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Nordisk Folkeriksdag 2003 ble holdt 30/7 - 2/8 - 2003 - på Høgskolen i Lillehammer. 
Rundt 90 personer besøkte konferansen en eller flere dager. 
 
Konferansens tittel: 
EU på vei mot en stormakt. 
Nordisk folkestyre i fare. 
 
 
Følgende uttalelse ble vedtatt: 
 
Nordisk Folkeriksdag, samlet på 
Lillehammer 30.juli – 2. august 2003, 
ser med bekymring på forslaget til 
grunnlov for EU. Blir forslaget vedtatt, 
vil EU grunnlovfeste at all nasjonal 
lovgivning må vike for enhver 
EU-lov. 
Samtidig vil det skje en kraftig 
sentra-lisering av beslutningsmyndighet 
innad i EU. Store land får økt 
makt på bekostning av små, og vetoretten 
skal stort sett begrenses til 
utenrikspolitikk og skattepolitikk. For 
små EU-land blir vetoretten illusor isk 
også på disse områdene. 
Grunnlovsforslaget fastslår at 
medlemsstatene forpliktes til å fremme 
EUs interesser i verdenspolitikken 
om nødvendig med militære midler. 
EU gis status som juridisk person og 
kan dermed inngå internasjonale  
avtaler på vegne av medlemsstatene 
uten at avtalene trenger å bli ratifisert 
i den enkelte stat. 
Forslaget til EU-grunnlov atskiller 
seg fra nasjonale forfatninger ved at 
det på viktige områder også 
fastlegger innholdet i politikken som 
kan føres. På alle markeder skal 
konkurranse være grunnprinsippet for 
den økonomiske utviklingen. Slik 
foreslås det at EU skal grunnlovfeste 
en ekstrem markedsøkonomisk libera- 
lisme. 
Forslaget til grunnlov for EU endrer 
forholdet mellom EU og medlemsstatene så 
grunnleggende, at det burde kreve en  
 

 
 
grundig demokratisk behandling 
i alle EU-land. EUs egne undersøkelser 
viser at et stort flertall av EUs 
egne velgere ikke en gang vet at det 
skal vedtas en grunnlov for EU. Den 
eneste garantien for at forslaget får en 
tilfredsstillende behandling, er at det 
må legges ut til folkeavstemning i alle  
EU-land. 
Nordisk Folkeriksdag vil oppfordre 
regjeringene og parlamentene i Danmark, 
Finland og Sverige til å la velgerne 
ta standpunkt til grunnlovsforslaget 
gjennom folkeavstemninger. 
Debatten om forslaget til EU-grunnlov 
aktualiserer spørsmålet om å utvikle  
alternativ til medlemskap. Nordisk 
Folkeriksdag vil arbeide for at et 
tettere nordisk samarbeid blir en viktig 
del av slike alternativ. Medlemskap i 
EMU – den økonomi-ske og monetære 
union med felles valuta – vil vanskeliggjøre 
reali-sering av nordiske alternativ. 
De nordiske land, i første omgang 
Sverige, må ved den forestående 
folkeavstemningen derfor avvise 
medlemskap i EMU. 
Folkeriksdagen vil til slutt påpeke den 
asosiale nedbyggingen av velferdsstaten, 
som også finner sted i Norden 
som følge av EU-tilknytningen. Denne 
katastrofale utviklingen er kommet 
lengst i Finland, som er det eneste  
nordiske land som har innført Euro. 
 
Vedtatt i plenum 
lørdag 2. august 2003 
 


