
Alternativ til Nei til EØS avtalen 

 
Nei til EU er vi jo for så vidt ferdig med, men vi kan ikke og vi vil ikke slepp Nei til EU, 
for da gir vi ja siden et fritt marked, og det gjør vi ikke. 
 
Det vare en avstemning i 1972 om medlemskap i EF 
(Europeisk Fellesskap)  
Da var det en valgdeltagelse på 79,2 %, men da ble det 53,5 % nei.  
Så ble det en ny avstemning i 1992 om medlemskap i EU (Europeisk Union), da var 
det en valgdeltagelse på 88,9 %, som også fikk et klart nei flertall på 52,5 %. 
 
Det var 9,7 % mer oppslutning, men det ble bare 1 % mindre på motstands siden. 
Det forteller at det var stor motstand av nei mennesker da valgene ble utført, og nei-
siden var klarest. 
 
Og nå har nei side på ca 75 - 80 %, så jeg vil rette en stor takk til alle som har innsett 
at det er denne siden som er den riktig siden for landet.  
Slikt er det noe som det står respekt av. 
 
Før vi begynner på EØS – avtalen, må vi spør oss, hva er grunnen til at vi har EØS – 
avtalen.  
 
EØS – avtalen er et avtale som taperne tok i bruk når de ikke fikk det Norske folket 
med på et EU medlemskap, da brukte de muligheten for å innføre en avtale om at 
Norge skulle være med å betale bestemte beløp (medlemskap )  
for å få bli med, dette begrunnet de med at vi måtte det for å få innflytelse.  
 
Vi kan jo se hvor stor innflytelse vi har i dag, den er lik null.  
  
Hele EØS – avtalen er jo bare en måte å komme seg til Bryssel på, og det ble derfor 
gjort bak ryggen på det Norske folk som hadde sagt klart nei.  
Men ja sidens tapere presser seg således inn i EU mot det Norske folks ønske, det er 
en nasjonal skam. 
 
Rett og slett et hån mot det Norske folk som sa nei. 
Men heldigvis har NEI - siden fått enda større omfang i dag. 
Derfor må jo alternativ til EØS – avtalen være klar, vi må rett ut av EØS – avtalen, og 
da vil den handelsavtaler vi hadde før EØS – avtalen begynte, tre i kraft. 
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