
Grupper og roller

Gruppe 1: Socialdemokratiet

Jens Otto Krag – Statsminister for Socialdemokratiet 
(350.000 vælgere)
• Ja-siger 
• Brænder for økonomien og den europæiske samling

Ivar Nørgaard – Folketingsmedlem og minister 
for Socialdemokratiet (100.000 vælgere)
• Skeptisk ja-siger
• Brænder for økonomien til at bevare velfærdsstaten, men Danmark 

skal bestemme sin egen arbejdsmarkeds-, social- og skattepolitikken 
og af sikkerhedspolitikken

Ritt Bjerregaard – Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 
(80.000 vælgere)
• Nej-siger 
• Ser EF som en lukket kapitalistisk klub af rige vesteuropæiske lande

Gruppe 2: Folkebevægelsen mod EF 

Palle Lauring – Forfatter og medstifter af 
Folkebevægelsen mod EF (75.000 vælgere)
• Nej-siger 
• Vægter nationalitet og Danmarks selvstændighed højt. Danmark skal 

kunne bestemme selv

Ebbe Kløvedal Reich – Forfatter og medstifter af 
Folkebevægelsen mod EF (80.000 vælgere)
• Nej-siger
• Fokuserer på det nordiske samarbejde i modsætning til Europa. De 

nordiske lande hænger sammen og forstår hinanden bedre end det 
”fremmede” Europa 

Jens-Peter Bonde – Medstifter af 
Folkebevægelsen mod EF (80.000 vælgere)
• Nej-siger 
• Ønsker ikke alliancer mellem de rige lande i Europa, da EF er en 

kapitalistisk klub, som udnytter verdens fattige lande

Gruppe 3: Venstre

Poul Hartling – Partileder og Folketingsmedlem for Venstre 
(200.000 vælgere)
• Ja-siger
• Er optaget af økonomien og er også optaget af sikkerheds- og de-

mokratispørgsmålet. Lande, der samarbejder, går ikke i krig 

Per Federspiel – Folketingsmedlem for Venstre (120.000 vælgere)
• Ja-siger
• Fokuserer meget på landbruget og den europæiske tanke

Gruppe 4: Industri og Landbrug

Anders Andersen – Formand for Landsbrugsrådet (100.000 vælgere)
• Ja-siger
• Mener, at det eneste rigtige for dansk landbrug er at komme ind i 

det store europæiske marked

Nils Foss – Administrerende direktør for F.L. Smidth-koncernen 
(110.000 vælgere)
• Ja-siger 
• Fokuserer på, at danske arbejdspladser vil forsvinde, hvis ikke vi 

stemmer ja

Steen Danø – Direktør for Thrige-Titan (50.000 vælgere)
• Nej-siger 
• Er meget bekymret for den langsigtede integration af de europæiske 

lande, der vil ophæve Danmarks suverænitet 

Gruppe 5: Fagbevægelsen

Thomas Nielsen – Formand for Landsorganisationen i Danmark 
(210.000 vælgere)
• Ja-siger 
• Mener Danmark er nødt til at melde sig ind i EF og arbejde for at 

Danmark kan bevare sine egne fordele

Anker Jørgensen – Formand for dansk Arbejdsmands- og 
Specialarbejderforbund (150.000 vælgere)
• Ja-siger 
• Prioriterer økonomien og muligheden for at bevare velfærdsstaten

Hans Rasmussen – Formand for Dansk Smede- og 
Maskinarbejderforbund (100.000 vælgere)
• Nej-siger
• Frygter for arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EF, som kan 

forringe løn- og arbejdsvilkår for danske arbejdere

Gruppe 6: Venstrefløjen

Morten Lange - Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti 
(65.000 vælgere)
• Nej-siger
• Mener at EF er en borgerlig klub og er mere optaget af et nordisk 

samarbejde

Kate Fleron – Journalist og tidligere frihedskæmper under Anden 
Verdenskrig (40.000 vælgere)
• Nej-siger
• Er nationalistisk og mener at Danmark skal være frit og uafhængigt

Gruppe 7: Uorganiserede vælgere

Conny Nikolajsen (300.000 vælgere)
• Er i tvivl om ja eller nej
• Det vigtigste for Conny er, at det skønne danske velfærdssamfund 

ikke bliver ødelagt af lande, der stiller en masse urimelige krav til 
den danske økonomi

Georg Hansen (300.000 vælgere)
• Er i tvivl om ja eller nej
• Økonomisk ser Georg en masse fordele ved at være medlem af EF. 

Eksporten ville måske blive endnu bedre for bryggeriet (og andre 
fabrikker), og det vil nok skabe større jobsikkerhed

Rasmus Jensen (300.000 vælgere)
• Ja-siger
• Du vil kun have Danmark med i EF, hvis vi går fuldt og helt ind. Po-

litikerne skal love, at det bliver uden forbehold og at Danmark skal 
drive udviklingen fremad, så EF kommer til at handle om meget mere 
end eksport af bacon og møbler

Gruppe 8: Danmarks Radio

• De tre journalister opretter en Instagram-profil og formidler løbende 
debatten gennem fotos og små interviews med grupperne
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