
I debatten skal du:
• Holde en kort åbningstale på 2 minutter. Du skal 

skrive talen sammen med din gruppe.
• Kort præsentere dig selv og din holdning til 

Danmarks medlemskab af EF.
• Deltage i diskussionerne af de temaer, som vær-

ten rejser i debatten.
• Hemmelighed: Forsøge at overbevise dine to 

partifæller i din gruppe, Ritt Bjerregaard og Ivar 
Nørgaard, om dine synspunkter. I er ikke enige. 
Du har lettest ved at overbevise Ivar Nørgaard, 
så du skal få ham på din side, så han kan hjæl-
pe dig med at håndtere Ritt Bjerregaard, så hun 
ikke skaber splid. 

• 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.

Jens Otto Krag
Danmarks Statsminister for Socialdemokratiet

Du er ja-siger:
JA TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF! 
Du har udskrevet en folkeafstemning, som skal finde sted senere i år 
(oktober 1972), hvor danskerne skal stemme om, hvorvidt Danmark skal 
være medlem af EF. 

Baggrund: Du er født i 1914. Du er søn af en tobakshandler i Randers. 
Du har været aktiv i Socialdemokratiet det meste af dit liv. Allerede i 
gymnasietiden blev du aktiv i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og fortsatte ind i Socialde-
mokratiet, mens du studerede på universitetet i København. Du er uddannet økonom i 1940.

Arbejde: Du er politiker. Du er Danmarks statsminister. Du har en lang politisk karriere bag dig, og du 
har bl.a. været handelsminister, udenrigsminister, og det er nu anden gang, du er Danmarks statsmini-
ster. I dit arbejde som politiker har du været med til at udtænke velfærdsstaten. Du er kendt som en af 
velfærdsstatens ”hovedarkitekter”. Du er også en af de mest markante fortalere for et stærkt europæisk 
samarbejde.

Styrker: Du er en vellidt politiker. Du er meget troværdig, fordi du har så lang en politisk karriere bag 
dig. I dagens debat skal du fremhæve, at du har en lang politisk karriere bag dig, hvor du har besid-
det vigtige ministerposter. Du skal understrege, at du ved, hvad du taler om – både når det kommer til 
velfærdsstaten, som du har været med til at lave, og hvordan man sikre økonomisk vækst igennem et 
stærkt europæisk samarbejde.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, 
at Danmark skal være medlem af EF. For dig er det en absolut nødvendighed med et stærkt europæisk 
samarbejde af mange grunde – se ”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.
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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, så den 

danske velfærdsstat kan opretholdes. Væksten sik-
res kun ved, at Danmark bliver medlem af EF.

• Hvis Danmark ikke bliver medlem af EF, vil priser 
på dagligvarer, fx smør, mælk og andre landbrugs-
produkter stige gevaldigt, og det vil gå ud over den 
almindelige danskers økonomi (se argumenter ne-
denfor).

• Du mener, at den eneste måde at opretholde den 
danske velfærdsstat er ved at blive medlem af EF. 

• Du kæmper for et forenet Europa. Efter 2. Verdens-
krig er der brug for stærkt sammenhold mellem de 
europæiske lande.



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Økonomisk og social fremgang: Den eneste måde at sikre, at vi 

kan videreføre den økonomiske og sociale fremgang, vi har oplevet 
igennem 1960’erne, er dansk medlemskab af EF (Fællesmarkedet)!

• Danmark er et landbrugsland: Det vil være en katastrofe for dansk 
landbrug, hvis vi ikke bliver medlem af EF. Hvis udlandet skal be-
tale told for at købe danske varer, vil efterspørgslen falde. Priserne 
på landbrugsvarer vil ryge i vejret. 

• Bedre beskæftigelsesmuligheder: Den økonomiske fremgang vil 
skabe arbejdspladser til danskerne, når virksomhederne skal pro-
ducere varer til udlandet.

• Udvidede uddannelsesmuligheder: Den økonomiske vækst vil be-
tyde, at vi kan fortsætte moderniseringen af vores uddannelsessy-
stem, som giver lige adgang til uddannelse for alle danskere. Det 
styrker vores demokrati, fordi mere uddannelse medfører, at flere 
deltager i demokratiet. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Ny form for selvstændighed: Intet land bestemmer i dag helt over 

deres egen udvikling. Vi er især i Europa dybt økonomisk afhæn-
gig af hinanden. Vi er nødt til samarbejde fremfor at forsøge at stå 
alene. Samarbejde giver os øget indflydelse på Europas udvikling 
og dermed en ny form for selvstændighed.

• Fælles udfordringer skal løses sammen: EF er et praktisk samar-
bejde mellem selvstændige stater, hvor fælles udfordringer løses i 
fællesskab.

• EF er ikke en ensretning af social- og skattepolitikken: EF’s social-
ministre har fastslået, at de enkelte medlemslande kan fortsæt-
te med at bestemme deres egen social- og skattepolitik. Du skal 
minde om, at fx England heller aldrig vil gå med til en ensretning, 
så der er ikke noget at frygte.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Større social tryghed: EF-medlemskab vil give økonomisk vækst, 

skabe arbejdspladser, øge beskæftigelsen og dermed skabe større 
social tryghed i Danmark. 

• Velfærdsstaten: Kan kun opretholdes gennem den økonomiske 
vækst, som øget handel med udlandet skaber. Hvis vi står udenfor 
Fællesmarkedet, vil beskæftigelsen falde, og vi har ganske enkelt 
ikke vil have råd til at sikre velfærd til alle borgere gennem vel-
færdsstaten.

Top tre allierede: 
1) Niels Foss (Industri og landbrug) 
2) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
3) Poul Hartling (Venstre)

Top tre modstandere:
1) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Kate Fleron (Venstrefløjen)



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

gruppe. Formanden Jens Otto Krag holder talen. 
Den må vare max. 2 minutter.

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

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

• Forsøge at overbevise de øvrige deltagere om dine 
holdninger og synspunkter – især de uorganise-
rede 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.

• Forsøge at bygge bro mellem de to andre med-
lemmer af din gruppe, Jens Otto Krag og Ritt 
Bjerregaard, som er meget uenige. Det er vigtigt 
for dig, at jeres parti (Socialdemokratiet) frem-
står som et samlet parti - men du bliver nok nødt 
til at vælge side, hvis du ikke kan overbevise dem 
om at blive enige.

Ivar Nørgaard
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 
og minister i Jens Otto Krags regering

Du kan stemme både ja og nej:
Du hælder mest til et “JA” TIL DANMARKS 
MEDLEMSKAB AF EF, men du er betænkelig.
Baggrund: Du er 50 år. Du er født i 1922 i Kongens Lyngby. Du voksede op 
i et socialdemokratisk hjem, hvor din far var formand for Socialdemokratiet i Lyngby. Du blev student fra 
Lyngby Statsskole i 1941. Du har været aktiv i DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og været 
med til at stifte den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum. I 1947 blev du uddannet cand.
polit. Du blev hurtigt herefter ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og du har været forstander for 
Arbejderhøjskolen i Esbjerg. Du har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 1966.

Arbejde: Du er politiker og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, som har regeringsmagten på 
dette tidspunkt (1972). Du er minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nor-
diske anliggender.

Styrker: Du er en vellidt og respekteret politiker. Du er en rolig og varm person, som andre godt kan 
lide. Du skal minde om, at du som minister for bl.a. udenrigsøkonomi og europæiske markedsanliggen-
der har et stort ansvar for, at Danmark har et godt forhold til sine handelspartnere. Du har nogle helt 
særlige indsigter i de internationale handelsmarkeder, fordi du kender handels- og økonomiministrene i 
den andre europæiske lande. Det er derfor vigtigt, at de andre lytter til dig – det skal du bede dem om. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er både for 
og imod Danmarks medlemskab af EF. Du hører til den del af Socialdemokratiet, som kaldes “Forbe-
holds-sjælen”. Det betyder, at der er dele af EF-Fællesskabet, som du går ind for og dele, du er skeptisk 
overfor. Du er på den måde både enig og uenig med begge dine to partifæller, Jens Otto Krag og Ritt 
Bjerregaard, som ellers er uenige. Du skal beslutte dig under debatten, om du stemmer ja eller nej – se 
”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.  

Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

Dine holdninger til 
Danmarks medlemskab af EF:
Du er for EF fordi:
• Danmarks medlemskab af EF er den eneste måde, at 

den danske velfærdsstat kan opretholdes. Velfærd ko-
ster mange penge, og EF vil give økonomisk vækst til 
Danmark, som kan betale for den.

• EF er et vigtigt handelssamarbejde, som sikrer øko-
nomisk vækst for landene. 

• Danmark kan påvirke andre lande til at gøre som os fx 
ift. social-, skatte- og velfærdspolitik.

Du er skeptisk over for EF fordi:
• Du er bange for, at EF-samarbejdet betyder, at der vil 

blive lavet fælles lovgivning for bl.a. skatte- og social-
politik. Det kan betyde, at skatten skal sættes ned for 
danskerne, og så er der ikke råd til velfærd.

• Du er bange for, at sikkerheds- og forsvarspolitiske 
spørgsmål vil blive besluttet i EF. Det bør kun være 
NATO, som Danmark også er medlem af, der skal 
træffe beslutninger om sikkerhed og forsvar.

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
• Økonomisk og social fremgang: Den eneste måde at sikre, at vi 

kan videreføre den økonomiske og sociale fremgang, vi har oplevet 
igennem 1960’erne, er dansk medlemskab af EF (Fællesmarkedet)!

• Udvidede uddannelsesmuligheder: Den økonomiske vækst vil be-
tyde, at vi kan fortsætte moderniseringen af vores uddannelsessy-
stem, som giver lige adgang til uddannelse for alle danskere. Det 
styrker vores demokrati, fordi mere uddannelse medfører, at flere 
deltager i demokratiet. 

• Frygter lønnedgang: Men du frygter, at EF-medlemskabet, kan det 
medføre lønnedgang for danske arbejdere. Virksomhederne kan frit 
ansætte arbejdere fra andre lande, som vil arbejde for lavere løn 
end danske arbejdere.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Fælles social- og skattepolitik: Du frygter, at Danmark vil miste ret-

ten til selv at bestemme landets udvikling. EF vil kræve, at Danmark 
tilpasser sig. Det vil være en katastrofe for den danske velfærdsstat, 
hvis det bliver besluttet i EF, at alle medlemslande fx skal have den 
samme skattepolitik. Danskerne betaler mere i skat end befolknin-
gerne i de andre lande, for ellers er der ikke råd til vores enestående 
velfærdsstat. Lavere skat = ingen velfærd. 

• EF militær-politik – nej tak: Danmark kan være på vej ind i en ny su-
permagt med en EF-hær og EF-militærpolitik, der ligesom USA går 
i krig med lande i den tredje verden.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Udbredelse af den danske velfærdsmodel: Hvis Danmark bliver med-

lem af EF, kan vi være med til at udbrede den danske velfærdfærds-
model til de øvrige lande. 

• Frygter for ensretning: Men du frygter også, at en ensretning af so-
cial- og skattepolitik vil kræve, at vi Danmark går på kompromis og 
ændrer i vores velfærdsmodel. De store lande i EF som England, 
Tyskland og Italien er konservativt dominerede. 

• Velfærdsstaten kræver økonomisk vækst: Danmark kan kun sikre 
økonomisk vækst ved at blive medlem af EF, og vi kan kun oprethol-
de den dyre, gode velfærdsstat gennem økonomisk vækst.

Top tre allierede: 
1) Niels Foss (Industri og landbrug) 
2) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
3) Poul Hartling (Venstre)

Top tre modstandere:
1) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Kate Fleron (Venstrefløjen)



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen 

med din gruppe. Formanden Jens 
Otto Krag holder talen. Den må vare 
max. 2 minutter. 

• Kort præsentere dig selv og din hold-
ning til Danmarks medlemskab af EF. 

• Deltage i diskussionerne af de tema-
er, som værten rejser i debatten.

• Forsøge at overbevise de øvrige del-
tagere om dine holdninger og syns-
punkter – især de uorganiserede 
vælgere, som ikke har besluttet sig 
endnu.

• Gøre alt hvad du kan for at virke tro-
værdig og overbevisende, 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.

Ritt Bjerregaard
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Du er nej-siger: 
NEJ TIL DANMARKS MEDLEMSKAB I EF!
Baggrund: Du er 31 år. Du er født i 1941 i København. Du voksede op på 
Vesterbro. Din far var snedker, og din mor var bogholder. Du voksede op 
under trange og usunde kår. Det blev bedre, da I fik en kolonihave, hvor 
der var mere luft og plads end i jeres lille lejlighed i byen. Du har gået på 
Christianshavns Gymnasium, hvor du tog realeksamen, og du blev student fra Statens Kursus til Studen-
tereksamen. Du blev uddannet lærer i 1964. Du begyndte din politiske karriere for et par år siden, og du 
blev valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet sidste år (1971).

Arbejde: Du er politiker og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. 

Styrker: Du er ung og ved, hvad der rører sig blandt yngre socialdemokrater og blandt yngre vælgere i 
det danske samfund. Du ved, at partiet og statsminister Jens Otto Krag har brug for dig, fordi du repræ-
senterer en gruppe af yngre og nyvalgte socialdemokrater i dansk politik. Du skal minde forsamlingen 
om, at ungdomsoprøret, der opstod i 1960’erne, ikke er overstået endnu, og at det er tid til, at de ældre 
politikere – og danskerne – begynder at lytte mere til ungdommen. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du står i spid-
sen for en gruppe af yngre socialdemokrater, der er kritiske overfor dansk medlemskab af EF. I går altså 
imod jeres partis linje i spørgsmålet om medlemskab af EF. I kalder jer ”Socialdemokrater mod EF”, og I 
har en kaffeklub, hvor I diskuterer emnet. Socialdemokratiet – med statsminister Jens Otto Krag i spid-
sen – går stærkt ind for et ja til folkeafstemningen senere i år (oktober 1972). Du skal præsentere dine 
holdninger uden at blive uvenner med statsminister Jens Otto Krag. Derfor er du måske nødt til at give 
dig i debatten, men du skal sørge for at få dine budskaber ud, så du kan påvirke de danske vælgere, 
der ser tv-debatten derhjemme. Se ”hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter” nedenfor.

Foto: Folketingets Bibliotek og Arkiv

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

uenig med Jens Otto Krag, som er statsminister for Socialde-
mokratiet. 

• Du er et moderne by-menneske, og du og de andre i din kaf-
feklub (”Socialdemokrater imod EF”) mener, at der er alt for 
meget fokus på landbruget i debatten om medlemskabet af EF. 
Færre og færre danskere er beskæftiget i landbruget, og du 
mener, at det er forkert at beskrive Danmark som et landbrugs-
land.

• Du frygter, at EF vil blive den tredje militære supermagt i verden 
efter USA og Sovjetunionen, som kæmper om verdensherre-
dømmet. Vi har ikke brug for endnu en militær supermagt.

• EF er en kapitalistisk klub for rige vesteuropæiske lande. EF 
vil være med til at øge uligheden i verden ved, at allerede rige 
lande går sammen og udelukker andre lande fra at være med 
”klubben”. EF er ikke i overensstemmelse med den socialdemo-
kratiske ånd, der kæmper for øget lighed.

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
• Lønnedgang for danske arbejdere: Hvis Danmark bliver medlem af EF, 

vil det medføre lønnedgang for danske arbejdere. Virksomhederne kan 
frit ansætte arbejdere fra andre lande, som vil arbejde for lavere løn 
end danske arbejdere.

• Frihandelsaftale i stedet: Danmark kan få en frihandelsaftale, hvis vi 
stemmer nej til medlemskab af EF, så vi vil stadig kunne handle med 
landene i fællesmarkedet. Frihandelsaftalen betyder, at der ingen told-
mur bliver mellem Danmark og fællesmarkedet. Ja-sigernes argument 
med, at Danmark vil blive afskåret fra at handle med fællesmarkedet, 
er tomme trusler.

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Mister retten til selv at bestemme: EF vil kræve, at Danmark tilpasser 

sig. De ja-sigere, der hævder, at Danmark fortsat selv kan bestem-
me vores socialpolitik, uddannelsespolitik, vores skattepolitik og uden-
rigspolitik tager fejl!

• 5 mio. danskere vs. 260 mio. europæere: Landene i Fællesmarkedet 
er enige om at danne en økonomisk union. Ingen kan realistisk tro, 
at Danmark med 5 millioner indbyggere kan standse denne udvikling, 
hvis vi bliver medlem af fællesmarkedet med 260 millioner indbyggere. 

• EF som ny supermagt: EF vil have egen hær og egen militærpolitik, der 
ligesom USA går i krig med lande i den tredje verden.

• Dårligt for demokratiet: Et effektivt demokratisk styre fungerer bedst i 
et relativt lille land. I supermagterne fungerer demokratiet ikke. Der er 
alt for langt til Bruxelles.

• NEJ sikrer Danmarks selvstændighed og et levedygtigt demokrati.

Tema 3: Dansk velfærd 
• Industrisamfund er dårligt for mennesket: EF er en klub af rige industri-

lande, som vil udvikle industrisamfund i Europa. Det moderne industri-
samfund er blevet koldt og hårdt. Tempoet er dårligt for mennesker, og 
industrien skaber forurening af miljøet. Vi har i stedet brug for at ska-
be et samfund med medbestemmelse på arbejdspladserne og gå imod 
forurening af miljøet.

• 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 indfly-
delse i det europæiske samarbejde.

• 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 bl.a. vilkår på arbejdspladserne.

Top tre allierede: 
1) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen) 
2) Ebbe Kløvedal Reich 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
3) Morten Lange (SF)

Top tre modstandere:
1) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
2) Anders Andersen (Industri og landbrug) 
3) Per Federspiel (Venstre)



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)



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)



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 Dan-
marks 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 uorga-
niserede vælgere, som ikke har besluttet sig end-
nu.

• 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 over-
bevise af dig og stemme for et ja til Danmarks 
medlemskab af EF til folkeafstemningen.

Anders Andersen
Formand for Landbrugsrådet og 
medlem af Folketinget for Venstre

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

Baggrund: Du er født i 1912 på dine forældres gård lidt udenfor Grenå. 
Du var tidligt ude og tjene på en række gårde, før du dygtiggjorde dig 
som landmand på Askov Højskole og Ladelund Landbrugsskole. Under 
Anden Verdenskrig blev du aktiv i Venstres Ungdom og gjorde dig bemærket som en dygtig debattør 
og forhandler. 

Arbejde: Du er selvstændig landmand, folketingsmedlem for Venstre og formand for Landbrugsrådet. 
Du blev valgt som formand for Landbrugsrådet, fordi du er dygtig til at forhandle og brænder for at sikre 
de danske landmænd adgang til det europæiske fællesmarked – eller i det mindste sikre dem økono-
misk kompensation, hvis danskerne stemmer nej til dansk medlemskab. 

Styrker: Du er en respekteret politiker. Fordi du er dygtig til at forhandle, er du også dygtig til at bygge 
bro mellem forskellige politiske positioner og tænker altid økonomien ind i store beslutninger. Du taler 
som almindelige danskere og er ’en mand af folket’. Du skal minde deltagerne i debatten om, at du ken-
der ”det danske folk” og er én af dem. Men at du ved meget om landbrug og økonomi, så de gør klogt 
i at lytte til dig.

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, at 
Danmark skal være medlem af EF. For dig er det en absolut nødvendighed, da Danmark brødføder 15 
mio. mennesker, fordi vi eksporterer landbrugsvarer til mange lande. Vi vil kunne tjene endnu mere på 
eksporten og landbruget, hvis told og afgifter fjernes – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine 
argumenter”.

Foto: Fyens Stiftstidende

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 særligt for, at dansk landbrug kan bli-
ve en del af det attraktive fællesmarked (EF), der 
vil styrke den danske eksport af fx korn, smør og 
bacon til markederne i bl.a. Tyskland og Frankrig. 

• Du er overbevist om, at Danmark ikke vil miste 
selvstændighed. Tværtimod vil vi vinde indflydel-
se. 



Her er dine argumenter

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• EF-medlemskabet er helt afgørende for eksporten af danske land-

brugsprodukter: Uden et medlemskab kan dansk landbrug ikke kon-
kurrere på lige vilkår med landbrug i Tyskland, Frankrig, Italien, Hol-
land, Belgien og Luxembourg, hvor der ikke er told landene i mellem. 

• Vi mister danske arbejdspladser i landbruget dagligt: Fordi vi ikke er 
med I EF, og hvis det bliver et nej, skal dansk landbrug have støtte fra 
den danske stat, fordi landbruget ikke tjener nok. 

• Landbrugsjorden kan kun købes af landmænd fra EF-lande i meget 
begrænsede tilfælde: hvis en dansk gård har ligget øde i to år, kan en 
borger fra et EF-land købe den, men er samtidig forpligtet til at fort-
sætte med at drive landbrug der. Hvis en landmand fra et EF-land har 
været medhjælper ved dansk landbrug i to år, kan han købe en gård 
i Danmark. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Du og Landbrugsrådet frygter ikke, at Danmark mister selvstændig-

hed: Tværtimod stiller det os dårligere, hvis vi ikke bliver medlem af 
EF. Danmark vil have mindre selvstændighed, hvis vi ikke er medlem, 
fordi så vi ikke kan eksportere frit til de europæiske markeder. Det 
vil begrænse vores handel gevaldigt, og vi vil ingen indflydelse have 
på handel og udvikling i Europa.

• EF handler om penge; ikke om flag, kultur og identitet. Danmark mi-
ster hverken Dannebrog eller vores kultur. Det er du overbevist om. 
Du ønsker at beholde det, der er dansk – og det tror du på, at vi sag-
tens kan, selvom vi bliver medlem af EF.

• Danmark kan indføre lige så meget ligestilling, som vi ønsker: Danske 
kvinders forhold forringes ikke ved medlemskab. Emner som abort 
og prævention omfattes overhoved ikke af EF-samarbejdet, og ved at 
være medlem af EF får danskerne mulighed for at inspirere og støtte 
de andre landes kvinder, hvor kvindefrigørelsen også er på vej. 

Tema 3: Dansk velfærd
• Ikke så meget snak om velfærdsstaten – man skal kunne klare sig selv: 

Den enkelte dansker skal kunne klare sig selv og tjene sine egne 
penge. Det er ikke statens opgave at forsørge danskerne gennem 
velfærdsstaten. 

• Italienere og franskmænd kan ikke bare strømme til Danmark og få 
folkepension: Der er i Folketinget blevet vedtaget nye regler for op-
nåelse af folkepension: for hvert år, man bor i Danmark mellem sit 15. 
og 67. år, får man ret til 1/40 dansk folkepension. En EF-borger, der 
har arbejdet her i 10 år, får kun ret til 10/40 dansk folkepension, dvs. 
1/4 dansk folkepension.

Top tre allierede: 
1) Poul Hartling (Venstre) 
2) Nils Foss (Venstre) 
3) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen)

Top tre modstandere:
1) Palle Lauring 
 (Folkebevægelsen mod EF) 
2) Steen Danø (Industri og landbrug) 
3) Morten Lange (SF)



I debatten skal du:
• Skrive en kort åbningstale sammen 

med din gruppe. Talen må vare max. 2 
minutter.  Formanden Anders Andersen 
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 trovær-
dig 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 Danmarks med-
lemskab af EF til folkeafstemningen.

Nils Foss
Administrerende direktør for 
F.L. Smidth-koncernen

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

Baggrund: Du er født i år 1928 på Frederiksberg. Du stammer fra en 
familie af anerkendte ingeniører og er selv blevet uddannet ingeniør 
fra DTU. Du sidder i hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti og er medlem af Industrirådet.

Arbejde: Du er dansk erhvervsmand. Du er administrerende direktør for F.L. Smidth, som er en cement-
koncern, hvis fokusområde er at levere maskineri og service til cementindustrien. Du var administreren-
de direktør for Foss Electric A/S i 12 år, indtil du blev administrerende direktør for F.L. Schmidt i 1969. 
Den vigtigste grund til, at Danmark skal stemme ja til EF, er, at Danske arbejdspladser vil forsvinde, hvis 
danskerne stemmer nej.

Styrker: Du er en anerkendt mand i erhvervskredse med 16 års erfaring som direktør. Du kender me-
get til erhvervslivet, både herhjemme og internationalt, hvilket du skal fremhæve i diskussionerne. Du 
har mange private relationer blandt politikerne, hvor du fx er fortrolig med statsminister Jens Otto Krag. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du går ind for, 
at Danmark skal være medlem af EF og fokuserer på, at danske arbejdspladser vil forsvinde, hvis ikke 
vi kommer med. Du mener, at EF-medlemskab vil betyde lavere rente og færre toldrestriktioner, som vil 
gavne dansk økonomi. Danmark skal med i EF, så vi kommer med i et stort marked med 260 millioner 
mennesker – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” og ”dine argumenter”.

Foto: Copenhagen Post

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 dansk industri, som, du mener, vil få meget 
bedre forhold, hvis Danmark bliver medlem af EF.

• Du kæmper for, at arbejdspladser og industri bliver i Dan-
mark, og at udlandet vil investere i danske virksomheder, så 
dansk industri kan vokse sig større. Hvis Danmark siger nej, 
vil du overveje at flytte din virksomhed syd for grænsen.

• Du er overbevist om, at Danmark kan opnå medbestemmel-
se og indflydelse i forhold til internationale anliggender ved 
at tilslutte sig EF. 

• Du mener, at nu hvor Storbritannien har besluttet at tilslutte 
sig EF, har Danmark reelt ikke andet valg end at følge efter. 



Her er dine argumenter

Top tre allierede: 
1) Thomas Nielsen (Fagbevægelsen) 
2) Per Federspiel (Venstre) 
3) Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

Top tre modstandere:
1) Steen Danø (Industri og landbrug) 
2) Hans Rasmussen (Fagbevægelsen)
3) Jens Peter Bonde 
 (Folkebevægelsen mod EF)

Hvilke konsekvenser har EF-medlemskabet 
for debattens tre temaer:

Tema 1: Dansk økonomi og eksport
• Vi bør stemme ja af økonomiske grunde: At stå udenfor, når England 

går ind i EF, vil føre til arbejdsløshed, fordi vores handel med Eng-
land er meget vigtigt. At være med vil give klare fordele for produk-
tion og beskæftigelse.

• Danske arbejdspladser og investering vil forsvinde: Europæere vil 
ikke investere og starte firmaer i Danmark, hvis vi ikke bliver med-
lem af EF. Der vil blive færre danske arbejdspladser.

• Toldmuren vil få store konsekvenser for dansk handel: Hvis vi ikke bli-
ver medlem af EF, vil firmaer og virksomheder i udlandet ikke betale 
for ekstra told på varer fra Danmark. Så vil de købe deres varer af 
andre lande.

• Et ja til EF er ikke et nej til verden: EF-landene har på nuværen-
de tidspunkt et større samarbejde med udviklingslande, Østeuropa, 
USA og Japan end Danmark. Som medlem mister vi derfor ikke mu-
ligheden for kontakt med verden udenfor EF. Tværtimod. 

• Industrien vil flytte ud af landet: Hvis ikke Danmark tilslutter sig EF, 
vil jeg overveje at placere min virksomhed syd for grænsen. Det tror 
jeg også, mange andre vil overveje. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet 
• Nordisk identitet og know-how fremmes og kan hjælpe andre lande i 

Europa: Det er bedst at gå med i EF og få indflydelse på andre lande. 
Danske værdier kan udbredes til andre lande, fx kan vi lærer EF-lan-
dene om vores effektive fagforeninger. 

• Medbestemmelse og indflydelse: Er Danmark ikke medlem, skal vi 
rette os efter EF-regler på arbejdsmarkedet, da vi er nødt til at hand-
le med EF-landene, også selvom vi ikke er medlem. Er vi inde, har vi 
medindflydelse på reglerne.

Tema 3: Dansk velfærd
• Velfærd skal ikke kun udvikles i Danmark, men også resten af Euro-

pa: Danmark skal som medlem af EF også give bistand til verdens 
u-lande sammen med EF, og der skal skabes øget kontakt til Øst-
europa. Ved at blive medlem kan Danmark være med til at sætte 
gang i denne udvikling. 

• Dansk EF-medlemskab er nødvendigt for at kunne bevare den danske 
velfærdsstat: Danmark er afhængig af at kunne deltage i den euro-
pæiske udvidelse af samhandel for at kunne finansiere velfærden. 
Vi er særligt afhængige af at kunne handle med Storbritannien, og 
nu hvor de har besluttet at tilslutte sig EF, har vi reelt ikke andet valg 
end at følge med ind i EF. 



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

gruppe. Talen må vare max. 2 minutter. Forman-
den Anders Andersen holder talen.

• 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.

• 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 folkeafstemningen.

Steen Danø
Direktør for den danske virksomhed Thrige-Titan

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

Baggrund: Du er født i 1933 i Kolding. Du er søn af en købmand. Du er 
uddannet statsautoriseret revisor. Sammen med din bror, i 1960’erne, 
startede du med at opbygge en virksomhed, der solgte plakater til 
danskerne. Efter nogle år inden for dansk industri blev du hentet til den 
anerkendte Odense-virksomhed Thrige-Titan som administrerende direktør, hvor du for alvor blev kendt 
af offentligheden og i medierne. Du har i en årrække siddet i Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og 
som bestyrelsesformand på Dagbladet Information. 
 
Arbejde: Du er direktør i Thrige-Titan, som er en dansk industrivirksomhed, der sælger elektromekani-
ske maskiner. Du er en del af toppen i dansk erhvervsliv, og er den eneste leder inden for dansk industri, 
der er imod et medlemskab af EF. Du er en af dansk erhvervslivs ledende personligheder. I starten af 
1970’erne er du meget optaget af samfundsforhold og dansk politik, og du blander dig særligt i EF-de-
batten. 

Styrker: Du er en dygtig og respekteret erhvervsmand, der har siddet på flere bestyrelsesformandspo-
ster. Du er en rebelsk type, der til tider beskrives som provokerende, fordi du ofte går imod den politiske 
linje i toppen af dansk erhvervsliv. Du er en klar modstander af EF i forhold til resten af ledelsen i Dansk 
Industri, hvilket gør dig til en utraditionel erhvervsleder. Du er kontant i din lederstil, og dette gør dig til 
en kompetent, men også nogle gange kontroversiel erhvervsmand. I diskussionerne og i debatten skal 
du fremhæve din lange karriere med erfaring fra formandsposter og som leder i store danske virksom-
heder og understrege, at du ved, hvad du taler om, når det kommer til EF’s negative konsekvenser for 
det danske erhvervsliv og Danmarks suverænitet. 

Din holdning til Danmarks medlemskab af EF og det europæiske samarbejde: Du er imod et 
dansk medlemskab af EF. Du er bekymret for de langsigtede konsekvenser for dansk suverænitet og 
økonomiske selvstændighed ved et optag i EF, derfor er du en ledende fortaler for at forblive uden for 
EF fællesskabet – se ”Hvad kæmper du for i debatten?” 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 økonomis selvstæn-
dighed, så den danske stat og velfærdsstat kan 
forblive uafhængig af andre europæiske lande. Du 
mener, at dette kun kan sikres ved, at Danmark 
forbliver ude af EF. 

• Du frygter, at Danmark vil blive påvirket af lande, 
der ikke har de samme værdier som os. 

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
• De økonomiske beregninger er unøjagtige: Det økonomiske Råd har 

både mundtligt og skriftlig givet udtryk for, at der er stor usikkerhed 
forbundet med beregningerne om de økonomiske konsekvenser af 
EF-medlemskabet, og afgørelsen derfor må blive af politisk karakter. 

• Vi udsætter et problem i forhold til landbruget: der vil sikkert blive 
tale om en gevinst for landbruget på den korte bane, men det æn-
drer ikke ved, at landbrugserhvervet gradvist mister betydning i Dan-
mark. 

Tema 2: Dansk selvstændighed og identitet
• Vi vil blive påvirket politisk af andre, større EF-lande og vil få svært ved 

at tage vores egne beslutninger: Hvis vi tilslutter os et større samfund 
(EF), vil vi udgøre en minoritet og må derfor gå ud fra, at påvirknin-
gen vil blive større fra EF-landene mod os end omvendt.

• Som et lille land vil vi være bedst tjent med at holde os udenfor: 
Spørgsmålet for os som danskere må være, om vi gerne vil med in-
denfor i en stormagt. Det er i Danmarks interesse at holde sig uden 
for økonomiske og militære konflikter, og derfor er det bedst for os 
– som et lille land – at stå udenfor sammen med andre små lande og 
i fællesskab manøvrere imellem giganterne.

• I Danmark er vi mere progressive, hvad angår arbejdskultur: Dette vil 
blive sat over styr, hvis vi skal til at tage hensyn til andre europæiske 
lande, hvor der hersker en anden form for arbejdskultur. 

• Hvilke værdier og holdninger vil dominere i EF? Der er flere eksempler 
på politikområder, hvor vores holdning er helt forskellig fra andre 
EF-landes. F.eks. i forhold til kvindens ligestilling eller fængsels- og 
straffesystemet: i Danmark tror vi nu mere på resocialisering, men i 
Frankrig er fængsler stadig ’straffeanstalter’. Hvad er holdningen til 
dette i Italien og andre katolske lande? Kan vi samarbejde politisk 
med lande, der har helt andre værdier end os?

Tema 3: Dansk velfærd
• Vi vil ikke komme så langt i vores udvikling som andre lande, der står 

udenfor: Vi vil komme på et gennemsnits-Europa-niveau og miste 
den fremskudte stilling, som vi trods alt har i dag, når det drejer sig 
om at organisere et menneskevenligt samfund. 

• De danske arbejderes velfærd vil blive udfordret, hvis vi melder os ind 
i EF, idet vores arbejdsmæssige krav ligger højere end andre EF-lan-
des: dermed vil vi blive udfordret af den frie bevægelighed, da der 
vil opstå en unfair konkurrence mellem danske arbejdere og andre 
arbejdere idet de vil være billigere og have færre krav.

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

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



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)



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)



Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Conny Nikolajsen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Conny Nikolajsen
Du er 55 år og bor i København, hvor du bor i en villa med din mand, Kesse, 
og jeres tre katte. Du arbejder som pædagog i børnehaven Grønnegården, 
hvor du elsker at skabe gode oplevelser for ungerne. I din fritid kan du godt 
lide at spille kort med veninderne og én gangom året tager du på ferie i 
Spanien sammen med Kesse. Du kan godt lide at få nye indtryk fra andre 
lande og elsker Melodigrandprix (hvor Danmark vandt det hele for få år si-
den, i 1960). Din mor, Inger, ligger på sygehuset med en tarmsygdom og du er lykkelig for, at hun får en 
god og gratis behandling her i Danmark. Du er ikke bange for at stille dumme spørgsmål.    

Hvad mener Conny Nikolajsen om EF? 
Conny følger normalt ikke så meget med i politik, men hun har forstået, at det er drønvigtigt, at Dan-
mark træffer en god beslutning til folkeafstemningen. Det ville da være dejligt, hvis Danmark kunne få 
nogle flere penge i kassen gennem øget eksport, men hvad er det nu lige, Danmark sælger til udlandet? 

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. Conny er ikke helt 
tryg ved italienerne og franskmændene, der 
måske vil nasse på Danmark? 

Spørgsmål som Conny gerne vil have svar på før og under TV-debatten
• Hvor mange flere penge kan Danmark tjene på en øget eksport? 
 Og hvad skal de så bruges på? 
• Vil de andre EF-lande ikke blot udnytte Danmarks velfærdssystem og gode økonomi? 
• Skal vi af med vores danske pas og danske flag, hvis vi kommer med i EF-klubben?



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal før den frie debat fortælle kort om, hvorfor du er be-
kymret omkring EF-medlemskabets konsekvenser for velfærds-
samfundet (1-2 minutter).

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 300.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen.

Hvad skal jeg?

Dagens debatspørgsmål

Debatspørgsmål 1 – økonomi
Skal Danmark:
a) Følge Storbritannien ind i EF og blive en mere integreret del af Fællesmarkedet? eller
b) Fortsat stå uden for EF og satse på, at vi eventuelt kan få en frihandelsaftale i stand 
 uden at være en integreret del af Fællesmarkedet?

Debatspørgsmål 2 – selvstændighed og identitet
Skal Danmark: 
a) Overlade suverænitet (magt) til EF og få indflydelse og muligvis vækst til gengæld? eller
b) Sikre at Folketinget som den eneste institution kan lave love, der gælder i Danmark?

Debatspørgsmål 3 - velfærd
Vil den danske velfærd blive presset eller styrket af et dansk medlemskab af EF? 



Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Georg Hansen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Georg Hansen
Du er 40 år og bosiddende i Aarhus. Du har en kone, Gerda, og tre børn 
på 15, 12 og 9 år. I bor i en andelslejlighed i midtbyen, og din kone arbejder 
som sygeplejerske på Kommunehospitalet. Dine børn går alle i folkeskole. 
Til daglig arbejder du på bryggeriet Ceres, hvor du holder maskinerne kø-
rende ude i produktionen. Ceres beskæftiger ca. 350 personer og produ-
cerer årligt ca. 1,5 millioner øl. Halvdelen bliver solgt i Danmark, mens den 
anden halvdel sælges til udlandet (Ceres Export). I din fritid spiller du bad-
minton med din ven Morten og er tit på stadion for at se AGF spille fodbold.
 

Hvad mener Georg Hansen om EF?
Georg er dansker ind til benet. Du er stolt 
af det danske velfærdssystem og elsker høj-
tider som jul og påske. Du er lidt bekymret 
for, hvilke konsekvenser EF-medlemskabet 
vil have for Danmark. Vil bureaukraterne i 
EF komme til at bestemme over Folketinget? 
Skal vi nu til at være europæere og gem-
me alt det danske lidt væk? Det ville være 
en tragedie, ifølge Georg, men han vil gerne 
vide, hvad det præcist ender med. 
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 job-
sikkerhed. 

Spørgsmål som Georg gerne vil have svar på før og under TV-debatten
• Kommer EF til at true danske traditioner og den danske identitet? 
• Vil de andre EF-lande ikke blot udnytte Danmarks velfærdssystem og gode økonomi? 
• Vil Danmark stå bedre i forhold til at kunne eksportere vores vidunderlige øl til andre 
 EF-medlemmer?



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal før den frie debat fortælle kort om, hvorfor du er be-
kymret omkring EF-medlemskabets konsekvenser for velfærds-
samfundet (1-2 minutter).

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 300.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen.

Hvad skal jeg?

Dagens debatspørgsmål

Debatspørgsmål 1 – økonomi
Skal Danmark:
a) Følge Storbritannien ind i EF og blive en mere integreret del af Fællesmarkedet? eller
b) Fortsat stå uden for EF og satse på, at vi eventuelt kan få en frihandelsaftale i stand 
 uden at være en integreret del af Fællesmarkedet?

Debatspørgsmål 2 – selvstændighed og identitet
Skal Danmark: 
a) Overlade suverænitet (magt) til EF og få indflydelse og muligvis vækst til gengæld? eller
b) Sikre at Folketinget som den eneste institution kan lave love, der gælder i Danmark?

Debatspørgsmål 3 - velfærd
Vil den danske velfærd blive presset eller styrket af et dansk medlemskab af EF? 



Generelt om de uorganiserede vælgere

Gruppen med de uorganiserede vælgere består af tre personer, 
der ikke er medlem af et parti eller en organisation og endnu ikke 
har besluttet sig for, hvad de skal stemme. Informationen på rol-
lekortet (og hvad du hører under debatten), vil hjælpe dig med at 
danne en holdning, så du kan stemme til sidst. 

Hver uorganiseret vælger repræsenterer 300.000 vælgere, så din 
stemme vil have stor vægt (og politikerne vil sikkert forsøge at lef-
le lidt for dig). Du behøver ikke at skynde dig. Du skal først stem-
me ja eller nej til allersidst i spillet. Du bør ikke afsløre om du er 
ja- eller nej-siger før til sidst, så de andre grupper vil fortsætte 
med at prøve at overbevise dig. Stil endelig en masse spørgsmål 
til de andre grupper undervejs, så du kan blive klogere på emnet. 

Rasmus Jensen
(300.000 vælgere)

Baggrund om Rasmus Jensen
Du er 23 år og bor i Odense, hvor du læser til læge. Dine forældre var også 
læger og har givet dig en god og tryg barndom i en stor og fin villa lige ned 
til Odense Å. Fra barnsben har I rejst Europa tyndt, og du har generelt et 
meget positivt indtryk af europæerne. I din fritid kan du da også godt lide 
at læse bøger af europæiske forfattere og laver gerne italiensk og fransk 
mad til din kæreste, Maria. Derudover spiller du golf og sætter stor pris på 
en teatertur sammen med Maria eller nogle af jeres lægevenner. Du hader 
dansk navlepilleri og den typiske danske frygt for den store verden. 

Hvad mener Rasmus Jensen om EF?
Rasmus ser gerne, at Danmark bliver medlem af 
EF. Vi skal med ind i Europas hjerte og bidrage 
til det store fællesskab. Du har stor tillid til, at 
de eksisterende seks EF-lande vil Danmark det 
godt og frygter ikke, hvordan EF udvikler sig i 
fremtiden. Du vil dog kun have Danmark med i 
EF, hvis vi går fuldt og helt ind. Politikerne 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. EF kunne med fordel forme fremti-
dens velfærdsstat, hvor vi udligner de store for-
skelle på tværs af medlemslandene. 

Spørgsmål som Rasmus gerne vil have svar på før og under Tv-debatten
• Hvor meget skal Danmark ind i kernen af EF-samarbejdet og drive det fremad? 
• Ser de øvrige grupper et potentiale for at EF i fremtiden står for velfærden i Europa?   
• Er der en chance for, at EF en dag kan blive til Europas Forenede Stater – lidt ligesom USA?  



Tip journalisterne!

Det er enormt vigtigt for dig, at dine bekymringer bliver hørt. Du 
kan ikke være sikker på, at politikerne vil bruge en masse tid på en 
helt almindelig dansker, så det ville være enormt effektivt at give 
interview til Danmarks Radio. Pres på for, at de fortæller din hi-
storie og beretter om dine bekymringer. I den forbindelse kan det 
være effektivt at henvende sig direkte til de magtfulde politikere, 
fagbosser og direktører. Kræv svar – din og Danmarks fremtid er 
på spil!

Dagens TV-debat sætter fokus på EF-afstemningen og hvad 
et medlemskab vil betyde for Danmark. Som uorganiseret 
vælger vil du deltage ved at: 

1. Mingle med de andre grupper i forberedelsestiden. Fortæl de 
andre grupper, hvem du er og at du råder over et stort antal 
stemmer som uorganiseret vælger. Spørg dem, hvad de står for 
og bliv klogere på emnet. 

2. Du skal forberede en ganske kort åbningstale om dig selv og dit 
syn på EF, som du skal præsentere under Tv-debatten. Maks. 1 
minut. Du slutter af med at stille et spørgsmål til debattørerne. 
For eksempel om, hvor langt de vil gå for at lave et Europas For-
enede Stater (EFS). 

3. Du må markere og deltage i debatten, så meget du har lyst. 

4. Du skal op til stemmeboksen og lægge dine 200.000 stemmer i 
enten ja- eller nej-boksen. 

Hvad skal jeg?

Dagens debatspørgsmål

Debatspørgsmål 1 – økonomi
Skal Danmark:
a) Følge Storbritannien ind i EF og blive en mere integreret del af Fællesmarkedet? eller
b) Fortsat stå uden for EF og satse på, at vi eventuelt kan få en frihandelsaftale i stand 
 uden at være en integreret del af Fællesmarkedet?

Debatspørgsmål 2 – selvstændighed og identitet
Skal Danmark: 
a) Overlade suverænitet (magt) til EF og få indflydelse og muligvis vækst til gengæld? eller
b) Sikre at Folketinget som den eneste institution kan lave love, der gælder i Danmark?

Debatspørgsmål 3 - velfærd
Vil den danske velfærd blive presset eller styrket af et dansk medlemskab af EF? 



Danmarks Radio
I er journalister, der på vegne af helt almindelige mennesker skal 
forsøge at forstå dagens debat. Debatten skal foregå på live fjern-
syn, hvor ja- og nej-sigere mødes og debatterer om Danmark skal 
være medlem af det Europæiske Fællesskab, EF.

I arbejder for Danmarks Radio, der her i 1972 driver landets eneste 
Tv-kanal. Internettet er godt nok ikke opfundet endnu, men i da-
gens anledning har I lov til at bruge Instagram, hvor I skal fortælle 
danskerne om den store debat i TV-studiet. 

1. I skal oprette en Instagram-profil (noget med DR) og skrive 
konto-navnet på tavlen

2. I skal danne jer et overblik over dagens tre temaer (økonomi, 
velfærd, identitet) og et overblik over, hvilke grupper, der del-
tager i debatten. Hvem vil I snakke med?

3. I skal dække dagens begivenheder gennem interviews, brea-
king news og reportager (mindst 10 opslag i løbet af spillet). 
Et opslag skal altid have 3-10 linjers tekst og den første skal 
online indenfor 30 min. 

 I skal præsentere jeres opslag: 
  • før åbningstalerne
  • efter den frie debat
  • et opslag om resultatet
4. Spil-lederen vil med jævne mellemrum bede jer om at præ-

sentere jeres posts/opslag

Som journalister har i fire opgaver i dag:

Hvad går debatten ud på? 

Skal Danmark være medlem af EF? 
Ja-sigerne mener, at et medlemskab vil få store positive kon-
sekvenser for dansk økonomi, da vi så vil kunne handle frit 
med seks af Europas store økonomier (Vesttyskland, Frankrig, 
Italien og de tre Benelux-lande). Dansk landbrug og danske 
virksomheder vil så ikke længere skulle kæmpe med toldsat-
ser og besværlige regler og kan derfor øge deres eksport, hvil-
ket vil skabe arbejdspladser og vækst i Danmark. 

Nej-sigerne mener derimod at et medlemskab vil få negati-
ve konsekvenser for Danmark, da EF vil lægge pres på vores 
danske kultur og vores suverænitet - vores ret til at bestemme 
over danske forhold. Derudover frygter man, at EF vil være en 
glidebane, hvor det danske velfærdssamfund vil komme under 
pres i takt med at grænserne opløses. 



Dagens debatspørgsmål

Debatspørgsmål 1 – økonomi
Skal Danmark:
a) Følge Storbritannien ind i EF og blive en mere integreret del af Fællesmarkedet? eller
b) Fortsat stå uden for EF og satse på, at vi eventuelt kan få en frihandelsaftale i stand 
 uden at være en integreret del af Fællesmarkedet?

Debatspørgsmål 2 – selvstændighed og identitet
Skal Danmark: 
a) Overlade suverænitet (magt) til EF og få indflydelse og muligvis vækst til gengæld? eller
b) Sikre at Folketinget som den eneste institution kan lave love, der gælder i Danmark?

Debatspørgsmål 3 - velfærd
Vil den danske velfærd blive presset eller styrket af et dansk medlemskab af EF? 

Konflikter I kan være opmærksomme på
• De er uenige internt i Socialdemokratiet: det unge folketingsmedlem, 

Ritt Bjerregaard, går imod partiets officielle linje og anbefaler, at dan-
skerne stemmer nej ved folkeafstemningen

• Repræsentanterne fra industri og landbrug er uenige: Anders Andersen 
og Nils Foss anbefaler begge et ja, mens Steen Danø anbefaler et nej

• Fagbevægelsens repræsentanter er uenige: Thomas Nielsen og Anker 
Jørgensen anbefaler begge et ja, mens Hans Rasmussen anbefaler et 
nej

• De uorganiserede vælgere er heller ikke enige: Conny Nikolajsen kan 
godt få øje på det økonomiske muligheder ved et dansk EF-medlem-
skab, men det vigtigste for hende er, at det danske velfærdssamfund 
kan bevares. Georg Hansen kan også godt se de økonomiske fordele, 
men han er bekymret for, hvilke konsekvenser, EF-medlemskabet vil få 
for dansk selvstændighed og identitet. Rasmus Jensen er til gengæld 
rigtig positivt stemt i forhold til EF-medlemskabet og er overbevist om, 
at der kun er fordele ved det. 

• Find på catchy overskrifter for at vække opmærksomhed og fange læserne. 
• Fortæl én historie ad gangen (så hvert opslag har én vinkel).  
• I et interview kan I f.eks. stille kritiske spørgsmål til debatdeltagerne, sætte to politikere op over for hinan-

den eller komme tættere på en af interesseorganisationerne. 
• Når I laver en Breaking News, er det vigtigt at I opsnapper en 
 nyhed der kan ændre dagsordenen for forhandlingerne. 
 Lav en fængende overskrift og beskriv nedenfor hvad nyheden er. 
• Vær kreative! Tænk i både billeder, video og et nyhedsagtigt udtryk. Fx en gul bjælke med ‘breaking news’
• Husk at spørge om tilladelse til at tage billeder og video af andre, inden I lægger noget på Instagram.

Tips og tricks for journalister


