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Drømmens taktiske horisont
Denne kommentaren forutsetter at den toneangivende krets i ledelsen i Det
norske arbeiderparti (DNA) er for norsk medlemskap i EF. Det er bortkastet
tid å argumentere for denne forutsetningen. Etter at det er avklart at Sverige
søker om medlemskap, har DNA-ledelsen heller ingen retrettmulighet lenger.
Det er oppstått en tvangssituasjon, sterkere enn den Bratteli-regjeringen stod
i 1972. Problemet er å få partiet med på dette uten opprivende indre
stridigheter.
Måten som EF-saken er blitt taklet på, viser at partiapparatet har lært av
1972. Da partisekretæren, Thorbjørn Jagland, i 1990 fant det riktig å gi til
kjenne sin europeiske drøm,1 var dette et vel overveid trekk i de interne
forberedelser til den lenge bebudete partidebatt Politiske drømmer må tydes
i lys av de politiske prosesser de springer ut av og skal påvirke. Utgivelsen
av "Min europeiske drøm" skjedde da også med behørig dekning i TV, radio
og presse.
Partiet må unngå at EF-debatten løper løpsk i egne rekker. Bak spøker
trusselen om ny splittelse i DNA. Følgelig må debatten styres, d.v.s.
regisseres. Debattopplegget, som Jaglands drøm er en del av, var ferdig
utarbeidet våren 1991, mens debatten først skulle få lov til å starte etter
kommunevalget 1991. - På den andre side er det viktig at debatten nettopp
ikke fremstår som regissert, men at partiet takler problemet på en ikke-stalinistisk, liberal måte, med mulighet for personlig utfoldelse og individuelle
initiativ. Det hersker ytringsfrihet i landet. En bok som blottstiller partisekre
tærens europeiske drøm, forener både hensynet til at debatten må styres og til
at den fremstår som fri.
Ved at boken ble lanseres som et personlig initiativ utenfor partiets
organiserte EF-debatt, kom den ikke i konflikt med det vedtatte opplegget om
at den organiserte partidebatten først skulle begynne 16. september, 1991.
Utgivelsen sikrer partiets ledelse et forsprang foran partiet forøvrig, både når
det gjelder å formulere problemstillinger og når det gjelder å forme den polit
iske retorikk i EF-saken frem til landsmøtet i 1992. Jagland blir slik partiets
fremste påvirkningsagent i EF-spørsmålet. Det er nemlig dette landsmøtet som
skal vedta DNAs forhold til spørsmålet om en norsk søknad om medlemskap
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i EF. Det forutsetter imidlertid at debatten konkluderer med partiledelsens syn:
at Norge bør bli medlem. Dersom debatten ikke gir en slik avklaring, vil det
på landsmøtet som et alternativ bli forsøkt fremmet forslag som, uten å nevne
EF ved navn, uttrykker et positivt forhold til "Europa”, til "internasjonalt
samarbeid" o.l. slik at døren for EF-medlemskap ikke smekkes igjen, men blir
stående på gløtt ennå noen år. Samtidig har sosialdemokratiets stadige mindre
sosialdemokratiske profil har skapt et ideologisk tomrom som venter på å bli
fylt opp. Tiden vil vise om en retorikk om EUROPEISKE VISJONER kan
fylle dette tomrommet for en stund. Den som vinner slaget om retorikken, har
vunnet diskusjonen. I følge forlagets omslagstekst er det nemlig "på høy tid
at det oppstår en ideologisk debatt om Europas framtid - i Norge."
De politiske begivenhetenes gang (eller ikke-gang) viser hvor lett godt
uttenkte debattopplegg kan komme skeivt ut fordi prosessen ikke forløper slik
partistrategene har forutsatt. Det var f.eks. meningen at EØS-avtalen skulle stå
ferdig som en plattform partiet drøfter EF-spørsmålet ut fra. Komplikasjonene
med EØS-avtalen sommeren 91 skapte krøll i dette opplegget. Til tross for
dette lyktes partiledelsen likevel å unngå en medlemskapsdebatt i parti og
fagbevegelse forbausende lenge.2 Men tidsfristen for å innlevere EF-søknad
i samme forhandlingsrunde som Sverige og Østerrike, skaper et tidspress som
tvinger gjennom et standpunkt senest 1992 uavhengig av EØS-sakens skjebne.
I mellomtiden, dvs. i påvente av at partidebatten blir ferdig, forsikrer
partiledelsen stadig vekk at den ikke har trukket noen konklusjoner, men
avventer debatten. I sin iver etter å styre debatten er partiets ledelse trolig de
eneste som ikke har erkjent at den er gjennomskuet.
Samtidig har det vært nærmest umulig å få i stand en reell EØS-debatt på
grunn av den avtale-tekniske karakter EØS-saken har, og fordi forhandlings
resultatet, som er det egentlige tema for debatt, av naturlige grunner ikke
kunne foreligge før forhandlingene var ferdige. EF-motstandeme havnet slik
på sidelinjen så lenge EØS-saken var uavklart Til tross for EØS-sakens
tvilsomme skjebne, fungerte den likevel lenge som en taktisk rottefelle
overfor EF-motstanden fra regjeringsskiftet i november 1990 til høsten 1991.
Det nytter ikke å moralisere over at partiledelsen tar taktiske hensyn. Det
er enhver partiledelses fulle rett, ja, plikt å ta slike hensyn også ved
organisering av interne debattopplegg. Uten en organisatorisk taktikk overfor
medlemmene, vil ikke en politisk ledelse kunne fungere. Taktikken i dette
tilfellet tilfredsstiller dessuten det utbredte behovet i DNA for å slippe å ta
selvstendige standpunkt i kontroversielle saker. En "ikke-standpunkt-holdning"
er forlengst blitt et trekk ved partikulturen og til dels i fagbevegelsen, slik det
ofte skjer i organisatoriske apparater som samtidig gir sterke føringer for
funksjonærenes og de tillitsvalgtes karrierer. Sett fra partiledelsens standpunkt
er det bare naturlig for den å utnytte dette trekket ved partikulturen i
EF-saken. For å kunne være en god ledelse, må den kjenne medlemmenes
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følelser. Bare slik kan medlemmene få den ledelse som de til enhver tid
fortjener.
Når så en partisekretær utgir en bok om sine personlige oppfatninger
("drøm”) om den viktigste politiske saken for norsk arbeiderbevegelse i slutten
av dette århundre, må denne begivenhet ansees som klarert etter at "noen av
oss har snakket sammen".3 En partisekretær i DNA som utgir personlige
politiske oppfatninger uten at disse på en eller annen måte er "godkjent" på
forhånd, er fortsatt en umulighet. Hans oppfatninger kan ikke sammenlignes
med avgåtte, isolerte og frustrerte partisekretærers, som en Håkon Lies eller
Ronald Byes politiske bekjennelser. Fungerende partisekretær står fortsatt i et
ansvarlig forhold til de politiske sammenhenger. Dette ansvaret er ikke en rent
subjektiv eller personlig, men organisatorisk sak. Uten en avklaring med Gro
kunne boken ikke publiseres. Og uten et solid Ja-til EF-standpunkt til grunn,
kunne den ikke ha vært skrevet. Eller omvendt: En europeisk drøm med en
EF-negativ visjon, kunne verken ha blitt drømt eller langt mindre offentlig
gjort i 1990 av en partisekretær som ønsker å overleve politisk i DNA etter
1992. Den kunne tvert om lett ha blitt et personlig mareritt.

Drømmens signaleffekt
Det taktiske perspektivet som er skissert ovenfor, har et relativt kort tidsspenn
der 3 forhold står i sammenheng: Sluttføringen av EØS-saken, landsmøtet i
DNA høsten 1992 og søknad om norsk medlemskap i EF. Bokens første
funksjon i dette perspektivet er å skandalisere motstanderne av norsk
medlemskap i EF. Det dreier seg generelt om personer som ikke har forstått
det som har foregått de siste 20 årene. Boken innleder med følgende:
"Den norske Europa-debatten er allerede i ferd med å gå av skinnene. Det
er startet en nei-bevegelse som ser ut til å være helt upåvirket av den
internasjonalisering som har skjedd de to siste tiårene" (s. 11).
Setningen er en advarsel til leseren: Nei-siden er diskvalifisert i utgangspunk
tet. Partisekretærens 1. mai-taler 1991 er en ytterligere bekreftelse av dette.
Her fikk nei-siden kollektivt nasjonaliststemplet på seg. I det hele tatt er 1.
mai fortsatt en dag hvor DNAs talere formidler politiske signaler i samsvar
med standpunkter som er tatt på autorativt hold, enten i form av vedtak eller
i form av at "noen av oss har snakket sammen".
Andre sentrale l.mai-talere fra DNA hadde derfor en tilsvarende retorikk.
Det er i denne sammenheng interessant å legge merke til hvordan DNAs mest
skandaliserte politiker, Reiulf Steen, kom inn på banen igjen og fulgte opp
denne retorikken gjennom NRK 1. mai og gjennom en stor møteserie i parti
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og fagbevegelsen høsten 91. Ingen annen politiker i DNA er mer nyttig når
utfordringene fra venstresiden skal nedkjempes ved hjelp av en visjonær
retorikk. Behovet for visjoner gir DNAs mest ”visjonære politiker”, sanne
internasjonalist og partihumanist fremfor noen, en sjanse til å rehabilitere seg
nok engang. En politiker som har mistet nærmest all personlig tillit i alle
andre, reelle politiske sammenhenger, vil i saker med store retoriske
ufordringer fortsatt kunne ha en oppgave. Det forhold at en moralskt
kompromittert politiker får en viktig politisk rolle i EF-kampen, demonstrerer
denne kampens ideologiske, retoriske karakter. De politiske drømmer får, når
de blir omsatt i retorikk, politisk virkelighet. Når forskjellen mellom politisk
drøm og politisk virkelighet forsvinner er tiden for politiske svindlere inne.
Vi kan altså konstantere at sentrale deler av bokens retorikk alt er blitt
offisiell retorikk i EF-saken. Nedover i rekkene i parti- og LO-systemet fanges
signalene raskt opp. Dermed er retorikken blitt en organisatorisk tilpasset
sannhet, det vil si en ideologisk sannhet. ("Ideologisk" her i Marx’ betydning:
som uttrykk for falsk bevissthet, en tilpasset, "falsk" sannhet).

Den strategiske horisont
Drømmens strategiske perspektiv er selvfølgelig dypere og mer langsiktig.
Forfatteren er en sann europer, en europeer fra Norge:
"Sammen bør vi skape en ny visjon for Europa. Europa som et kontinent
som igjen setter arbeid til alle i høysetet og dermed velferd for alle som
det fremste målet. Europa også som et kraftsentrum for å bekjempe
miljøødeleggelsene og fattigdommen i verden," (s.19).
Og:
"Den sosialdemokratiske modellen kan ikke gjenreises uten at vi får et
bedre organisert Europa som setter full sysselsetting og velferd til alle
som de fundamentale målene. Dette må skje på et miljøpolitisk forsvarlig
grunnlag. Derfor har jeg kalt boka "Min europeiske drøm"", (s.15).
Hvordan forvalter partisekretærens sitt europeiske ansvar? Ansvaret forvaltes
delvis gjennom den taktikk som er skissert ovenfor, ved å diskvalifisere
motstanderne og styre debatten mellom de organisatoriske etappene i et
relativt kortsiktig, forsøksvis kontrollerbart perspektiv. Men det eneste som
kan forstyrre partiideologenes opplegg er utviklingen i den politiske
virkelighet, ikke konkurrerende ideer og planer. Det ideelle opplegget for å
avklare EF-saken innad i DNA (= Norge), så nemlig helt annerledes ut da
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forfatteren skrev boken i 1990 enn i 1991. EF-saken skulle avklares i etapper
der spørsmålet om medlemsskap kommer som en naturlig avrunding på en
større politisk prosess. Vi får vite at innenfor Konføderasjonen av sosialdemo
kratiske partier i EF, der alle de nordiske partiene er med, arbeides det med
"et sosialistisk Europaprogram". Her hjemme har DNAs sentralstyre på sin
side
"satt i gang en prosess som skal lede fram til et program for hva partiet
vil med Norge fram mot årtusenskiftet. Dessuten samarbeider de
sosialdemokratiske partiene i Europa om et sikkerhetspolitisk konsept for
Europa. Alt dette vil være mulig å binde sammen til en samlet strategi for
hva sosialdemokratiet vil med Europa.
Jeg mener det vil være klokere av partiet å vente med å ta stilling til
EF-medlemskapet til disse prosessene er fullført... Dette er ikke partitaktikk." (s. 23).
Partiet skal altså vente med å ta standpunkt. Partisekretæren derimot, har
forlengst tatt sitt standpunkt Det er ikke en ironisk påstand når jeg hevder at
bare en ansvarlig politiker kan snakke slik: Den ledende, ansvarlige politiker
er en person som vet hva han vil og setter de organisatoriske og demokratiske
prosesser i gang ved denne vilje. Som politisk leder skal han ligge foran de
han leder både i innsikt og besluttsomhet. Samtidig er det viktig at han
demonstrerer sin ansvarlighet og viser seg tilliten verdig. Påstanden 'Vette er
ikke partitaktikk" er derfor den viktigste taktiske påstanden i sitatet fra
partisekretæren.4
Den ideelle strategien er (var) altså å la EF-medlemskapet modnes utover
i 1990-årene - til det faller (falt) som en moden frukt i partiledelsens kurv,
uten opprivende partidebatter påtvunget partiet av begivenheter utenfor dets
kontroll, som tvilsomme EØS-forhandlinger, partiffaksjonering, omfavnelser
fra høyre-siden, uro i fagbevegelsen, fare for regjeringskrise osv.. Men selv
om den langsiktige strategien nok har gått i vasken, er det taktisk viktig å
presentere den for å gi inntrykk av at konklusjonen om medlemskap fortsatt
er åpen og slik gi troverdighet til Den store Europadebatten. Problemet er bare
at også dette taktiske trekket er gjennomskuet. Det er nettopp denne
"stalinistisk" organiserte troverdighet som er i ferd med å glippe.

Strategiens retoriske funksjon
Noen ville kalle slik taktikk manipulasjon. I så fall er manipulasjon et
nødvendig innslag i all ansvarlig politikk. Jeg har alt pekt på at presentasjonen
understreker partisekretærens ansvarlighet og troverdighet, hans evne til å
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tenke i langsiktige prosesser. Den kan for en stund også bidra til å henlede
debattdeltakemes oppmerksomhet på de lange perspektiver slik at partiledelsen
lettere kan håndtere de mer kortsiktige, ofte motsetningfylte taktiske manøvre
for å redusere faren for at underliggende motsetninger skal bryte opp i dagen
og bringe situasjonen ut av kontroll. Dette er det farligste av alt i det
partipolitiske arbeidet - sett fra ledelsens ståsted - og kan bli en katastrofe for
DNA i denne saken. Partiets ledelse står slik overfor en formidabel ideologisk
oppgave (i den marxistiske betydningen av ordet) for å døyve og tilsløre den
realpolitiske alliansen mellom DNA, Høyre og Fremskrittpartiet i den viktigste
politiske saken i Norge i siste halvdel av dette århundre. Oppfordringen om
å føre store ideologiske debatter er alltid sterkest når faren for splittelse med
utgangpunkt i konkrete saker er størst. Dermed oppstår behovet for en
EUROPADEB ATT. "Europatanken" må derfor fremstilles som en sosialdemo
kratisk, ikke liberalistisk, drøm. Den må fremstilles som en visjon for "arbeid
til alle" og "dermed velferd for alle", ikke som markedsmekanismenes
(profittjaktens) og Fremskrittpartiets Europa. Den må bidra til å fylle opp det
ideologiske tomrommet i sosialdemokratiet
Det er viktig å slå fast at Thorbjørn Jagland tror på de visjoner han
presenterer, selv om han som realist vet at det kanskje blir umulig å oppfylle
dem i overskuelig fremtid. Visjoner er nødvendig i politikken! Han driver ikke
her et kynisk dobbeltspill. Han er tvert om selv fanget av den samme
ideologien. Boken gir gjentatte ganger uttrykk for motsetningsforholdet
mellom de liberalistiske og sosialdemokratiske tendenser i EF. Men med den
nye politiske situasjonen etter Berlinmurens fall og igangsettelse av EØS-prosessen er sjansene for at de sosialdemokratiske tendenser skal seire over de
liberalistiske, øket, i følge forfatteren,- og disse sjansene vil økes ytterligere
dersom også "vi" slutter "oss" til "Europa". Forfatterens sannhetsvitner for
dette er de sosialdemokratiske og sosialistiske partier i EF som ønsker at de
nordiske sosialdemokratiene skal slutte seg til.
At disse partiene - uansett hva de i utgangspunktet har ment og eventuelt
fortsatt mener om EF som politisk konstruksjon - gjeme vil ha de relativt
sterkere nordiske sosialdemokratiene med i EF, er høyst forståelig ut fra disse
partienes egen svakhet i EF. For dem er EF medlemskapet en realitet som de
må gjøre det beste ut av uansett. Enhver er seg selv nærmest. Hvilke
økonomiske, sosiale og politiske konsekvenser norsk medlemskap vil ha for
arbeidere, funksjonærer, lærere, studenter, bønder og fiskere i Norge, teller
ikke med når danske, italienske, franske, spanske, tyske, britiske, nederland
ske, belgiske etc. sosialdemokrater vurderer norsk medlemskap i EF.
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Sosialdemokrati og parlamentarisme - Sammenhengen som forsvant
Bokens strategiske kapitel er avsnittet om "europeiseringen av sosialdemokra
tiet". Det er her forfatteren er nærmest i å uttale i klartekst sitt eget ("noen av
oss har snakket sammen") standpunkt i EF-saken. Samtidig beveger teksten
seg mot det utopiske.
Sosialdemokratiets historiske fortjenester, først og fremst velferdsstaten
("velferdssamfunnet"), er resultat av et politisk arbeid innenfor rammen av
ulike nasjonalstater. Det er nettopp fremveksten av nasjonalstater med
parlamentariske systemer, som har gjort det mulig for arbeiderklassen og
andre store folkegrupper, gjennom sosialdemokratiske og sosialistiske partier
å kjempe gjennom velferdsstaten som et klassekompromiss med kapitalsiden.
Det er i denne prosessen at sosialdemokratiene er blitt skapt og formet som
en viss type politiske partier. Sosialdemokratiet er rett og slett utenkelig uten
de parlamentariske nasjonalstatene som politisk, konstitusjonell ramme om
arbeiderbevegelsens politiske strev fra slutten av forrige århundre. Dette er
kanskje den vesentligste forskjellen mellom de politisk-historiske utgangsbe
tingelsene for Det russiske sosialdemokratiske parti (senere kommunistpartiet)
og de vest-europeiske. Det er ikke, slik ideologene tror, disse partienes
forskjellige vektlegging av f.eks. marxistisk teori, som har skapt de viktigste
forskjellene mellom dem. Det er de ulike, historisk overleverte rammebeting
elsene som partiene vokste frem gjennom, - og i hvilken grad de etter hvert
selv klarte å påvirke disse - som har vært utslagsgivende.5
For det norske sosialdemokratiets vedkommende var situasjonen unik: Den
borgerlige, parlamentariske statsform som ramme for organisert partivirksomhet var i Norge i all hovedsak ferdig konstituert i 1884 - nesten en generasjon
før arbeiderbevegelsen trådte inn på den politiske scene for alvor. Ikke noe
annet land, ikke engang England, hadde en mer demokratisk statsform som
konstitusjonell rammebetingelse for arbeiderbevegelsens politiske strev.
Bakgrunnen for denne spesielle "norske utakt" ligger i 1814-konstitusjonen og
det sosiale grunnlaget for det 19. århundres politiske motsetninger innenfor
denne: Den helt særegne kombinasjon av norske klasseforhold med et sterkt
innslag av selveiende bønder, (og et tilsvarende svakt innslag av føydalisme),
en nasjonalt og relativt demokratisk innstilt embetsstand - 1814-konstitusjonens sønner og sønnesønner! - i et lite, delvis nytt statsapparat, et ungt
borgerskap som var lite sosialt infiltrert i føydale strukturer, og et stort
småborgerskap i byer og kjøpsteder.
Det "normale" forløp for konstitueringen av moderne parlamentarisme i
Europa er at dette skjer i nær tilknytning til arbeiderbevegelsens fremvekst og
kampen for allmenn stemmerett I Norge derimot stod denne konstitusjonen
fiks ferdig og nærmest bare ventet på arbeiderklassens politiske deltakelse
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innenfor den. Ikke tilfeldig var Norge det første landet som fikk innført
allmenn stemmerett.
Det er også et historisk faktum at det norske sosialdemokratiets reformer
av statsapparatet har beveget seg innenfor denne konstitusjonens rammer. Ikke
på noe vesentlig punkt har norsk arbeiderbevegelse tilført statskonstitusjonen
noe kvalitativt nytt Selv velferdsstaten, som i Norge er utenkelig uten
sosialdemokratiet, representerer i konstitusjonell forstand ikke noe nytt. Det
forhold at velferdsstatens ’’universelle" rettighetssbegrep, som skiller den fra
forsorgsstatens krav om individuelle behovsprøvinger som utgangspunkt for
sosiale ytelser, idag blir undergravet, har ingen konsekvenser for den
konstitusjonelle praksis. At sosialdemokratiet selv deltar i denne undergravingen, j.fr. den reaksjonære "snillismedebatten", er en ironisk bekreftelse av
denne påstanden.
Sosialdemokratisk politikk forutsetter parlamentarisme. Det avgjørende er
ikke om denne parlamentarismen er nasjonal eller internasjonal, men at den
faktisk er tilstede som en nødvendig (men ikke tilstrekkelig) rammebetingelse.
Det er imidlertid et historisk faktum at moderne parlamentarisme bare har
vært realisert innenfor nasjonalstatens rammer. Det er bl.a. på bakgrunn av
dette faktum at vi må vurdere muligheten og realismen i prosjektet om å
utvikle en internasjonal (ovemasjonal) parlamentarisme i EF-systemet innen
overskuelig fremtid.6 - Det som gjør Jaglands bok til en interessant og ikke
bare til et ideologisk vitnesbyrd, er at han åpner opp for prinsippiell tenkning
omkring slike forhold - et fenomen som er alt for sjelden i sosialdemokratiet
- og dermed blottstiller grunnleggende svakheter i sosialdemokratiets
selvforståelse.

Sosialisme på Romatraktatens grunn
I tråd med bokens visjonære grep er det en forutsetning for Jagland at en
norsk "søknad om medlemskap må bygge på en sosialistisk strategi for hva
vi vil med Europa". For: "Vi må bygge på noe mer enn inntreden i EF med
varige særordninger" (s.87). Dette var 1972-perspektivet. "For Arbeiderpartiet
må EF-medlemskap inngå som en del av en sosialdemokratiske strategi for å
gjenreise den fulle sysselsettingen på et miljøpolitisk grunnlag." (s.23).
Dette kan forstås på ulike måter. For det første skal "den sosialistiske
strategien" fungere som ideologisk bakgrunnsmusikk for den ikke-sosialistiske
søknaden i 1992 om norsk medlemskap som skal formuleres av regjeringen
Harlem Brundtland og vedtas av Stortinget. Det betyr at "den sosialistiske
strategien" først og fremt er til intern bruk i sosialdemokratiet, et retorisk
virkemiddel med sikte på landsmøtet i 1992.
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Tar vi derimot forutsetningen om "den sosialistiske strategien" politisk
bokstavlig, må det "vi" som skal søke om medlemskap - altså Stortingets
flertall - være et sosialistisk flertall. Søknaden må være sosialistisk formulert
av en sosialistisk regjering. Videre må det forutsettes at en sosialistisk søknad
blir akseptert som et forhandlingsutgangspunkt av vår ærede motpart i Brussel,
dvs. EF-kommisjonen. (Hvordan ser idet hele tatt en sosialistisk EF-søknad
ut??)
Når det gjelder forutsetningen om det sosialistiske flertallet i Stortinget,
er Jagland merkelig taus. Skal dette flertallet utgjøres av koalisjonen DNA,
Høyre og Fremskrittspartiet? Når det gjelder EF-kommisjonen derimot, synes
de sosialistiske muligheter større, for i følge Jagland er denne ledet av
sosialisten Jacques Delors, som opptrer som "pådriver" både for opprettelsen
av den pengepolitiske union (EMU) (s.85 f.) og for charteret om "den sosiale
dimensjonen i det nye Europa". - Jagland tenker her på at sosialdemokratiets
tapte skanser innenfor nasjonalstatene, slik som svekkelsen av velferdsstaten
i Tatchers England, Kohls Tyskland, Schluters Danmark, Willochs Norge o.l.
- må gjennvinnes på europeisk, ovemasjonalt nivå. Det som er tapt i
nasjonalstatenes parlamentariske systemer (sosialdemokratienes hjemmebaner)
skal gjenvinnes i det ikke-parlamentariske EF (bortebaner)!
For at EF-kommisjone i det hele tatt skal være villig til å forhandle om
norsk medlemskap på sosialistiske premisser, må det bety at Romatraktaten
må omskrives til en i det minste sosialdemokratisk traktat. Dette må skje
enten forut for Norges inntreden i EF - f.eks. som et resultat av forhandling
ene om norsk medlemskap - eller som resultat av at Norge er blitt medlem
sammen med de andre, prektige nordiske sosialdemokratiene. Med andre ord:
At disse gjenomfører en politisk revolusjon i EF! Romatraktaten vil etter sin
omskriving - uavhengig av de omstendigheter den ble omskrevet under måtte bli en traktat for "den fulle sysselsetting på et miljøpolitisk grunnlag",
en traktat for "bedriftsdemokrati, arbeidsmiljø og fordelingspolitikk", den må
bli en traktat for "sosiale rettigheter for arbeidstakerne, utdanningspolitikk,
arbeidsmarkedspolitikk og faglige rettigheter" , som f.eks. konsemfaglig
samarbeid, retten til kollektive forhandlinger på europeisk plan osv. osv.. Det
sosiale charteret, som uttrykker EFs sosiale dimensjon, er i dag imidlertid
bare en intensjonserklæring uten juridisk status. Det sosialdemokratiske
EF-prosjektet derimot går i all enkelthet ut på at Det sosiale charteret får
traktatstatus, mens Romatratakten i høyden blir omgjort til en intensjonser
klæring!
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Den europeiske embetsmannsstat
Den tredje måten å forstå "den sosialistiske EF-strategien" på er at den ikke
bare er smøremiddel i den interne debatt eller at den er innbakt i selve
søknaden om medlemsskap. Den kan forstås som uttrykk for en underliggende
holdning, som sosialdemokratiets egne premisser for et Ja-til-EF - og at disse
premissene er alvorlig ment - helt uavhengig av realismen i dem, m.a.o. at de
er rent ideologiske. Strategien skal da være en del av Den store visjonen, den
nødvendige politiske "drøm" som holder sosialdemokratiet politisk oppegående
i et Europa med sosialdemokratiske holdninger på retur. Slik sett har den
funksjon som et smøremiddel. Men ved at den bæres frem med større
subjektivt alvor, er den bare mer effektiv.
Jagland er fullstendig klar over at det ennå er et stykke frem. Forhandling
ene kan bli både harde og vanskelige, kampen seig og lang. Han sammenlig
ner kampen for den "sosiale dimensjonen" i EF med kampen for velferdssta
ten innen den norske nasjonalstaten. Det begynte med kampen for faglige
rettigheter og endte med velferdsstaten da arbeiderbevegelsen kom til
regjeringsmakten: "Vi ser altså i den sosiale dimensjonen konturene av det
samme systemet som arbeiderbevegelsen etterhvert klarte å etablere på
nasjonalstatnivå" (s.107).
Nettopp gjennom denne sammenligningen kommer svakheten i sosialde
mokratiets historiske selvforståelse til syne: Velferdsstaten som utrykk for
klassekompromisset med kapitalsiden, hadde visse konstitusjonelle rammebe
tingelser, nemlig en veletablert, parlamentarisk nasjonalstat EF-systemet
derimot, er ennå ikke kommet til sitt 1884, knapt nok til sitt 1814. EF-kommisjonen står ikke i noe parlamentarisk ansvarsforhold til EF-parlamentet
Kommisjonen kan verken velges eller kastes av et flertall i noe parlament.
Kommisjonen og dens byråkrati er en europeisk embetsmannsstat. Dette vet
selvsagt Jagland: "EF-parlamentet, som et folkevalgt organ, er underlegent
EF-kommisjonen på akkurat samme måten som Norges Storting i forrige
århundre var underlegent embetsverket" (s. 89).
Han viser her en riktig innsikt uten å ane konsekvensene som denne
innsikten burde få for hans egen tenkning omkring det sosialdemokratiske
Europa-prosjektet. Parlamentarisme i EF betyr at EF-parlamentet velger sin
regjering, at Kommisjonen blir en del av et sentralt statsapparat underlagt
denne regjeringen. Det er et slikt EF Jagland forespeiler oss i den sosialistiske
søknaden om medlemsskap. Men dette er ikke mulig uten at EF blir en
politisk union, det vil si får en felles, overnasjonal regjering. EF-parlamentarisme forutsetter EF-union. En parlamentarisk union er sett fra et demokrat
isk standpunkt den eneste politisk akseptable form for EF-union. Det kjedelige
er imidlertid at en EF-union er mest sannsynlig uten parlamentarisme. Våger
Jagland å presentere spørsmålet om norsk medlemskap i EF for DNAs
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landsmøte i 1992 som et spørsmål om norsk tilslutning til en europeisk,
ikke-parlamentarisk union, har han demonstrert stort moralskt mot og
intellektuell integritet. Politisk derimot vil det være en torpedo mot partiledels
ens EF-prosjekt.
For ytterligere å utdype dagens forskjell mellom Norge og EF: EF-embetsmannsstaten har intet 1814 bak seg. Byråkratene og embetsmennene i Brussel
har ikke nære politiske og yrkesmessige ’’forfedre” som i sin tid gjennomførte
et politisk prosjekt, på tvers av de europeiske stormaktenes beregningen I den
grad de har politiske perspektiver og tradisjoner, er det lobbyismens og
storkapitalens perspektiver og tradisjoner. Deres internasjonalisme er
kapitalens, "markedets", ikke en solidarisk internasjonalisme. Jaglands
sosialistkollega Jaques Delors f.eks. er en bitter motstander av enhver tanke
på å innføre noe som kan ligne på et parlamentarisk forhold mellom
kommisjonen og EF-parlamentet,7 samtidig som han er en sterk unionstilhenger.
Den "sosiale dimensjon" har i perspektivet til EF-kommisjonens formann,
Delors, bare funksjonen av å være et smøremiddel i motsetningsforholdene
mellom arbeid og kapital, og ikke minst: et retorisk smøremiddel overfor de
nordiske sosialdemokratiene i bestrebelsene på å få dem med i EF. Jaglands
europeiske drøm er det beste vitnesbyrd på at dette smøremiddelet virker. Den
"sosiale dimensjon" er ikke, slik fremveksten av den norske velferdsstaten var
det, et integrert mål for arbeiderklassens faglige og politiske klassereisning.
Noen slik klassebevegelse fins ikke i EF-området idag. Den "sosiale
dimensjonen" uttrykker i høyden politisk forlegenhet og dårlig samvittighet
hos sosialdemokratiske europapolitikere og fagforeningsledere i visshet om at
deres "Europa-politikk" foregår over hodet på medlemmene de representerer.

Retorikk og retorikk
Jaglands tvilsomme historiske sammenligning mellom EFs sosiale dimensjon
og fremveksten av den norske velferdsstaten, er oppriktig. Jagland er retorisk,
men ikke så kynisk at han ikke umiddelbart tror på sin egen retorikk. Han er
tvert om velmenende. Begrepet om "EFs sosiale dimensjon" er riktig nok et
rent retorisk begrep. Men det karakteristiske ved de sosialdemokratiske
ideologers tenkemåte er nettopp at de er innfanget av denne retorikken: De
tenker oppriktig og spontant innenfor den. De vet når ordene har en positiv
eller negativ klang, men vokter seg for å klargjøre de motsetninger de skjuler.
En selvbevisst retoriker derimot, ville oppsøke begrepenes tvetydighet og med
en kunnskapsrik bruk av denne prøve å påvirke leseren eller tilhøreren i den
retning som han ønsker dem. Slik sett er den retoriske kyniker en mer
anstendig og ansvarsbevisst person enn den retoriske spontanist. (Den
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"ærlige", spontane retoriker er i Marx’ betydning av ordet en ideolog).
Kynikeren kan stilles til ansvar for sin språkbruk. Ideologen derimot er et
hjelpeløst offer for den. Han flyter med i strømmen av sine egne drømmer,
visjoner, varmende forestillinger, selvrettferdighet og velmenende følelser.
Han oppfatter derfor kritikk av disse visjonene osv. som en fornærmelse mot
sin gode vilje og ærlige hensikter, ja, mot hele sin personlige integritet.
Når vi vurderer retorikken i "Min europeiske drøm" i sin praktiske sammen
heng ved innledningen til en ny EF-strid i Norge, er det imidlertid likegyldig
om Jagland er en ansvarlig retoriker eller en retorisk spontanist: Den
ideologiske virkning i prosessen er i hovedssak den samme, bortsett fra at den
naive, ærlige varianten trolig er mer effektiv. Norge er et land uten retoriske
tradisjoner, slik at dårlig retorikk lett blir den beste. Virkningen på gjennomsnittsleseren i DNA av følgende avsnitt, er den samme enten avsnittet er
skrevet i skjult ironi over sosialdemokratisk selvgodhet, eller om det er en
spontan manifestasjon av slik selvgodhet:
”Norden spiller en viktig rolle
Det er ingen tvil om at nordisk arbeiderbevegelse spiller en nøkkelrolle
i det arbeidet som nå drives både på politisk og faglig plan ((i EF)).......
Mange mener at særlig SPD ønsket å kjøre de nordiske partiene framfor
seg for å bane vegen for de nordiske verdiene og nordiske løsningene i
Europa. Vi i nordisk arbeiderbevegelse har også styrke til å påvirke
prosessen. For selv om vi kommer fra små land, er vi store og velorgani
serte partier." (s.89-90). .."Et hundreårgammelt faglig-politisk samarbeid
vil kunne gi viktige impulser til resten av Europa. Og det er ingen
overdrivelse å si at mange venter på oss. Noen frykter oss også ..." osv.
(s.82)
For en norsk, sosialdemokratisk leser er det godt å lese slikt. En eventuell
ironi bak disse formuleringene kan han ikke oppdage fordi de bekrefter hans
egen selvforståelse. Den som i utgangspunktet har et mer distansert forhold
til sosialdemokratiet, opplever sitatet først og fremst som et utslag av
selvgodhet og skryt. Sitatet kan bare bekrefte allerede inntatte standpunkter.
Det uttrykker følgelig en "falsk sannhet", ren ideologi.

Den bærende bevegelse
Hvordan beskrives så den europeiske, sosialdemokratiske bevegelse som skal
bære frem den "sosialistiske europastrategien" i EF?
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Begrepet politisk bevegelse kan ha høyst ulik tyngde. Bevegelsen kan være
knyttet til organisajoner og politiske forbindelseslinjer på et bredt grunnlag,
på tvers av landegrenser og representerer masser i bevegelse - både ideologisk
og politisk - for viktige sosiale mål, som f.eks. 8 timers normalarbeidsdag.
I denne forstand er sosialdemokratiet for øyeblikket ingen bevegelse, i alle
fall ikke internasjonalt, knapt nok nasjonalt Det er vanskelig å forstå hvordan
det f.eks. skulle kunne oppstå en internasjonal massebevegelse for noe så
"abstrakt" som å omdanne EF fra en embetsmannsstat til en parlamenterisk
ordning. Dette er en sak - selv om den egentlig er aldri så viktig for store
befolkningsgrupper - som isolert sett bare vil mobilisere mer eller mindre
profesjonelle politikere og teoretikere, altså en politisk bevegelse i snever
forstand. Politiske massebevegelser har utgangspunkt i varemangel, sosiale
forhold, tariffer, forurensning, krig/fred, patriotisme, nasjonalisme - eller enda
verre: etniske konflikter og rasisme. De konstitusjonelle reformer eller
revolusjoner kommer tvert om som resultat og virkemiddel i de konflikter som
skaper politiske bevegelser og klassekamper. Den norske 1884-parlamentarismen, som selv ikke idag er grunnlovsfestet, var et resultat av en større
bevegelse, et virkemiddel i den politiske maktkamp, ikke en selvstendig
målsetting.
Dersom EF-systemet noen gang får en parlamentarisk konstitusjon, vil det
bare kunne skje som ledd i en større maktkamp. Denne vil kunne springe ut
av nasjonale motsetninger og motsetninger mellom kapitalgrupperinger innad
i EF og blir en kamp mellom nasjoner eller blokker av nasjoner om å få
kontroll med EF-apparatet. En slik kamp behøver ikke å sette store folkemas
ser i bevegelse, men kan forløpe som en kamp mellom politikere og
byråkrater knyttet til EF-systemet med ulike utgangspunkt. Det blir en kamp
over hodet (bak ryggen på) folkene i EF-landene. Det er f.eks. slik unionsstridighetene forløper i EF idag.
Men den kan også foregå ved at den har utgangspunkt i folkelige
bevegelser som reiser helt andre krav og målsettinger enn parlamentarismen
som sådann eller om bestemte former for maktfordeling mellom grupperinger
av EF-politikere og kapital-grupper. En slik situasjon hvor kravet om
parlamentarisme er knyttet til sosiale krav, krav om nedrustning, om
miljøfohold osv. ville være uhyre interessant både for de i og de utenfor EF.
Det ville være en situasjon som angikk hele kontinentet, et uttrykk for en
folkelig, sosial offensiv mot EF-systemet som sådann, en revolusjon! Det er
imidlertid intet i den politiske situasjon som tilsier en slik klassekamp i
overskuelig fremtid.
Men først i en slik situasjon er betingelsene for en virkelig sosialdemo
kratisk (sosialistisk!) EF-strategi tilstede, ikke bare drømmer. Spørsmålet blir
da: Vil ikke de europeiske sosialdemokratiene i en slik - unnskyld uttrykket
- revolusjonær situasjon, etter ti-års tilpasning og karrieretilknytning til
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EF-systemet, befinne seg på dette systemets side mot de folkelige krefter? Jo
tidligere Norge skulle bli medlem av EF, desto sterkere vil DNA være bundet
opp i dette systemet når revolusjonen mot EF-systemet en gang skjer. (Det er
lov å håpe: Intet varer evig.) Den store fristelse for karrierefolkene i DNA er
følgende: "Minst 600 spennende (og stort sett fete) stillinger venter på norske
toppbyråkrater den dagen vi eventuelt blir medlem av EF."8 Partiboken vil
her være en kvalifikasjon. I tillegg kommer alle stillingene litt lenger nede på
kanierestigen.
Det er idag lite som tyder på at sosialdemokratiene vil bli en politisk
motor i en slik radikal bevegelse mot det bestående EF-system. De har nemlig
ikke vært noen drivkraft i de tilløp til folkelige bevegelser vi har hatt i Europa
de siste ti-årene. I kampen mot imperialismen (60-årene) og mot atomvåpen
(70-80-årene) var de, som NATO-partier, i utgangspunktet snarere en bremse
enn en motor. Kampen for kortere normalarbeidsdag eller 35 (ev. 30) timers
uke er en rent faglig kamp, hvor sosialdemokratiene ikke spiller noen rolle.
Miljøbevegelsen er uavhengig av sosialdemokratiene, men siden den er en
mangfoldig bevegelse med langsiktige perspektiver i seg, er sosialdemokratiet
nødt til å tilpasse seg den ideologisk.
Etter Berlinmurens fall er forestillingen om det sosialdemokratiske
alternativ kommet på det ideologiske marked i de øst-europeiske landene. Hva
som ligger i disse nye sosialdemokratiene i øst, er idag umulig å si - på en
lignende måte som begrepet sosial-demokrati i f.eks. Latin-Amerika og dels
i Sør-Europa kan referere til alt fra nesten revolusjonære til åpenbart
høyreorienterte, reaksjonære bevegelser. Intet tyder på at Murens fall har ført
til en innholdsmessig fornyelse av sosialdemokratiet i vest. Tvert imot har
sosialdemokratiene blitt stadig mer markedsfilosofisk orientert både i teori og
praksis, dvs. borgerliggjort etter sammenbruddet i øst. I Øst-Europa brukes
ordet "sosialdemokrati" mer som uttrykk for krefter som verken vil oppfatte
seg som borgerlige eller kommunistiske, altså et forlegenhetsbegrep. Ordet
"sosialdemokrati" brukes også med stadig mer utbredt forlegenhet på den
sosialistiske venstreside i vest, hvor sosialdemokratisk politikk er på
defensiven, uten at den hyppigere utveksling av ordet "sosialisme" med ordet
"sosialdemokrati" har ført til ny innsikt Gevinsten er utelukkende retorisk. For
de sanne ideologer er det nok.
Den svakeste form for sosialdemokratisk bevegelse er den som knytter seg
til å holde liv i de sosialdemokratiske partiene som apparater og valgmaskiner.
Dette er den normale tilstand idag. Den internasjonale, sosialdemokratiske
"bevegelse" er partisekretærenes og -funksjonærenes reiser over landegrensene
til felles møter. Den nordiske, sosialdemokratiske bevegelse som sammen med
SDP, Labour etc. skal bære frem den "sosialistiske europastrategien", er av
dette slaget:
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"Partilederne ((i de nordiske partiene)) møtes sammen med partisekre
tærene en gang i året. Partisekretærene har møte en gang hvert kvartal. Vi
har også en utenrikspolitisk komite der våre talsmenn og eksperter på
internasjonal politikk møtes" (s. 90).
Tilsvarende om Sosialistintemasjonalen og det faglige samarbeid: Over hele
linjen er det sekretærene som møtes. Dette er internasjonal politisk bevegelse
farlig nær nullpunktet. "Bevegelsen" uttrykker ikke noe politisk eller faglig
aksjonsfellesskap.

Retorikken vinner - Hvordan vinnes retorikken? Trekk ved en ny
situasjon
Den underliggende påstanden for denne kommentaren er at EF-kampen vinnes
ved retoriske midler. Alle forsøk på å lese "Min europeiske drøm" som et
dokument som skulle klarlegge premissene for en sosialdemokratisk
realpolitikk for "Europa", vil bare ende i selvbedrag. Boken må i all hovedsak
leses som ideologisk retorikk. Forståelse av retorikken forutsetter forståelse
av den politiske situasjonen - av virkeligheten. EF-stridens språkbruk må
forstås på bakgrunn av den økonomiske, sosiale og politiske realitet som
språkbruken skal tjene. Det vil derfor være uttrykk for den rene idealisme å
tro at Nei-siden vil vinne EF-striden ved bare å avdekke det ideologiske i
Ja-sidens språkbruk. Den kan bare vinnes ved å etablere en bedre, mer
innsiktsfull og ansvarlig retorikk, en retorikk som maner frem motsetninger
som objektivt er til stede, istedet for å døyve dem og tilsløre dem.
På dette punktet har imidlertid NEI-siden en ulempe. For det første er det
vanskeligere å etablere en avslørende retorikk enn en tilslørende. En
avslørende retorikk bygger på kunnskap om de sosiale, økonomiske og
politiske forhold. En tilslørende retorikk flørter med folks fordommer. Begge
må spille på følelsene. Når f.eks. Ja-siden maner frem isolasjonsspøkelset
("Albaniseringen av Norge") hvis "vi" blir stående utenfor "Europa", kan
NEI-siden bare svare ved å oppløse Europa-begrepet, ved å vise til Europas
mangfoldighet, ved å vise til "vi" alltid vil være en del av "Europa" uansett
medlemskap i EF eller ikke. (J.fr. etterskriftet til denne artikkelen). For det
andre forutsetter det større innsikt i virkeligheten og sammenhengen mellom
denne og den ideologiske språkbruken som produseres om den i kampens
hete. Ja-ideologene, som representanter for "the establishment", behøver bare
å surfe på et udefinerbart Europa-begrep i "the establishments" massemedia
med referanse til Inter-rail-billetten, ERASMUS-programmet etc. og andre
ungdommelige trumfkort (som gjelder også uten EF-medlemskap!). En må
kunne vise til realistiske økonomiske utsikter ved ikke-medlemskap, til de
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viktigste politiske konsekvensene av å gå med,- som at rammebetingelsene for
en sosialdemokratisk politikk i Norge vil bli svekket fordi norsk medlemskap
reduserer betydningen av norsk parlamentarisme. Motstanderne må virkelig
kjenne til EF-systemets virkemåte: At Romatraktaten med sine avledninger i
forordninger og direktiver og tilhørende byråkrati, domstoler og sanksjonsmekanismer har en langt større virkning på samfunnsutviklingen i Norge som
EF-land enn det norske lovverket noen gang har hatt i Norge, selv i perioder
med DNA ved regjeringsmakten. EF-motstandernes oppgave blir derfor å
redde betingelsene for en sosialdemokratisk politikk i Norge.
Den avgjørende forutsetning for å vinne gjennom med en slik retorikk, er
at den forenes med de sosiale krefter som vil tape mest på at mulighetene for
en sosialdemokratisk politikk fortsatt svekkes. Det organisatoriske uttrykk for
disse krefter er først og fremst fagbevegelsen. Faren for splittelse av DNA i
EF-saken, er den beste forebyggelse mot en ny søknad om norsk medlemskap.
Med stor fare for splittelse, blir det intet medlemskap. Det har Høyre og
kapitalsiden forstått lenge. For å sikre DNA-ledelsen ryggdekning i sitt
Ja-opplegg må fagbevegelsen være med. Men situasjonen i 1992 er i så måte
ikke den samme som i 1972. (LO har også lært). Den som vinner fagbevegel
sen, har vunnet retorikken. Altså må det føres en retorikk som treffer
fagbevegelsen hjemme.
Hvilke muligheter har så Nei-siden for å vinne det retoriske slaget om og
i fagbevegelsen? Jaglands bok henvender seg først og fremst til to målgrup
per: de tradisjonelle intellektuelle på venstresiden og de "politisk intellektu
elle" i fagbevegelsen. Med de siste menes først og fremst tillitsvalgte i hele
LO-systemet. De første er folk med tilknytning til s.k. intellektuelle yrker og
som identifiserer seg med arbeiderbevegelsen. Nei-sidens "retoriske gjennom
slag" i fagbevegelsen er avhengig av en politisk kobling mellom disse to
gruppene. - Alliansen mellom deler av disse politiske miljøene hadde en
avgjørende betydning for utfallet i 1972. For Ja-siden er det derfor viktig at
det ikke kommer til en slik allianse igjen. På den andre side er det trekk ved
dagens situasjon som tyder på at det kan være vanskeligere å etablere denne
alliansen på nytt.
Det er for det første ennå ingen godt organisert opposisjon i fagbevegelsen
i EF-saken. LOs ledelse har voktet seg vel for å kjøre like hardt som sist og
har følgelig ikke provosert frem motorganisering på Nei-siden. LOs Yngve
Hågensen fremstår tvert om som den usikre tviler - og kanskje er han det
også? På den andre side er den politiske opposisjon i LO generelt svakere enn
ved begynnelsen av 70-årene. Opposisjonen har gjennomgått et genera
sjonsskifte. For 20 år siden hadde den røtter tilbake til kampene innad i
LO/DNA i 40- og 50-årene, NATO-spørsmålet, kampen mot stasjonering av
atomvåpen i Norge, dannelsen av SF osv. - store politiske saker. Ragnar
Kalheim var den fremste representant for en slik opposisjon, en typisk politisk
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intektuell som ved hele sin måte å tilnærme seg problemene på var åpen for
politisk og prinsippiell argumentasjon kombinert med taktisk dyktighet. Derfor
spilte slike folk en langt større rolle ved dannelsen av Folkebevegelsen enn
de gjør idag ved dannelsen av Nei til EF. Politisk opposisjon fins i dag nesten
ikke i LO. I den grad den fins, kommer den til uttrykk i "upolitiske” (faglige)
saker, og da som en serie enkeltsaker uten organisert sammenheng, uten en
sammenbindende politisk erfaring. I tillegg har sysselsettingen i industrien,
hovedbasen for den tidligere opposisjon, gått sterkt tilbake. Dermed er mye
av den organisaoriske basis for opposisjonen tynnet ut og svekket, slik at
EF-opposisjonen innad i DNA har et svakere utgangspunkt enn i 72.
Hovedbasen for EF-motstanden i fagbevegelsen vil denne gang trolig ligge i
forbundene i offentlig sektor. EF-motstanden i DNA må organiseres sterkere
ut fra denne.
Blant venstresidens intellektuelle med bakgrunn i de intellektuelle yrker
er også situasjonen helt annereldes. Radikaliseringen blant ungdom under
udanning i slutten av 60-årene gikk over i Nei til EEC-mobiliseringen.
Kapitalismekritikken i studentbevegelsen f.eks. ble ført videre i EEC-kampen.
Dessuten fantes det fortsatt utopier - alternativer til EEC, riktig nok hinsides
den aktuelle situasjon, men fullt ut troverdige for de som stod midt oppe i det.
Det fantes en sosialistisk fremtid. I Kina var fremtiden alt samtid for noen.
Denne tillit til Alternativet fins ikke idag. Den har dødd gradvis hen gjennom
70- og 80-årene. Med Sovjet-kommunismens fall er den forsvunnet fullstendig
hos alle tidligere sosialister som bygde sin sosialistiske overbevisning på
politiske forbilder (Kina, Sovjet og andre utopier) istedet for på en forståelse
av kapitalismen. Svært få av venstresidens intellektuelle makter å fremføre
noen kritisk analyse av kapitalismen. De har ikke, og har kanskje aldri hatt,
noen oppfatning av hva kapitalisme er ut over slagordnivå. Istedet lanseres det
nå et nytt slagord "markedsøkonomi" - der markedet er det vidunderlig
nøytrale møtested for kjøpere og selgere av varer, "tjenester og kapital", ikke
en mekanisme som formidler avmakt, utbytting og undertrykkelse.
Nå er det et åpent spørsmål hvor dypt forståelsen av kapitalismen har gått
på venstresiden i 70-årene, siden den mest høyrøstede av alle, AKP (m-1),
hårdnakket hevdet at Sovjetunionen var kapitalistisk! Idag vil alle forstå det
vanvittige i en slik oppfatning og hvor vanskelig det egentlig må ha vært for
den mer edruelige del av venstresiden å vinne frem med en godt underbygget
samfunnskritikk. Ml-bevegelsens idiotisering av samfunnsdebatten ødela
seriøse forsøk på marxistisk analyse. Idag blir forsøkene på samfunnsanalyse
erstattet av verdi-debatter, noe som heller ikke øker kunnskapsnivået. Det er
alltid lettere å moralisere enn å argumentere. SVs leder, Erik Solheim, er den
fremste eksponent for venstresidens nymoralisme. Utopienes hendøing i
slutten av 70-årene var utvilsomt en sunn prosess. Men denne hendøing kom
selvsagt ikke som resultat av økt innsikt i de mekanismer og maktforhold som
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avgjør hva som er politisk mulig. Den var en tilpasning til en ny sosial
realitet for den enkelte, til nye ideologiske og politiske konjunkturer. Noen av
venstresidens intellektuelle la opp til politiske karrierer. Andre la opp til
sosiale karrierer i miljøer hvor de politiske standpunkter gir viktige signalef
fekter. For begge disse gruppene ble sosialdemokratiet stadig mer tillokkende
og naturlig. Bekjennelsene til sosialdemokratiet økte fra ca. 1980 uten på noe
tidspunkt å tilføre den politiske debatt noen nye erkjennelser, men desto flere
ideologiske overbygninger: De var en ren tilpasningsmekanisme til det
bestående.
Jagland skal ha ros for at han har skrevet en bok som gir en begrunnelse
for et standpunkt som er eldre og bedre fundert enn hos ny-sosialdemokratene.
Boken uttrykker likevel den samme tilspasning til det bestående som hos de
omvendte. Han var selv EF-motstander engang, med bakgrunn i utbryterorganisasjonen AIK av DNA, Arbeiderbevegelsens informasjonskomité om EEC.
Han skal til og med ha vært NATO motstander. Men han forlot aldri partiet.
I samsvar med den allminnelige ideologiske konjunktur i 80-årene har en
gradvis tilpasning til et mer "Europavennlig" standpunkt i EF-saken vært
nødvendig og følgelig riktig for den som vil gjøre karriere i DNA. Nesten
ingen av de yngre AIK-folkene som ble tilbake i DNA, fremstår lenger som
EF-motstandere. Det er da også umulig å forestille seg at noen kunne gjøre
karriere i DNA-apparatet på et klart Nei-standpunkt! "Min europeiske drøm"
må derfor også leses som en legitimering av et nødvendig skifte av standpunkt
i det politiske karrierestrev, ikke bare som argumentasjon for et Ja til EF.
Boken dekker slik sett et legitimeringsbehov blant intellektuelle i DNA og
LO. Dette styrker bokens ideologiske funksjon.
I SV, som er et Nei til EF-parti, kommer forholdet til EF-saken til uttrykk
på to måter som delvis gjenspeiler politiske generasjonsmotsetninger: en
kapitalismekritisk opplysningsholdning og en ny, usikker EF-kritikk som føler
seg sårbar for beskyldningene om nasjonalisme og mangel på internasjonalt
perspektiv ved sitt Nei-standpunkt. Dag Seierstad er eksponet for den første,
Paul Chaffey for den siste trend. I partiavisen Ny Tid blir motsetningen
oppfattet å gå mellom "intelligensiaen i byene" (Chaffey) og "distriktene". EF
som fenomen representerer lite nytt i 1991 i forhold til 1972. Tvertom:
utviklingen mot monetær og politisk union bekrefter prognosene fra 1972. Det
nye har skjedd utenfor EF - først og fremst Berlinmurens fall og Sovjet-kommunismens sammenbrudd. For "den nye intellegensiaen i byene" derimot, som
er 20 - 30 år yngre enn den "gamle", er EF-spørsmålet selvsagt en ny sak. For
dem gjelder ikke argumentene fra 1972, eller rettere sagt: de må oppdage dem
selv. Den "eldre" generasjon har sitt politiske grunnstandpunkt formet av en
anti-imperialistisk internasjonalisme som ser forandringen i Europa i en større,
global sammenheng. Holdningen til EF-saken er bare en del av dette. Den
"nye intelligensiaen i byene" føler seg derimot presset til å begrunne sitt

156

Nei-standpunkt ut fra et ’’europeisk" ståsted. Dermed er de nødt til å spille på
Thorbjørn Jaglands ideologiske banehalvdel. Dette her skapt usikkerhet og
frustrasjon i SV om partiets EF-standpunkt slik det er kommet til uttrykk hos
Oslo-partiets leder, Raymond Johansen mil. og hos dets leder. Dette har
svekket partiets mulighet til å etablere en holdningsfast retorikk i forhold til
den strategisk viktigste målgruppen: fagbevegelsen.
Et godt symptom på den eurosentriske holdningsendringen er skifte av
standpunkt hos de to tidligere Ny-Tid-redaktørene Ingolf Håkon Teigene og
Steinar Hansson i Dagbladet Mens Dagbladet i 1972 var den eneste
riksavisen med et kritisk Nei-standpunkt og slik hadde funksjonen som et helt
nødvendig intellektuelt og politisk pustehull for Nei-siden, er den idag med
sin dogmatiske eurosentrisme blitt et trykkende talerør for det norske
establishment i EF-saken. Som kjent er Dagbladet nå oppkjøpt av norsk
storkapital, Orklagruppen, og det ville være utenkelig at avisen skulle
bekjempe sine eieres økonomiske interesser.
Ingen journalister har bidratt sterkere til denne innsnevring i perspektivet
enn de to tidligere SV-redaktørene. Problemstillingene og horisonten i
Teigenes og Hanssons reportasjer i Dagbladet er de samme som i Jaglands
drømmebok: Venstresidens nye eurosentrisme. Problemet for SV er at
forskjellen mellom Teigene (Ja til EF) og Chaffey (Nei til EF) bare utgjør en
glidende overgang, ingen radikal perspektivforskyvning. SVs politiske
schizofreni i EF-saken kommer derfor ikke til uttrykk ved at partiet blir delt
i en Nei og Ja-fløy, slik som i DNA, men ved to ulike Nei-standpunkt. Det
er imidlertid bare den kapitalismekritiske opplysningsretorikken som kan se
EF-saken både i et større internasjonalt perspektiv og i lys av interessene til
norsk arbeiderklasse samtidig. Bare den - om noen - vil være i stand til å
produsere en retorikk som de viktige delene av fagbevegelsen vil kunne
identifisere seg med og som skjærer unna både nasjonalistiske og eurosentristiske fallgruber.

Etterskrift:
ALBANISERINGEN AV NORGE
Retorisk etterprøving av ordet "Europa" i de forestående
Europadebatter
Alle moderne politiske partier i Norge med respekt for seg selv bør i 1992 ha
en EuropadebatL Også Sosialistisk Venstreparti har vedtatt en slik debatt. Det
sørgelige misforhold at partiets landsmøte i april 1991 nektet å føre en
Europadebatt, men heller ville drøfte taktiske sider ved EØS og EF-prosessen,
er nå rettet opp av dets landsstyre.9 Heller ikke i SV bør taktiske spørsmål
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overlates til organisasjonens valgte forsamlinger, og slett ikke partiets høyeste
organ, landsmøtet! Slik sett er også SV et helt normalt parti. Initiativet til
debatten er tatt av kretser i partiet ("noen av oss har snakket sammen") som
ved et fortsatt Nei-til-EF-standpunkt føler seg ille berørt av Reiulf Steens og
Thorbjørn Jaglands beskyldninger om nasjonalisme. Et slikt utgangspunkt vil
nok ikke gi debatten den nødvendige glød og entusiasme. Debatten har
egendig bare til hensikt å legitimere at også SV er et europeisk parti.
Landsstyret kunne i sitt møte i juni derfor bare velsigne den beslutning som
"noen" alt hadde tatt10 Også det er helt normalt. Men knapt noe annet parti
har i forhold til sin størrelse flere medlemmer som har reist med Inter-rail i
Europa. Slik sett er SV utvilsomt Norges mest moderne parti. Det er ikke så
farlig ute i Europa likevel! Bare i den grad SVs "Europadebatt" kobles til en
debatt om SVs prinsippielle grunnlag - og denne er knyttet til reelle
motsetninger innad i partiet, vil denne debatten bli interessant. Den interes
sante Europadebatten foregår i DNA.
For å klarlegge betydningen av ordet "Europadebatt" kan vi stille følgende
spørsmål: Hva er en EUROPADEBATT?
1. Er det en debatt som foregår i Europa?
Hvis Ja, hvorfor kan ikke en kritisk EF-debatt i Norge da være en Europade
batt? (Hvorfor må Europadebatter i Norge alltid være positive til EF? (Jfr.
SVs schizofrene Europadebatt)). Er det fordi Norge ikke er en del av Europa?
2. Er det en debatt om Europa?
Hvis Ja, hvorfor må Europadebatter da alltid bare foregå i Europas provinser?
(Hvorfor foregår det ikke Europadebatter i Tyskland?)
Eller:
1) Hva er det som gjør at debatter om atomvåpen i Europa ikke har vært og
ikke kommer til å bli Europadebatter, (selv om de mer enn noe annet angår
alle mennesker i Europa og faktisk skapte en europeisk offentlighet neden
fra?). Må alle Europadebatter egentlig være amerikanske, siden debatter i
Europa om atomvåpen i Europa aldri kan bli Europadebatter? Hvorfor må
debatter kalles "Europadebatter" for å bli Europadebatter? Hva er det f.eks.
som gjør at miljøbevegelsens debatt om den internasjonale forurensningen i
hele Europa ikke er en ekte Europadebatt? Kort:
2) Hvorfor kan kritiske debatter om forhold i Europa aldri bli virkelige
Europadebatter? (Hvorfor må de i stedet nødvendigvis bli debatter om
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europeisk kapitalisme, europeisk utbytting europeisk opprustning/nedrustning
osv.?)
Begrepet Europa er med andre ord et politisk meningsløst begrep. Det
postulerer at noen europeiske forhold er mer europeiske enn andre. Det
postulerer at Europa er et spesielt politisk fenomen som man må føre egne
debatter om, mens debatter om en rekke konkrete europeiske forhold, slik som
forurensning, atomvåpen, arbeidsløshet osv., aldri blir virkelig "europeiske".
En positiv holdning til byråkratiet i Brussel skaper en identitet mellom EF og
Europa. En kritisk holdning skaper en ikke-identitet, det vil si splid og
uhygge: "La oss aldri få et nytt 1972! Det vil bli en ulykke for landet!"
(=DNA) - nesten like alvorlig som et nytt 9. april.
Intet annet ord er mer tilslørende en ordet "EUROPA" i dagens debatter.
Det er et ideologisk begrep, en ren og skjær forestilling uten egentlig
begrepsinnhold utover en snever geogafisk betydning. Bruken av dette
"begrepet" i de politiske debatter kan bare foregå på Ja-til-EF-sidens
premissen For å gjøre EF tiltrekkende, må de motsetningsfylte, problematiske
sidene løftes opp i en europeisk sfære. Ordet skal mane frem en identitet som
ikke fins. Debatten må gjøres til en strid for eller mot EUROPA, altså for
eller mot en ren forestilling.
Om det går an å stå utenfor EUROPA? I SVs opplegg for sin EUROPADEBATT spør partiets europeer, Paul Chaffey: "Hvor alene kan Norge være
i Europa?" Det må manes, ufrivillig eller frivillig, frem en frykt for at Norge
kan bli et nytt ALBANIA, det vil si til et land "utenfor" EUROPA. ALBANISERINGEN AV NORGE er vår tids største fare!
Hvor langt skal ideologiseringen av den politiske debatt i Norge gå?
Hvem er mest albanisert i sine hjemevinninger, de som i sin intellektuelle
provinsialisme er skremt av "faren" for at Norge noen gang kunne løsrive seg
fra sin internasjonale innfletting, eller de som forlengst har erkjent at dette er
et skinnproblem, og følgelig aldri i sin villeste fantasi reiser spørsmålet om
"hvor alene kan Norge være i EUROPA"? Frykten for albaniseringen av det
høykapitalistiske Norge er intet annet enn utslag av "albansk" provinsialisme.
Slik provinsialisme er bare mulig i norske europadebatter. Europadebatter
foregår kun i europeiske provinser. Mens den norske "provinsialisme" var en
forutsetning for opprettelsen av et i internasjonal sammenheng avansert,
borgerlig demokrati i perioden 1814-84, er provinsialismen idag et ståsted for
å undergrave denne demokratiske vinningen (parlamentarismen).
EF-kampens historie i Norge har helt fra 1961 vært en kamp om hvilken
benevnelse som skulle brukes om det som i dag offisielt kalles Det europeiske
felleskap, EF. De som husker hva som skjedde, vet at betegnelsen EF var et
produkt av kampen mot norsk medlemskap i EEC i 1971-72.1 hele perioden
fra den første EF-kampen i 1961 til utgangen av 1971 var den offisielle
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forkortelsen EEC, European Economic Community, eller Fellesmarkedet på
norsk. Betegnelsen EF/Det europeiske felleskap ble innført våren 1972 av
Bratteli-regjeringen som den nye offisielle betegnelsen. Herfra ble den
ytterligere bearbeidet til kort og godt Fellesskapet, slik at man var enten for
eller mot Fellesskapet. Navneforandringen var bevisst retorisk og taktisk: For
det første trengte stridens eple, sett fra regjeringen, et mer positivt, tiltrekk
ende navn. For det andre måtte EEC-navnet, som var hamret inn av Nei-siden,
forandres og dermed ugyldiggjøres, slik at Nei-siden, som til da bare hadde
brukt det offisielle navnet, skulle miste sitt hegemoni i navnsettingen av
stridens gjenstand og tema for folkeavstemming: Ja eller Nei til EEC versus
Ja eller Nei til EF.11 Ved å forandre navnet til EF, gjorde regjeringen
voteringsemnet mer sammenfallende med benevnelsen på organisasjonen Ja
til EF. Dagens betegnelse EF er altså Ja-sidens spåkbruk. Bare Ja-sidens
språkbruk kan bli offisiell.
I EF-kampens nåværende fase er språkbruken løftet opp på et enda høyere
nivå. I dag dreier det seg om EUROPA: For eller mot Europa. Denne bruken
av ordet "Europa" kan være en retorisk bevisst og distansert bruk: retorikeren
vet at ordet er politisk meningsløst, men bruker det av rent ideologiske
grunner for å bevege tilhøreren og leseren i retning av et positiv EF-standpunkt Europa er for den ansvarlige retoriker ikke et begrep han tenker med,
men nettopp bare et ord, et påvirkningsinstrument for bestemte politiske
formål. Selv tenker han i andre, reelle begreper.
Den andre og mest utbredte bruken er spontan og naiv. Språkbrukeren
ikke bare bruker ordet "Europa", men "tenker" med det. Politisk tenkning med
et slikt "begrep" kan bare bli grøt av typen: "Hvor alene kan Norge være i
Europa?". Eller: "Europa må forsvare sine posisjoner" (Jagland s. 94) osv..
Det som kjennetegner denne "europeiske" tenkemåten, er at den produserer
en spåkbruk der ordet "Europa" ustanselig opptrer som grammatikalsk subjekt
som f.eks.: "Europa må forvare sine posisjoner", bl.a. mot USA og Japan i
den imperialistiske konkurransekampen. "Europa" som grammatikalsk subjekt
i slike sammenhenger uttrykker en imperialistisk interesse. Det grammatikalske subjektet postulerer et virkelig subjekt, at Europa er et subjekt med en
bestemt identitet som forsvarer seg mot andre subjekter som truer denne
identitet. Dette underliggende subjektet fins imidlertid ingen steder. Når det
likevel brukes, er det fordi Europa tillegges samme betydning som EF: Den
europeiske storkapitalens politiske apparat. Byttes "Europa" ut med "EF" blir
setningen i prinsippet meningsfull: "EF må forsvare sine posisjoner". EF er
ikke her bare et grammatikalsk subjekt, men også et virkelig, politisk subjekt:
Nemlig EF-organisasjonen.
Man kan være enig eller uenig i at EF bør forsvare sine posisjoner.
Påstanden viser til et politisk subjekt som vi kan forholde oss til. Den første
varianten "Europa må forsvare sine posisjoner" er, når Europa ikke er et
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dekknanvn for EF, og europeisk imperialisme i konkurranse med den japanske
og amerikenske, en meningsløshet Men selvfølgelig er ’'Europa" i denne
påstanden anno 1991 bare et forskjønnende uttrykk for EF. I praksis forstår
vi godt hva som menes. Verre er det når "Europa" blir en premiss for politisk
tenkning, eller en premiss for problemstillinger i DNAs og SVs Europadebatter. Det må bli ideologi. Teksten på omslaget til Jaglands bok om at "det er
på høy tid at det oppstår en ideologisk debatt om Europas framtid - i Norge",
har bevist sin sannhet (Arbeidsoppgave til leseren: Analyser grammatikalsk
og politisk ordet "Europa" i setningen: "Det er på høy tid at det oppstår en
ideologisk debatt om Europas framtid". Besvarelsen sendes til redaksjons
komiteen på DNAs landsmøte 1992 og til SVs stortingsgruppe (med gjenpart
til Landsstyret)).
Den eneste type setninger hvor begrepet Europa kan opptre meningsfullt,
ikke-tilslørende som grammatikalsk subjekt, er hvor begrepet refererer til
Europa som geografisk størrelse, f.eks. "Europa er en verdensdel som strekker
seg fra Ural til Island". Alle andre slags subjektforekomster av ordet "Europa"
er ideologiske. Hvis du støter på noen form for språkbruk der Europa opptrer
som politisk subjekt, står du under politisk påvirkning. Påvirkningsagenten har
enten en gjennomtenkt formål, eller er selv så påvirket av ordet "Europa" at
han/hun har EUROPEISKE DRØMMER på høylys dag.
ALB ANISERINGEN AV NORGE er motstykket til den europeiske drøm,
nemlig den NORSKE EUROPEERS MARERITT.
(September 1991)

Noter
1) Thorbjørn Jagland: Min europeisk drøm. Tiden norsk forlag. Oslo 1990. Forlaget
ga samme år ut to andre EF-bøker. Anders Bjartnes: Dette bør du vite om EF (2.
utgave) og Frogner: Europavei 3. Sosialdemokratiet i Norge, Norden og Europa
på 1990-tallet. Alle er Ja-til-EF-bøker. Kritiske bøker om EF ble ikke utgitt på
forlaget dette året (eller året før eller året etter). Bjartnes’ bok er den beste
ettersom den gir en del informasjon og drøfter en del problemstillinger på en åpen
og nøktern måte. Forfatteren opplyser dessuten at han skriver boken ut fra en
Ja-holdning til EF. Det er anstendig gjort sammenlignet med Jagland. Derimot er
forlagets omslagstekst hemmningsløs: ’’Vårt eget historiske nei satte et punktum
for informasjon om EF og vår egen lyst til å bli informert”. Sitatets "vi” og ”vårt"
henspeiler ikke bare til forlagets redaksjon.- Frogner legger heller ikke skjul på
sitt EF-standpunkt. Slik sett er den anstendig nok. Bokens viktigste og sanneste
påstand er sannsynligvis følgende: ”1 det hele tatt har vi ikke mange intellektuelle
i Norge. Det er sjelden at det kommer spennende politiske eller litterære
debattbøker” (s.161). Boken er en bekreftelse av denne påstanden.
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2)

Jagland påpeker riktig at meningen med EØS-prosessen er at "EFTA-landene skal
knyttes nærmere EF-dynamikken", og EØS-prosessen er ikke "funnet opp av
partitaktiske grunner" (s.22). "EØS-sporet er ikke valgt fordi Arbeiderpartiet ikke
tør ta standpunkt til medlemskap i EF. Jeg kan bare tale på vegne av meg selv,
men jeg mener vi bør se hva EØS-prosessen fører til før vi tar standpunkt til
EF-medlemskap. Dette er ingen taktisk manøver..." (s.81). "Uten Norge under Gro
Harlem Brundtlands ledelse hadde det ikke blitt noen EØS-prosess" (s. 81).."Men
EØS er ikke noe alternativ til EF, slik enkelte tror. EØS-prosessen passer inn i
EF’s egen strategi for samling av Europa" (s. 83). At partisekretærens personlige
mening raskt ble partiets, forundrer ingen. Påstanden om at EØS ikke er noe
(selvstendig) alternativ til EF, er også riktig. Det burde DNA fortelle til Kristelig
folkeparti! Med henvisning til en avklaring av EØS-saken har en rekke fagforbund
i LO maktet å avvise kravene om at EF-saken ble tatt opp til behandling på
landsmøtene våren 1991, hvilket viser at det faglig-politiske samarbeidet mellom
DNA og LO fungerer fortsatt

3)

Formuleringen skal være Einar Gerhardsens og henviser til det selvfølgelige
forhold at de viktigste beslutningene for å sikre styringen i et parti, fattes på et
uformelt ikke-organisatorisk grunnlag, gjemeforut for de oranisatoriske prosesser.
Dette er ikke bare normalt, men sannsynligvis helt nødvendig for at et parti skal
fungere: Før partiorganisasjonen vedtar en debatt, må noen ha en vilje og hensikt
med denne debatten. Disse "noen" kan ikke være andre enn den reelle partiledel
sen. Den politiske konklusjon på debatten må være foregrepet. Bare slik kan en
god politisk ledelse demonstrere sin evne til å lede. Det er derfor intet konspiratorisk i dette. Jo bedre et parti er organisert, desto nødvendigere er det at viktige
beslutninger tas på denne måten, idet feilaktige beslutninger reelt fattet på
"demokratisk vis" ellers vil få tilsvarende større skadelige konsekvenser for
partiet.

4)

J.fr. fotnote 3. Formuleringer av typen "Dette er ikke partitaktikk" forekommer
sannsynligvis bare når taktiske hensyn virkelig står på spill. Den forekommer flere
ganger hos Jagland, j.fr. f.eks. sitater i fotnote 2.

5)

Parlamentarismens prinsippielle begrensning i forhold til spørsmålet om økono
misk demokrati har jeg drøftet bl.a i Vardøger nr. 12 i artikkelen Planøkonomi,
arbeidermakt og statskapitalisme. Begrensningen ligger i at parlamentarismen,
knyttet sammen med allmenn stemmerett, gir massene rett og mulighet til deltak
else i de politiske prosesser uten at eiendomsforholdene, dvs. de økonomiske
styringsforholdene berøres eller utfordres. Denne avgrensning, eller prinsippielle
adskillelse mellom politisk og økonomisk makt, er en grunnleggende forutsetning
både for de eiendomsløse massenes deltakelse i den politiske prosess (allmenn
stemmerett, organisasjonsfrihet) og for at store massepartier kan bli regjeringspar
tier, ja, til og med "statsbærende" under kapitalistiske forhold. (J.fr. det som nå
skjer i Sør-Afrika). - Dette betyr imidlertid ikke at parlamentarisme ikke ér en
sentral forutsetning for økonomisk demokrati. Det vil alltid være et behov for å
trekke en skillelinje mellom økonomi og politikk selv om økonomien har politiske
konsekvenser og politikken økonomiske. Forsøkene på å utvikle en planøkonomi
i Sovjetuninoen manglet - av de samme historiske årsaker som avlet den russiske
revolusjonen i 1917 - helt de konstitusjonelle forutsetningene (parlamentarisme)
som er nødvendige for å foreta de instititusjonelle avveiningene mellom politikk
og økonomi. Dermed manglet det institusjonelle nivå som trekker grenselinjen
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mellom plan og marked gjennom politiske, demokratiske prosesser. Når partiet,
som politisk organisasjon, ved slutten av 1920-årene både ble statsmakt og eiendomsmakt, var grunnlaget for planøkonomi ikke lenger til stede, men ble tvert om
svekket i forhold til Den nye økonomiske politikk tidligere i 20-årene. Planøkono
mien ble kommandoøkonomi - en varig unntakstilstand av krigsøkonomi både i
krig og fred. Sammen med fraværet av godt utviklete kapitalistiske produktivkrefter og en stor og godt organisert arbeiderklasse betyr dette at det historiske
grunnlaget for planøkonomi trolig aldri har vært tilstede i Sovjetunionen. Dette er
verdt å merke seg når venstresiden skal diskutere sosialisme i Europa, dvs. plan
versus marked.
6)

Den EF-inteme striden om EF-unionen er blant annet knyttet til striden om
EF-parlamentets stilling i forhold til Kommisjonen og Ministerrådet. Motstanderne
av EF-parlamentarismen er de sterke kreftene i Kommisjonen. De hevder at
Kommisjonen og Ministerrådet, som utpekt av ’’demokratisk valgte og parla
mentarisk styrte regjeringer” i de enkelte land, egentlig er en mer demokratisk
ordning enn parlamentarisme. En EF-parlamentarisme vil, hevdes det, snarere
svekke den nasjonale innflytelsen over EF’s sentrale institusjoner. - Men en poli
tisk union uten parlamentariske forhold mellom en lovgivende og en utøvende
statsmakt, hva slags union vil det bli? Det spørsmålet bør DNA avklare med sin
partidebatt!

7)

Der Spiegel, nr. 18/91.

8)

Stat og Styring, nr. 5/91. Bare i tilknytning til Kommisjonen må det ansettes 400
norske byråkrater.

9)

SV hadde i juni 91 en delegasjon til Brussel. Blant delegatene var Raymond
Johansen, Oslo. Arbeiderbladet: ”Det var ikke mye Europadebatt på landsmøtet
for et par måneder siden?” Johansen: ”Nei, det var en skrekkelig opplevelse, men
vi er i ferd med å gjøre opp for det”. (Arbeiderbladet 27.06.1991).

10) Undertegnede er medlem av SV’s landsstyre. Han fremmet i møtet 1.-2. juni 1991
et forslag til debattopplegg som var mer internasjonalt orientert enn partiledelsens
opplegg til ’’Europadebatt”. Dessuten stilte forslaget seg kritisk til begrepet
Europadebatt. For partiets ledelse var det meget viktig å få med nettopp dette
begrepet og mye prestisje ble satt inn på det Resultatet ble som vanlig et
kompromiss som bidrar til at debatten renner ut i sanden.
11) En av forfattems døtre fylte 5 år i september 1972 og deltok i EF-striden. Hun
”var” Ja til EF, men Nei til EEC - en perfekt refleks av tidens retoriske gny.
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