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I november 2014 er det tjue år sidan folkefleirtalet sa nei til medlemskap i EU. Det vil Nei til EU feire med ei
illustrert jubileumsbok om EU-kampen. Boka følgjer den norske EU-debatten frå det første
demonstrasjonstoget rundt Stortinget i mars 1962 og fram til folkerøystinga i november 1994.
Her er alle milepælane og høgdepunkta med, båtstafetten, markeringa i Ullensvang, historia til alle fylkeslaga,
markeringa i Tromsø, stjernemarsjen og sist men ikkje minst - gledestårene valnatta. Og som ein raud tråd
gjennom framstillinga får forfattaren fram kva kampen eigentleg handla om. Kven sto mot kvarandre desse åra
- og korleis blei EU-motstanden organisert?
Kva sto debatten om og korleis blei det mobilisert dei siste vekene? Og sist men ikkje minst: Kvifor vann
nei-sida til slutt?
Boka er gjennomillustrert i fargar.
Oljenæringen reagerer på at Arbeiderpartiet nå bare vil konsekvensutrede deler av havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en
høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Skoda ventet lenge og vel, før de lanserte en
SUV. Men nå er de klare - og viser bilder av sin nye stolthet: Kodiaq. Fremskrittspartiet vedtok lørdag et nytt
prinsipp- og handlingsprogram for neste periode. For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. En
føderal ankedomstol i San Francisco avviste i natt president Donald Trumps krav om å gjeninnføre det svært
kontroversielle innreiseforbudet han. TV 2s reporter i USA: – Donald Trump serverer åpenbar løgn til det

amerikanske folket Kong Haakon: En del fakta peker mot at kongens nei fikk stor betydning for krigens første
fase, skriver Vigdis Stensby.FOTO: NTB SCANPIX Idag 28.
november 2014 er det 20 år siden det norske folk stemte NEI til EU i folkeavstemning. I praksis hadde
folkeavstemningen null betydning, ettersom Gro Harlem. Norges største nettsted. Oppdateres minutt for
minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning. Profetisk ressursside for Norge og
Norden Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1. Tess 5:21

