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Europabevegelsens politiske program 2017-2019 

 

Europa i dag 
Mens den norske europapolitikken står på stedet hvil er Europa og EU i stor endring. 
Gryende nasjonalisme og separatisme skaper uro, skepsisen til de etablerte partier og 
politikere øker. Miljø og migrasjon utfordrer EU og medlemslandene og tvinger frem mer 
overnasjonalt samarbeid. 

Mens Storbritannia avklarer sitt fremtidige forhold til EU, styrkes det fransk-tyske 
samarbeidet og spiller en nøkkelrolle for den videre utviklingen av EU, både som 
stabiliserende kraft i Europa og som regional og global utviklingsagent. 

Visjon 

EU er i dag Norges viktigste rammeverk for internasjonalt samarbeid innen en rekke felter. 
Europabevegelsen vil være selve garantisten for EØS, og en pådriver for EU-medlemskap. 

Europabevegelsen vil styrke EU som et demokratisk prosjekt og vil at EU skal bekjempe alle 
former for diskriminering av enkeltmennesker og grupper av mennesker, og være en 
pådriver for like muligheter og sosial utjevning i medlemslandene og globalt. 

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked med fri bevegelse av mennesker 
varer, tjenester og kapital. Men det europeiske samarbeidet er langt mer enn et indre 
marked. Det er et politisk samarbeid for å løse felles utfordringer og skape nye muligheter 
for en bærekraftig utvikling i en globalisert verden. 

Norge må delta aktivt i det politiske samarbeidet i EU. Inntil dagens tilknytningsform mellom 
Norge og EU erstattes med fullt medlemskap, vil Europabevegelsens forsvare EØS-avtalen. 

Politikk 

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU utgjør hjørnesteinen i norsk europapolitikk. 
Avtaleverket sikrer markedsadgang og forutsigbarhet for norsk næringsliv, og er av 
avgjørende økonomisk betydning. Europabevegelsen vil arbeide aktivt for å utvide dagens 
tilknytningsform til et fullverdig norsk medlemskap med politisk innflytelse og 
medbestemmelsesrett i EU. 

Europabevegelsen oppfordrer de politiske partiene, næringslivet og det sivile samfunn av 
frivillige organisasjoner og interessegrupper til å sette EU på dagsorden, og vil i inneværende 
programperiode at regjeringen setter ned et utvalg som utreder mulighetene for et fullt 
norsk medlemskap i EU. 

Europabevegelsen vil arbeide for at alle skal få økt kunnskap om Norges forhold til Europa og 
EU gjennom nasjonale og lokale media, og vil i inneværende programperiode arbeide aktivt 
for å øke kunnskapen om Europa og EU blant elever og lærere i skolen. 
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Europabevegelsen vil 

• Jobbe for at EØS-midlene i større grad tilfaller tiltak for å fremme europeisk 
samarbeid og demokratiutvikling 

• Jobbe for at Norge inntar en mer offensiv rolle i arbeidet med internasjonale 
handelsavtaler 

• tilby kunnskap og være en aktiv samfunndebatant om demokratispørsmål, Norges 
relasjoner til Europa og om EUs utvikling.  

• Jobbe aktivt for å øke kunnskapen om EU i skoleverket gjennom økt tydeliggjøring i 
læreplaner 

• Jobbe for at det gjennomføres en ny europautredning 

• Jobbe for norsk inkludering i fellesløsninger mellom EU og Storbritannia, med 
forbehold om at EU og Storbritannia blir enige om vilkår for utmelding 

• Jobbe for at Norge inntar en mer offensiv rolle i europeisk samarbeid om globale 
klimaspørsmål  

• fremme nordisk samarbeid i et europeisk rammeverk. 

• Sette fokus på Norges rolle i et nytt og vitalisert EU og hvordan Europa skal utvikle sin 
rolle som global aktør 

Programmet skal følges opp i en årlig handlingsplan som vedtas av styret. 

 


