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Dette blir en spennende

konferanse. Ulike sider av EU skal

drøftes og folkestyrets vilkår blir

sentralt. Hva er nordisk folkestyre

og på hvilken måte og på hvilke

områder er det truet?

Takk til alle som har gjort denne

konferansen mulig. Takk til

Lillehammer Nei til EU,

Venneforeningene i Sverige og

Norge og Frit Norden i Danmark.

Takk for økonomisk støtte fra

Oppland Nei til EU og UD.

Takk også til foredragsholderne og

paneldebatantene som skal innlede

uten honorarer. Takk til

funksjonærene og en ekstra takk til

Dag Seierstad som på mange måter

har kvalitetsikret denne

konferansen.

Folkeriksdagen er en autonom

(selvbestemmende) forsamling og

vi gjør hva vi vil med dagene. På

Vega og i Sogndal vedtok vi

grundige omfangsrike dokumenter

og uttalelser. Det er ikke lagt opp

til noe slik her, men for sikkerhets

skyld vil vi nedsette en

redaksjonskomite som kan se på

mulighetene for at vi kan vedta noe

av interesse. Denne gangen er

Folkeriksdagen lagt opp som en

konferanse med innlegg, spørsmål

og debatt. Kanskje blir det også

drøftinger i grupper, men det

avgjør forsamlingen.

Folkeriksdagen er hva denne

forsamlingen gjør den til.

Vi prøver bare å legge til rette.

Lykke til! Torbjørn Dahl

Åpning
På vegne av oss arrangører, vil jeg

få ønske alle hjertelig velkommen!

og med dette erklærer jeg Nordisk

Folkeriksdag 2003 for åpnet. - En

«motkulturell» konferanse der vi vil

drøfte EU´s utvikling mot en

stormakt, en stat og en føderasjon,

og Norden som alternativ.

Det er 12 år siden vi sist arrangerte

Nordisk Folkeriksdag i Norge og i

Sogndal. Vi klarte da å holde Norge

utenfor ved folkeavstemmingen i

1994. Finland og Sverige gikk

dessverre inn, mens Danmark ble

medlem allerede i 1973.

Vi har en visjon og visjonen er et

tettere nordisk samarbeid utenfor

EU.
Mange mener dette er utopi, men vi

skal huske på at motstanden til EU

fremdeles er stor både i Sverige og

Danmark, og det første eksempelet

på dette får vi sannsynligvis i

september når Sverige skal stemme

for felles valuta eller sin egen

krone.

Vi sier nei til EU, fordi vi sier ja til

noe bedre. Vi tror på et tettere

nordisk samarbeide. Hvor tett et

norden - håper jeg konferansen kan

si noe om. Ønsker vi en nordisk

union - en stat, ønsker vi å

videreføre et EFTA - samarbeid

mellom selsvstendige nasjoner eller

ønsker vi noe annet?

Trenger vi overnasjonalitet eller

skal hver nasjon drive sin egen

politikk?

Jesper Morville (DK), Ulla Kløtzer (F), Gunilla Winberg (S) og

Torbjørn Dahl (N) ved konferencens åbning

Der arbejdes også i pauserne.
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KKKKKONFERENCENSONFERENCENSONFERENCENSONFERENCENSONFERENCENS     PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM:::::

ONSDAG DEN 30. JULI

Den nye EU-grundlov
Karina Rohr Sørensen (DK)

Virkninger for folkestyre
Trine Skei Grande (N)

Økonomisk politikk og ØMU
Hans Lindqvist (S)

TORSDAG DEN 31. JULI

EU på vej mod supermagt
Ditte Staun (DK)

Norden og sikkerhetspolitikk
Gunnar Garbo (N)

Makten over maten
Åke Karlson (S)

FREDAG DEN 1. AUGUST

Kan Norden bruges til noget?
Jesper Morville (DK) og
Luise Pihl (DK)

Samarbeid med Baltikum
Ulla Kløtzer (F)

Medborgaren som försvann
Gunilla Winberg (S)

LØRDAG DEN 2. AUGUST

Mellomstatlig samarbeid
Dag Seierstad (N)

Vi vil ud af EU... NU!Ditte Staun og
Karina Rohr Sørensen

„Ikke mere pause !“
- Mødeledere haraltid travlt.


