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EFs "INDRE MARKED" - KAPITALISME UTEN STAT?

"Det indre marked 1992” er blitt et mediefantom. Som det seg hør og bør et 
fantom, blir det tillagt overnaturlige evner. For den norske gjennomsnittsjour- 
nalist er det en selvfølgelighet at "det indre marked” kan løse den kapitalistiske 
sirkels kvadratun fjerne massearbeidsløsheten, styrke konkurranseevnen, sikre 
høy økonomisk vekst og redde oss fra miljøkatastrofen i en og samme 
manøver. Et fantoms makt beror på at det er allestedsnærværende, men omgitt 
av et slør av mystikk. Slik er det også med ”det indre marked”. Alle snakker 
om det, men de færreste forklarer hva det er for noe.

Det kan ikke være prinsippet om ”de fire friheter", med andre ord: "fri flyt 
av varer, tjenester, arbeid og kapital” mellom EF-landene, for det ble nedfelt 
allerede i Roma-traktaten som ble undertegnet 25. mars 1957. Det kan heller 
ikke dreie seg om et marked uten tollbarrierer, for all toll i handelen mellom 
EF-landene var faktisk fjernet ved utgangen av 1960-årene. "Europa ’92" og 
"Det indre marked 1992" er slagord for et program som ble laget av EF- 
kommisjonen i midten av 1980-årene og gjort alment kjent gjennom den 
såkalte Cecchini-rapporten.1

Fra midten av 70-tallet til midten av 80-årene var det relativt dypere 
økonomisk stagnasjonen i EF-landene enn i resten av OECD-området. De 
private investeringene sank, sysselsettingen gikk ned, og tallet på arbeidsløse 
ble femdoblet, fra 3,1 millioner (3,0 %) i 1974 til vel 15 millioner (11,0 %) 
i 1986. Til og med samhandelen mellom EF-landene som andel av deres totale 
utenrikshandel ble redusert. (Jfr. Anders Skonhofts artikkel i dette heftet av 
Vardøger.)

En av EF-kommisjonens forklaringer på denne utviklingen var at enkelte 
medlemsland, spesielt Frankrike, hadde gjort håpløse og mislykkede forsøk 
på "nasjonale" løsninger av den økonomiske krisen som ble utløst av 
oljeprisøkningen i 1973/74. Men den viktigste forklaringen ble sammenfattet 
i uttrykket "institusjonell sklerose" som Europa skulle være spesielt plaget av; 
derav kortversjonen "eurosklerose": Selv om tollmurene var vekk, var "den 
økonomiske utfoldelse" i EF-landene etter Kommisjonens mening fortsatt 
hemmet og hindret av en rekke fysiske og institusjonelle "stivheter", barrierer 
og blokkeringer som skyldtes statlige monopoler, sterke og ufleksible 
fagorganisasjoner, tilstivnede og urasjonelle rutiner i bedriftene osv.

Kommisjonens resept mot "eurosklerosen" var å la de kapitalistiske 
markedskreftene rydde den av veien. Høyrebølgen med sitt program for 
økonomisk liberalisering og deregulering i de enkelte medlemslandene
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tilskyndet og legitimerte at Kommisjonen kunne iverksette et tilsvarende 
program på EF-nivå. Dette programmed som Cecchini og hans medarbeidere 
forfattet i popularisert form, fikk navnet "Det indre marked 1992". Lanseringen 
av dette slagordet er blitt betegnet som "kanskje den mest vellykkede 
markedsføringskampanje" i 1980-årene.2

Liberalisering, deregulering, homogenisering

En viktig barriere og dermed årsak til "eurosklerosen", er ifølge Cecchini- 
rapporten, de ulike tekniske standarder, forskrifter og produktnormer i EF- 
landene. Det dreier seg om alt fra sikkerhetsutstyr på dreiebenker og i biler 
og prøving og godkjenning av nye medisiner eller bygningsmaterialer til 
ingredienser i halspastiller og sjokolade og varedeklarasjoner på syltetøyglass. 
Kommisjonen har identifisert over 100 000 slike produktforskrifter, normer 
og standarder i de forskjellige EF-landene. Som eksempler på hva de ulike 
standarder og normer "koster", nevner Cecchini-rapporten blant annet byg
ningsmaterialer og legemidler:

"Innenfor bygningsmaterialer viser undersøkelser klart at avvikende 
standarder og langvarig utprøvning (som kan vare i år og ikke i uker og 
måneder), er hovedårsaken til omkostningene som følge av det splittede 
Europa... Legemiddelindustrien har likeledes alvorlige problemer og må 
bære betydelige merutgifter når nye produkter skal godkjennes og 
markedsføres. (...) Tross innsats fra Fellesskapets side står bedriftene 
fremdeles overfor betydelige problemer som følge av en langsommelig 
registreringsprosedyre for legemidler, og som attpå til er forskjellig i de 
enkelte EF-statene."3

EF-apparatets målsetting er dels å harmonisere de forskjellige standarder og 
dels å avskaffe dem. For å oppnå dette bruker de to metoder. Den foreløpig 
viktigste metoden er prinsippet om gjensidig godkjenning av nasjonale 
standarder og forskrifter innen EF, også kalt Cassis de Dijon* Dette prinsippet 
som ble knesatt av EF-domstolen i 1979 og anvendt i flere saker utover i 80- 
årene, går ut på at hvis en vare er produsert i samsvar med et EF-lands 
nasjonale forskrifter eller standarder og blir lovlig markedsført i sitt 
opprinnelsesland, så har den krav på ubegrenset markedsadgang i alle EF-land. 
Med andre ord: Hvis for eksempel et legemiddel er godkjent og markedsføres 
lovlig i Spania (som har en meget liberal legemiddellovgivning), så kan det 
importeres og selges fritt i ethvert EF-land.

Dette prinsippet er rett nok underordnet artikkel 36 i Roma-traktaten som 
sier at beskyttelse av befolkningens helse, konsumentbeskyttelse og miljøhen
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syn er overordnet den frie bevegelse av varer. Men her ligger bevisbyrden på 
importlandet. Dessuten er det er verdt å merke seg at: "Selv på et så sensitivt 
område som matvarer har EF-domstolen hittil, med ett eneste unntak, avsagt 
kjennelser om at alle importforbud basert på helsehensyn eller konsumentbe- 
skyttelse er brudd på Roma-traktaten."5

Prinsippet om gjensidig godkjenning vil i praksis innebære en tendens til 
nivellering av de forskjellige nasjonale forskrifter og standarder mot minste 
fellesnevner. Selv EF-kommisjonen later til å mene at denne fellesnevneren 
kan bli i laveste laget på noen områder. Iallfall arbeider den med å supplere 
prinsippet om gjensidig godkjenning med "minimumsstandarder" for utvalgte 
produkter som skal gjelde for hele EF-området. Disse standarder skal ikke 
være detaljerte, men bare inneholde såkalte "vesentlige krav”. Ifølge 
Kommisjonen ”... gir denne nye metoden næringslivet større frihet til å velge 
hvordan de vil oppfylle dem."6 En del av harmoniseringsarbeidet gjøres i regi 
av Kommisjonen, mens en del blir gjort i Comite Europeen de Normalisation 
(CEN) og Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), 
to organer der også land utenfor EF, blant andre Norge, deltar.

En annen barriere som forårsaker et "splittet Europa", er ifølge Kommisjo
nen forsinkelser ved grenseoverganger på grunn av forskjellige kontroller, for 
eksempel kontroll av varenes opprinnelsesland (opprinnelsessertifikat), 
veterinær- og plantekontroll for å hindre spredning av smitte og sykdommer 
på mennesker, dyr og planter, kontroll mot farlig last (kjemikalier, eksplosiver, 
avfallstransport), kontroll av vekt og sikring av last, og ikke minst narkotika
kontroll.7 Alle disse kontrollordningene skal være fjernet innen utgangen av 
1992.

En tredje barriere Kommisjonen vil ha fjernet, er såkalte konkurransebe
grensninger eller nasjonal proteksjonisme ved innkjøp til offentlig sektor og 
til foretak som er offentlig eidd eller har offentlig/statlig konsesjon (for 
eksempel postvesen, televerk, energiverk og jernbaner). Ved slike innkjøp har 
som regel den enklte staten gitt innenlandske leverandører en betydelig for
trinnsrett. På denne måten har statene kunnet føre en effektiv motkonjunktur
politikk gjennom direkte regulering av den effektive etterspørsel. Kommisjonen 
anslår markedet for offentlige innkjøp i EF-landene til ca. 4000 milliarder kr. 
pr år ved utgangen av 80-årene. Det tilsvarer 15 % av EFs samlede 
bruttonasjonalprodukt eller seks norske bruttonasjonalprodukt. Dette markedet 
skal åpnes for uhemmet konkurranse. Et direktiv om offentlige innkjøp i EF- 
landene er allerede satt i kraft. Det er langt strengere enn GATTs tilsvarende 
regel om tilbudsinvitasjoner ved større innkjøp til offentlig sektor.8

En fjerde barriere er EF-statenes etablerings- og aktivitetsreguleringer 
innen tjenesteyting, spesielt innen bank, forsikring og transport. I de fleste EF- 
landene har det vært strenge etableringsreguleringer og i mange tilfeller forbud 
mot utenlandsk eie i banker og forsikringsselskaper. Og i de fleste land har
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det vært generelt forbud mot cabotage, dvs. at speditører tar ffaktoppdrag 
innen utlandet eller mellom tredjeland. Dessuten har lufttrafikken vært 
systematisk regulert gjennom tildeling av konsesjoner. Disse reguleringene blir 
nå fjernet gjennom EF-direktiv.

For det femte fremhever Cecchini-rapporten "fiskale barrierer", det vil i 
første rekke si ulike momssatser og avgiftssatser på varer og tjenester. EF er 
nå i full gang med å gjennomføre en omfattende "fiskal harmonisering" som 
selvsagt vil få store konsekvenser for de offentlige utgifter og nivået og 
kvaliteten på tjenestene som blir frembragt med disse utgiftene. Den "fiskale 
harmoniseringen" er for øvrig en nødvendig følge av opprettelsen av EFs 
monetære union med felles pengeenhet og en EF-sentralbank (jfr- Ådne 
Cappelens artikkel i Vardøger 22).

En sjette barriere er ifølge Kommisjonen nasjonal kontroll av kapitalmar
kedet, spesielt valutakontroll. Disse reguleringene er allerede stort sett 
avskaffet, samtidig som medlemslandenes valutaer er blitt knyttet til EFs felles 
pengeenhet ECU i forberedelsen av valutaunionen og den politiske union (jfr. 
Olav Fagerlids artikkel i dette heftet).

Fagre løfter på sviktende grunnlag

Kommisjonen, som presenterer økonomisk stagnasjon og massearbeidsløshet 
som et rent kostnadsproblem og ikke et resultat av for lav effektiv etterspørsel, 
lover at

"Fjerningen av alle disse hindringene vil utløse et tilbudssidesjokk i 
Fellesskapets økonomi som helhet. Navnet på dette sjokket er europeisk 
markedsintegrasjon. Kostnadene vil gå ned. Prisene vil følge etter ettersom 
næringslivet under presset fra nye rivaler på tidligere beskyttede markeder, 
blir tvunget til å utvikle nye reaksjoner på en ny situasjon i vedvarende 
forandring. Uavlatelig konkurranse vil sikre realiseringen av en bærekraftig 
god sirkel.(...) I motsetning til de to foregående tiårene gir 1990-årene 
utsikter for ... store reduksjoner av den kroniske arbeidsløsheten i Europa 
etter en kortvarig tilpasningsperiode."9

Kommisjonen nøler ikke med å tallfeste sine fagre løfter. "Det indre marked" 
vil "føre til en massiv gjenoppliving av den økonomiske aktiviteten og øke 
Fellesskapets bruttonasjonalprodukt med gjennomsnittlig 4,5 %". Det vil 
"samtidig kjøle ned økonomien, idet konsumprisene gjennomsnittlig vil gå ned 
med 6,1 %", og det vil "dempe de finanspolitiske og utenriksøkonomiske 
begrensningene idet balansen i de offentlige finanser vil bli forbedret med et 
gjennomsnitt tilsvarende 2,2 % av BNP, og EFs utenriksøkonomiske balanse
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forbedres med rundt regnet 1 %." Dessuten vil markedsintegrasjonen "stimulere 
sysselsettingen og skape 1,8 millioner nye arbeidsplasser".10

Nå er 1,8 millioner nye arbeidsplasser en mager trøst for de nærmere 
17 millioner arbeidsløse i EF-landene. Dessuten er det ikke noe som tyder på 
at arbeidsløsheten i EF skyldes "ikke-Europa", dvs. fraværet av et deregulert 
"indre marked". Den ser tvert imot ut til å være skapt av en tilsiktet og syste
matisk deflasjonspolitikk. En anerkjent studie på dette området konkluderer: 
"Resultatene viser at over perioden 1979-1984 var forskjeller i finans- og 
pengepolitikken skyld i ca. 100 % av den 3,3 prosentpunkts økningen i for
skjellen mellom arbeidsløsheten i Europa og USA."11 Og en komparativ 
studie av arbeidsløsheten i OECD landene i perioden fra 1973 til midt i 80- 
årene konkluderer generelt med at land som hadde lav arbeidsløshet, "har 
avvist laissez-faire ideene til Det nye høyre med sin vekt på deregulering og 
markedskrefter".12

Den vedvarende høye arbeidsløsheten i EF-landene er i stor grad resultatet 
av en politikk med vekt på deregulering og kreftenes Me spill kombindert med 
en deflasjonistisk politikk med ekstremt lav tilvekst i den innenlandske etter
spørselen, som nå utgjør bare vel 1/3 av tilveksten i eksportetterspørselen.13 
Koblingen av de nasjonale valutaer til ECU har forsterket denne tendensen. 
Denne "sammensatte" pengeenheten er dominert av den tyske mark som tar 
1/3 av kurven. Dermed blir samtlige EF-lands pengepolitikk knyttet til den 
mektige tyske Bundesbanks deflasjonspolitikk. Dette ble til og med formelt 
stadfestet på EF-toppmøtet i Maastricht i desember 1991: "Valutaunionen skal 
overta den tyske stabilitetspolitikkens spilleregler."14 For å fatslå hvem som 
skal spille den pengepolitiske førstefiolin i EFs valutaunion, satte Bundesbank 
opp diskontosatsen til 8 % kort tid etter Maastricht-møtet. Det er den høyeste 
diskontosatsen i Bundesbanks mer enn 40-årige historie. De andre EF-statene 
ble straks tvunget til å følge etter med store, deflasjonsskapende renteøkninger. 
Det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel stilte et høyst betimelig spørsmål: 
"Rettferdiggjør en inflasjonsrate på 4 % de høyeste rentesatsene som noen 
gang har vært i Forbundsrepublikken?"15 Det er iallfall ingen tvil om at 
Bundesbank prioriterer "inflasjonsbekjempelse" over alt annet, på bekostning 
av høy arbeidsledighet i EF-Europa. (Jfr. for øvrig Olav F ager lids artikkel i 
dette heftet).

Økonomer som ikke står på Kommisjonens lønningsliste, har dessuten vist 
at regnestykkene i Cecchini-rapporten ikke er til å stole på i det hele tatt. De 
hevder at forutsetningene for Kommisjonens beregninger er høyst tvilsomme, 
at realiseringen av "det indre marked" ikke vil føre til så store kostnads
reduksjoner som Cecchini påstår, og at virkningene på bruttonasjonalprodukt 
og sysselsetting, for ikke å snakke om den samfunnsmessige inntektsfor
delingen, er uforutsigbare.16 "Europa *92" kan kort og godt ikke begrunnes 
med økonomiske regnestykker. Det tilsynelatende økonomiske spørsmålet om
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"det indre marked" er til syvende og sist er en fundamentalt politisk sak: Det 
dreier seg om samfunnsmessige maktforhold.

Et program for tøylesløs kapitalisme

Cecchini-rapporten viser med all ønskelig klarhet at "Det indre marked" er et 
kapitalistisk dereguleringsprosjekt. Eller som den kapitalvennlige og 
erkekonservative avisen Neue Ziircher Zeitung uttrykker det: "Programmet for 
Det indre marked... dreier seg om en øvelse i deregulering av største omfang, 
så å si en markedsøkonomisk revolusjon." Og avisen viser forståelse for dem 
som mener at dette programmet innebærer en "maktforskyvning i bedriftsherr- 
enes favør."17 EFs "indre marked" er et opplegg for tøylesløs kapitalisme, et 
ektefødt barn av den konservative politiske konjunkturen i form av høyrebølge, 
nyliberalisme og "tilbudssideøkonomi" som slo igjennom i Europa i 
begynnelsen av 80-årene. Det er bemerkelsesverdig at sosialdemokratene i 
Europa har falt så pladask for et prosjekt som selv svorne kapitalisme- 
tilhengere har vondt for å svelge. Høyreorienterte EF-tilhengere som Victor 
Norman og Fridtjof Frank Gundersen står derimot på trygg realpolitisk grunn: 
De vil ha Norge inn i EF for at fagbevegelsen og organisasjonene i 
primærnæringene skal få seg en skikkelig nesestyver. Av rent instinkt vet disse 
advokatene for markedsliberalismen at økonomien er borgerskapets kamp
våpen, mens arbeiderklassen kan forsvare sine interesser bare med politiske 
midler.

Motvirkende krefter?

Mange vil hevde at jeg svartmaler, at det ikke kan bli så ille selv om EF- 
strategenes hensikt er skrevet i klartekst. Med en slik innvending kan de støtte 
seg til Karl Polanyis standpunkt at Adam Smiths "usynlige hånd" er en myte. 
Polanyi argumenterte overbevisende for at uten adekvate statlige institusjonelle 
innretninger og reguleringer vil enhver kapitalistisk markedsøkonomi bryte 
sammen. En for omfattende deregulering og markedsliberalisering vil true med 
å ødelegge hele samfunnsorganismen. Derfor vil den utløse motvirkende krefter 
i form av statlig institusjonsbygging og regulering.18 Den svensk-danske 
økonomen Bjom Johnson forfekter dette synet:

"Sett genom Karl Polaniys glasogon ser projekt 1992 ut som en andra våg 
av institusjonelt konstruktionsarbete i syfte att etablera en (mer eller 
mindre) sjålvreglerande marknadsekonomi... Poanyis samhållsskyddande 
motrørelser er delvis inntånkta i projektet redan från børjan."19
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Etter Johnsons mening er "Det indre marked" en troyansk hest for et helt annet 
prosjet, nemlig institusjons- og statsbygging på ovemasjonalt nivå i Europa. 
Hans eneste empiriske indikasjon på dette er EFs hittil mest fremtredende 
papirtiger, "Den sosiale dimensjon", som vi skal se nærmere på i det 
etterfølgende.

Johnsons argumentasjon overser to viktige saksforhold, som Polanyi for 
øvrig la stor vekt på. For det første er de institusjonelle strukturene og 
mekanismene i kapitalistiske økonomier resultater av langvarige historiske 
klassekamper og tilsvarende kompromisser mellom sosiale klasser og gruppe
ringer. Blant annet ulike styrkeforhold mellom de stridende partene, sosiale 
ulikheter og kulturforskjeller mellom land har ført til ulike utfall av disse 
kampene. Som følge av dette har for det andre de forskjellige kapitalistiske 
land, også i Europa, en svært ulik grad av institusjonell sementering og 
stabilisering av samfunnsøkonomien, av "beskyttende" og regulerende 
institusjoner. I noen land har arbeiderbevegelsen og andre demokratiske 
bevegelser preget disse institusjonene langt mer enn i andre. Det er, mildt sagt, 
stor forskjell på den statlig-institusjonelle sikringen og reguleringen av den 
kapitalistiske økonomien i Storbritannia og Skandinavia, i Italia og Tyskland. 
Programmet for "det indre marked" legger opp til en rasering av viktige 
velferdsstatlige sikkerhetsnett i europeiske land. Vi må derfor regne med at 
de sosiale konfliktene som er blitt utkjempet nasjonalt, vil gjenta seg på EF- 
nivå. I denne striden vil høyresiden i Europa, iallfall til å begynne med, ha et 
betydelig overtak. Den sosialdemokratiske "drømmen" (Thorbjørn Jagland) om 
å lage en EF-velferdsstat etter nordisk modell er, i beste fall, illusjon og 
selvbedrag.

Bare på ett område er "det indre marked" kombinert med åpenbart 
"beskyttende" institusjonsbygging, nemlig i det økonomiske forholdet til 
tredjeland. Liberalisering og deregulering innad går hånd i hånd med bygging 
av en "Festung Europa" utad. Dette gjelder ikke bare EFs jordbrukspolitikk 
(jfr. Reidar Almås9 artikkel i dette heftet). EF bygger også opp en systematisk 
beskyttelse av sine markeder for industrivarer, spesielt innenfor store eller 
teknologisk avanserte sektorer som bilindustri, mikroelektronikk, data- og 
telekommunikasjonsteknikk og flyindustri. (Jfr. Rune Skarsteins artikkel i 
Vardøger 22.)

På kant med velferd og miljø

Cecchini-rapporten nevner ikke utbygging av velferdsstaten eller styrking av 
miljøvernet med ett ord. I desember 1989 vedtok rett nok EFs toppmøte det 
såkalte "Sosialcharteret" som tar sikte på å rette opp de verste skavankene 
forårsaket av markedskreftenes frie spill. Men som den tyske avisen Die Zeit
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skriver, er denne hensiktserklæringen "et ullent dokument som ikke forplikter 
til noe som helst, ... et kompendium av fagre ord."20 EF-kommisjonen har 
allerede utstedt hundrevis av forordninger og direktiv for å sikre grenseløs 
bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Men det har ikke kommet 
ett eneste direktiv eller forordning for gjennomføring av intensjonene i "Sosi- 
alcharteret". En grunn til dette er at EF-landene ikke engang er enige om 
innholdet i Charteret, selv om det dreier seg bare om en hensiktserkæring. På 
EFs toppmøte i Maastricht i desember 1991 førte uenigheten til åpent brudd. 
Storbritannia frasa seg enhver forpliktelse i forhold til "Sosialcharteret", mens 
de øvrige 11 landene ble enige om å arbeide videre for å gjennomføre dets 
intensjoner. Men fortsatt gjenstår det å se det første konkrete resultat av dette 
dokumentet. (Jfr. for øvrig Dag Seierstads artikkel i dette heftet av Vardøger 
og Kåre Hagens bidrag i Vardøger 22.)

Når det gjelder miljøvern, har Kommisjonen forlengst gjort det til regel 
at miljøet må vike straks det kommer i veien for den frie varestrømmen. Solide 
indikasjoner på det er Kommisjonens motstrebende opprettelse av et fullstendig 
tannløst "Miljøagentur" i 1990, og EFs tautrekking med Sveits og Østerrike 
under EØS-forhandlingene om fri trailer-transitt gjennom Alpene (en tau- 
trekkeing som EF vant).21 La meg nevne noen andre eksempler som peker 
i samme retning.

Med erfaringene etter Tschemobyl i bakhodet, foreslo Kommisjonen i 1987 
en forskrift for maksimumsverdier for radioaktivitet i matvarer i EF, "i tilfeller 
av anormale radioaktivitets verdier", som innebar mer enn 100 ganger økning 
av de gjeldende grenseverdiene.22 Sommeren 1989 vedtok EF avgassnormer 
for personbiler som satte grenseverdiene for utslipp fra personbiler så høyt at 
treveiskatalysatoren som gir den langt mest effektive avgassrensing, og for 
øvrig er påbudt ved lov både i USA og i Japan, ikke vil bli påkrevd for små 
personbiler.23 Til stor lettelse for EFs jordbrukslobby og for den kjemiske 
industrien utstedte EF i 1990 en ytterst "liberal" forskrift om plantevermidler 
som bygger konsekvent på prinsippet om gjensidig godkjenning. Der Spiegel 
bemerket: "Ifølge den nye EF-retningslinjen er nesten alt tillatt". Stoffer som 
allerede er godkjent i ett eneste EF-land, får nå en frist på 10 år før de 
eventuelt kan fjernes fra Fellesmarkedet på grunn av sine skadevirkninger, 
"uansett hvor giftige de er".24 I 1987 ble det dioksinholdige stoffet pentaklor- 
fenol (PCP), som blant annet brukes til impregnering av tre, totalforbudt i 
Tyskland etter at 20000 mennesker hadde fått alvorlige helseskader av det. 
Med henvisning til prinsippet om gjensidig godkjenning vedtok Ministerrådet 
i mars 1991 en retningslinje som tillater "begrenset anvendelse" av PCP i 
samtlige EF-land.25

Den nye drikkevannsnormen, EFs miljøpolitiske fikenblad, kan ikke hindre 
at denne politikken ser ut som ren sabotasje. EFs miljøsabotasje skyldes ikke 
nødvendigvis at eurokratene ikke har omtanke for miljøet. Den er heller et
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uttrykk for at prosjektet "Det indre marked", med tøylesløs kapitalisme som 
grunnprinsipp, ikke lar seg forene med miljøvern. Ethvert miljøhensyn blir en 
hemmende kostnadsfaktor for dette prosjektet

På Kommisjonens bestilling er det faktisk blitt laget en studie som klart 
påviser dette saksforholdet I 1989 presenterte miljøkommissæren Ripa di 
Meana en "ekspertstudie" om "det indre markedets" virkninger på naturen og 
menneskers helse. I denne rapporten, som ble bestilt av EFs Ministerråd (av 
miljøvernministre) i 1988, heter det at "en kan ikke regne med at fjerningen 
av barrierer innen Fellesskapet automatisk vil føre til det mest fordelaktige 
resultat for Fellesskapet og dets innbyggere."26 De fremskritt som hittil har 
funnet sted når det gjelder miljøvern, vil bli nøytralisert av den uhemmede 
veksten i privat og kommersiell transport (som vil øke med minst 30 %), av 
ytterligere regionalt konsentrert industrialisering og av økt produktivitet i fore
takene. Trass i innføring av lover om avgassutslipp og installasjon av 
filteranlegg vil for eksempel utslippene av svoveldioksyd øke med minst 8 % 
til år 2010, mens utslippene av nitrogenoksyd vil øke med minst 12 %. 
"Søppelturismen", dvs. transporten av industriavfall og farlige gifter over 
landegrensene, vil også tilta.27 Det er ikke underlig at både tittelsiden og 
forordet til denne rapporten presiserer at "ekspertgruppen alene står ansvarlig 
for ethvert synspunkt som kommer til uttrykk i denne rapporten". (Jfr. for 
øvrig Einar Belsoms artikkel i Vardøger 22.)

En "revolusjon" ovenfra

Neue Ziircher Zeitung har rett i at prosjektet "Det indre marked" dreier seg 
om "en markedsøkonomisk revolusjon". Men det er en revolusjon ovenfra, 
planlagt, iverksatt og kontrollert fra Brussel. Det ligger i sakens natur at verken 
massemobilisering eller demokratiske prosesser er adekvate instrumenter for 
"en maktforskyvning i bedriftsherrenes favør". Det økonomiske prosjektet 
"Det indre marked" har derfor sitt adekvate politiske motstykke i EF-institusjo- 
nenes mangel på demokrati.

Kommisjonens byråkrater nyter en blanding av forslagsrett og utøvende, 
kontrollerende og straffende myndighet. Yrkespolitikeme i Ministerrådet fatter 
sine beslutninger i hemmelige avstemninger bak polstrede dører. I alle viktige 
saker, unntatt traktater med tredjeland, fungerer EF-parlamentet bare som en 
høringsinstans. Til og med når det gjelder EFs budsjett, har parlamentet bare 
rådgivende myndighet. Denne forsamlingen er med rette blitt karakterisert som 
et omreisende sirkus. Over dette demokratiske vakuumet troner EF-domstolen 
som beslutningstaker i siste instans.

Alle beslutninger i EF-apparatet fattes og settes ut i livet av yrkespolitikere 
og byråkrater i intimt samarbeid med storkapitalens lobbyer, hinsides enhver
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demokratisk kontroll. For disse maktmennene er EF-institusjonene et politisk 
paradis. Hans Magnus Enzensberger gi følgende karakteristikk av det som nå 
er i ferd med å skje: "Mot slutten av det tyvende århundre trues Vest-Europa 
av tilbakefall til førkonstitusjonelle tilstander. Fellesmarkedet blir styrt etter 
prinsipper som var vanlige før 1830, som om forfatningskampene i de siste 
150 årene har vært forgjeves."28 EF-staten ligner en embetsmannsstat som 
kan minne om den norske staten før parlamentarismens seier i 1884. (Jfr. Hans 
Ebbings bidrag i dette heftet og Hanne Bjurstrøms artikkel i Vardøger 22).

Igjen lyder den velmenende innvendingen: "nei nå svartmaler du, så ille 
vil det ikke bli". De fleste EF- og EØS-tilhengere later til å tro at EF vil bli 
demokratisk så å si av naturnødvendighet. Det er jo en sammenslutning av 
stater med stort sett demokratiske tradisjoner; ergo må resultatet bli noenlunde 
demokratisk. Hvorfor’det? Ethvert skritt i retning av demokratisering av EF 
må innebære at stormakter i Europa avgir en betydelig del av sin nasjonale 
suverenitet. Verken Storbritannia eller Frankrike er villige til det minste skritt 
i den retning. Da vil de heller ha sine regjeringsutsendte og regjeringskontrol- 
lerte agenter i Ministerrådet. Saken er at programmet for "det indre marked" 
er de tolv medlemsstatenes kompromisskandidat, den minste fellesnevner i 
dragkampen dem imellom. Derfor får kapitalkreftene fritt spillerom, mens det 
politiske demokratiet uteblir.

Men enten EF blir udemokratisk eller ei, blir det stormakten Tyskland som 
kommer til å ha det siste ord i konfliktsaker statene imellom. En forsmak på 
dette fikk vi da Tyskland i desember 1991 anerkjente Kroatia som selvstendig 
stat, under protest ikke bare fra samtlige EF-partnere men også fra USA og 
selveste FN. Dermed tvang Tyskland de andre EF-landene til å følge hakk i 
hæl. Tysklands makt i EF beror ikke på landets relativt beskjedne 10 stemmer 
(ca. 13 %) i Ministerrådet, men på dets økonomiske tyngde. Bare politiske 
klovner kan innbille seg at det ikke blir Tyskland som kommer til å trekke det 
lengste maktpolitiske strået i EF.

"Europa-tanken"

Det er bemerkelsesverdig at intellektuelle og politikere, med sosialdemokratene 
i spissen, har hentet fram "Europa-tanken" fra sitt nedstøvede ideologiarsenal 
i et forsøk på å skape folkelig begeistring for EF. Denne ideen om en 
europeisk politisk identitet er såpass diffus at den kan utnyttes til litt av hvert, 
også til støtte for "det indre marked". Men det er tvilsomt om dette retoriske 
knepet har noen nevneverdig masseappell. Grunnen til det er at "Europa- 
tanken" utelukkende tilhører Europas politiske makteliter. Dessuten står den 
i motsetning til den intellektuelle tradisjon som har preget Europa i århundrer, 
nemlig anerkjennelse av kulturelt og nasjonalt mangfold og insistering på
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kritikk og opposisjon mot den politiske og økonomiske makten (jfr. artiklene 
av Arne Overrein og Hans Ebbing i dette heftet). "Europa-tanken" er en 
ideologisk konstruksjon som tilslører at kapitalens økonomiske interesser er 
i strid med de europeiske folkenes behov for arbeidsplasser til alle, sosial 
trygghet og vern om miljøet Dessuten tilslører den at EF slett ikke er det 
samme som Europa, at et land kan stå utenfor EF og like fullt forbli en tvers 
igjennom europeisk nasjon.
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