
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 
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 – 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.

Poul Hartling
Partileder for Venstre og medlem af Folketinget

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

Baggrund: Du er født i år 1914 i Sundby på Amager. Du er søn af to skole-
lærere, hvoraf din far er skoleinspektør. Du er uddannet lærer og teolog 
fra Københavns Universitet, og i den forbindelse har du siden år 1950 være 
forstander og rektor for Zahles Seminarium. Du har tidligere været 
udenrigsminister.

Arbejde: Du er politiker og partileder for Venstre. Du har siddet i Folketinget for Venstre i perioden 
1957-1960, og blev valgt ind igen i 1964. I 1965 blev du formand for folketingsgruppen og partiformand. 
Udover at være partileder og formand for folketingsgruppen, har du været udenrigsminister fra 1968-
1972.

Styrker: Du er en vellidt politiker. Du skal fremhæve din erfaring som udenrigsminister i debatten og 
understrege, at du ved meget om, hvad der er godt for Danmark. Som udenrigsminister har du hånd-
teret Danmarks forhold til andre lande. Og det har du gjort godt, hvis du selv skal sige det. Dette skal 
du også understrege i debatten. Du er omsorgsfuld og sympatisk, veltalende og et dannet og ordentligt 
menneske.
 
Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, at 
Danmark skal være medlem af EF og har argumenteret for dette siden 1960’erne. For dig er det en nød-
vendighed med et stærkt europæisk samarbejde af hensyn til dansk økonomi.  Du mener, at EF-med-
lemskab er vigtigt på baggrund af sikkerhedsspørgsmålet. Du mener nemlig at lande, der samarbejder, 
ikke går i krig med hinanden eller ønsker konflikter mellem sig – se ”hvad kæmper du for i debatten?” 
og ”dine argumenter”

Foto: Danmarks Politikere

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, som, du 
mener, kun sikres, hvis Danmark bliver medlem af 
EF.

• Du kæmper for et forenet Europa. Europa har brug 
for at stå sammen efter Anden Verdenskrig, og kun 
gennem samarbejde kan vi undgå krig og konflikter.

• Du mener, at Danmark mister vigtig international 
indflydelse, hvis ikke vi tilslutter os EF. 



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Dansk økonomi svækkes, hvis vi står udenfor fællesskabet: Naturligvis 

vil Danmark kunne overleve uden EF. Dog vil Danmarks position, både 
økonomisk og internationalt, svækkes hvis andre europæiske lande 
samarbejder tæt uden os.

• Det er en nødvendighed for økonomisk fremgang i Danmark, at vi kan 
sælge varer til udlandet: Det er meget vigtigt for dansk økonomi, at vi 
tilslutter os EF. Det er vigtigt fordi, 3/4 af den danske eksport går til 
EF-landene. 

• Det nordiske samarbejde står ikke i modsætning til EF: Vi skal ikke væl-
ge mellem Norden og Europa. Danmark er et nordisk land. Danmark 
er også et europæisk land. Vi skal have begge dele. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Danmark har meget tilfælles med de andre EF-lande: Danmark har 

mulighed for at deltage i et samarbejde, der omfatter de lande i ver-
den, som vi har mest tilfælles med – kulturelt og politisk.  

• Isolation er ikke muligt: I en integreret verden, hvor det, der sker i ét 
land, påvirker mange andre lande, er det umuligt at isolere et lille land 
som Danmark. Vi vil opnå mest mulig indflydelse i EF, fordi som med-
lem af EF vil vi få stor indflydelse på alle de beslutninger, som fælles-
skabet samarbejder om. 

• Danmark skal blive mere internationalt orienteret: Vi er et lille land. Vi 
er ikke tilstrækkeligt internationale og har brug for en stol ved EF-bor-
det for at få medindflydelse i europæisk og international politik.

• Danmark bibeholder stor selvstændighed, i forhold til andre EF-lande: 
Reglerne i EF er fordelagtige for de små lande som Danmark, for disse 
er, i forhold til de store lande, stærkt overrepræsenteret i alle beslut-
ningsorganer. 

Tema 3: Dansk velfærd  
• Den økonomiske vækst, som EF medfører, sikrer økonomien til den 

danske velfærdsstat: Den eneste måde at sikre den danske velfærds-
stat og videreføre den økonomiske og sociale fremgang, vi har oplevet 
igennem 1960’erne, er dansk medlemskab af EF (Fællesmarkedet)!

• Den danske velfærdsstat vil opleve modgang, hvis vi stemmer nej til EF: 
De økonomiske vismænd mener, at 1) Danmark må devaluere kronen, 
dvs. vores penge bliver mindre værd, fordi vi ellers ikke kan sælge vo-
res varer til udlandet 2) Lønstigninger for danske arbejdere må brem-
ses, og 3) De offentlige udgifter skal begrænses, og det vil gå ud over 
velfærdsstaten.

Top tre allierede: 
1) Per Federspiel (Venstre)
2) Anders Andersen (Industri og landbrug) 
3) Niels Foss (Industri og landbrug) 

Top tre modstandere:
1) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF)
2) Ebbe Ivar Nørgaard (Socialdemokratiet) 
3) Hans Rasmussen, (Fagbevægelsen)



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

pe. Talen må vare max. 2 minutter. Formanden Poul 
Hartling holder talen.

• 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 uorganisere-
de 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 overbe-
vise af dig og stemme for et ja til Danmarks med-
lemskab af EF til folkeafstemningen.

Per Federspiel
Medlem af Folketinget for Venstre

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

Baggrund: Du er født i Berlin i 1905. Dine forældre arbejdede i udlandet, 
hvilket betyder, at du brugte din barndom i Tyskland og London og først 
som 18-årig kom til Danmark. Du er uddannet jurist fra Københavns 
Universitet i 1931, og du har arbejdet som advokat. Derudover har du været 
formand for Europarådets Parlamentariske Forsamling i årene 1960-1963.

Arbejde: Du er politiker og udenrigspolitisk ordfører for Venstre. Du har siddet i folketinget i perio-
den 1945-1950, hvor du i to år var minister for Særlige Anliggender. Fra 1951 og 1953 var du medlem af 
Landstinget- (det nuværende Folketing), hvorefter du kom tilbage til Folketinget i 1957. Ved siden af dit 
arbejde som politiker driver du et advokatfirma. 

Styrker: Du er en erfaren politiker efter mange år i Folketinget og Landstinget. Du er kendt for at være 
optaget af Danmarks samarbejde med det internationale samfund, og du er en anerkendt mand i in-
ternationale kredse. Det skal du fremhæve i debatten. Du er særligt kvalificeret i EF-debatten pga. din 
opvækst i udlandet, dine sprogfærdigheder, dine diplomatiske evner og dit intellekt. Hvis de andre glem-
mer det, skal du minde dem om det.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, 
at Danmark skal være medlem af EF, og har argumenteret for det siden 1960’erne. Som udenrigspoli-
tisk ordfører er du en af de mest engagerede fortalere for dansk medlemskab af EF. Din motivation for 
EF-medlemskab er primært af hensyn til Landbruget, fordi det vil styrke Danmarks muligheder for han-
del. Du mener, det er en nødvendighed, at Europa forenes – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og 
”dine argumenter”. 

Foto: Det Udenrigspolitiske Selskab

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 landbrug og vækst, som vil 
forbedres, hvis Danmark bliver medlem af EF.

• Du kæmper for, at tanken om fælles Europa bli-
ver til virkelighed, og Europa bliver endnu mere 
forenet.



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• For landbruget og industrien betyder EF større muligheder for handel 

med danske varer: Derfor er det vigtigt, at Danmark stemmer ja til et 
medlemskab af EF.

• Danmark kan ende i fattigdom, hvis vi bliver isoleret udenfor det euro-
pæiske økonomiske fællesskab: Begrundelsen er, at medlemmerne af 
EF vil have nemmere ved at handle med hinanden, og hvis Danmark 
ikke er medlem, vil de nedprioritere handel med Danmark.

• Økonomisk vækst: Danmark vil kun kunne sikre økonomisk vækst 
gennem medlemskab af EF.

• Englands deltagelse i EF vil være med til at styrke en udadvendt øko-
nomisk holdning: Englands deltagelse i EF vil være med til at forstær-
ke de liberale kræfter i Fællesmarkedet og åbne dette op i forhold til 
resten af verden. Det er godt for Danmark. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Danmark får mere indflydelse - uden at dansk selvstændighed mind-

skes: EF vil ikke blive en slags ”forenede stater” som USA, men en 
organisation af meget forskellige lande, der skal samarbejde ved at 
lytte til hinanden og nå til enighed. Danmark vil ikke blive tromlet.

• Der er andre små lande i EF, vi kan danne alliancer med: I de tilfælde, 
hvor små EF-landes interesser vil være forskellige fra store EF-lan-
des, kan vi samarbejde med de andre små lande og i fællesskab sør-
ge for, at vi bliver hørt. Her kan vi samarbejde med Holland og Bel-
gien, Luxembourg plus formentlig Irland og Norge. 

• Danmark er nødt til at følge med tiden, da globaliseringen brager der-
udaf: Danmark har brug for medlemskab af EF for at få indflydelse på 
udviklingen af Europa. Vores demokrati er unikt, og vi skal være med 
til at gøre Europa mere demokratisk.

Tema 3: Dansk velfærd 
• EF er med til at sikre et trygt og sikkert Danmark: Tryghed og sikker-

hed er en del af velfærd. Betingelsen for et frit og selvstændigt Dan-
mark er et tættere europæisk samarbejde, fordi lande, der samarbej-
der, ikke bekriger hinanden.

• Danmark bruger ikke flere penge på sociale ydelser end de andre 
EF-medlemslande: nogle EF-modstandere fremstiller det, som om, 
der er store forskelle på, hvor meget de forskellige lande i EF bruger 
på sociale ydelser. Det er altså ikke rigtig. Derimod er der forskel på 
de enkelte ydelser: nogle sociale ydelser er bedre i Danmark end i 
andre EF-lande, men omvendt er der også ydelser, der er bedre i an-
dre EF-lande end i Danmark. 

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

Top tre modstandere:
1) Kate Fleron (Venstrefløjen) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF)


