
 

Europabevegelsens fundament 

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon som arbeider for at Norge og flest mulig land 

i Europa skal inngå i et forpliktende organisert samarbeid, basert på verdier som demokrati, 

frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt og en felles bærekraftig 

utvikling. Det er disse verdiene det europeiske samarbeidet er bygget på, og som vi mener 

det blir stadig viktigere å stå opp for å forsvare. De siste årene har vi sett at mer populistiske 

og nasjonalistiske krefter har vunnet fram. Det er en farlig utvikling. For å løse de store 

globale utfordringene i forhold til miljø og klima, sikkerhet, migrasjon og fattigdom trenger vi 

mer samarbeid i Europa og internasjonalt, og ikke mindre. 
 

 

Gjennom omlag 75 avtaler, deriblant EØS-avtalen, er Norge en del av EU-samarbeidet, men 

uten politisk representasjon og medbestemmelse. 

Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem i EU. 
 

 

Europabevegelsen i Norge ble stiftet 30. mai 1949. Den internasjonale Europabevegelsen ble 

stiftet etter en konferanse i Haag i 1948. Formålet var å forhindre en ny krig igjennom et 

føderalt samarbeid mellom Europas folk. European Movement International (EMI) har vært 

en sentral aktør og en viktig pådriver for den europeiske integrasjonsprosessen. Det var 

etter EMIs forslag at Europarådet ble opprettet i 1949. Bevegelsen sto også bak opprettelsen 

av Collège d'Europe i Brugge og The European Centre of Culture i Genève. EU er i dag den 

viktigste arena for forpliktende politisk og økonomisk samarbeid i Europa. 
 

 

Norsk politikk 

Norge inngikk EØS-avtalen i 1992 for å få tilgang til det felles markedet som EU var i ferd 

med å etablere. Gjennom denne avtalen deltar Norge i EUs indre marked, med fri bevegelse 

av mennesker, varer, tjenester og kapital. 

EØS-avtalen har fungert bra for Norge. Vi har opplevd økonomisk vekst, og en 

velstandsutvikling og lønnsutvikling høyere enn mange EU-land. I målinger sier omlag 60 % 

av de spurte at de er for EØS-avtalen, og dette tallet er svakt økende. Det er imidlertid stor 

debatt om avtalen. Enkelte tar til orde for at Norge må reforhandle avtalen, men det er 

uklart hva de ønsker isteden. Europabevegelsen støtter EØS-avtalen. 
 

 

Det europeiske samarbeidet er imidlertid 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. I 2019 har det vært valg til EUs institusjoner. De politiske partiene i 

de 28 medlemslandene har diskutert europapolitikk, vedtatt europapolitiske programmer og 

nominert kandidater til Europaparlamentet. Dette er viktige demokratiske prosesser som 

leder til beslutninger som også påvirker oss nordmenn. Innbyggerne i EU-landene er med på 



diskusjonene og beslutningene om utviklingen i Europa. Det er vi ikke i Norge. Vi snakker 

ikke om utviklingen av vår egen verdensdel, og velger heller ingen representanter til 

Europaparlamentet. 
 

 

Europabevegelsen mener det eneste alternativet til EØS-avtalen er medlemskap i EU. I dag 

deltar vi ikke i de politiske prosessene og beslutningene i EU. Vi lar oss representere 

gjennom embetsverket og diplomater. De norske politiske partiene er lite opptatt av 

utviklingen av Europa og EU. De har sjelden Europasaker på dagsorden på sine landsmøter 

eller som en hovedsak i sine programmer. Dette til tross for den store betydningen 

utviklingen i Europa og EU har for norsk politikk og nordmenns hverdag. 
 

 

Det demokratiske underskuddet er det største minuset med EØS-avtalen. 

Europabevegelsen mener Norge må ta del i utviklingen i Europa og delta aktivt i det politiske 

samarbeidet i EU. Dette kan bare skje ved at dagens tilknytningsform mellom Norge og EU 

erstattes med fullt medlemskap som gir politisk innflytelse og demokratisk medbestemmelse 

i EUs politiske institusjoner. Det vil styrke vår selvråderett. 
 

 

 

 

Strategi 

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon med europalag over hele landet. Vår strategi 

for 2019-2021 er å: 

• arbeide aktivt for norsk EU-medlemskap  

• fremme engasjement for Europa og norsk medlemskap i EU  

• bidra til økt kunnskap om EU og Europa  

• sette aktuelle europeiske spørsmål på dagsorden gjennom aktiv deltakelse i den 

norske samfunnsdebatten, bl.a. gjennom partienes programprosesser og kontakt til 

fagbevegelsen og andre interesseorganisasjoner.  

• utvikle et godt samarbeid med andre aktører nasjonalt og i Norden og internasjonalt 

• øke antall medlemmer i Europabevegelsen for å styrke organisasjonen som en 

folkebevegelse 

• øke skoleringen av tillitsvalgte med fokus på opiniondanning 

• bidra til kunnskap om Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen 
 

 

Strategien gjennomføres i en årlig handlingsplan som vedtas av sentralstyret. 
 


