
I debatten skal du:
• Holde en kort åbningstale på 2 minutter. Du skal 

skrive talen sammen med din gruppe.
• Kort præsentere dig selv og din holdning til 

Danmarks medlemskab af EF.
• Deltage i diskussionerne af de temaer, som vær-

ten rejser i debatten.
• Hemmelighed: Forsøge at overbevise dine to 

partifæller i din gruppe, Ritt Bjerregaard og Ivar 
Nørgaard, om dine synspunkter. I er ikke enige. 
Du har lettest ved at overbevise Ivar Nørgaard, 
så du skal få ham på din side, så han kan hjæl-
pe dig med at håndtere Ritt Bjerregaard, så hun 
ikke skaber splid. 

• Forsøge at overbevise de øvrige deltagere om 
dine holdninger og synspunkter – især de uor-
ganiserede vælgere, som ikke har besluttet sig 
endnu.

• 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 ja til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeafstemningen.

Jens Otto Krag
Danmarks Statsminister for Socialdemokratiet

Du er ja-siger:
JA TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF! 
Du har udskrevet en folkeafstemning, som skal finde sted senere i år 
(oktober 1972), hvor danskerne skal stemme om, hvorvidt Danmark skal 
være medlem af EF. 

Baggrund: Du er født i 1914. Du er søn af en tobakshandler i Randers. 
Du har været aktiv i Socialdemokratiet det meste af dit liv. Allerede i 
gymnasietiden blev du aktiv i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og fortsatte ind i Socialde-
mokratiet, mens du studerede på universitetet i København. Du er uddannet økonom i 1940.

Arbejde: Du er politiker. Du er Danmarks statsminister. Du har en lang politisk karriere bag dig, og du 
har bl.a. været handelsminister, udenrigsminister, og det er nu anden gang, du er Danmarks statsmini-
ster. I dit arbejde som politiker har du været med til at udtænke velfærdsstaten. Du er kendt som en af 
velfærdsstatens ”hovedarkitekter”. Du er også en af de mest markante fortalere for et stærkt europæisk 
samarbejde.

Styrker: Du er en vellidt politiker. Du er meget troværdig, fordi du har så lang en politisk karriere bag 
dig. I dagens debat skal du fremhæve, at du har en lang politisk karriere bag dig, hvor du har besid-
det vigtige ministerposter. Du skal understrege, at du ved, hvad du taler om – både når det kommer til 
velfærdsstaten, som du har været med til at lave, og hvordan man sikre økonomisk vækst igennem et 
stærkt europæisk samarbejde.

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 med et stærkt europæisk 
samarbejde af mange grunde – se ”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

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 for dansk økonomisk vækst, så den 

danske velfærdsstat kan opretholdes. Væksten sik-
res kun ved, at Danmark bliver medlem af EF.

• Hvis Danmark ikke bliver medlem af EF, vil priser 
på dagligvarer, fx smør, mælk og andre landbrugs-
produkter stige gevaldigt, og det vil gå ud over den 
almindelige danskers økonomi (se argumenter ne-
denfor).

• Du mener, at den eneste måde at opretholde den 
danske velfærdsstat er ved at blive medlem af EF. 

• Du kæmper for et forenet Europa. Efter 2. Verdens-
krig er der brug for stærkt sammenhold mellem de 
europæiske lande.



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Økonomisk og social fremgang: Den eneste måde at sikre, at vi 

kan videreføre den økonomiske og sociale fremgang, vi har oplevet 
igennem 1960’erne, er dansk medlemskab af EF (Fællesmarkedet)!

• Danmark er et landbrugsland: Det vil være en katastrofe for dansk 
landbrug, hvis vi ikke bliver medlem af EF. Hvis udlandet skal be-
tale told for at købe danske varer, vil efterspørgslen falde. Priserne 
på landbrugsvarer vil ryge i vejret. 

• Bedre beskæftigelsesmuligheder: Den økonomiske fremgang vil 
skabe arbejdspladser til danskerne, når virksomhederne skal pro-
ducere varer til udlandet.

• Udvidede uddannelsesmuligheder: Den økonomiske vækst vil be-
tyde, at vi kan fortsætte moderniseringen af vores uddannelsessy-
stem, som giver lige adgang til uddannelse for alle danskere. Det 
styrker vores demokrati, fordi mere uddannelse medfører, at flere 
deltager i demokratiet. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Ny form for selvstændighed: Intet land bestemmer i dag helt over 

deres egen udvikling. Vi er især i Europa dybt økonomisk afhæn-
gig af hinanden. Vi er nødt til samarbejde fremfor at forsøge at stå 
alene. Samarbejde giver os øget indflydelse på Europas udvikling 
og dermed en ny form for selvstændighed.

• Fælles udfordringer skal løses sammen: EF er et praktisk samar-
bejde mellem selvstændige stater, hvor fælles udfordringer løses i 
fællesskab.

• EF er ikke en ensretning af social- og skattepolitikken: EF’s social-
ministre har fastslået, at de enkelte medlemslande kan fortsæt-
te med at bestemme deres egen social- og skattepolitik. Du skal 
minde om, at fx England heller aldrig vil gå med til en ensretning, 
så der er ikke noget at frygte.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Større social tryghed: EF-medlemskab vil give økonomisk vækst, 

skabe arbejdspladser, øge beskæftigelsen og dermed skabe større 
social tryghed i Danmark. 

• Velfærdsstaten: Kan kun opretholdes gennem den økonomiske 
vækst, som øget handel med udlandet skaber. Hvis vi står udenfor 
Fællesmarkedet, vil beskæftigelsen falde, og vi har ganske enkelt 
ikke vil have råd til at sikre velfærd til alle borgere gennem vel-
færdsstaten.

Top tre allierede: 
1) Niels Foss (Industri og landbrug) 
2) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
3) Poul Hartling (Venstre)

Top tre modstandere:
1) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Kate Fleron (Venstrefløjen)



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

gruppe. Formanden Jens Otto Krag holder talen. 
Den 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 tv- 
værten rejser i debatten.

• Forsøge at overbevise de øvrige deltagere om dine 
holdninger og synspunkter – især de uorganise-
rede vælgere, som ikke har besluttet sig endnu.

• 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 ja til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeafstemningen.

• Forsøge at bygge bro mellem de to andre med-
lemmer af din gruppe, Jens Otto Krag og Ritt 
Bjerregaard, som er meget uenige. Det er vigtigt 
for dig, at jeres parti (Socialdemokratiet) frem-
står som et samlet parti - men du bliver nok nødt 
til at vælge side, hvis du ikke kan overbevise dem 
om at blive enige.

Ivar Nørgaard
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 
og minister i Jens Otto Krags regering

Du kan stemme både ja og nej:
Du hælder mest til et “JA” TIL DANMARKS 
MEDLEMSKAB AF EF, men du er betænkelig.
Baggrund: Du er 50 år. Du er født i 1922 i Kongens Lyngby. Du voksede op 
i et socialdemokratisk hjem, hvor din far var formand for Socialdemokratiet i Lyngby. Du blev student fra 
Lyngby Statsskole i 1941. Du har været aktiv i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og været 
med til at stifte den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum. I 1947 blev du uddannet cand.
polit. Du blev hurtigt herefter ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og du har været forstander for 
Arbejderhøjskolen i Esbjerg. Du har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 1966.

Arbejde: Du er politiker og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, som har regeringsmagten på 
dette tidspunkt (1972). Du er minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nor-
diske anliggender.

Styrker: Du er en vellidt og respekteret politiker. Du er en rolig og varm person, som andre godt kan 
lide. Du skal minde om, at du som minister for bl.a. udenrigsøkonomi og europæiske markedsanliggen-
der har et stort ansvar for, at Danmark har et godt forhold til sine handelspartnere. Du har nogle helt 
særlige indsigter i de internationale handelsmarkeder, fordi du kender handels- og økonomiministrene i 
den andre europæiske lande. Det er derfor vigtigt, at de andre lytter til dig – det skal du bede dem om. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er både for 
og imod Danmarks medlemskab af EF. Du hører til den del af Socialdemokratiet, som kaldes “Forbe-
holds-sjælen”. Det betyder, at der er dele af EF-Fællesskabet, som du går ind for og dele, du er skeptisk 
overfor. Du er på den måde både enig og uenig med begge dine to partifæller, Jens Otto Krag og Ritt 
Bjerregaard, som ellers er uenige. Du skal beslutte dig under debatten, om du stemmer ja eller nej – se 
”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.  

Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

Dine holdninger til 
Danmarks medlemskab af EF:
Du er for EF fordi:
• Danmarks medlemskab af EF er den eneste måde, at 

den danske velfærdsstat kan opretholdes. Velfærd ko-
ster mange penge, og EF vil give økonomisk vækst til 
Danmark, som kan betale for den.

• EF er et vigtigt handelssamarbejde, som sikrer øko-
nomisk vækst for landene. 

• Danmark kan påvirke andre lande til at gøre som os fx 
ift. social-, skatte- og velfærdspolitik.

Du er skeptisk over for EF fordi:
• Du er bange for, at EF-samarbejdet betyder, at der vil 

blive lavet fælles lovgivning for bl.a. skatte- og social-
politik. Det kan betyde, at skatten skal sættes ned for 
danskerne, og så er der ikke råd til velfærd.

• Du er bange for, at sikkerheds- og forsvarspolitiske 
spørgsmål vil blive besluttet i EF. Det bør kun være 
NATO, som Danmark også er medlem af, der skal 
træffe beslutninger om sikkerhed og forsvar.

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
• Økonomisk og social fremgang: Den eneste måde at sikre, at vi 

kan videreføre den økonomiske og sociale fremgang, vi har oplevet 
igennem 1960’erne, er dansk medlemskab af EF (Fællesmarkedet)!

• Udvidede uddannelsesmuligheder: Den økonomiske vækst vil be-
tyde, at vi kan fortsætte moderniseringen af vores uddannelsessy-
stem, som giver lige adgang til uddannelse for alle danskere. Det 
styrker vores demokrati, fordi mere uddannelse medfører, at flere 
deltager i demokratiet. 

• Frygter lønnedgang: Men du frygter, at EF-medlemskabet, kan det 
medføre lønnedgang for danske arbejdere. Virksomhederne kan frit 
ansætte arbejdere fra andre lande, som vil arbejde for lavere løn 
end danske arbejdere.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Fælles social- og skattepolitik: Du frygter, at Danmark vil miste ret-

ten til selv at bestemme landets udvikling. EF vil kræve, at Danmark 
tilpasser sig. Det vil være en katastrofe for den danske velfærdsstat, 
hvis det bliver besluttet i EF, at alle medlemslande fx skal have den 
samme skattepolitik. Danskerne betaler mere i skat end befolknin-
gerne i de andre lande, for ellers er der ikke råd til vores enestående 
velfærdsstat. Lavere skat = ingen velfærd. 

• EF militær-politik – nej tak: Danmark kan være på vej ind i en ny su-
permagt med en EF-hær og EF-militærpolitik, der ligesom USA går 
i krig med lande i den tredje verden.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Udbredelse af den danske velfærdsmodel: Hvis Danmark bliver med-

lem af EF, kan vi være med til at udbrede den danske velfærdfærds-
model til de øvrige lande. 

• Frygter for ensretning: Men du frygter også, at en ensretning af so-
cial- og skattepolitik vil kræve, at vi Danmark går på kompromis og 
ændrer i vores velfærdsmodel. De store lande i EF som England, 
Tyskland og Italien er konservativt dominerede. 

• Velfærdsstaten kræver økonomisk vækst: Danmark kan kun sikre 
økonomisk vækst ved at blive medlem af EF, og vi kan kun oprethol-
de den dyre, gode velfærdsstat gennem økonomisk vækst.

Top tre allierede: 
1) Niels Foss (Industri og landbrug) 
2) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
3) Poul Hartling (Venstre)

Top tre modstandere:
1) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Kate Fleron (Venstrefløjen)



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen 

med din gruppe. Formanden Jens 
Otto Krag holder talen. Den må vare 
max. 2 minutter. 

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

• Deltage i diskussionerne af de tema-
er, som værten rejser i debatten.

• Forsøge at overbevise de øvrige del-
tagere om dine holdninger og syns-
punkter – især de uorganiserede 
vælgere, som ikke har besluttet sig 
endnu.

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

Ritt Bjerregaard
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Du er nej-siger: 
NEJ TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF!
Baggrund: Du er 31 år. Du er født i 1941 i København. Du voksede op på 
Vesterbro. Din far var snedker, og din mor var bogholder. Du voksede op 
under trange og usunde kår. Det blev bedre, da I fik en kolonihave, hvor 
der var mere luft og plads end i jeres lille lejlighed i byen. Du har gået på 
Christianshavns Gymnasium, hvor du tog realeksamen, og du blev student fra Statens Kursus til Studen-
tereksamen. Du blev uddannet lærer i 1964. Du begyndte din politiske karriere for et par år siden, og du 
blev valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet sidste år (1971).

Arbejde: Du er politiker og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. 

Styrker: Du er ung og ved, hvad der rører sig blandt yngre socialdemokrater og blandt yngre vælgere i 
det danske samfund. Du ved, at partiet og statsminister Jens Otto Krag har brug for dig, fordi du repræ-
senterer en gruppe af yngre og nyvalgte socialdemokrater i dansk politik. Du skal minde forsamlingen 
om, at ungdomsoprøret, der opstod i 1960’erne, ikke er overstået endnu, og at det er tid til, at de ældre 
politikere – og danskerne – begynder at lytte mere til ungdommen. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du står i spid-
sen for en gruppe af yngre socialdemokrater, der er kritiske overfor dansk medlemskab af EF. I går altså 
imod jeres partis linje i spørgsmålet om medlemskab af EF. I kalder jer ”Socialdemokrater mod EF”, og I 
har en kaffeklub, hvor I diskuterer emnet. Socialdemokratiet – med statsminister Jens Otto Krag i spid-
sen – går stærkt ind for et ja til folkeafstemningen senere i år (oktober 1972). Du skal præsentere dine 
holdninger uden at blive uvenner med statsminister Jens Otto Krag. Derfor er du måske nødt til at give 
dig i debatten, men du skal sørge for at få dine budskaber ud, så du kan påvirke de danske vælgere, 
der ser tv-debatten derhjemme. Se ”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter” nedenfor.

Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

Hvad kæmper du for i debatten?
• Du er imod dansk medlemskab af EF og derfor nej-siger. Du er 

uenig med Jens Otto Krag, som er statsminister for Socialde-
mokratiet. 

• Du er et moderne by-menneske, og du og de andre i din kaf-
feklub (”Socialdemokrater imod EF”) mener, at der er alt for 
meget fokus på landbruget i debatten om medlemskabet af EF. 
Færre og færre danskere er beskæftiget i landbruget, og du 
mener, at det er forkert at beskrive Danmark som et landbrugs-
land.

• Du frygter, at EF vil blive den tredje militære supermagt i verden 
efter USA og Sovjetunionen, som kæmper om verdensherre-
dømmet. Vi har ikke brug for endnu en militær supermagt.

• EF er en kapitalistisk klub for rige vesteuropæiske lande. EF 
vil være med til at øge uligheden i verden ved, at allerede rige 
lande går sammen og udelukker andre lande fra at være med 
”klubben”. EF er ikke i overensstemmelse med den socialdemo-
kratiske ånd, der kæmper for øget lighed.

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
• Lønnedgang for danske arbejdere: Hvis Danmark bliver medlem af EF, 

vil det medføre lønnedgang for danske arbejdere. Virksomhederne kan 
frit ansætte arbejdere fra andre lande, som vil arbejde for lavere løn 
end danske arbejdere.

• Frihandelsaftale i stedet: Danmark kan få en frihandelsaftale, hvis vi 
stemmer nej til medlemskab af EF, så vi vil stadig kunne handle med 
landene i fællesmarkedet. Frihandelsaftalen betyder, at der ingen told-
mur bliver mellem Danmark og fællesmarkedet. Ja-sigernes argument 
med, at Danmark vil blive afskåret fra at handle med fællesmarkedet, 
er tomme trusler.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Mister retten til selv at bestemme: EF vil kræve, at Danmark tilpasser 

sig. De ja-sigere, der hævder, at Danmark fortsat selv kan bestem-
me vores socialpolitik, uddannelsespolitik, vores skattepolitik og uden-
rigspolitik tager fejl!

• 5 mio. danskere vs. 260 mio. europæere: Landene i Fællesmarkedet 
er enige om at danne en økonomisk union. Ingen kan realistisk tro, 
at Danmark med 5 millioner indbyggere kan standse denne udvikling, 
hvis vi bliver medlem af fællesmarkedet med 260 millioner indbyggere. 

• EF som ny supermagt: EF vil have egen hær og egen militærpolitik, der 
ligesom USA går i krig med lande i den tredje verden.

• Dårligt for demokratiet: Et effektivt demokratisk styre fungerer bedst i 
et relativt lille land. I supermagterne fungerer demokratiet ikke. Der er 
alt for langt til Bruxelles.

• NEJ sikrer Danmarks selvstændighed og et levedygtigt demokrati.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Industrisamfund er dårligt for mennesket: EF er en klub af rige industri-

lande, som vil udvikle industrisamfund i Europa. Det moderne industri-
samfund er blevet koldt og hårdt. Tempoet er dårligt for mennesker, og 
industrien skaber forurening af miljøet. Vi har i stedet brug for at ska-
be et samfund med medbestemmelse på arbejdspladserne og gå imod 
forurening af miljøet.

• Vores velfærdsmodel vil blive truet: De store og dominerende lande i EF 
som Tyskland, Frankrig og Italien er konservative. Det vil blive svært for 
det danske socialdemokrati, som har skabt velfærdsstaten, at få indfly-
delse i det europæiske samarbejde.

• Trussel mod fagbevægelsen: Fagbevægelsen i EF-landene er svag og 
splittet. Der er et overvældende flertal af partier i disse lande, som ikke 
passer på den almindelige borger bl.a. vilkår på arbejdspladserne.

Top tre allierede: 
1) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen) 
2) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
3) Morten Lange (SF)

Top tre modstandere:
1) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
2) Anders Andersen (Industri og landbrug) 
3) Per Federspiel (Venstre)


