vil få store konsekvenser for dansk handel: Hvis vi ikke bli-
ver medlem af EF, vil firmaer og virksomheder i udlandet ikke betale 
for ekstra told på varer fra Danmark. Så vil de købe deres varer af 
andre lande.

• Et ja til EF er ikke et nej til verden: EF-landene har på nuværen-
de tidspunkt et større samarbejde med udviklingslande, Østeuropa, 
USA og Japan end Danmark. Som medlem mister vi derfor ikke mu-
ligheden for kontakt med verden udenfor EF. Tværtimod. 

• Industrien vil flytte ud af landet: Hvis ikke Danmark tilslutter sig EF, 
vil jeg overveje at placere min virksomhed syd for grænsen. Det tror 
jeg også, mange andre vil overveje. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Nordisk identitet og know-how fremmes og kan hjælpe andre lande i 

Europa: Det er bedst at gå med i EF og få indflydelse på andre lande. 
Danske værdier kan udbredes til andre lande, fx kan vi lærer EF-lan-
dene om vores effektive fagforeninger. 

• Medbestemmelse og indflydelse: Er Danmark ikke medlem, skal vi 
rette os efter EF-regler på arbejdsmarkedet, da vi er nødt til at hand-
le med EF-landene, også selvom vi ikke er medlem. Er vi inde, har vi 
medindflydelse på reglerne.

Tema 3: Dansk velfærd
• Velfærd skal ikke kun udvikles i Danmark, men også resten af Euro-

pa: Danmark skal som medlem af EF også give bistand til verdens 
u-lande sammen med EF, og der skal skabes øget kontakt til Øst-
europa. Ved at blive medlem kan Danmark være med til at sætte 
gang i denne udvikling. 

• Dansk EF-medlemskab er nødvendigt for at kunne bevare den danske 
velfærdsstat: Danmark er afhængig af at kunne deltage i den euro-
pæiske udvidelse af samhandel for at kunne finansiere velfærden. 
Vi er særligt afhængige af at kunne handle med Storbritannien, og 
nu hvor de har besluttet at tilslutte sig EF, har vi reelt ikke andet valg 
end at følge med ind i EF. 



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen med din 

gruppe. Talen må vare max. 2 minutter. Forman-
den Anders Andersen holder talen.

• Kort præsentere dig selv og din holdning til 
Danmarks medlemskab af EF. 

• Deltage i diskussionerne af de temaer, som vær-
ten rejser i debatten. 

• Forsøge at overbevise de øvrige deltagere om 
dine holdninger og synspunkter.

• Gøre alt hvad du kan for at virke troværdig og 
overbevisende, så den danske befolkning, der 
ser TV debatten hjemme i stuerne, vil lade sig 
overbevise af dig og stemme for et nej til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeafstemningen.

Steen Danø
Direktør for den danske virksomhed Thrige-Titan

Du er nej-siger: 
NEJ TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF!

Baggrund: Du er født i 1933 i Kolding. Du er søn af en købmand. Du er 
uddannet statsautoriseret revisor. Sammen med din bror, i 1960’erne, 
startede du med at opbygge en virksomhed, der solgte plakater til 
danskerne. Efter nogle år inden for dansk industri blev du hentet til den 
anerkendte Odense-virksomhed Thrige-Titan som administrerende direktør, hvor du for alvor blev kendt 
af offentligheden og i medierne. Du har i en årrække siddet i Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og 
som bestyrelsesformand på Dagbladet Information. 
 
Arbejde: Du er direktør i Thrige-Titan, som er en dansk industrivirksomhed, der sælger elektromekani-
ske maskiner. Du er en del af toppen i dansk erhvervsliv, og er den eneste leder inden for dansk industri, 
der er imod et medlemskab af EF. Du er en af dansk erhvervslivs ledende personligheder. I starten af 
1970’erne er du meget optaget af samfundsforhold og dansk politik, og du blander dig særligt i EF-de-
batten. 

Styrker: Du er en dygtig og respekteret erhvervsmand, der har siddet på flere bestyrelsesformandspo-
ster. Du er en rebelsk type, der til tider beskrives som provokerende, fordi du ofte går imod den politiske 
linje i toppen af dansk erhvervsliv. Du er en klar modstander af EF i forhold til resten af ledelsen i Dansk 
Industri, hvilket gør dig til en utraditionel erhvervsleder. Du er kontant i din lederstil, og dette gør dig til 
en kompetent, men også nogle gange kontroversiel erhvervsmand. I diskussionerne og i debatten skal 
du fremhæve din lange karriere med erfaring fra formandsposter og som leder i store danske virksom-
heder og understrege, at du ved, hvad du taler om, når det kommer til EF’s negative konsekvenser for 
det danske erhvervsliv og Danmarks suverænitet. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod et 
dansk medlemskab af EF. Du er bekymret for de langsigtede konsekvenser for dansk suverænitet og 
økonomiske selvstændighed ved et optag i EF, derfor er du en ledende fortaler for at forblive uden for 
EF fællesskabet – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Hvad kæmper du for i debatten?
• Du er nej-siger og kæmper for, at danskerne stem-

mer nej ved den kommende folkeafstemning. 

• Du kæmper for at sikre dansk økonomis selvstæn-
dighed, så den danske stat og velfærdsstat kan 
forblive uafhængig af andre europæiske lande. Du 
mener, at dette kun kan sikres ved, at Danmark 
forbliver ude af EF. 

• Du frygter, at Danmark vil blive påvirket af lande, 
der ikke har de samme værdier som os. 

Denne debat er en tv-transmitteret debat, hvor ja- og nej-sigere mødes og debatterer.



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• De økonomiske beregninger er unøjagtige: Det økonomiske Råd har 

både mundtligt og skriftlig givet udtryk for, at der er stor usikkerhed 
forbundet med beregningerne om de økonomiske konsekvenser af 
EF-medlemskabet, og afgørelsen derfor må blive af politisk karakter. 

• Vi udsætter et problem i forhold til landbruget: der vil sikkert blive 
tale om en gevinst for landbruget på den korte bane, men det æn-
drer ikke ved, at landbrugserhvervet gradvist mister betydning i Dan-
mark. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Vi vil blive påvirket politisk af andre, større EF-lande og vil få svært ved 

at tage vores egne beslutninger: Hvis vi tilslutter os et større samfund 
(EF), vil vi udgøre en minoritet og må derfor gå ud fra, at påvirknin-
gen vil blive større fra EF-landene mod os end omvendt.

• Som et lille land vil vi være bedst tjent med at holde os udenfor: 
Spørgsmålet for os som danskere må være, om vi gerne vil med in-
denfor i en stormagt. Det er i Danmarks interesse at holde sig uden 
for økonomiske og militære konflikter, og derfor er det bedst for os 
– som et lille land – at stå udenfor sammen med andre små lande og 
i fællesskab manøvrere imellem giganterne.

• I Danmark er vi mere progressive, hvad angår arbejdskultur: Dette vil 
blive sat over styr, hvis vi skal til at tage hensyn til andre europæiske 
lande, hvor der hersker en anden form for arbejdskultur. 

• Hvilke værdier og holdninger vil dominere i EF? Der er flere eksempler 
på politikområder, hvor vores holdning er helt forskellig fra andre 
EF-landes. F.eks. i forhold til kvindens ligestilling eller fængsels- og 
straffesystemet: i Danmark tror vi nu mere på resocialisering, men i 
Frankrig er fængsler stadig ’straffeanstalter’. Hvad er holdningen til 
dette i Italien og andre katolske lande? Kan vi samarbejde politisk 
med lande, der har helt andre værdier end os?

Tema 3: Dansk velfærd
• Vi vil ikke komme så langt i vores udvikling som andre lande, der står 

udenfor: Vi vil komme på et gennemsnits-Europa-niveau og miste 
den fremskudte stilling, som vi trods alt har i dag, når det drejer sig 
om at organisere et menneskevenligt samfund. 

• De danske arbejderes velfærd vil blive udfordret, hvis vi melder os ind 
i EF, idet vores arbejdsmæssige krav ligger højere end andre EF-lan-
des: dermed vil vi blive udfordret af den frie bevægelighed, da der 
vil opstå en unfair konkurrence mellem danske arbejdere og andre 
arbejdere idet de vil være billigere og have færre krav.

Top tre allierede: 
1) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet) 
3) Morten Lange (SF)

Top tre modstandere:
1) Jens Otto Krag (Socialdemokratiet) 
2) Poul Hartling (Venstre) 
3) Anders Andersen (Industri og landbrug)


