
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 værten rejser i debatten. 

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

• Gøre alt hvad du kan for at virke troværdig 
og overbevisende, så den danske befolk-
ning, der ser TV debatten hjemme i stuer-
ne, vil lade sig overbevise af dig og stem-
me for et ja til Danmarks medlemskab af 
EF til folkeafstemningen.

Thomas Nielsen
Du er formand for Landsorganisationen 
i Danmark (LO – fagbevægelsen)

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

Baggrund: Du er født i 1917. Du er udlært, ligesom din far, i et jern-
støberi i København. Efter folkeskolen var du meget aktiv i Dansk 
Socialdemokratisk Ungdom (DSU). Du markerede dig tidligt som fagforeningsmand og blev valgt som 
formand for Formernes (Jernstøbeformernes) fagforening i 1951. Din karriere tog dig videre til LO i 1955, 
hvor du blev valgt som formand i 1967. 

Arbejde: Du er fagforeningsmand og formand for Landsorganisationen i Danmark (LO). Du kæmpede 
for højere løn og bedre rettigheder for arbejderne i din fagforening i Formernes fagforening. Nu, som 
formand for LO, kæmper du for ALLE danske arbejderes rettigheder. Du er kendt for at have en skarp 
tunge med kraftige og tydelige holdninger. Du er en varm og markant fortaler for EF.

Styrker: Du er en dygtig fagforeningsmand. Du er troværdig og har en lang karriere i LO, som har givet 
dig mange kontakter til vigtige personer i erhvervslivet, samt en lang række politiske kontakter i Folke-
tinget. Du skal minde deltagerne om, at du har gode kontakter både her og der, og at du er en meget 
dygtig og erfaren forhandler.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, at 
Danmark bliver medlem af EF. Du ser som formand for LO, at EF kan være med til at sikre arbejdspladser 
i Danmark og sørge for, at Danmark ikke forbliver isoleret i forhold til det europæiske samarbejde – se 
”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Erling Mandelmann

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 at fastholde og sikre, at Danmark står 
stærkt i det det europæiske marked. Ved at blive med-
lem af EF kan vi handle med de andre lande og være 
med til at bestemme reglerne for handel.

• Du frygter, at et Danmark uden for EF vil stå økonomisk 
dårligere.

• Du kæmper for at sikre danske arbejderes velfærd. Et 
EF-medlemskab vil skabe øget efterspørgsel efter dan-
ske varer, mere eksport og dermed større velstand, job-
sikkerhed og velfærd for danske arbejdere.



Her er dine argumenter

Top tre allierede: 
1) Jens Otto Kragh (Socialdemokratiet) 
2) Anker Jørgensen (Fagbevægelsen) 
3) Niels Foss (Industri og landbrug)

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

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Den danske økonomi vil trives og vokse, hvis Danmark 

bliver medlem af EF: Det er godt for medlemmer af dan-
ske fagforeninger, da det vil få flere i beskæftigelse og få 
lønningerne til at stige. For eksempel vil Danmark lettere 
kunne eksportere industriprodukter (for eksempel lands-
brugsmaskiner) til store lande som Vesttyskland og Frank-
rig. Det vil skabe mere arbejde på danske fabrikker og give 
vores arbejdere mulighed for at forhandle sig til bedre løn- 
og arbejdsvilkår, fordi arbejdsgiverne har brug for dem. 
Derfor skal Danmark sige ja til EF.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Danmark er og bliver et selvstændigt land: EF skal være 

et samarbejde, hvor vi alle bliver rigere og får større job-
sikkerhed, men det skal aldrig udvikle sig til en ‘stat over 
staterne’ som USA. Det vil fagbevægelsen kæmpe imod. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Vi skal ikke frygte, hvad EF kommer til at betyde for det 

danske velfærdssamfund: Vi skal dog være på vagt i for-
hold til om EF vil forsøge at blande sig i, hvordan vi aftaler 
løn og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet i Danmark- Vier 
har nogle af de bedste forhold for lønmodtagere i verden.

• EF skal heller ikke forsøge at lave fælles skatteregler for 
hele EF: Det vil betyde, at Danmark skal sætte skatten (og 
dermed velfærden) ned. EF skal koncentrere sig om øko-
nomisk samarbejde og vækst og blande sig helt udenom 
velfærden.



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen 

med din gruppe. Talen må vare max. 2 
minutter. Formanden Thomas Nielsen 
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 tro-
værdig og overbevisende, så den dan-
ske befolkning, der ser TV debatten 
hjemme i stuerne, vil lade sig overbe-
vise af dig og stemme for et ja til Dan-
marks medlemskab af EF til folkeaf-
stemningen.

Anker Jørgensen
Formand for Dansk Arbejdsmands-og 
Specialarbejderforbund (fagforeningen DASF) 
og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

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

Baggrund: Du er født i 1922 - født og opvokset i København. 
Du blev forældreløs, da du var fem år, da begge dine forældre døde af tuberkulose, hvor du bagefter 
boede hos din faster. Du gik ud af skolen i 7. klasse. Du var arbejdsdreng, bud og lagerarbejder. Du tog 
senere i livet uddannelse i form af forskellige kurser inden for arbejderbevægelsen og fagforeningen. 

Arbejde: Du er både socialdemokratisk politiker i Folketinget og formand for DASF. Du er erfaren poli-
tiker. Du tilhører dit partis venstrefløj og er ordfører indenfor social-og arbejdsmarkedsforhold. 

Styrker: Med din position som socialdemokrat og fagforeningsformand kan du bygge bro mellem de 
EF-positive socialdemokrater og de EF-skeptiske fagforeninger. Du skal i debatten fremhæve denne 
styrke. Du skal prøve at få de skeptikere, der findes i fagforeninger og i socialdemokratiet, til at se det 
positive ved dansk medlemskab – men du skal vise, at du også lytter til dem

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, 
at Danmark skal være medlem af EF. Det gør du på trods af, at medlemmerne i den fagforening, du er 
formand for, har anbefalet et nej på deres medlemskongres. Du har valgt at rette dig efter Socialdemo-
kratiet (og dermed statsministerens) linje, som er ”JA til EF”. Du ved, at mange i fagbevægelsen er vrede 
over, at du ikke anbefaler et nej – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Arbejdermuseet

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 overbevise andre om at stem-

me ja. Du ønsker at bygge bro mellem ja- og nej-sigere. Du 
forstår godt, at mange er bekymrede. Du er også selv bekym-
ret på nogle områder, men du er grundlæggende overbevist 
om, at vil det være bedst med medlemskab.

• Du kæmper for dansk økonomisk vækst, så den danske vel-
færdsstat kan opretholdes. Væksten sikres kun ved, at Dan-
mark bliver medlem af EF.

• Du mener, Danmark skal og kan kæmpe for at påvirke andre 
EF-lande i en positiv retning i forhold til demokrati og velfærd.

• Du vil gerne bakke statsministeren op, da du også skal posi-
tionere dig internt i partiet.

• Du frygter, at det vil blive en katastrofe for dansk landbrug, 
hvis vi ikke bliver medlem af EF.



Her er dine argumenter

Top tre allierede: 
1) Jens Otto Kragh (Socialdemokratiet) 
2) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
3) Ivar Nørgaard (Socialdemokratiet

Top tre modstandere:
1) Sten Danø (Industri og landbrug) 
2) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
3) Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet)

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Økonomisk fremgang: Et medlemskab af EF vil være en god 

måde, hvorpå vi kan sikre den økonomiske og sociale fremgang, 
vi har oplevet igennem 1960’erne. 

• Frygt for lønnedgang: Du ved, at store dele af fagbevægelsen 
frygter, at dansk medlemskab af EF vil betyde lønnedgang og 
dårligere vilkår for danske arbejdere. Nej-sigerne frygter nem-
lig, at danske virksomheder frit vil kunne ansætte arbejdere fra 
andre lande, som vil arbejde for lavere løn og dårligere forhold 
end danske arbejdere. Du mener, at vi skal tage den bekymring 
seriøst finde en løsning, hvis vi bliver medlem. Det lover du at 
kæmpe for. 

• Styrke dansk landbrug: Danmark er et landbrugsland. Det vil 
være en katastrofe for dansk landbrug, hvis vi ikke bliver med-
lem af EF. Hvis udlandet skal betale told for at købe danske va-
rer, vil efterspørgslen falde. For at tjene penge vil landbruget 
være nødt til at sætte priserne på landbrugsvarer væsentligt op. 
Det vil gå ud over danskerne, når de skal købe smør og andre 
fødevarer.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Vi skal kæmpe for dansk demokrati og værdier: Du er bekymret 

for, hvad medlemskabet vil gøre for Danmarks selvstændighed 
og demokrati. Du ved, at EF er præget af katolske lande, der har 
grundlæggende udemokratiske traditioner. Hvordan vil det på-
virke vores måde at gøre tingene på i Danmark?

• Vi kan påvirke andre lande: På den anden side, hvis Danmark bli-
ver medlem af EF, kan vi være med til at udbrede dansk demo-
krati og den danske velfærdsmodel i de andre EF-lande. Det er 
vigtigt med dansk indflydelse i Europa.

Tema 3: Dansk velfærd
• Den danske velfærdsmodel skal bevares: EF har planer om at 

lave en fælles socialpolitik. Det er noget fagbevægelsen har væ-
ret stærkt kritisk overfor. Du anbefaler et ja, men det er vig-
tigt for dig, at ja-sigerne forstår, at Danmark ikke kan acceptere 
en fælles social- og skattepolitik, som vil ødelægge den danske 
velfærdsstat. Dansk velfærd er enestående men koster mange 
penge. Derfor er relativ høj skat en nødvendighed.



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

gruppe. Talen må vare max. 2 minutter. For-
manden Thomas Nielsen 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 uorganiserede vælgere, som ikke har be-
sluttet sig endnu.

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

Hans Rasmussen
Formand for Dansk Smede- og Maskinarbejder 
Forbund

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

Baggrund: Du er født i år 1902 i Odense. Din far arbejdede på en 
margarinefabrik, og begge dine forældre var overbeviste social-
demokrater. Du blev udlært smed i år 1922 og har gået på Arbejderbevægelsens højskole, inden du i 
1944 blev formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. I forbindelse med din status som for-
mand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund blev du en vigtig person blandt de danske fagbe-
vægelser.

Arbejde: Du er formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (nu Dansk Metal), som er en 
sammenslutning af danske smedes fagforeninger. Du kender erhvervet godt, da du selv er udlært smed 
og har arbejdet som tillidsmand i erhvervet. Udover arbejdet som smed har du siddet i Folketinget for 
Socialdemokratiet fra 1950-1964 og har været formand for partiet fra 1961-1969. 

Styrker: Du er en troværdig og tillidsvækkende person. Det skal du fremhæve i debatten. Derudover 
er du beslutsom og modig og er god til at forhandle, hvilket du har vist utallige gange gennem din tid 
som formand for forbundet, når du har stået for at forhandle løn og arbejdsvilkår på vegne af smede og 
maskinarbejdere.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod dansk 
medlemskab af EF. Dit fokus er truslen for danske arbejdere ved det frie indre marked. Du mener, at ar-
bejdskraftens frie bevægelighed inden for EF vil gøre løn- og arbejdsvilkår for danske arbejdere dårlige-
re – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

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

nej ved den kommende folkeafstemning.

• Du kæmper for, at danske arbejderes løn- og arbejds-
vilkår ikke skal presses i bund af den øgede konkurren-
ce i Fællesmarkedet som følge af EF-medlemskab.

• Du kæmper for, at Danmark styrker nordisk samarbejde 
frem for det europæiske samarbejde, da et politisk og 
økonomisk samarbejde blandt Danmark, Sverige, Nor-
ge og Finland vil være bedre for Danmark. 

• Du frygter, at et medlemskab af EF kan få negative 
konsekvenser for Danmarks arbejdsmarkedspolitik og 
dansk velfærd.

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
• Forringelse løn- og arbejdsvilkår for danske arbejdere: Hvis vi 

kommer med i EF, bliver løn og vilkår for danske arbejdere pres-
set i bund af den øgede konkurrence i Fællesmarkedet. Ar-
bejdsgiver kan nemlig frit ansætte udenlandske arbejdere, der 
er villige til at arbejdere for lavere løn og under dårligere forhold, 
i stedet for danske arbejdere.

• Danmarks økonomi er fin uden for EF: Det er kun en påstand, at 
Danmarks økonomi er truet, hvis vi bliver udenfor EF. Det passer 
ganske enkelt ikke, da vi har klaret os fint indtil videre.

• Danske økonomiske udfordringer skyldes ikke at vi står udenfor 
EF: Det er den økonomiske zig-zag-kurs, som danske politikere 
har kørt de seneste årtier, der mere end noget andet har skabt 
økonomiske vanskeligheder i Danmark.

 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Det nordiske samarbejde skal styrkes frem for det europæiske: 

Hvis de nordiske lande står sammen udenfor EF, vil der opstå en 
stærk økonomisk aktivitet i norden, og vi vil stå stærkere end i 
EF.

• Vi skal ikke underkaste os EF-politik: Kommer Danmark med i EF, 
skal vi underkaste os EF’s arbejdsmarkedspolitik. Det er proble-
matisk, for så kan de danske fagforeninger ikke fortsætte med 
at forhandle løn og arbejdsvilkår med arbejdsgivere, som de har 
gjort indtil nu. Det er en unik dansk ting, at løn- og arbejdsvil-
kår fastsættes ved friforhandlinger mellem arbejdstagere og ar-
bejdsgivere. 

Tema 3: Dansk velfærd
• 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 indflydelse i det europæiske samarbejde, 
og den danske velfærdsstat vil blive truet.

• 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 og arbejder 
bl.a. vilkår på arbejdspladserne.

Top tre allierede: 
1) Steen Danø (Industri og landbrug) 
2) Palle Lauring (Folkebevægelsen mod EF) 
3) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF)

Top tre modstandere:
1) Poul Hartling (Venstre) 
2) Nils Foss (Industri og landbrug) 
3) Ivar Nørgaard (Socialdemokratiet)


