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Den 25. mars 2017 ble 60årsdagen for det viktige traktatmøtet mellom de første 

medlemslandene i EU markert. Møtet fant sted i Palazzo dei Conservatori ved Capitol-

høyden i Roma. På møtet skrev de under på Romatraktaten som er grunnlaget for dagens 

EU. I 2017 benyttet tusener av EU-borgere anledningen til å uttrykke glede og feire en felles 

visjon for EU. På denne dagen var det en klar og tydelig røst fra innbyggere i mange byer 

over hele EU som krevde at ledere i nasjoner og i EU må bidra til en mer demokratisk, 

bærekraftig og forenet Europa. (Foto: The European Movement) 

 

 

  

 



Europabevegelsen i Bergen - Hordaland 

2017  

 

De to viktigste begivenhetene i 2016 kom til å prege store deler av den europeiske offentligheten 

i 2017. Et flertall av britene ønsket å melde øyriket ut av EU, og i USA ble Donald J. Trump 

valgt til ny president. Valget av Trump har splittet USA, men det er det lite vi kan gjøre noe 

med. Hans politikk derimot, får konsekvenser for oss på ”det gamle kontinent”. Blant annet har 

hans snakk om forsvars- og sikkerhetspolitikk ført til usikkerhet i Europa og vårt forhold til 

USA i NATO-sammenheng. Dette har ført til en helt ny interesse i NATO-land for å bringe 

forsvarsutgiftene opp mot 2 prosent av BNP. Men vel så viktig er debatten som er utløst om en 

styrket europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det virker som Norge vil kjøre et løp med to 

spann: Vi vil lojalt følge NATOs krav om 2prosent-målet, samtidig som, vi vil knytte oss til 

utviklingen av et europeisk forsvarssystem – som ennå er langt unna. I sum kan man si at 

Trump-administrasjonen har gitt ny næring til våre hjemlige refleksjoner om forsvars- og 

sikkerhetspolitikk i stort. Europabevegelsen i Hordaland vil bidra til aktualisering av disse 

temaene gjennom åpne møter og kommentarer. Europabevegelsen i  Norge har et eget fast 

utvalg med fagfolk som bidrar med fakta og vurderinger, og deres publikasjoner og notater er 

tilgjengelig for våre medlemmer.  

 

Brexit-debatten er en gjenganger på mange av våre møter og i samtalen i styret.  Brexit er det 

helt dominerende samtaleemne i UK, men utmeldelsen gir betydelige ringvirkninger både i rest-

EU og i Norge. Dette har også påvirket programmet til EB Hordaland. Det siste møtet vi hadde 

i vår ”styresesong” var dedikert Katalonia hvor separatistene utvilsom har blitt inspirert av 

britenes selvstendighetstrang. Forholdet til EU er derimot det stikk motsatte av britenes: De 

katalanske separatistene søker nærmest EUs beskyttelse, noe som selvsagt ikke kan besvares 

fra EU-hold. Forholdet mellom Katalonia og den spanske sentralmakten må løses internt. Men 

samtidig kan ikke EU stå upåvirket av den gryende separatismen som sprer seg over store deler 

av Europa. I brexit-sammenheng fremstår det som et paradoks at skottene ble gitt garanti for 

fortsatt EU-medlemskap av tidligere statsminister David 

Cameron. To år etter at skottene aksepterte dette, går 

Cameron til folkeavstemming om fortsatt EU-

medlemskap. Vulgær-populister og genuine ”gammel-

isolasjonalister/nasjonalister” i Toryenes rekker vant – 

med en god dose blank løgn om mulighetene 

Storbritannia vil ha uten ”åket fra Brussel”. Vinteren 

2017-18 fremstår brexit som et grelt eksempel på en 

kopling mellom separatisme og populisme. På overtid 

ble det en slags enighet om betingelsene for utmelding, 

mens det per medio februar ikke er kommet i gang 

forhandlinger om verken overgangsordninger og en 

fremtidig avtale mellom UK og EU. Mars 2019 er 

utmeldelsen et faktum og en avtale må foreligge i 

november 2018 for at de både UK og de gjenværende 27 

landene i EU skal rekke å ratifisere avtalen. 

Europabevegelsen i Hordaland vil arrangere flere møter 

om dette i tiden fremover, blant annet hvordan brexit 

påvirker fiskeriene og sjømatbransjen.   

 

 

 

 

 

 



Aktiviteten i EB Bergen-Hordaland i arbeidsåret 2017 
Aktiviteten har vært god i 2017, og medlemstallet i vår region er forsiktig på vei oppover  

igjen. Medio februar 2018 har vi 174 medlemmer.  

 

Selv om vi har hatt stand på Torgalmenningen og flere innlegg i BT og BA, kan 

Europabevegelsen bli enda tydeligere og tilstedeværende. Dette er en viktig oppgave for  styret. 

Fremveksten av ekstrem nasjonalisme, legitimering av illegitime demokratier og nyfascisme i 

enkelte land i Europa, gir grunn til både uro, forundring og økt innsats fra vår bevegelse om å 

peke på verdien av liberale demokratier som tilgodeser borgerne med EUs prinsipper om 

«Frihet, Likhet og Demokrati”. EU er sannelig ikke perfekt, men heller ikke Stortinget fremstår 

fullkomment perfekt heller, heller ikke fylkesting eller kommunestyre. Men det er gjennom 

aktiv deltakelse vi kan påvirke – ikke ved å stå på utsiden av EU-gjerdet og være kritiske.      

 

På årsmøtet 16. februar 2017 ble følgende styre valgt for ett år: 

 

Leder:  

Torbjørn Wilhelmsen 

 

Nestleder: 

Øyvind Strømmen 

 

Kasserer og styremedlem: 

Torolf Rein 

 

Styremedlemmer: 

Bodil Borchgrevink-Richardsen 

Lidvard Grønnevet 

Paul Evers 

 

Varamedlemmer:  

Julian Blytt 

Birthe Eriksen  

 

Valgkomite: 

Svein Arne Skreden og Frode Randal 

 

Revisor:  

Per Morken  

 
Styret har i perioden februar 2017- februar 2018 hatt 8 styremøter. 

Styret har vært representert på to «døgn-samlinger» i regi av EB Norge, samt at vi var aktive 

under landsmøtet i Oslo i november 2017.   

 

 

Ekstern aktivitet  

 
Styres arbeid har i hovedsak dreiet seg om å arrangere åpne informasjonsmøter for medlemmer 

og andre interesserte; Europacafé. Europabevegelsen i Hordaland har i løpet av perioden 

arrangert 8 åpne møter i 2016:  

 

 

 



• Årsmøte 16. februar 2017  

• 9. mai: Vi elsker Frankrike – men frostår vi franskmenn?  Ved  Anje Muller Gjesdal og 

Alf Ole Ask.  

• 24. September: Valgvake ved det tyske valget. Samarbeid med Europeiske Studenter 

• 22. og 23 oktober: EU på 1-2-3. Minikurs med Jan-Erik Grindheim.  

• Europakonferansen. Heldagskonferanse om sikkerhet og samarbeid i Europa.  

• 9. november: Reformasjonen – kan Luther hatt noe med Berlinmurens fall å gjøre? 

Boken om Reformasjonen ble Frank Aarebrots testamente, og 

samtidig aktuell både tilknyttet Luter-jubileet og linjene boken 

trekker til dagens Europa og Norge. Vårt bidrag var en samtale 

med sønn av professor Aarebrot, Erik Aarebrot og bokens 

medforfatter, Kjetil Evjen (t.h.). 

• 22. januar 2018: Barcelona – ny europeisk hovedstad? 

Innledning og samtale med 1. amanuensis Johannes Nymark. 

 

 

Annen aktivitet 

 
Europabevegelsen i Hordaland har vært representert på følgende arrangementer i regi av 

Europabevegelsen i Norge:  

• To døgnsamlinger i Oslo.   

• Representerte Europabevegelsen i Norge på et internasjonalt European Movement 

møte i Brussel, med bl.a. valg av nytt styre i EM International.    

• Stand på Os-dagane.  

• Styreleder er også valgt til styremedlem i EB Norge.  

• Lidvard Grønnevet , Bodil Borchegrevink Richardsen og Torbjørn Wilhelmsen er med 

i EBs Sjømartutvlag, sammen med Torben Foss i PwC. Utvalget har gitt ut et 

faktahefte om Norge, sjømat og EØS. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.  

Utvalget vil videreføre arbeidet som er påbegynt i 2017.  

 

 

Økonomi 
Aktiviteten i lokallaget er basert på refundering av utgifter for møter og styrearbeid. Samlede 

utgifter beløper seg til kr. 25979,90 samlede inntekter kr. 14180,10 som er refusjon for 

Europatreff. Ved utgangen av 2017 hadde vi kr. 17 307,59 på bankkonto. Styret anser lagets 

økonomi som tilfredsstillende. 
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