EUROPAPOLITISK PLATTFORM
Vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 2018 (25.11.18)

Klimaendringer tar liv og sender millioner på flukt. Regnskoger jevnes med jorden og havet fylles
med plast fra alle land. Makt og penger havner på stadig færre hender, og multinasjonale selskaper
har stadig mer kontroll på samfunnsutviklingen. Sultkatastrofer rammer land i alle verdenshjørner.
Dette århundrets mest alvorlige samfunnsutfordringer er globale og overnasjonale i sin natur, og
krever derfor globale og overnasjonale løsninger. Grønn Ungdom ser nødvendigheten av
internasjonalt samarbeid, både innad i Europa og med verden for øvrig.
I møte med en globalisert verden med tilhørende muligheter og utfordringer, er vi nødt til å
samarbeide mer med våre europeiske naboland. Samarbeidet mellom Europas nasjoner øker, både
politisk, økonomisk og kulturelt, og dette er positiv utvikling.
Dagens europeiske samarbeid er derimot langt fra perfekt, og Norge bør bruke sin innflytelse i
Europa på å dra samarbeidet i en grønnere og mer solidarisk retning. Vi ønsker oss europeisk
samarbeid som er mindre preget av privatisering og stordrift, som er mer demokratisk og
gjennomsiktig, og der enkeltnasjoners selvstyre respekteres der selvstyret ikke går på akkord med
å løse overnasjonale problemer.
Grønn Ungdom mener at
•

Norge bør verne om EØS-avtalen, og den bør ikke reforhandles.

•

Norge bør arbeide for at EØS-samarbeidet får en større sosial profil, og ønske alle initiativ
som søker å bøte på problemer med sosial dumping velkommen.

•

Norge bør benytte muligheten til å reservere seg mot EØS- politikk med varsomhet.

•

Et eventuelt norsk medlemskap i EU bør være forankret i en folkeavstemning.

•

Vi anerkjenner EU som en viktig driver for fred og stabilitet i Europa, og at vi er avhengig
av et sterkt og demokratisk EU for å løse overnasjonale utfordringer, men ønsker på
nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til spørsmål om norsk EU-medlemskap.

•

Handel mellom land er fredsbevarende, men frihandel er aldri et mål i seg selv og må alltid
veies opp mot økologiske, sosiale og utviklingsmessige hensyn.
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