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

len 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.

• 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 Danmarks medlemskab af EF til folke-
afstemningen.

Morten Lange
Medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti

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

Baggrund: Du er født i Odense i 1919. Du er søn af en forstander for 
Fyens Stifts Husmandsskole. Du har været medlem af Danmarks 
Kommunistiske parti (DKP), men er uenig i nogle af kommunistpartiets 
holdninger. Du tilslutter dig derfor den politiske linje i Socialistisk 
Folkeparti. Du har været aktiv inden for politik og studenterråd det meste af dit liv. Allerede i studietiden 
blev du aktiv i studenterrådet ved Københavns Universitet og i formandskabet for Danske Studerendes 
Fællesråd, og du er desuden medstifter af Danmarks internationale studenterkomité. Du er uddannet 
Cand.mag. i naturhistorie og geografi i 1945, og er kendt som “Svampeprofessoren” gennem dine bøger 
om svampe og din professorstilling i Botanik.

Arbejde: Du er folketingspolitiker og har i otte år været gruppeformand for Socialistisk Folkeparti. Du 
er en central skikkelse i SF’s arbejde, og er en loyal kollega og effektiv støtte for Aksel Larsen, som du 
stiftede SF-partiet med. Du er interesseret i energipolitiske spørgsmål og fortaler for at indføre kerne-
kraft i Danmark. Du er bekymret for Danmarks suverænitet og position i forhold til andre europæiske 
lande, hvis vi går ind i EF, og er større fortaler for et stærkt nordisk samarbejde.

Styrker: Du er en respekteret politiker. Du er meget troværdig, fordi du er veltalende, intelligent og 
god til at skære igennem i en debat. Du har en stor viden om alt fra undervisningsspørgsmål til energi-
politik. Du skal fremhæve din erfaring fra formandsposter og din evne til at anskue politiske spørgsmål 
langsigtet. I diskussionerne i debatten skal du understrege, at du ved, hvad du taler om – både når det 
kommer til dansk erhvervsliv, og hvad et medlemskab af EF kan komme til at betyde for Danmark på 
den lange bane. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod dansk 
medlemskab af EF. For dig er EF en borgerlig klub: “De riges klub”. Du mener, at selvom vi ikke er med-
lem af EF, vil vi alligevel få mulighed for at handle med landene inden for Fællesmarkedet. Du er faktisk 
mere optaget af at styrke et nordisk samarbejde frem for et europæisk – se ”hvad kæmper du for i de-
batten?” 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 erhvervsliv mod uden-
landsk dominans og indflydelse, så den danske vel-
stand kan blive ved med at stige. Vækst og velstan-
den sikres kun ved, at Danmark forbliver uden for EF. 

• Du kæmper for et større, indflydelsesrigt, nordisk 
samarbejde både økonomisk, handels- og forsvars-
mæssigt, som bygger på neutralitet – noget der er 
brug for efter 2. Verdenskrig.

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
• Nordisk samarbejde – ikke EF: EF er mere en politisk sammenslut-

ning, og Danmark har ikke brug for at indgå i en politisk-økono-
misk alliance med Tyskland eller Frankrig, vi står bedre med en 
nordisk alliance.

• Lønnedgang for arbejdere: Hvis vi bliver medlem af EF, vil vi ople-
ve, at vores lønninger skal sættes ned, for lønningerne skal være 
ens i EF. Danmark ligger lige nu i top i forhold til lønninger, så den 
almindelige dansker vil opleve mindre løn og færre penge mellem 
hænderne, hvis vi bliver medlem af EF.

• Tyskland vil dominere: Særligt Tyskland vil dominere det danske 
erhvervsliv.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Danmark vil miste jord: Hvis vi bliver medlem af EF, kan udlændin-

ge frit købe jord i Danmark. Vi er et lille land, og der vil komme et 
nyt pris-pres på vores landbrugsjord, der kan købes til lystgårde 
og sommerhuse af udlændinge. EF vil betyde afgivelse af selvbe-
stemmelse over vores danske jord.

• Nej tak til sikkerhedspolitik i EF: EF-samarbejdet er en overbyg-
ning på NATO, som vil betyde, at vi i stigende grad vil blive trukket 
ind i udenlandsk sikkerhedspolitik.

• Danmark kan ikke bestemme i EF:  Danmark er et meget lille land, 
som ikke vil have noget at skulle have sagt overfor de store lande 
som Tyskland og Frankrig.

Tema 3: Dansk velfærd
• EF er en klub af rige lande: EF en borgerlig klub kun for de velha-

vende lande og de rige befolkninger.   Det passer ikke til vores 
demokrati og danske velfærdssamfund.

• EF vil ensrette social- og skattepolitikken: Du frygter, at EF vil ens-
rette social- og skattepolitik for EF-landene. Vi risikerer, at Dan-
mark skal sætte skatterne ned, så de passer til de andre EF-lande. 
Så vil der ikke være råd til at opretholde velfærdsstaten.

• I EF vil man harmonisere velfærdsydelserne i EF-medlemslandene. 
En harmonisering vil spolere og ødelægge den danske velfærds-
stat.

Top tre allierede: 
1) Kate Fleron (Venstrefløjen) 
2) Palle Lauring (Folkebevægelsen mod EF) 
3) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen)

Top tre modstandere:
1) Poul Hartling (Venstre) 
2) Jens Otto Krag (Socialdemokratiet) 
3) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen)



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

Talen må vare max. 2 minutter. Formanden Morten 
Lange holder talen. 

• 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 uorganiserede 
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 de-
batten hjemme i stuerne, vil lade sig overbevise af 
dig og stemme for et nej til Danmarks medlemskab 
af EF til folkeafstemningen.

Kate Fleron
Journalist og tidligere frihedskæmper 
under Anden Verdenskrig

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

Baggrund: Du er født i 1909 i København. Du er datter af en ingeniør 
og kommer fra et konservativt hjem, men efter krigen placerede du dig 
politisk til venstre for midten og var i en årrække meget tæt på Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), 
dog uden at være medlem. Du er uddannet journalist og fik i 1930 ansættelse ved Nationaltidende, hvor 
du fik tildelt ansvar for ”kvindestoffet”. I 1944 blev du arresteret af Gestapo og blev via Vestre Fæng-
sel overført til Frøslevlejren, hvor du sad fængslet indtil en vellykket befrielsesaktion. Efter befrielsen 
af Danmark i 1945 vendte du tilbage til redaktørarbejdet på det venstreorienterede blad Frit Danmark.

Arbejde: Du er skribent, forfatter og redaktør på ‘Frit Danmark’, et tidsskrift, som du har været med til 
at starte, under besættelsen. Du har en fortid som modstandskvinde under Anden Verdenskrig, som 
præger dit arbejdsliv og politiske holdninger. Du tager del i fredsarbejdet efter krigen og har modta-
get flere hædersbevisninger for dit arbejde med undersøgelser af krigsforbrydelser. Du er en markant 
fortaler for et uafhængigt Danmark, og efter besættelsen er det tydeligt, at dine politiske holdninger er 
drejet langt til venstre. Selvom du aldrig officielt har bekræftet det, er dine holdninger politisk på linje 
med DKP.

Styrker: Du er en stærk kvinde. Du er en god taler og fremstår loyal og troværdig, fordi du har en fortid 
inden for modstandsbevægelsen. Du er respekteret og er god til at markere dig i debatter. Du skal frem-
hæve den erfaring, du tilegnede dig gennem modstandsbevægelsen og din erfaring med organisering 
af mennesker og grupper i debat og understrege, at du ved, hvad du taler.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod dansk 
medlemskab af EF. For dig er det en absolut nødvendighed, at Danmark forbliver uden for det europæ-
iske samarbejde og sørger for, at Danmark beholder sin suverænitet.

Foto: Nationalmuseet

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 at bevare dansk suverænitet, så 
et frit Danmark kan opretholdes. Et stærkt Dan-
mark sikres kun ved, at Danmark bliver ude af EF.

• Du kæmper for at opretholde danske kvinders 
vilkår og rettigheder, som du mener vil blive for-
ringet, hvis vi melder os ind i EF.

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
• Melder vi os ind i EF vil vores danske jord blive skamferet af tyskere 

og andre udenlandske spekulanter: Udlandet vil frit kunne opkøbe 
dansk jord, og så er vi ikke længere herre over vores egen dan-
ske jord. Det vil skade Danmarks økonomi og arbejdskraft.

• Danmark skal selv bestemme: Hvis vi melder os ind i EF, vil EF 
blande sig i alt fra dansk skattepolitik til socialpolitik, og EF vil 
ensrette landenes politik på vigtige områder. Dansk økonomi skal 
være styret af os selv.

• EF vil trække Danmark ned økonomisk: Den økonomiske situation 
i EF-landene er i årene 1971-72 vurderet til at være ”meget lidt 
tilfredsstillende” af økonomiske vismænd, og der er stor stigning 
i arbejdsløsheden. Det skal Danmark ikke være en del af.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Danmarks suverænitet vil forringes, hvis vi bliver medlem af EF: 

Danmark risikerer at blive ‘overtaget’ af Tyskland (igen).
• Nej til en EF-militærmagt: Den eneste garanti mod, at danskere 

gøres til EF-soldater. er et nej til EF. Vi må forvente, at et Vest-
europa, der finder sammen politisk og økonomisk, også vil lave 
fælles forsvars- og sikkerhedspolitik

• Danmark risikerer en ophævelse af Grundloven, hvis vi melder os 
ind i EF: EF ønsker, at EF skal lave nye love på Folketingets vegne, 
hvilket vil fratage Danmark selvstændighed og selvbestemmelse. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Vi har kun os selv at stole på. Danmark vil have så lille indflydelse 

på EF, at den vil være ubrugelig til at løse vores problemer. Det 
kan skade vores velfærd.

• Der er meget forskellige rettigheder for kvinder i EF-landene: Hvis 
man harmoniserer disse rettigheder, kan det give danske kvinder 
dårligere vilkår. Danske kvinder har kæmpet for de rettigheder, 
de har opnået. De må vi ikke risikere at miste igen.

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

Top tre modstandere:
1) Jens Otto Krag (Socialdemokratiet) 
2) Per Federspiel (Venstre) 
3) Anker Jørgensen (Fagbevægelsen)


