
I debatten skal du:
• Du skal skrive en tale sammen med din grup-

pe. Formanden Ebbe Kløvedal Reich holder ta-
len. Talen må vare max. 2 minutter. 

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

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

• 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 nej til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeafstemnin-
gen.

Palle Lauring
Medstifter af Folkebevægelsen mod EF

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

Baggrund: Du er født i 1909 på Frederiksberg. Din far var lærer. 
Du er uddannet folkeskolelærer og har undervist på forskellige folkeskoler 
i København. Du debuterede med en historisk roman i 1944 og har siden-
hen skrevet en lang række af historiske værker og romaner. Du har været 
formand for Dansk Forfatterforening og redaktør på foreningens medlemsblad, Forfatteren. Du har for 
nylig udgivet bogen Punktum for Danmarkshistorien?, som er meget kritisk over for, at Danmark bliver 
medlem af EF og søger at overbevise danskerne om at stemme nej.

Arbejde: Du er historiker, forfatter og historieformidler. Du er aktiv i Folkebevægelsen mod EF. Du er en 
markant modstander af Danmarks medlemskab i EF. 

Styrker: Du har stor historisk indsigt, og du har et imponerende forfatterskab bag dig. Du er en aner-
kendt forfatter og har vundet adskillige forfatterpriser såsom Holbergmedaljen i 1956, De Gyldne Laur-
bær i 1960 og Søren Gyldendal-prisen i 1963. Du skal minde deltagerne om, at du vinder priser og er 
meget anerkendt af den danske befolkning.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod et 
dansk medlemskab af EF. Du frygter, at dansk EF-medlemskab vil få negative konsekvenser for dansk 
selvstændighed og identitet – se ”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

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

nej-siger. 

• Du kæmper for, at Danmark skal bevare mulighe-
den for selv at bestemme sin politik.

• Du mener, at Danmark sagtens kan handle med 
EF-medlemslandene, selvom vi står udenfor.

• Du frygter, at indlemmelsen i EF vil kunne true 
Danmark som nation og føre til øget fremmedhad.

• Du mener, ja-partiernes fokus på fordelene for 
dansk landbrug ved at blive medlem af EF er over-
drevet og at landbruget under alle omstændighe-
der gradvist vil miste betydning for dansk økonomi.

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
• Handel uden EF: Dansk industri har tredoblet sin eksport til Fællesmar-

ked-landene i løbet af de sidste ti år uden dansk medlemskab. Vi kan 
sagtens handle med Fællesmarkedet, uden at være medlem.

• EF har brug for Danmark og Norden: Fællesmarkedet frygter et nordisk 
samarbejde uden for EF. Danmark og de øvrige nordiske lande hører til 
verdens rige lande. EF har brug for os, så selvfølgelig kan vi få særaf-
taler uden medlemskab af EF.

• Dansk landbrug er ikke fremtiden: Landbrugets andel i landets indtæg-
ter falder år for år. Skal vi gå ind under Fællesmarkedets vilkår af hen-
syn til et erhverv, der gradvist mister betydning?

• Står vi frit, kan vi handle med hele verden: Vi har mere end hundrede 
lande at handle med udenfor Fællesmarkedet. Heri ligger et stort po-
tentiale, hvis vi kan finde ud af at bruge det klogt. 

• Lønnedgang for danske arbejdere: Danske virksomhedsejere ønsker la-
vere løn til arbejdere. Virksomhederne ønsker dansk medlemskab af 
EF, fordi de vil kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft til lavere løn. 

• Arbejdskraft ikke mennesker: I Romtraktaten (EF’s grundlov) er arbej-
derne ikke mennesker men blot arbejdskraft. De tales ikke om som le-
vende væsener med behov og følelsesliv men som et nødvendigt råstof 
til industrien, intet andet. Det er ikke den måde, vi i Danmark ser på 
arbejdere!

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Vi bør ikke opgive vores frihed: Fordelene ved et medlemskab i EF er 

usikre, og derfor skal vi ikke frivilligt kaste vores frihed og selvstændig-
hed bort.

• Et spørgsmål om den danske nations overlevelse: Danmark vil gå under 
som nation, jo mere vi bliver involveret i det europæiske projekt.

• Nationalisme og fremmedhad: Når EF-medlemslandene ikke selv be-
stemmer over antallet af fremmedarbejdere, der kommer til landene, 
vil de begynde at frygte de fremmede. Det vil føre til nationalisme og 
fremmedhad både herhjemme og i resten af EF. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Det er vigtigt at værne om den danske velfærdsmodel: Den danske (og 

nordiske) velfærdsmodel, der er betalt af skatten, er afgørende for det 
danske samfunds generelle velstand.

• Bevare gode forhold på arbejdsmarkedet: I Danmark er det arbejdsmar-
kedets parter, der via frie forhandlinger aftaler løn- og arbejdsvilkår på 
det danske arbejdsmarked. EF vil presse os til at lave ens EF-regler på 
arbejdsmarkedet. Det må ikke ske.

Top tre allierede: 
1) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen) 
2) Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet) 
3) Steen Danø (Industri og landbrug)

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



I debatten skal du:
• Holde en tale på max 2 minutter. Du skal skrive ta-

len sammen med din gruppe.

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

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

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

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

Ebbe Kløvedal Reich
Medstifter af Folkebevægelsen mod EF

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

Baggrund: Du er født i 1940 i Odense og søn af salgschef Helge Reich 
Nielsen og Karen Rosengård Hansen. Du har læst historie på Københavns 
Universitet og udgivet bøger om blandt andet Vietnam-krigen, Kina og 
Holger Danske. Frem mod folkeafstemningen har du også udgivet en bog, 
der skal vise danskerne, at de har en helt særlig, demokratisk identitet, som ikke passer ind i EF-fæl-
lesskabet. Du har arbejdet på venstrefløjstidsskriftet Politisk Revy, været udenrigsredaktør på dagbla-
det Information og lærer ved Askov højskole. Du har været en fremtrædende talsmand for blandt andet 
kampagnen mod atomvåben, Vietnam-bevægelsen, fristaden Christiania og ungdomsoprøret i 1968. Du 
har stillet op til folketingsvalg for Det Radikale Venstre i 1968, men blev ikke valgt ind.

Arbejde: Du er forfatter og samfundsdebattør. Du er aktiv i Folkebevægelsen mod EF og redaktør for 
den kritiske ugeavis Notat, der er blevet oprettet af en gruppe EF-kritikere, som synes, pressen er me-
get lukket for kritiske synspunkter i forbindelse med folkeafstemningen. Du er en markant modstander 
af Danmarks medlemskab i EF. 

Styrker: Du har været politisk engageret i mange år og har stor politisk og historisk indsigt. Du er en 
intelligent, vidende og underholdende forfatter. Du har store politiske visioner, som du brænder for. Du 
skal vise deltagerne, at du er en ildsjæl, der ved, hvad han taler om. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod et 
dansk medlemskab af EF. Du mener, at EF er et udemokratisk projekt for eliten og de rige – se ”hvad 
kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Den Store Danske

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

stemmer nej ved den kommende folkeafstem-
ning.

• Du kæmper for lønmodtagernes og arbejder-
klassens interesser.

• Du kæmper for danskernes ret til selv at bestem-
me deres egen fremtid.

• Du kæmper for det, du mener, er en særlig nor-
disk demokratisk tradition. 

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
• Et ja til EF vil kun gøre erhvervslivets overklasse rigere: Erhvervslivets 

over klasse ønsker at udnytte de europæiske lønmodtagere, også de 
danske. Hvis vi bliver medlem af EF, bliver lønningerne presset ned, 
fordi virksomheder kan ansætte udenlandsk arbejdskraft til lave løn-
ninger. 

• EF er en kapitalistsammensværgelse: EF og Fællesmarkedet er styret 
af et verdensomspændende net af kapitalister og er baseret på en ab-
surd og urealistisk tro på penge og vækst. 

• EF handler om mere end økonomi og handel: Regeringen fremstiller 
det, som om medlemskabet af EF alene er et spørgsmål om økonomi 
og handel. Det handler også om at regeringen ønsker at gøre dansker-
ne til europæere, så vi mister vores danske identitet.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Danskerne har ret til at bestemme deres egen fremtid: Danskernes ret 

til at forme deres egen tilværelse er vigtigere end den økonomiske ge-
vinst, medlemskabet af EF måske kan medføre.

• Danskerne har en særlig tradition for demokrati, ligestilling og tolerance: 
EF er en trussel mod denne tradition.

• EF en trussel mod det nordiske frihedssyn og selvstyre: I EF er det staten 
og systemet og ikke det enkelte menneskes frihed og medbestemmel-
se, der er det vigtigste. Dette truer den helt særlige dansk-nordiske 
identitet, der har folkeligt selvstyre som kerne. 

• EF er udemokratisk: EF-Parlamentet er ikke et rigtigt parlament men 
i virkeligheden en katolsk og tysk domineret samling af højtlønnede 
europæere, der skal holde lange taler for hinanden.

• Danmarks suverænitet skal bevares: Bevarelsen af den nationale suve-
rænitet er afgørende, for herigennem sikres de nationale demokratiske 
institutioners mulighed for at føre befolkningens vilje ud i livet. Det er 
disse institutioner, der først og fremmest har den folkelige legitimitet.

Tema 3: Dansk velfærd
• EF er en trussel mod den danske velfærdsmodel: I Danmark er vores 

velfærdsstat betalt af skatten. I de fleste EF-lande er den lille ”velfærd”, 
de har, betalt af ulige forsikringssystemer, som borgerne betaler til 
igennem deres arbejde. Vi risikerer at miste vores unikke velfærdsmo-
del i EF.

• Byrde for den danske velfærdsstat: EF vil gøre det muligt for arbejdere 
at få adgang til sociale ydelser og velfærd, hvis de flytter til et andet 
land. Den danske velfærdsstat kan ikke holde til at betale for, at andre 
europæere får adgang til danske velfærdsydelser.

Top tre allierede: 
1) Morten Lange (SF) 
2) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen) 
3) Steen Danø (Industri og landbrug)

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



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

gruppe. Talen må vare max. 2 minutter. For-
manden Ebbe Kløvedal Reich holder talen.

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

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

• 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 nej til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeafstemnin-
gen.

Jens-Peter Bonde
Medstifter af Folkebevægelsen mod EF

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

Baggrund: Du er født i 1948 i Aabenraa. Du er søn af en snedkermester. 
Du har læst statskundskab og har tidligere engageret dig i bl.a. 
uddannelsespolitik på universiteterne. Du har været folketingskandidat 
i Århus for Radikale Venstre, men du trak dig inden valget i 1971. 
Du har desuden været landsformand for Radikal Ungdom i årene 1971-1972.

Arbejde: Du er aktiv i Folkebevægelsen mod EF, aktivist i EF-modstandernes Pressetjeneste og med-
stifter af den kritiske ugeavis Notat, der er blevet oprettet af en gruppe EF-kritikere, som synes, pressen 
er meget lukket for kritiske synspunkter frem mod folkeafstemningen. Du er en markant modstander af 
Danmarks medlemskab i EF. 

Styrker: Du har stor politisk indsigt og har været politisk aktiv i en længere periode. Du brænder for din 
sag og er god til at overbevise andre. Du er mere diplomatisk end dine gruppekammerater, så du skal 
forsøge at få jeres gruppe til at fremstå mindre rebelsk. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod dansk 
medlemskab af EF. Du mener, at EF er et udemokratisk og elitært projekt for de rige i samfundet, og at 
det vil være bedre for dansk økonomi at stemme nej til dansk EF-medlemskab – se ”hvad kæmper du 
for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Danmarkshistorien

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

nej ved den kommende folkeafstemning.

• Du kæmper for danskernes ret til selv at bestemme 
deres egen fremtid – en ret, du mener vil blive truet, 
hvis Danmark bliver medlem af EF. 

• Du mener, den danske velfærdsstat er vigtig, og at 
den kan blive truet, hvis Danmark bliver medlem af EF.

• Du frygter, at det kan have negative økonomiske kon-
sekvenser for Danmark at blive en del af EF’s tolduni-
on, fordi vi så bygger en toldmur op overfor resten af 
verdenen.

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
• Vi skal sige nej til EF og ja til ”hele verden”: Det er ikke godt for Danmarks 

økonomi at være med i EF’s toldunion. Den lukker af overfor resten af 
verden. Vi vil være nødt til at sætte toldsatserne over for lande udenfor 
EF kraftigt i vejret, og det vil få økonomiske konsekvenser både for os og 
dem.

• Den økonomiske debat er forsimplet: Der er både økonomiske fordele 
og ulemper ved medlemskabet, men kun fordelene bliver præsenteret af 
ja-siden. Du skal insistere på, at der bliver talt om ulemperne debatten. 

• Folkeafstemning handler om meget mere end en kortsigtet økonomisk 
gevinst: Der er tale om et historisk valg om deltagelse i EF, men de po-
litikere, der er tilhængere af EF-medlemskabet og pressen forsimpler i 
fællesskab debatten om afstemningen. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• EF er udemokratisk: Danmark vil blive en del af en udemokratisk for-

bundsstat, hvor de vigtigste beslutninger vil blive truffet af andre end os 
selv og uden en egentlig parlamentarisk kontrol.

• Medlemskabet kan begrænse Danmarks selvstændighed: Hvis Danmark 
bliver medlem af EF, er der meget, vi ikke selv kan beslutte. Danmark vil 
komme under Tysklands kontrol i EF. 

• Danmark skal selv kunne vælge, hvordan det danske samfund skal udvikle 
sig: Danmark bør bevare retten til at bestemme vores egen politik i vores 
eget land. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Vores velfærd er bedre end i andre EF-lande og vil blive presset af til-

flyttere: Velfærden i Danmark er markant bedre end velfærden i andre 
EF-lande. Den gode danske folkepension sammen med de andre vel-
færdsydelser i Danmark vil tiltrække så mange mennesker fra de andre 
EF-lande, at Danmark med tiden bliver nødt til at afskaffe velfærdsydel-
serne, eller reducere dem markant.

• EF er en trussel mod den danske velfærdsmodel: I Danmark er vores vel-
færdsstat betalt af skatten. I de fleste EF-lande er den lille ”velfærd”, de 
har, betalt af ulige forsikringssystemer, som borgerne betaler til igennem 
deres arbejde. Vi risikerer at miste vores unikke velfærdsmodel i EF.

• Byrde for den danske velfærdsstat: EF vil gøre det muligt for arbejdere 
fra andre lande at få adgang til danske sociale ydelser, hvis de flytter til 
Danmark. Den danske velfærdsstat kan ikke holde til, at andre europæ-
ere får adgang til danske velfærdsydelser.

Top tre allierede: 
1) Kate Fleron (Venstrefløjen) 
2) Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet) 
3) Steen Danø (Industri og landbrug)

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


