EØS-guiden: EØS-avtalens
innhold, konsekvenser og
alternativer
Lærerveiledning utarbeidet av Nei til EU
Om innholdet i heftet:
EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer kort fortalt.
Enkel fremstilling av forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap.
Hvordan nye regler tas inn i EØS-avtalen og oppfølgingen av dem.
Konsekvensene av EØS på områder som arbeidsliv, matvarer og næringspolitikk.
Beskrivelse av alternativer som en ny tosidig handelsavtale og WTO-regelverket.
Utgitt av Nei til EU. 16 sider. Særlig egnet for videregående skole.
EØS-guiden og læreplanen
EØS-guiden er relevant for et av kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for
samfunnsfag, Vg1/Vg2, internasjonale forhold: «gjere greie for EUs mål og styringsorgan og
diskutere Noregs forhold til EU».
Problemstillinger til diskusjon om EØS-avtalens innhold og beslutningsprosess:
• Hva er formålet med EØS-avtalen?
• Beskriv likheter og forskjeller på EU-medlemskap og EØS-avtalen
• Hvordan endres EØS-avtalen (hvordan blir EUs regler til norsk lov)?
• Hvilke demokratiske svakheter har EØS-avtalen?
• Vetoretten (reservasjonsretten) – hva er den og hva er konsekvensene om den brukes?
Utfyllende lesestoff:
• Nei til EUs årbok 2009 – 15 år med EØS, del II, V og VI
• Nei til EUs faktaark nr 5 2010: Forskjellene på EU-medlemskap og EØS-avtalen
• Nei til EUs faktaark nr 5 2011: Konsekvensene av veto i EØS
• Nei til EUs faktaark nr 6 2013: EØS-avtalen og Grunnloven
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 2 2014: Knaker det i konstitusjonen?
Problemstillinger til diskusjon om EØS-avtalens konsekvenser
• Gi konkrete eksempler på hvordan EØS-avtalen har endret norsk politikk og påvirket
nasjonal handlefrihet
• Kjenner dere til lokale konsekvenser av EØS-avtalen – positive eller negative?
• Hva slags betydning har EØS-avtalen for norsk økonomi?
• Hvordan påvirker EØS-avtalen offentlig tjenester og velferd?

Utfyllende lesestoff:
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 3 2011: På kollisjonskurs (arbeidsliv og velferd)
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 1 2012: Hva er galt med EØS?
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 3 2012: Hva betyr EØS for kommunene?
• Nei til EUs skriftserie Vett nr 2 2013: EU-kontroll (vei, bane og fly)
• Nei til EUs faktaark nr 8 2013: Forhandlinger om nye EØS-midler
• Løpeseddel: Hva betyr EØS-avtalen for deg?
Problemstillinger til diskusjon om alternativer til EØS-avtalen
• Må vi være med i EØS for å sikre norsk industri og fiskeeksport?
• Hvordan kan EØS-avtalen sies opp?
• Frihandelsavtalen vi hadde med EU før EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarer. Gjelder
den fortsatt?
• Hvordan har Sveits regulert sitt forhold til EU?
• Hvilke hensyn og interesser er særlig viktig å ivareta i en ny avtale med EU?
Utfyllende lesestoff:
• Nei til EUs faktaark nr 10 2012: EU har stor interesse av å handle med Norge
• Nei til EUs årbok 2012: Alternativer til EØS-avtalen
• Alternativrapporten – Alternativer til dagens EØS-avtale (finnes også i kortversjon), 2012
Det utfyllende lesestoffet kan lastes ned på www.neitileu.no/kunnskapsbank/publikasjoner
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