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Til leserne
For tre år siden planla vi å gi ut et Vardøger-nummer om EF som skulle
komme i 1991. Men stoffmengden vokste etterhvert langt utover rammen for
ett nummer. Derfor gir vi i 1992 ut to numre med EF som tema.
Vardøger 22: EF - fra fellesmarked til forbundsstat?(II), som kommer i
juli/august 1992, bør leses i sammenheng med dette heftet. Av innholdet i
Vardøger 22:
Lars Mjøset:
Hanne Bjurstrøm:
Rune Skarstein:
Ådne Cappelen:
Kåre Hagen:
Einar Belsom:

Atlantisk, europeisk og nordisk integrasjon
EF-institusjonene
’Festung Europa’? - EF i trekantforholdet med USA og
Japan
Finanspolitikken innenfor den europeiske
monetære union
Den sosiale dimensjon i EF
Miljøkonsekvenser av EFs indre marked

Forrige Vardøger som omhandlet EF (nr. 4,1971) begynte med en "Bruksveiledning" på side 1. Der heter det blant annet: "Ta selv initiativet til EECmøter der dere bor,... skriv innlegg i lokalpressa og andre aviser, og ’kok’ da
så mye dere vil fra Vardøger." Dette rådet lar vi gjelde også for de to
Vardøger^heftene om EF som gis ut i 1992.
*

På nyåret i 1990 flyttet Vardøger inn i nytt kontorlokale som vi måtte sette
i stand på egen bekostning. Det viste seg å bli en stor økonomisk belastning.
Høsten 1991 sendte vi derfor bønnebrev om økonomisk støtte til flere
veteraner blant våre abonnenter. Resultatet var over all forventning; og det
gjør oss i stand til å gi ut hele tre numre i 1992. Med dette vil vi takke alle
som ga oss økonomisk støtte til å sette i stand det nye kontoret.
*

På grunn av økte kostnader har vi fra og med dette nummeret satt opp
abonnementsprisen til kr. 60,- pr. hefte.
*

Dette nummer av Vardøger skulle hatt en fullstendig innholdsfortegnelse for
numrene 16 til 20. Av plasshensyn vil denne innholdsfortegnelsen komme i
Vardøger 21 (mai 1992).

Redaksjonen
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Rune Skarstein
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 gjennomsnittsjournalist 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 EFkommisjonen 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 Cecchinirapporten, de ulike tekniske standarder, forskrifter og produktnormer i EFlandene. 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 80årene, 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 konsumentbeskyttelse 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 EFlandene 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 EFlandene 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 80årene 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 Fagerlids 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 bedriftsherrenes 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 kapitalismetilhengere 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 EFstrategenes 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 EFnivå. 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 "Sosialcharteret". 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 tautrekkeing 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 pentaklorfenol (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-institusjonenes 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 regjeringskontrollerte 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 "Europatanken" 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.

Noter
1)

Paolo Cecchini et.al.: The European Challenge 1992 - The Benefits of a Single
Market, Hants 1988. Denne rapporten er EFs offisielle program for "det indre
marked". Norsk utgave: Europa ’92 - realiseringen av det indre marked, Dagens
Næringslivs Forlag, Oslo 1989. Dessverre er den norske oversettelsen meget dårlig,
foruten at den er vel fire ganger så dyr som den engelske. At det faktisk er et
marked for denne oversettelsen, sier mye om norske næringslivslederes
"konkurranseevne". I sitatene i denne artikkelen har jeg på flere punkter korrigert
den norske oversettelsen.

2)

E. Davis et.al.: 1992: Myths and Realities, London Business School, Report Series,
London 1989, s. 28.

3)

Cecchini-rapporten, norsk utgave, op.cit., s. 63 og 122. (Jfr. engelsk utg., op.cit.,
s. 26 og 67.)

4)

Jfr. f.eks. Jochen Michaelis: "Mutual Recognition of National Regulations in the
EC", Intereconomics, Sept./Oct. 1990, s. 215ff. Cassis de Dijon er egentlig navnet
på en fransk solbærlikør. 170-årene forbød vest-tyske myndigheter import av dette
produktet under etiketten "likør" fordi den etter tyske forskrifer hadde for lav
alkoholprosent til å kunne kalles likør. Frankrike klagde forbudet inn for EF, og
20. februar 1979 avsa EF-domstolen kjennelse i saken som ga den franske ekportøren medhold.

5)

Michaelis, ibid., s. 216.

6)

Cecchini-rapporten, norsk utg., op.cit., s. 67.

7)

Kommisjonen planlegger å erstatte narkotikakontrollen ved grenseoverganger med
et felles EF-narkodkapoliti. Men de har ikke noe svar på hvordan en slik
politistyrke skal kunne hamle opp med den italienske mafiaen, som forlengst har
sikret seg monopol på narkotikahandelen i Italia. Med åpne grenser får mafiaen
fritt spillerom i hele EF-området.

8)

For eksempel inneholder ikke EF-direktivet noen unntaksklausul for industri under
utvikling ("infant industries"), slik GATT-regelen gjør.
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9)

Oversatt fra Cecchini-rapporten, engelsk utgave, op.cit., s. xix og xvii. Min
uthevning. (Jfr. norsk utgave, op.cit. s. 19/20 og 17.

10) Cecchini-rapporten, op.cit., norsk utgave s.169; engelsk utgave s. 97.
11) John MacCallum: ’’Unemployment in OECD Countries in the 1980s”, The Econo
mic Journal, Vol. 96, Dec. 1986, s.949. For en mer popularisert fremstilling, jfr.
Rudiger Dombusch: "Employment: Europe’s Challenge for the ’80s", Challenge,
sept./okt. 1986, s. 11-18.
12) Bob Rowthom and A. Glyn: "Diversity of Unemployment Experience since 1973",
i S. Marglin and J. Schor (eds.): The Golden Age of Capitalism - Reinterpreting
the Postwar Experience, Oxford University Press 1990, s. 254.
13) Jfr. The European Economy - Supplement A, No.5, Mai 1991, tabell 23, s. 10.
14) Der Spiegel Nr. 50, 09.12.91, s. 128.
15) Der Spiegel, 46. Jahrg., Nr. 1, 30.12.91, s'. 67.
16) Jfr. Hansjorg Herr und Andreas Westphal: "Zum Verhåltnis von realwirtschaftlicher
und monetarer Integration Westeuropas", Prokla 75, Nr. 2, 1989, spesielt s. 77 83; og E. Davis et.al.: 1992: Myths and Realities, op.cit.
17) Neue Ziircher Zeitung, 25.-26.06, 1989. Kursiver i originalen.
18) Jfr. Karl Polanyi: The Great Transformation, 11 ed., Beacon Press, Boston 1971.
19) Bjorn Johnson: "Project 1992 eller ’The Empire Strikes Back”', Nordisk Tidskrift
for Politisk Ekonomi, Nr. 25/26, 1990, s. 17 og 18.
20) Thomas Hanke: "Charta der Allgemeinplåtze", Die Zeit, Nr. 26, 23.06, 1989, s.25.
21) "Miljøagenturet" ble opprettet i 1990 etter mangeårig press fra EF-parlamentet.
Men Kommisjonen sørget for at dette organet skal ha ytterst begrenset myndighet.
Det skal bare samle inn miljødata fra medlemslandene, og det skal ikke ha noen
slags kontrollmyndighet Dessuten skal Kommisjonen kunne holde miljødataene
hemmelige for offentligheten. Opprettelsen av dette avmektige organet vakte
utbredt harme i det like avmektige EF-parlamentet (jfr. Stefan Wichmann:
"Behorde ohne Biss", Die Zeit, Nr. 13, 23.03, 1990, s. 37; og Lothar Griindling:
"Umweltpolitik", i: W. Weidenfeld und H. Wessels (Hg.): Jahrbuch der
Europåischen Integration 1989190, Bonn 1990).
22) Jfr. "Strahlenschutz - Rechnung mit Tricks", Der Spiegel, Nr. 42, 12.10, 1987,
s. 60 67.
23) Jfr. "EG-Schwindel um Auto-Abgaswerte", Der Spiegel, Nr. 25, 19.06., 1989.
24) "Gift fiir Europa", Der Spiegel, Nr. 2, 08.01, 1990, s. 160-61.
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25) Jfr. "Harmloser Stoff’, Der Spiegel, Nr. 10, 04.03, 1991, s. 38.
26) 1992 - The Environmental Dimension. Task Force Report on the Environment and
the Internal Market, Economica Verlag, Bonn 1990, s. 5. Rapporten ble laget av
tolv fremstående miløeksperter og økonomer fra EF-landene under ledelse av Jos
Delbeke. Normalt skulle en slik rapport ha blitt publisert av Kommisjonen.
Ekspertgruppen ga den imidlertid ut på egen hånd, på et tysk forlag.
27) Ibid., s. 9-10 og s. 272-283.
28) H.M. Enzensberger: "Brussel oder Europa - eins von beiden" i samme forf.: Der
Fliegende Robert, Suhrkamp, Frankfurt M. 1989, s. 119 .
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Anders Skonhoft
EF-INTEGRASJONEN OG ØKONOMISK UTVIKLING I
EUROPA*

Innledning
Det er vanlig å betegne perioden 1950-73 som de kapitalistiske industrilande
nes gyldne vekstperiode ("The Golden Age"). Sammenliknet med tidligere
perioder og årene etterpå, var produksjonsveksten raskere og produktivitets
veksten høyere, arbeidsledigheten og inflasjonen lavere. Riktignok var det
visse tilbakeslag i 1950- og 1960-årene, men disse var svake og av kortvarig
karakter. I hele OECD-området vokste bruttonasjonalproduktet (BNP)
gjennomsnittelig med noe under 5 % pr. år i perioden 1950-73 mot omtrent
det halve i årene etter 1973. Bruttonasjonalprodukt pr. innbygger vokste med
ca. 3.5 % pr. år 1950-73, mot under 2 % i 1973-89, og arbeidsledigheten var
av størrelsesorden 2-3 % i 1950- og 1960-årene mot 8-10 % i 1980-årene.1
Årsaken til etterkrigsperiodens lange økonomiske oppgangsperiode har
sammenheng med mange faktorer. Den sannsynligvis mest robuste forklar
ingsmodellen tar utgangspunkt i at det var tilstede et spesielt gunstig
vekstklima like etter den andre verdenskrig. Enkelte av de faktorer som skapte
dette vekstklimaet var et resultat av krigen, mens andre faktorer forbindes med
et uutnyttet vekstpotensial fra mellomkrigsperioden. Det gunstige vekstkli
maet hadde også nær sammenheng med det utviklingsnivå mange av
industrilandene hadde nådd i slutten av mellomkrigsperioden som muliggjorde
en etterfølgende vekstinnhenting, eller "catch-up" prosess, i forhold til
lederlandetUSA. Den lange og vedvarende veksten hadde ellers sammenheng
med en rask teknologisk framgang i 1950- og 1960-årene, samtidig som
reduserte handelshindringer la grunnlaget for en sterk ekspansjon av handelen
mellom de utviklete industriland.2
I dette gunstige vekstklimaet ble EF etablert ved at de seks landene
Frankrike, Belgia, Italia, Luxemburg, Nederland og Vest-Tyskland inngikk
avtalen om Det europiske økonomiske fellesskap, den såkalte Romatraktaten,
i 1957.1 følge Romatraktaten var formålet med EF å skape økonomisk vekst,
øke levestandarden, sikre en balansert økonomisk ekspansjon og sikre et
nærmere forhold mellom medlemsstatene. Virkemidlene var etableringen av
et fellesmarked med fri bevegelse av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital,
tilnærming av medlemslandenes økonomiske politikk og felles toll- og
handelspolitikk overfor tredjeland.3 Men sannheten er vel snarere at dannelsen
av EF i første rekke var ment å sikre den europeiske storkapitalen en stort og
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stabilt indre basismarked i den internasjonale konkurransekampen. Eller for
å bruke den militære, og treffende, språkbruken til EF-arkitekten Walter
Hallstein: ’’Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis og
eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft".4
1 1973 ble EF utvidet med tre nye land; Danmark, Irland og Storbritannia..
Og i 1980-årene fulgte nye utvidelser hvor noen av de fattigste europeiske
land ble medlemmer. Således ble Hellas medlem i 1981, mens Portugal og
Spania ble medlemmer i 1986. De seks opprinnelige medlemsland (EF6)
utgjorde drøye 50 % av befolkningen i den europeiske del av OECD-området
i 1960. De senere territorielle utvidelser har økt disse andeler til 68 % i 1973
og nær 80 % i 1989. Produksjons- og befolkningsmessig utgjør således EFlandene det absolutte tyngdepenkt i Europa i dag (jfr- tabell 1).

Tabell 1. Befolkning i EF (mill.)
1960

1973

1989

EF
OECD-Europa

172.5
336.2

256.7
378.8

323.9
407.9

Andel EF (%)

51

68

79

Kilde: OECD Labour Force Statistics
aI 1960 EF6, 1973 EF9 og 1989 EF12

EF-integrasjonen var tilsynelatende vellykket fram til midten av 1970-årene.
Den generelle velferd økte jevnt og klimaet for vekst og akkumulasjon var
godt. Oljeprissjokket i 1973 og de etterfølgende års svake vekst og sterkt
økende arbeidsledighet, reiste imidlertid en rekke spørsmålstegn ved hvor
vellykket prosjektet var. Vekstutflatningen og særlig økt arbeidsledighet fikk
nemlig et sterkere gjennomslag i EF-landene enn i det øvrige OECD-området.
I tillegg kom beslutnings- og koordineringsproblemer i EF-organene klarere
fram, problemer som ble aktualisert og forsterket etter Storbritannias inntreden
i 1973. Av denne grunn ble etterhvert EF-organene nokså handlingslammet,
integrasjonsprosessen stoppet mer eller mindre opp og den europeiske
storkapitalen var høylydt misfornøyd. Skiftet kom i 1985 gjennom den såkalte
Hvitboken med forslag om 1500 direktiver og forordninger som burde vedtas
for å oppnå den gamle målsetting om et felles indre marked. Dette er kjent
som planen om Det indre marked 1992 (DIM). Og senere samme året ble
Romatraktaten endret på en rekke viktige områder via Enhetsakten. Det
sentrale punkt i Enhetsakten er at EF’s beslutningsregler ble endret fra
enstemmighet til beslutninger gjennom (stort sett 2/3) kvalifisert flertall.
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Utgangssituasjonen
Krigen og et uutnyttet teknologisk potensiale fra mellomkrigsperioden var som
nevnt hovedårsaken til det gunstige internasjonale vekstklimaet like etter
krigen. Dette gunstige vekstklimaet kombinert med et sterk etterspørselspress,
delvis betinget av en massiv dollarinnsprøytning (Marshallhjelpen), bidro til
at de fleste vest-europeiske land rundt 194748 hadde nådd førkrigsnivåets
produksjonsvolum. For Vest-Tyskland, Østerrike og Italia tok det naturligvis
noe lenger tid, men ikke lenger enn at bruttonasjonalproduktet nådde nivået
før krigen rundt 1951-52.5 Samlet sett lå de europeiske land imidlertid lenger
bak den ubestridte økonomiske stormakt USA i begynnelsen av 1950-årene
enn like før den andre verdenskrig.6 For Vest-Europa var bieffekten av den
andre verdenskrig en "kreativ destruering" av økonomien; moderne realkapital
investert like etter krigen erstattet gammel, delvis ødelagt kapital. Derimot
virket krigen utelukkende vekststimulerende på amerikansk økonomi.
Handelen økte raskt mellom industrilandene de første etterkrigsår, og en
rekke internasjonale avtaler ble inngått for å sikre det internasjonale varebyttet
og storforetakenes internasjonale ekspansjon. Bretton Woods-konferansen i
1944 resulterte i opprettelsen av Valutafondet (IMF) og Verdensbanken. Begge
disse organisasjoner hadde internasjonale betalingsproblemer som hovedsak.
Tollforhandlinger resulterte i opprettelsen av GATT i 1948, og Organisasjonen
for europeisk økonomisk samarbeide (OEEC) ble opprettet det samme år i
forbindelse med Marshallplanen. Ganske snart ble imidlertid OEEC’s viktigste
oppgave å lette handelen mellom medlemslandene, og det ble opprettet en
multilateral europeisk betalingsordning. Senere tok organisasjonen også opp
andre europeiske samarbeidsproblemer, bl.a. samordning av konjunkturpolitikken. I 1961 ble organisasjonen reorganisert og gitt nytt innhold, og navnet
skiftet til OECD. USA og Canada ble samtidig tatt opp som fullverdige
medlemmer.7
Det første skritt i retning av en organisert markedsdannelse i Europa ble
tatt allerede under krigen, i og med at Belgia, Nederland og Luxemburg
inngikk avtalen om en økonomisk union (Benelux) i 1944. Markedsintegrasjo
nen gikk videre ved at disse land sammen med Frankrike, Vest-Tyskland og
Italia i 1952 etablerte Den europeiske kull og stålunion. Denne unionen
representerte et fellsmarked for stål, jernmalm og kull. Drøyt fem år senere
inngikk så de samme land avtalen om Det europeiske økonomiske fellesskapet,
Romatraktaten.
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) trådte i kraft i begynnelsen av
1960 med Danmark, Norge, Portugal, Sveits, Sverige, Storbritannia og
Østerrike som medlemsland. Finland var assosiert medlem, og Island ble
medlem i 1970. EFTA-avtalen innebar at toll og kvoterestriksjoner mellom
medlemslandene skulle avvikles for industriprodukter over noe tid. I
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motsetning til EF-blokken, hadde imidlertid EFTA-landene ingen felles tollsats
overfor tredjeland.
Vest-Tyskland var det klart dominerende land i EF fra starten av. Det
tyske Wirtschaftswunder ble selve kjennetegnet på Vest-Tyskland i 1950- og
60-årene, og tyske storforetak innen stål, maskinindustri og elektronisk industri
ble raskt de dominerende innen sine områder i Europa. Allerede i 1954 var
produksjonen pr. innbygger større enn i det andre økonomiske hovedlandet i
EF, Frankrike. Den tyske frammarsj forsatte utover i 1950-årene og, som det
framgår av tabell 2, var produktiviteten betydelig høyere enn i Frankrike i
I960.8 På den annen side var arbeidsledigheten større i Vest-Tyskland.
Ledigheten i Vest-Tyskland hadde imidlertid vist et sterkt trendmessig fall
gjennnom hele 1950-årene; fra over 8 % i 1950 til nær ingen ledighet i I960.9

Tabell 2. Produksjon og arbeidsledighet EF6
BNP pr. innbygger
1960 (USA =100)

Gjennomsn.arb.ledighet 1950-60
(i%)

Belgia
Frankrike
Vest-Tyskland
Italia
Luxemburg
Nederland

49
53
61
47
74
60

4.0
2.1
4.6
6.9
n.a.
2.5

Gjennomsnitt
EF6*

57

4.0

Kilde: BNP pr. innbygger; egne beregninger, se note 8. Arbeidsledighet; A.
Maddison: Phases of capitalist development, Oxford University Press, Oxford
1982, tabell C6.
n.a. =data mangler
‘Uvektet gjennomsnitt

Av de andre opprinnelige EF-land var BNP pr. innbygger i Nederland omtrent
på linje med nivået i Vest-Tyskland i 1960, mens det var vesentlig høyere i
Luxemburg. Produksjonsevnen var lavest i Belgia og Italia. Ut fra dé to
indikatorer arbeidsledighet og BNP pr. innbygger var Belgia og Italia de land
som var minst utviklet av de opprinnelige 6 EF-land, og begge landene hadde
et betydelig vekstpotensial vis å vis de øvrige EF-land. Og med datidens
målestokk hadde de store uutnyttede arbeidskraftsreserver på grunn av stor
arbeidsledighet. Italia hadde i tillegg en stor jordbruksbefolkning som viste seg
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å lette den senere økonomiske transformasjon.10 Jorbrukets dominerende
stilling og den svake industrielle basis, understreker det særegne ved Italias
utgangsposisjon i EF.
Hvordan var så situasjonen i EF-landene sammenliknet med de øvrige
OECD-land? Industrien i USA var fortsatt de europeiske hovedlandene helt
overlegen, og som tabell 2 viser, var BNP pr. innbygger i EF i gjennomsnitt
drøye halvparten av nivået i USA rundt 1960. Produksjonsevnen var på den
annen side naturligvis betydelig høyere enn i de fattige Sør-Europeiske land,
men noe lavere enn i EFTA-landene. Dette framgår av tabell 3 som gir en
sammenlikning med de seks EFTA-landene Østerrike, Finland, Island, Norge,
Sverige og Sveits (EFTA6).11 Den høye produksjonsevnen i Sveits forklarer
imidlertid hele forskjellen mellom EF6 og EFTA6, i det BNP pr. innbygger
her lå svært nært opp til nivået i USA i 1960. Normert til USA (=100) var
produksjon pr. innbygger i Sveits 91. Tilsvarende andeler i Østerrike og
Finland var 47, i Norge og Island henholdsvis 56 og 57 og i Sverige 69. Sveits
unntatt, lå derfor EFTA-landene på nokså lik linje med EF-landene i 1960.
Som følge av den høye produksjonsevnen i Sveits var det større interne
forskjeller i produksjonsevne i EFTA-blokken enn i EF6.
Arbeidsledigheten var vesentlig lavere i EFTA6 enn i EF6. Den
gjennomsnittelige ledighet i Østerrike i 1950-årene var noe under 4 %.
Forøvrig var arbeidsledighet totalt fraværende i EFTA-området i 1950- og
1960-årene. Yrkesaktiviteten lå omtrent på linje med EF-nivået.12

Tabell 3. Produksjon og arbeidsledighet EF6 og EFTA6‘

BNP pr. innbygger
1960 (USA=100)
Arbeidsledighet
1950-60 (i %)

EF6

EFTA6

57

61

4.0

1.8

Kilde:Som tabell 2
‘Uvektet gjennomsnitt

Sammenfatningvis var produksjon pr. innbygger og produktiviteten nokså lik
i EF- og EFTA-landene på det tidspunkt de to handelsblokker ble etablert.
I gjennomsnitt var produksjonsevnen noe høyere i EFTA-landene, hvilket
skyldes at Sveits hadde klart høyest BNP pr. innbygger, mens det var lavest
i Italia. Alle landene, med unntak av Sveits, hadde et stort teknologisk gap vis
å vis det industrielle lederland USA på grunn av USA’s store produktivitetsforsprang. Dette teknologiske gap var noe høyere for EF-landene. Forskjellen
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mellom EF6 of EFTA6 var imidlertid mest påfallende når det gjaldt
ressursutnyttelse. Arbeidsledigheten var vesentlig høyere i EF-landene, hvilket
primært skyldes den høye ledighet i Italia. Den store ledighet, men viktigere
en stor jordbruksbefolkning som virket som et arbeidskraftreservoar for
framtidig industriell ekspansjon, samt et lavt nivå på BNP pr. innbygger, betød
at Italia hadde det beste utgangspunkt for en rask vekst de etterfølgende tiår.

Fra vekst til stagnasjon
Tilsynelatende virket EF-samarbeidet etter intensjonene de første årene. Mens
den interne handel mellom EF-landene utgjorde omlag 30 % av EF-landenes
samlete utenrikshandel i 1958, økte den jevt utover i 1960-årene til over 50%
i 1970.13 1 det store og hele vokste produksjonen i EF-landene omtrent som
OECD-gjennomsnittet i 1960-årene. Veksten var størst i Frankrike, Belgia og
Italia, mens Vest-Tysklands høye vekst fra 1950-årene viste tegn til å flate ut.
Fra 1965/66 til oljeprissjokket i 1973 er det en klar tendens i retning av at
EF-landene innhenter deler av USAs produksjons- og produktivitetsforsprang,
og veksten er også vesentlig høyere enn i EFTA-landene. Samtidig skjer det
en konvergensprosess internt i EF-området; de land som hadde svakest
utgangspunkt i slutten av 1950-årene, registrert som lavest BNP pr. innbygger,
vokser sterkest de etterfølgende år og motsatt. Også internt i de enkelte EFland finner det sted en konvergensprosess. I stor grad er imidlertid dette
vekstmønstret betinget av store flyttestrømmer fra mer perifere regioner til de
respektive lands økonomiske kjerneområder.14
Fra 1973/74 og fram til første del av 1980-årene møter imidlertid
integrasjonsbestrebelsene problemer, og EF synes ikke lenger å være i stand
til å sikre den europeiske storkapitalen gode nok betingelser i den internasjo
nale konkurransekampen. Veksten i den interne EF-handel faller15, invester
ingene reduseres16, og produksjons- og produktivitetsveksten utvikler seg
svakere enn i EFTA-landene. Videre er det klare tegn til at vekstinnhentningen
vis å vis USA tar slutt. Men viktigere fra en velferdsvurdering, er det at
arbeidsledighetsproblemet etterhvert blir svært presserende. Fra en arbeidsle
dighet på omlag 2.5 % i 1973 vokser ledigheten til godt over 10 % i midten
av 1980-årene. 1 1973 var noe over 3 millioner personer arbeidsløse i EF mot
vel 15 millioner i 1985, og særlig blir mange unge etterhvert ledige. Samtidig
tiltar inflasjonen, og stagflasjonsproblemet blir dominerende i de store EF-land.
De økonomiske problemer er delvis bakgrunnen for de krav om
organisatoriske endringer og større effektivitet i EF-systemet som ledende
kapitalgrupperinger og EF-byråkrater etterhvert kommer med.17 Men de må
samtidig forstås som krav fra kapitalinteresser som for lengst har sprengt
rammene for de europeiske nasjonalstatene. Ønskene er tosidige. For det første
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reises det krav om at dereguleringen må drives lenger, alle hindringer for fri
bevegelse av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester mellom EF-landene må
bort. For det andre kommer det krav om at beslutningsprosessen i EF-systemet
må effektiviseres. Det essensielle ved dette krav er at flertallsbeslutninger må
erstatte enstemmighet i de sentrale organer Kommisjon og Ministerråd. Dette
er som nevnt bakgrunnen for Enhetsakten av 1985 som i stor grad åpner for
vanlige flertallsbeslutninger i Kommisjonen og beslutninger med kvalifisert
flertall i Ministerrådet
For de ledende kapitalgrupperinger var dereguleringskravene naturlige og
strategiske målsettinger. For mens Romatraktaten fjernet tolltariffer og
kvoterestriksjoner for handel, ble ikke fysiske hindre (grensekontroll,
tolldeklarasjoner) og tekniske hindre (for eks. ulike produktstandarder mellom
de enkelte land) i nevneverdig grad fjernet. Konkurransevilkårene landene
imellom var fortsatt på mange områder ulike, og dette hindret i første rekke
de virkelig store industriforetak fra ytterligere ekspansjon og større markedsan
deler. Kravene om full deregulering skulle endre EF til et egentlig fellesmar
ked.18 Kravene ble vedtatt i 1985 ved at Kommisjonen la fram sin Hvitbok,
og er markedsført som planen om Det indre marked 1992 (DIM). Planen er
gjort kjent gjennom den såkalte Cecchini-rapporten.19
Men la oss vende blikket litt tilbake og se litt nærmere på hva som faktisk
skjer utover i 1960- og 1970-årene. Figur 1 viser hovedtrekkene ved
produksjonsutviklingen hvor sammenlikningsgrunnlaget igjen er EFTA-landene
og USA. Veksten i EF6 er høyere enn i EFTA6 i siste del av 1960-årene, men
etter midten av 1970-årene er tendensen motsatt. Veksten i EF-området er
videre betydelig høyere enn i USA fra midten av 1960-årene til midten av
1970-årene. Mens BNP pr. innbygger var 57 i EF6 i 1960 (USA =100) og
omtrent den samme i 1965, stiger denne andelen til omlag 70 rundt 1973/74.
Etter 1975 stopper vekstinnhentningen opp, og i slutten av 1980-årene er
produksjonsevnen vis å vis USA omtrent den samme som i 1973/74.
Tabell 4 (s. 23) viser utviklingen mer i detalj hvor vekst i BNP pr.
innbygger er vist som avvik fra USA. Både i perioden 1960-73 og 1973-82
stiger produksjonen raskere i alle EF6-land enn i USA. Etter oppsvinget i
verdensøkonomien i 1982 generert av president Reagans ekspansjonistiske
politikk, gjennom store budsjettunderskudd kombinert med en stram
pengepolitikk, gjør en motsatt utvikling seg gjeldende. Veksten i EFTAlandene er omtrent som i EF6 den første og siste periode. Det er primært i
årene like etter det første oljeprissjokk at disse land har en høyere vekst enn
EF-landene.
Som nevnt ble EF utvidet med Danmark, Storbritannia og Irland i 1973
og Spania, Hellas og Portugal i 1980-årene. Veksten i de nye EF-land er noe
forskjellig sammenliknet med de opprinnelige EF-land i 1960-årene. Den
viktigste forskjell er den høyere vekst i de sør-europeiske land, alle land hvor
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utgangspunktet var svakt i 1950-årene. For det andre var utviklingen i
Storbritannia spesielt svak i denne perioden, og som eneste OECD-land fant
det ikke sted noe vekstinnhentning vis å vis USA her. 1 1970-årene reduseres
den sterke veksten i Spania, Portugal og Hellas betraktelig, og i perioden 198289 følger de nye EF-landene stort sett vekstmønstret i EF6.
Tendensen i retning vekstutjevning internt i EF6 var som nevnt nokså klar
fram til det første oljeprissjokk i 1973. Denne tendens fortsatte også utover
i 1970-årene, mens forskjellene de aller siste år har økt, jfr. figur 2.1 lys av
Romatraktens ønske om å sikre en balansert økonomisk utvikling i medlems
statene, må tendensen til vekstkonvergens sies å ha vært rimelig vellykket.
Nye, store ulikheter oppstår imidlertid i 1980-årene som følge av Hellas,
Portugal og Spania sin inntreden. Og dette har stilt helt nye politikkrav til
ønsket om en balansert utvikling.20

Figur 1. BNP pr. innbygger, gjennomsnitt1 EF6 og EFTA6. USA=100.

Kilde: Som tabell 2
TJvektet gjennomsnitt

Vekstutjevningen har imidlertid skjedd raskere EFTA-blokken enn i EFlandene. I hele denne 30-års perioden har det vært en klar tendens til at de
land som opprinnelig lå lengst tilbake (Østerrike, Finland, Norge og Island)
har vokst raskere enn de land som opprinnelig lå lengst framme (Sverige og
Sveits). Men fordi de interne produksjonsforskjeller i utganspunktet var
vesentlig større i EFTA6 enn i EF6, har de interne forskjeller hele tiden vært
større i EFTA-landene.
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Tabell 4. BNP pr. innbygger. Årlig gjennomsnittlig vekst (%) i avvik fra USA

Belgia

1960-73

1973-82

1982-89

1.9

1.3

-1.0
-1.2

Frankrike

1.9

1.4

Vest-Tyskland

0.9

1.1

-0.6

Italia

1.6

2.1

-0.6

Luxemburg

0.4

0

0.9

Nederland

1.2

0.5

-1.4

EF6a

1.3

1.1

-0.7
-1.0

Danmark

1.2

0.8

Hellas

4.3

1.2

-1.5

Irland

0.9

2.5

-0.3

Portugal

4.3

0.9

-0.8

Spania

3.5

0.2

0

0

0.3

0.2

EF12a

1.8

1.0

-0.6

Østerrike

1.6

1.9

-0.9

Storbritannia

Finland

2.0

1.8

0.2

Norge

1.0

2.8

-0.2

Sverige

0.6

0.7

-0.9

Island

1.0

3.5

-2.3

Sveits

0.3

-0.2

-1.1

EFTA6a

1.1

1.8

-0.9

Kilde: Som tabell 2.
‘Uvektet gjennomsnitt

Både i EF-landene og i EFTA-landene har det altså på lang sikt gjort seg
gjeldende en klar vekstinnhentningsprosess, eller "catch-up" prosess. De har
blitt relativt sett mer like; og alle landene, de store EF-land inkludert, har
styrket seg vis å vis USA. Den mest plausible forklaring på dette fenomen,
er den såkalte teknologi-gap teorien. I følge denne teorien har teknologiske
endringer vært viktigste kilde til vekst og produktivitetsforbedringer i de
kapitalistiske industriland i etterkrigsperioden. Men i motsetning til de mer
tradisjonelle vekstteorier, antar denne teorien at teknologien i de fleste land
i liten grad er egenutviklet. Teknologiske endringer i følgelandene respresenterer i stor grad imitasjon av teknologien i de ledende industriland, som i første
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rekke har vært USA. Denne teorien forklarer for eksempel Japans frammarsj
i etterkrigsperioden med at japanerne opprinnelig var svært tilbakeliggende,
at det teknologiske gap var stort, og at landet i stor grad har kopiert
amerikansk teknologi. Men imitasjonen av amerikansk teknologi har vært
betinget av stor egeninnsats i form av forsknings- og utviklingsarbeid og gode
akkumulasjonsbetingelser for industrikapitalen.21

Figur 2. Variasjon BNP pr. innbygger EF6 og EFTA6a

Kilde: Som tabell 2.
aSpredningskoeffisient; uvektet standardavvik
dividert på uvektet gjennomsnitt (i %).

Denne modellen er rammen for den etterfølgende vekstanalyse hvor forskjeller
i vekst i BNP pr. innbygger i EF- og EFTA-landene og de øvrige OECD-land,
i alt 23 land, søkes forklart.22 Det hovedinntrykk beregningene gir er for det
første at landenes ulike utgangsposisjon, det teknologiske gap, i betydelig grad
forklarer vekstforskjellene. Kapitaltilvekst gir en ikke ubetydelig forklarings
kraft, og det samme gjør hypotesen om at den underliggende produktivitets
vekst er større i perioden 1960-73 enn i de mer vekstsvake årene etter
oljeprissjokket i 1973, perioden 1973-89. Ulik sysselsettingsvekst gir på den
annen side liten forklaringskraft, det samme gjelder jordbruksaktiviteten.23
Tabell 5 gir beregningsresultatene for den modellformulering som
forklarer vekstforskjellene best.24 Resultatene er vist samlet som gjennomsnitt
for EF6 og EFTA6. Den faktiske (uvektete) vekst i BNP pr. innbygger i EF6
var 4.1 % pr. år 1960-73 og 1.9 % pr. år 1973-89. Tilsvarende vekstrater i
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EFTA6 var h.h.v. 3.9 % og 2.2 %.25 De beregnete vekstrater fra modellen
er angitt i linjen under.
Tabell 5. Faktisk og beregnet vekst i BNP pr. innbygger. Årlig gjennomsnittelig vekst i %. Vekstbidrag fra de enkelte faktorer (i %)*.

1960-73
EF6

1973-89
EFTA6

EF6

EFTA6

Faktisk vekst

4.1

3.9

1.9

2.2

Beregnet vekst

4.3

4.1

1.9

2.0

1.6

1.6

-0.3

-0.3

1.2

1.0

0.9

0.9

1.5

1.5

1.3

1.4

Bidrag fra
-

Underliggende
prod.vekst

-

Teknologisk gap

-

Kapitaltilvekst

‘Uvektet gjennomsnitt

Modellen overvurderer veksten noe den første periode, mens det motsatte
skjer den andre periode. I første periode bidrar den underliggende produktivi
tetsvekst med 1.6 % av den årlige beregnete vekst på 4.3 % i EF6. Bidraget
fra det teknologiske gap og kapitaltilveksten er h.h.v. 1.2 % og 1.5%. De
respektive faktoreres bidrag til veksten i EFTA6 i samme periode er h.h.v. 1.6
%, 1 % og 1.5 %. Altså nokså små forskjeller sammenliknet med EF6.1 den
andre periode reduseres vekstbidraget fra den underliggende produktivitetsvekst
dramatisk, mens vekstbidraget fra kapitaltilvekst og det teknologiske gap
reduseres moderat både i EF6 og EFTA6.
Den relativt høyere vekst i EF-landene i perioden 1960-73 skyldes altså
primært større grad av tilbakeliggenhet, med andre ord at det teknologiske gap
var større (jfr. tabell 3 og fig. 1). Høyere kapitaltilvekst i EFTA-landene enn
i EF-landene forklarer den lille vekstforskjell etter 1973 (jfr. note 16). Den
underliggende produktivitetsvekst er lik i de to grupper av land og bidrar ikke
til vekstforskjeller i noen av periodene. Sammenfatningsvis viser derfor denne
modellberegningen at faktorer som forklarer forskjell i vekst i EF- og EFTAlandene i gjennomsnitt er nokså like.26 Målt ved det konvensjonelle mål BNP
pr. innbygger, har de mer markedsorienterte EF-landene ikke hatt en bedre
utvikling enn de mer regulerte EFTA-landene på tross av at deregulering og
markedsliberalisering nettopp er ment å øke profittene, bedre investeringsmulighetene og fostre høy vekst. Kapital til veksten og investeringene har
faktisk vært noe lavere i EF-landene enn i EFTA-landene, og den underligg-
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ende produktivitetsvekst har vært lik i de to blokker. Tolkningen av dette er
at mer marked og mindre plan ikke har bedret betingelsene for nyskaping og
produktivitet.

Utviklingen mot massearbeidsløshet
Som vist er langtidstrenden en noe svakere produksjonsvekst i EF-landene
enn i EFTA-landene, men vesentlig høyere vekst enn i USA. De aller siste år
har imidlertid stort sett alle EF-land i likhet med de fleste EFTA-land, tapt
terreng vis å vis USA og i enda sterkere grad, til Japan. Den konvensjonelle
forklaring på disse vekstproblemer, og den forklaring som EF-kommisjonen
nytter i, er den såkalte eurosklerose-hypotesen. I følge dette synet er EFlandene preget av stive institusjonelle og økonomiske strukturer selv om
tollmurer er borte og kapital- og arbeidskraft flyter fritt mellom landene. Dette
gir opphav til markedssegmentering, hemmet konkurranseevne og tapte
markedsandeler. Og det skaper problemene på arbeidsmarkedet.
Arbeidsledighetsproblemene er nemlig av ganske ny dato også i EFlandene. For med unntak av Italia, var ikke arbeidsledighet noe stort problem
i EF-landene før i slutten av 1970-årene. Da skjer det nærmest en eksplosjons
artet utvikling som i art og omfang er nokså lik landene imellom. I Frankrike
stiger ledighetsraten fra 2.7 % i 1973 til 8.2 % i 1982, i Vest-Tyskland fra
0.6% til 5 % i samme periode og i Italia fra 6.4 % til 9.2 %. I Belgia stiger
ledigheten enda raskere; fra 2.4 % i 1973 til drøye 13 % i begynnelsen av
1980-årene. Disse gjennomsnittstall dekker dessuten over store regionale
forskjeller i de enkelte land.27 Figur 3 viser utviklingen for EF6 samlet.
Ledigheten stiger også i de øvrige OECD-land utover i 1970-årene, men
i et langt mer beskjedent omfang. Rundt 1980 er ledighetsraten omlag 2 % i
gjennomsnitt for EFTA-landene. Finland var eneste land med ledighet av
betydning på dette tidpunkt, der var ledigheten 5 %. Ledigheten i USA var
høyere enn i EF-landene i hele 1970-årene. Etter 1982 er situasjonen motsatt.
Da sank ledigheten i USA fra en topp på 9.7 % i 1982 til drøye 5.3 % i 1989.
Det er altså noe helt særegent som synes å skje på arbeidsmarkedet i EFlandene utover i 1970-årene. Nær alle EF-land tilhører gruppen av OECD-land
hvor ledigheten stiger raskest, og ingen av suksesslandene når det gjelder
mestring av arbeidsledighetsproblemer er EF-land. Disse land regnes vanligvis
som Sverige, Sveits, Østerrike, Japan og Norge, altså fire EFTA-land i tillegg
til Japan.28 Det synes som om det er visse fellestrekk ved EF-landene som
fremmer ledighetsproblemer.
Analyser av årsaker til arbeidsledighet tar ofte utgangspunkt i at
arbeidsledighetsraten rent definisjonsmessig er bestemt av produksjonsvolum
(BNP), arbeidsproduktivitet, yrkesaktivitet og befolkningens størrelse.
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Figur 3. Gjennomsnittelig arbeidsledighetsrate (%) i EF6a, EFTA6* og USA

Kilde: OECD Economic Outlook 48 (dec. 1990),
tabell R19. ‘Uvektet gjennomsnitt.

Endret lediget i et land er altså bestemt av endret produksjonsvolum,
befolkningsendring, produktivitetsendringer og endret yrkesaktivitet29 Ut fra
denne sammenhengen vil det, alt ellers likt, være en negativ samvariasjon
mellom for eksempel produksjonsvekst og arbeidsledighetsvekst Det vil si,
jo sterkere produksjonsvekst det er i et land desto mindre vil arbeidsledighetsraten vokse og vica versa. Det er denne type sammenheng en har i tankene
når det antas at sterkere vekst vil redusere arbeidsledigheten. Og sterkere vekst
via tilbudssidesjokk som følge av deregulering og et mer "fleksibelt"
arbeidsmarked, er EF-kommisjonens svar på hvordan arbeidsledigheten skal
reduseres, jfr. planen om Det indre marked 1992.30
Det er imidlertid ingen enkel og entydig sammenheng mellom arbeids
ledighet og produksjon. Produksjon, sysselsetting og produktivitet endres
samtidig, ofte etter bestemte mønstre31, og empiriske undersøkelser viser at
det langt fra er noen klar sammenheng mellom produksjonsvekst og vekst i
arbeidsledighetsraten.32 Produksjonsvekst er altså hverken en nødvendig eller
tilstrekkelig betingelse for løsing av arbeidsløshetsproblemer, og de land som
har mestret arbeidsledighetsproblemene best har hatt vidt forskjellig vekst.
Etter 1973 har Norge og Japan hatt høy vekst, veksten i Sverige har vært godt
under gjennomsnittet i OECD, mens Sveits har hatt lavest vekst (jfr. tabell
4). Mer generelt vil vi finne at mens produksjonsveksten etter 1973 er noe
sterkere i EFTA-landene enn i EF-landene, er veksten i arbeidsledighet helt
vesenforskjellig. Det er helt andre faktorer en svak vekst i BNP som har vært
avgjørende for utviklingen av arbeidsledigheten i EF-landene.
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Det viktigste kjennetegnet ved de fem OECD-land som har hatt suksess i
mestring av arbeidsledighetsproblemene i 1970- og 1980-årene, er institusjonsaliseringen av mål og virkemidler for å nå full sysselsetting.33 Denne
institusjonaliseringen har ulik bakgrunn i de forskjellige landene, men har for
det første hatt det fellestrekk at det har vært et utstrakt ønske om å bruke
økonomisk politikk for å oppnå full sysselsetting. For det andre har landene
brukt finans- og pengepolitikk og valutapolitikk for å regulere den økonomiske
aktivitet (Keynesiansk politikk). For det tredje har spesielle virkemidler vært
anvendt direkte på arbeidsmarkedet for å regulere tilbud av og etterspørsel
etter arbeidskraft. For det fjerde har det vært en stor grad av enighet om ikke
å bruke arbeidsledighet for å nå andre økonomiske mål (prisstabilitet og bedret
handelsbalanse).
Bakgrunnen for arbeidsmarkedspolitikken har, som nevnt, vært vesenforskjellig. I Sveits og Japan har sterke kapitalgrupperingers ønske om orden og
stabilitet for å sikre veksten vært en viktig betingelse. Dette har også betydd
en del for virkemiddelbruken. Sveits har for eks. for en stor del "løst”
arbeidsmarkedsproblemene ved å sende fremmedarbeidere ut av landet samtidig
som kvinner i stor skala har forsvunnet fra arbeidsstyrken. I Sverige, Norge
og Østerrike har den fulle sysselsetting, i varierende grad, blitt sikret gjennom
en nokså godt organisert arbeiderklasse med sentrale lønnsforhandlinger som
et viktig element
Årsaker til massearbeidsledigheten i EF-området må derfor blant annet
være at ønsket om full sysselsetting ikke har stått særlig sterkt ved
utformingen av den økonomiske politikk i disse landene. Inflasjonsproblemer
har blitt prioritert framfor ledighetsproblemer, og det har blitt ført en tilsiktet
deflasjonspolitikk. Undersøkelser tyder således på at forskjell i finans- og
pengepolitikk forklarer store deler av forskjellen i arbeidsledighetsvekst i
OECD-området. Ulik reallønnsutvikling synes å bety nokså lite.34
Nå kan det innvendes at den manglende reguleringspolitikk i EF-landene
ikke skyldes en bevisst deflasjonspolitikk, men manglende evne til å føre
økonomisk politikk. Grunnen til dette er i så fall at EF-integrasjonen
etterhvert har medført at de enkelte lands økonomiske politikk er utilstrekkelig
samtidig som EF’s egne institusjoner ikke er tilstrekkelig utviklet for å erstatte
manglende nasjonal styring. Det er nemlig åpenbart at de nasjonale
produksjonssystem blir oppløst raskere i EF enn i EFTA-landene utover i
1970- og 1980-årene, samtidig som erstatningen med et nytt overstatelig
produksjonssystem skjer nølende. På denne måten fungerer ikke arbeidsdelin
gen mellom EFs felles økonomiske politikk (herunder EMS) og enkeltmedlemmenes politikk tilfredsstillende. Ut fra denne type argument er det altså
manglende reguleringsmuligheter som er årsak til de særegne arbeidsledighetsog stagflasjonsproblemer i EF-landene.35
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Men bevisene på at EF-Iandene fører og ønsker å føre en bevisst deflasjonspolitikk er etterhvert blitt så overveldende og ugjendrivelige at denne type
argumentasjon ikke lenger holder. Den entydige vekt som legges på
prisstabilitet er for eksempel et gjennomgående trekk ved Delors-rapporten.36
Den samme vektlegging finnes i en rekke andre EF-rapporter.37 Også i
oppsummeringen fra EF-toppmøtet i Luxembourg sommeren 1991 om den
monetære union, heter det at hovedmålet for den økonomiske politikk er
lavest mulig prisstigning og å få ned statenes budsjettunderskudd.38
Den ekstreme vekt som legges på prisstabilitet legitimeres ved at lav
inflasjon på lang sikt gir høy vekst og lav arbeidsledighet Nå er imidlertid de
statistiske funnene for denne type sammenhenger mildt sagt ikke særlig
overbevevisende.39 Tilhengerne av deflasjonspolitikk sier da at problemet er
at politikken ikke har virket lenge nok.
Nå trenger en imidlertid ikke å gripe til offisielle EF-dokumenter for å vise
at målet for den økonomiske politikk er prisstabilitet - sine qua non. En ting
er at planen for Det indre marked 1992 helt klart bærer preg av å være et
dereguleringsprosjekt som skal gi redusert spillrom for den offentlige sektor.
Viktigere er det at helt sentrale sider ved den økonomiske politikk er bundet
opp til en deflasjonspolitikk. EF-landenes pengepolitikk har nemlig sterke
bindinger til Deutsche Bundesbank via koplingen av de nasjonale valutaer til
EF-valutaen ECU, og dermed til Bundesbanks politikk. Og Bundesbank^
politikk er en deflasjonspolitikk. Ja, faktisk er stabile priser nedfelt som eneste
økonomiske hovedmål for den tyske sentralbank.40
(August 1991)

Noter
Takk til Olav Fagerlid, Peder Martin Lysestøl, Rune Skarstein, Knut Stenberg og
Tore Thonstad som har kommentert en tidligere versjon av denne artikkelen. De
hefter naturligvis ikke for forfatterens meninger og vurderinger.
1)

For produksjonstall, se A. Maddison: Phases of capitalist development, Oxford
University Press, Oxford 1982 og R. Summers og A. Heston: Improved internatio
nal comparisions of real product and its composition: 1950-80, Review of Income
and Wealth 30 (1984), s.207-262. Se ellers diverse utgaver av OECD National
Accounts. Produksjonstall presenteres også i det etterfølgende. For oversikt over
arbeidsledighet og andre arbeidsmarkedsindikatorer, se OECD Labour Force
Statistics og OECD Economic Outlook.

2)

Moses Abramovitz, en av pionerene innenfor anvendt vekstanalyse, har argu
mentert best for disse synspunkter. Se ’’Rapid growth potensial and its realisation;
the experience of capitalist economies in the postwar period”, i E. Malinvaud
(red.): Economic growth and resources (Vol I), Macmillan Press, London 1978.
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Se også artikkelen ’’Catching up, forging ahead and falling behind”, The Journal
of Economic History 46(1986), s.385-406. Forøvrig vises det til for eks. A.
Maddison, op.cit og W.Baumol: "Productivity growth, convergence and welfare",

The American Economic Review, 76(1986), s. 1072-1085.
3)

For en kortfattet og grei oversikt over Romatrakten, se A. Hagelia: Romatraktaten,
en kortfattet presentasjon, Rapport, Landbrukets utredningskontor, Oslo 1990.

4)

Sitert etter R.Skarstein:"Om drivkreftene bak formingen av en europeisk for
bundsstat", Vardøger no. 4 1972, s. 60-61.

5)

I R. Dumke: "Reassessing the Wirtschaftwunder: Reconstruction and postwar
growth in West-Germany in an international context", Oxford Bulletin of Econo
mics and Statistics 52(1990), s.451-491, er det gitt en god analyse av veksten i
industrilandene de første etterkrigsår.

6)

Dataene til A. Maddison, op.cit kan gi et omtrentlig inntrykk av hvilken effekt den
andre verdenskrig hadde på produksjonsevnen i USA på den ene siden og de
øvrige OECD-land på den annen side. 11938 var gjennomsnittverdien av BNP pr.
innbygger for de øvrige OECD-land (Maddison har data for 16 land, 15 land
eksklusive USA) ca. 69 % av nivået i USA. I 1950 var gjennomsnittsverdien
redusert til 54 %. Altså en vesentlig reduksjon.

7)

For en mer utfyllende diskusjon, se for eks. W. Molle: The economics of European
integration, Dartmouth Press, Aldershot 1990. Den etterfølgende summariske
gjennomgang av markedsintegrasjonen i Europa bygger i stor grad på dette
arbeidet.

8)

Vi har konstruert et fullstendig sett av data for BNP pr. innbygger i internasjonale
priser [offisiell valutakurs korrigert for forskjeller i kjøpekraftparitet (PPP)] for alle
OECD-land. OECD National Accounts 1960-89, Paris 1991 (tabell 2 og 3, s. 145)
gir data for BNP pr. innbygger i perioden 1970-89 i løpende internasjonale priser.
Disse produksjonstall er normert til nivået i USA (USA =100). Deretter er denne
tidsserien ført tilbake til 1960 ved beregning av årlige vekstrater på grunnlag
R. Summers og A.Hes ton, op.cit. Produksjonstallene er her gitt som BNP pr.
innbygger relativt USA i faste internasjonale 1975-priser.

9)

Se A. Maddison, op.cit, tabell C6. Yrkesaktiviteten var på den annen side høyest
i Vest-Tyskland. Arbeidsstyrken (sysselsatte pluss arbeidsledige) i prosent av
befolkningen, var 47.7 % i 1960. Yrkesaktiviteten i de øvrige EF-land dette år
var Belgia 39.2 %, Frankrike 43.6 %, Italia 45.0 %, Luxemburg 41.9 % og
Nederland 37.6 % (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 3).

10) Sysselsettingsandelen i jordbruket var ca. 32 % i Italia i 1960. Tilsvarende andel
var 23 % i Frankrike og 14 % i Vest-Tyskland. I Storbritannia, det land hvor
arbeidskraftpotensialet i jordbruket først forvant, var sysselsettingsandelen samme
år under 5 % (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 7).
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11) De senere EF-medlemmer Danmark, Storbritannia og Portugal var som nevnt i
hovedteksten, også opprinnelige EFTA-medlemmer. I sammenlikningen mellom
EF og EFTA holder vi oss stort sett til de opprinnelige EF-land (EF6) og de
opprinnelige EFTA-land pluss Island, EFTA6.
12) I 1960 var yrkesaktiviteten (definert som ovenfor) 46.8 % i Østerrike, 48.6 % i
Finland, 38.8 % på Island, 40.6 % i Norge, 37.6 % i Sverige og hele 49.8 % i
Sveits (OECD: Labour Force Statistics 1963-83, tabell 3).
13) Se J.Fagerberg: "Nedgangen i EF’s samhandlingsgrad etter 1973: Tre teorier om
årsakssammenhenger" Internasjonal politikk 48(1990), s. 99-109.
14) Den regionale utvikling har hele tiden vært viet stor oppmerksomhet i EF, og en
relativt stor del av EF*s fellesbudsjett har blitt brukt til regionale støttetiltak (først
og fremst infrastruktur). Se EF-kommisjonen: Third periodic report from the

Commision on the social and economic situation and evelopment of the regions
of the community, Briissel 1987 og EF-kommisjonen: The regions in the 1990s,
Brussel 1990. En mer kortfattet oversikt over den regionale utvikling i EF er gitt
av T.Paboa-Schioppa m.fl.: Effeciency, stability and equity, Oxford University
Press, Oxford 1987. Fellesbudsjettet i EF er imidlertid nokså beskjedent, en svært
liten del av BNP brukes derfor til støttetiltak av denne type.
15) Fra 1973 til 1985 faller den interne handel som andel av samlet handel i EF6 fra
omlag 55 % til ca. 48 %. Etter 1985 synes den interne handel å ha økt noe (J.
Fagerberg, op.cit.) Fagerberg gir også en interessant teoretisk diskusjon av mulige
årsaker til den reduserte interne handel og EF-landenes tap av markedsandeler på
egne markeder. Han konkluderer med at datene hans ikke synes å bekrefte den mye
omtalte "eurosklerose"-hypotesen, dvs. at EF-landene er preget av stive institusjon
elle og økonomiske strukturer som gir opphav til markedssegmentering og hemmet
konkurransevne (se senere). Tap av markedsandeler skyldes primært økt industria
lisering i Japan og i NIC-landene.
16) Investeringskvoten (bruttorealinvesteringer som andel av bruttonasjonalprodukt)
var i gjennomsnitt over perioden 1960-73 22.9 % i Frankrike, 25.5 % i Vest-Tyskland og 28.1 % i Italia. De tilsvarende andeler i perioden 1973-89 var 21.6 % i
Frankrike, 21.0 % i Vest-Tyskland og 22.6 % i Italia. I gjennomsnitt for EF6
(uvektet gjennomsnitt) falt investeringskvoten fra 25.6 % i 1960-72 til 21.4 % i
1973-89. Fallet i investeringsaktiviteten var ikke så markert i EFTA-landene. I
gjennomsnitt for EFTA6 (uvektet gjennomsnitt) falt investeringskvoten fra 25.1%
til 23.8 % [OECD: National Accounts 1960-89, tabell 7 og 10, s. 122-124]. Se
forøvrig den etterfølgende vekstanalyse.
17) Det er helt klart at det ikke er "massene" som krever endringer av EF-systemet.
I "Det europeiske hjemmemarkedet", Kontoret EFs offecielle publikasjoner,
Luxemburg 1987, heter det for eks. at "I de senere år har der været tiltagende
press på regjeringene for, at disse skulle gjøre noget kategorisk ved Europas
økonomiske tilbagegang....I stadig stigende grad er forretningsfolk, økonomer,
politikere og medlemmer av Europa-Parlamentet blevet klar over, at fornyet vækst
i Europa afhænger af opprettelsen af et sammenhængende marked." Men hevdes
det, "Også almindelige borgere drager i stadig stigende grad værdien av
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Fællesskabet i tvivl, når der fortsat findes så mange hindringer for den frie
bevægelighed".
18) Som følge av bl.a. dette har flere med opplagt riktighet hevdet at EF med sin
opprinnelige Romatraktat var mer å betrakte som en tollunion enn et egentlig
fellesmarked. Se for eks. T.Thonstad: "EF’s indre marked”, Nytt norsk tidsskrift
7(1990), s. 236-243.
19) Se P. Cecchini: The European challenge 1992. The benefits of a single market,
Wildwood House, Hants 1988.
20) Se særlig EF-kommisjonen The regions of.., op.cit.
21) For en nærmere diskusjon av denne teorien, se for eks. M. Abramovitz: "Catching
up, forging...", op.cit., W. Baumol, op.cit. og S. Do wrick og D. Ngyen: "OECD
comparative growth 1950-85: Catch up and convergence", The American Economic
Review 79(1989), s. 1010-1030.
22) En nærmere presentasjon av modell, beregningsopplegg og resultater er gitt i
A.Skonhoft: EF og EFTA. En komparativ veksstudie, Notat, Trondheim 1991.
Student Lars Krogstad har assistert i beregningsarbeidet.
23) Jordbruksaktiviteten er målt ved opprinnelig andel sysselsatte i jordbruket. Grunnen
til at denne variabel ikke gir noen effekt er at den er korrelert med det teknolog
iske gap. M.a.o. når jordbruksaktivitet trekkes inn i modellen oppstår det
multikolinearitetsproblemer.
24) Denne regresjonslikningen er som følger (n=46):
g = 1.56 - 1.87 per + 0.06 s
(1.74)** (-7.35)*
(1.44)***

+ 2.15 gap ;R adj=0.78
(5.73)*
SEE=0.82

Her er g årlig gjennomsnittelig vekst i BNP pr. innbygger (i %), per en dummyvariabel lik 0 i perioden 1960-73 og lik 1 i perioden 1973-89, s kapitaltilveksten
målt ved årlig gjennomsnittelig investeringskvote (bruttorealinvesteringer i % av
bruttonasjonalprodukt) og gap det teknologiske gap. Det teknologiske gap i land
i er uttrykt ved BNP pr. innbygger (X) relativt USA i utgangsåret (h.h.v. 1960 og
1973); gaPi =ln[Xu#(0)/Xi(0)].
n = antall observasjoner (46 = 23 land og to observasjonsperioder). SEE= standardfeil estimat, i parantes t-verdi. * signifikant forskjellig fra null på 1%-nivå, ** på
5%-nivå og *** på 10%-nivå.
25) Tabell 4 viser vekstavvikene fra USA. I perioden 1960-73 var den årlige
gjennomsnittelige vekst 2.8 % i USA, mens den var 1.6 % i gjennomsnitt over
perioden 1973-89 [OECD: National Accounts 1960-89 og L. Summers og A.
Heston, op.cit.].
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26) Forskjellene for de enkelte land er imidlertid til dels betydelige fordi forskjeller
i kapitaltilvekst og teknologisk gap er større mellom enkeltland enn samlet for
de to grupper av land. Forskjell i teknologisk gap bidrar primært til den observerte
vekstutjevning internt i de to blokker. Og den høye vekst i Italia fram til begynnel
sen av 1980-årene og den sammenhengende lave vekst i Sveits forklares ut fra
dette fenomen.
27) EF-kommisjonen: Third periodic report... gir en god oversikt over regionale
forskjeller.
28) Se for eks. B. Rowthom og A. Glyn: MThe diversity of unemployment experience
since 1973”, i S. Marglin og J. Schor: The golden age of capitalism, Clarendon
Press, Oxford 1990 og J. MacCallum: ’’Unemployment in the OECD-countries in
the 1980s”, The Economic Journal 96(1986), s.942-960. Island tilhører trolig den
samme gruppen, men utelates ofte i internasjonale kompartive studier.
29) Arbeidsledigheten er gitt av sammenhengen U =L - N, hvor L er arbeidsstyrken
og N er antall sysselsatte. Arbeids ledighetsraten følger som (*) u =U/L = 1 - N/L.
Hvis befolkningens størrelse er B og yrkesfrekvensen er b, følger L= bB. Sam
menhengen produksjon (BNP) og sysselsetting er videre pr. def. gitt av X =aN,
hvor X er produksjon og a arbeidsproduktivitet. Innsatt i (*) gir dette (**) u =1 X/abB. Endret ledighetsrate er derfor rent definisjonsmessig gitt av endringer i
produksjon, befolkning, arbeidsproduktivitet og yrkesaktivitet.
30) I følge Cecchini-rapporten, s. 97, op.cit. forventes markedsintegrasjonen i seg selv
å skape 1.8 millioner nye arbeidsplasser.
31) Den mest kjente av disse sammenhengene er den såkalte Verdooms lov. Denne
’’loven” gir en positiv sammenheng mellom produksjonsvekst og produktivtetsvekst.
Dvs. hvis det er sterk vekst i BNP vil det samtidig være en tendens til at arbeids
produktiviteten også vokser sterkt. Verdooms lov alene kan altså forklare en
manglende sammenheng mellom sterk produksjonsvekst og redusert arbeids
ledighet
32) Med data for 19 OECD-land (tverrsnittanalyse) viser B. Rowthom og A. Glyn,
op.cit. at den forventete negative sammenheng er meget svak for perioden 1973-85.
Andre periodiseringer gir ikke nevneverdig forskjellig resultater.
33) Se G.Therbom: Why some peoples are more unemployed than others. The strange
paradox of growth and unemployment, Verso Publishers, London 1986. Den
etterfølgende argumentasjon bygger på dette arbeidet. Se også B. Rowthom og
A.Glyn, op.cit. for noen av de samme synspunkter. Argumentasjonen er imdlertid
langt mer dyptgående hos Therbom.
34) I den kjente studien til J. MacCallum, op.cit. ble sammenhengen mellom
økonomisk politikk og vekst i arbeidsledighet undersøkt for 18 OECD-land over
perioden 1979-85. Hans hovedkonklusjon (s. 942) er at ’’disse beregninger viser
at forskjell i arbeidsledighetsraten mellom de ulike land etter 1979 primært skyldes
ulik finans- og pengepolitikk, reallønnsutviklingen betyr mindre”. Disse observasjo
ner støttes i stor grad av R. Dombusch: "Unemployment, Europe’s challenge of
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the ’80s", Challenge sept-okt 1986, s. 11-19. MacCallum stiller seg også sterkt
avvisende til eurosklerose-hypotesen, og har i det store og hele mange av de
samme synspunkter som G. Therbom, op.cit.
35) Dette er et synspunkt som bl.a. J. O. Andersson argumenterer for. Se MDen
europeiske marknaden i et nordisk och reguleringsteoretisk perspektiv", Nordisk
tidsskrift for politisk økonomi 24(1990), s. 23-38.
36) Delors-rapporten, J. Delors: Report on economic and monetary union in the
European Community, EF-kommisjonen, Brussel 1989, diskuterer grunnlaget for
en monetær union i EF.
37) Et viktig dokument er for eks. EF-kommisjonen: "One market, one money",
European Economy 44, 1990.
38) Se for eks. Dagbladet 16.8.91.
39) Se for eks. kap. 4 i EF-kommisjonen: "One market, one...", op.cit. En del av
resultatene fra dette arbeidet er nyttet i Norges Bank: "Utviklingen mot en
økonomisk og monetær union innen EF", Penger og kreditt 19(1991), s. 19*-26*.
Men det gjøres her grunnleggende feiltolkninger av det statistiske materialet, og
som forsvarsskrift for den økonomiske politikk i EF-landene er dette arbeidet
ytterst svakt.
40) Se forøvrig Olav Fagerlids artikkel i dette nummer av Vardøger.
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Olav Fagerlid
EFs MONETÆRE UNION: EN STATSAMBISJON
UTEN STAT

Innledning
EF-toget går! Det venter ikke! Tvilerne som spør hvor hen det går, blir møtt
med konsise svan "1992!"; "Mot et nytt Europa!" Svarene gis med en
skråsikker, innforstått mine eller med en indignert undertone: "Hvorfor stille
spørsmål?"; "Ignorerer man utviklingen?; Vil man melde seg ut av Europa?"
Slike spørsmål levner få alternativ. Men du verden! "Mot et nytt Europa!" er
en parole som blafrer friskere i vinden enn: "Mot en økonomisk og monetær
union i EF!" Den første parolen er som en fanfare til den nye tid. Den siste
lyder som knirk fra Brussels 40 000 byråkratsko. Likevel er den en rimelig
presis betegnelse på hva som står på dagsorden i EFs "1992". Men om den
siste parolen er presis, skjuler den på en gnomaktig måte de politiske
implikasjonene og ambisjonene som uvegerlig må følge med dannelsen av en
økonomisk og monetær union.
"Prosjekt 1992" er åpenbart av historisk dimensjon. Derfor skal året 1992
ikke bare tjene oss som et nødtørftig kalenderår. Det er forlengst kanonisert
som Det Herrens år i EFs utvikling. Om dannelsen av en økonomisk og
monetær union i EF (EMU) skulle lykkes, ville det i sannhet være et historisk
tidsskifte i Europa. Men det merkelige er at i EF-propagandaen lyder
begrunnelsen for slike storslåtte påstander nærmest som motvillige innrømmel
ser. Det er som om feiringen av "1992" trues av et spøkelse; eller av en
påminnelse om en inngrodd arvesynd som heller før enn senere byr festdeltakeme til tomefull botsgang. I så fall heter spøkelset: "politisk union" og
arvesynden: "nasjonal selvråderett".
Men ingen trenger å være i tvil! I alle fall tvilte ikke den tidligere britiske
finansministeren, Nigel Lawson.1
"Det er klart at EMU innebærer intet mindre enn en europeisk (føderal)
regjering,..., og en politisk union: Et Europas Forente Stater".
Med denne spontankommentaren til den såkalte Delors-rapporten (se senere),
ønsket Lawson muligens å vekke nasjonale fobier. Men samtidig er det mange
som ønsker de samme fobiene døde og maktesløse som ved et trylleslag, eller
som i alle fall ikke ønsker å vekke sovende hunder.
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Dette gir strømmen av EMU-litteratur og EMU-argumentasjon en karakteris
tisk slagside: EMU avbildes i skrift og tale som et storstilt økonomistisk
prosjekt. Det hele synes å være et spørsmål om økonomisk sakstvang,
velferdseffekter (positive!) målt i kroner, kostnads-/nytte kalkyler osv. osv..
På det økonomiske saksfeltet vendes hver en stein i jakten på ny innsikt om
økonomiske konsekvenser og muligheter. Innsatsen for å analysere og å
klargjøre de politiske implikasjonene av EMU er derimot viljeløs og evneveik.
Denne slagsiden er om mulig enda mer åpenbar i de offisielle EFdokumentene - f.eks. Delors-rapporten.2 Denne rapporten er den filosofiske
grunnteksten for en monetær union i EF. Men man skal være en meget
talentfull leser av teksten mellom linjene for å oppdage at det finnes
sammenhenger mellom en monetær og en politisk union. Nettopp dette gir
Delors-rapportens trinnvise og gradualistiske strategi for realiseringen av en
monetær union en aura av politisk ønsketenkning. Det er selvsagt ikke
meningen. Vi vet fra andre kilder at forfatterne er seg ganske bevisst
prosjektets omfang. Av det kan vi slutte at det som står mellom linjene er
plassert der med hensikt Slik får enhver anledning til å gjette og tro at
mellom disse linjene er det stallrom og stuer for allehånde politiske
kjepphester og spøkelser så sant de kan samles under fanen: "For et nytt
Europa!"
Denne karakteristiske pragmatikken fra EF-kommisjonens side betyr at
den har lært sin historiske lekse: Institusjonsbygging i EF er ikke et teoret
isk/analytisk, men et praktisk/politisk spørsmål. Det er langt bedre at politiske
"sannheter" forblir usagte enn at politiske posisjoner utfordres og trues
gjennom nødtørftige politiske analyser. Det er mer avgjørende å utforme
pragmatisk-orienterte beslutnings- og forhandlingsprosesser som drives
framover av en slags egenlogikk. (Vedtak på område A ("EMU") må med
nødvendighet implisere vedtak på område B ("mer statsmyndighet til EFnivået")).
Men slike pragmatiske hensyn er neppe motivasjonen bak all EMU-argu
mentasjon. Det er heller slik at den "økonomiske" slagsiden gjenspeiler en
reell slagside ved EF-prosjektet. Utviklingen av EF finner sitt moment og sin
drivkraft innenfor en nokså snever "kapitallogisk" ramme. Fortsatt kan EFprosjektet med god rett døpes: "Europeisk kapitalisme i ekspansjon" (jfr.
Vardøger 4,1971). Det er med andre ord drevet fram av kapitalinteresser som
for lengst har sprengt rammene for de europeiske nasjonalstatene. Men de
samme interessene er havnet i et nasjonalstatlig ingenmannsland på jakt etter
overnasjonale institusjoner som kan regulere og harmonisere akkumulasjonsbetingelsene og sikre en hjemmebase i den internasjonale konkurranse
kampen. Dette statsbyggingsprosjektet famler seg fram uten å kunne støtte seg
til en overgripende politisk og folkelig støtte. Prosjektet lider av et kronisk
politisk legitimeringsunderskudd!
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Dette gir EF-prosjektet en tvetydig karakter. På den ene side inneholder det
sterke historisk-progressive trekk knyttet til sosiale, økonomiske og miljømes
sige forhold som ikke lar seg styre/utvikle innenfor nasjonalstatlige rammer.
På den andre siden tar integrasjonsprosessen en sterkt elitær og dels autoritær
karakter. Dette røper prosjektets snevre interessegrunnlag og fokus. EFprosjektet er utformet i politiske prosesser der samfunnselitene verken har
etterspurt eller savnet "massenes" aktive engasjement. "Massenes" likegyldig
het har snarere vært en viktig forbundsfelle så langt. Men denne mangelen på
ovemasjonal identifikasjon kan bli et akutt problem når EF-nivået skal bli noe
mye mer enn en vaktbikkje for smørberg og tollsatser.
Skarpere enn noensinne vil EMU sette ovemasjonalitetsspørsmålet i EF
på dagsordenen. Særlig vil ambisjonene om en monetær union forutsette en
form for politisk union. Dermed er EF-skutas kurs satt for tåket og ureint
farvann. Men akkurat nå bekymrer ikke dette, for aldri har EF-integrasjonens
vårsol skint klarere.3
EFs nye vår startet i 1985. I juni det året la Kommisjonen fram en
"hvitbok" med 280 forslag til direktiver og forordninger som burde vedtas for
å oppnå den gamle målsettingen om et felles indre marked. De nødvendige
vedtak og endringer skulle fullføres før utgangen av 1992.
I desember 1985 ble Romatraktaten endret gjennom den såkalte "Enhets
akten", som trådte i kraft i 1987. Enhetsakten åpnet for at vedtak som tidligere
krevde enstemmighet i Rådet, nå kunne vedtas med kvalifisert flertall. Dette
ble et viktig virkemiddel for Kommisjonens arbeid med å lose vedtak
gjennom i Ministerrådet ("Rådet").
Rundt 1987/88 ble det fra flere EF-land argumentert for å oppnå en felles
ovemasjonal pengepolitikk og for å opprette en felleseuropeisk sentralbank
som ledd i dette. På statsledermøtet, ("EF-toppmøtet"), i Hannover, juni 1988,
ble det vedtatt å nedsette et utvalg med oppgave "å undersøke og foreslå
konkrete etapper mot en økonomisk og monetær union". Utvalget ble ledet av
EF-kommisjonens president, Jacques Delors. Umiddelbart før dette vedtok
Ministerrådet at resterende valuta- og kapitalkontroll skulle fjernes innen 1.
juli 1990. (Unntak ble gjort for de nyeste og fattigste medlemslandene).
Delors-utvalget leverte sin rapport i april 1989. Statsledermøtet i Madrid,
juni 1989, bekreftet målsettingen om gradvis å realisere EMU og at første
etappe mot en monetær union skulle starte 1. juli 1990. Statslederne vedtok
samtidig å sette i gang forberedelsen til en regjemingskonferanse for endring
av EF-traktaten. Regjeringskonferansen skulle avholdes etter 1. juli 1990.
I april 1990 tok forbundskansler Helmut Kohl og den franske presidenten
Francois Mitterand initiativ til en tilsvarende regjemingskonferanse om "den
politiske oppbyggingen av De Tolvs Europa". EF-toppmøtet i Dublin, april
1990, vedtok å etablere en regjemingskonferanse om den politiske union i EF.
Denne konferansen skulle løpe parallelt med den tilsvarende konferansen om
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en økonomisk og monetær union i EF. Begge konferansene ble vedtatt startet
i midten av desember 1990, og det ble forutsatt at begge konferansene skulle
arbeide hurtig slik at medlemslandene kunne godkjenne resultatet innen
utgangen av 1992.
Dette beskriver i hovedsak innholdet i "Prosjekt 1992". Ambisjonene er
mildt sagt imponerende, og farten i integrasjonsprosessen synes stor. Men før
man overveldes, kan det være verdt å se litt på de historiske forutsetningene
og risse opp de tradisjonelle og potensielle konfliktlinjene som ligger mer
eller mindre skjult i denne integrasjonsprosessen. Vi vil da konsentrere
oppmerksomheten om forhold knyttet til den monetære unionen. Her finner
vi det nyeste og mest ambisiøse i EFs integrasjonsstrev.

Fortiden kaster lange skygger - Wernerplanen
Egentlig er det ravende galt å si at ambisjonen om en monetær union i EF er
ny. To europeiske åndshøvdinger, som for sikkerhets skyld stadig erklæres
døde og maktesløse, mumlet noe om at historien gjentar seg. Den ene av dem
presiserte endog at om så var, forløp historien første gang som tragedie og
andre gang som farse. Når det gjelder historien om den monetære union i EF,
må den i så fall forløpe i omvendt orden. Farsen er allerede et tilbakelagt
stadium.
På et EF-toppmøte i Haag i desember 1969, ble målet om å oppnå et
felles europeisk valutasystem kunngjort med fest og retorisk fyrverkeri.
Statssjefene i EF hadde da besluttet å utarbeide en etappeplan for en
økonomisk og monetær union. Med det formålet ble det nedsatt en arbeids
gruppe som la fram en endelig rapport i oktober 1970. Denne rapporten ble
døpt Wemer-planen, en plan EF-partisanene nødig minnes eller minnes med
et visst ubehag. Det skyldes ikke planarbeidets kvalitet, men planens skjebne.
Når det gjelder "hovedkonsekvenser" av en økonomisk og monetær union,
påpekte Wemer-planen forhold som også blir drøftet i Delors-rapporten - 20
år senere. Det skal vi komme tilbake til. Men på et viktig område talte
Wemer-planen der Delors-rapporten velger å tie: Det gjelder sammenhengen
mellom monetær og politisk union. Wemer-planen presiserte at en monetær
union ville forutsette oppbygging av nye institusjoner på EF-nivå, og at dette
innebar en kraftig overføring av nasjonalstatlig myndighet:
"Den økonomiske og monetære union virker således som en spore for
utvikling av den politiske union som den ikke vil kunne unnvære i det
lange løp", (Wemer-planen, avsnitt 3).4
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Wemer-planen anbefalte opprettelsen av to organer for styringen av den
økonomiske og monetære politikken innenfor EF: et senter for økonomisk
politikk og et felles sentralbanksystem. Det sistnevnte organet skulle bygges
opp som USAs Federal Reserve System. Det siste forslaget var vel å vente.
Det politiske sprengstoffet lå et annet sted. For å sikre nødvendig koordinering
av pengepolitikk og økonomisk politikk forøvrig presiserte Wemer-planen
behovet for et økonomisk beslutningssenter på EF nivå som hadde myndighet
til å påvirke nasjonalstatenes budsjettpolitikk. Spesielt var det viktig at
senteret hadde effektiv beslutningsevne og myndighet i spørsmål som angikk
statsbudsjettenes overskudd/underskudd, og hvordan overskuddene ble anvendt
og underskuddene finansiert. Overføring av tidligere nasjonalstatlig myndighet
til dette beslutningssenteret for økonomisk politikk skulle ifølge planen skje
parallelt med overføringen av tilsvarende parlamentarisk ansvar fira det
nasjonale nivået til fellesskapsnivået. Beslutningssenteret skulle med andre ord
være politisk ansvarlig overfor EF-parlamentet.
Wemer-planen tenkte seg gjennomføringen av den økonomiske og
monetære unionen i løpet av ti år. Prosessen skulle gå i faser, men bare
innholdet for første fase ble skissert noenlunde utførlig. Imidlertid forutsatte
planen at beslutningssenteret for økonomisk politikk skulle opprettes i
overgangen til fase 2. Dit kom man aldri. Det var så vidt man ga seg i vei
mot målet som med brask og bram ble kunngjort på toppmøtet i desember
1969.
I mars 1971 bekreftet EFs ministerråd målsettingene i Wemer-planen, men
Rådet uttrykte seg nokså uforpliktende om det institusjonelle innholdet som
planen forutsatte. Videre vedtok Rådet å sette i gang første fase. Den skulle
vare i tre år. Hele prosessen skulle være avsluttet innen utgangen av 1980.
Så langt, men ikke lenger! Ikke før var disse vedtakene gjort, så brøt
uværet løs. I august 1971 gikk Bretton-Woods systemet i oppløsning.5 Krisen
i det internasjonale valutasystemet markerte overgangen fra et fastkurs-system
sentrert om dollaren til et system med flytende valutakurser. Dermed var
etterkrigstidens internasjonale valutakursregime brutt sammen. Dette
valutakursregimet var i Wemer-planen og i oppfølgingsvedtakene tatt som en
selvfølgelighet. Et halvt år etter at Wemer-planen var forsøksvis sjøsatt, ble
de økonomiske rammebetingelsene for planen radikalt endret. Så fulgte slag
i slag den økonomiske nedturen etter 1972/73 koblet til det første oljeprissjokket.
Wemer-planen forutsatte ikke bare at den nødvendige økonomiske
koordineringen skulle springe ut fra sakstvangen som lå i de vedtak planen la
opp til. Den forutsatte også en utviklet politisk koordineringsvilje. Men de
internasjonale økonomiske stormene viste at EF-landene, på lik linje med
andre land, først og fremst tok hensyn til egne nasjonale interesser når det
virkelig begynte å røyne på. Så fikk planen for en økonomisk og monetær
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union heller seile sin egen sjø. Det gjorde den da også. På midten av
syttitallet var skipet forlatt av mann og mus.6 Planen var blitt et spøkelse kanskje en flyvende hollender?

Samling i bånn - Det europeiske monetære system (EMS)
I 1973 gikk Storbritannia, Irland og Danmark inn i EF. Men den politiske
glamouren i EF-prosjektet var borte. Ambisjonene var redusert til en
størrelsesorden som lå godt innenfor sentralbankdirektørenes og brysselbyråkratenes myndighetsområde. År etter år gikk med kjeftgnag og filing om
landenes budsjettbidrag og intervensjonsprisen på smør. Valutasamarbeid
begrenset seg til den såkalte Slangen. Dette "dyret fra Europas monetære
forhistorie" (Giscard d’Estaing) var et forsøk på å "binde sammen" EFlandenes valutakurser innenfor bestemte variasjonsgrenser.
"Slangen" ble født i kaos. I starten kan den best beskrives som en
svingdør der dé svakeste valutalandene gikk inn og ut.7 I praksis utviklet
"Slangen" seg til et valutasamarbeid nokså direkte koblet til tyske mark (en
DM-blokk). Men samarbeidet var svært begrenset Av EF-landene omfattet
det, foruten Vest-Tyskland, Benelux-landene og Danmark. Slangesamarbeidet
bidro neppe til den økonomiske integrasjonen i EF. Men "Slangen" våknet til
nytt liv innenfor en høyere eksistensform straks de verste økonomiske
vinterstormene løyet noe mot slutten av 1970-tallet.
Vi har allerede betegnet 1985 som starten på EFs nye vår. I så fall kom
det første avgjørende vårtegn i desember 1978. Da vedtok EFs statsledere å
etablere det europeiske monetære system (EMS). EMS sentrale målsetting var
å skape "en sone av monetær stabilitet". EMS-samarbeidet bygget på en
særskilt regjeringsavtale som lå utenfor EF-traktatens rammer. Det var
imidlertid bare EF-landene som kunne delta i det praktiske EMS-samarbeidet.
Storbritannia valgte å stå utenfor fra starten.
I den politiske unnfangelsen av EMS forutsatte man at de vitale organene
i systemet skulle være:.
a)
b)
c)

et valutasamarbeid presisert med intervensjonsregler (ERM)
et felles fond (EMCF) for å finansiere sentralbankenes markedsopera
sjoner i forbindelse med valutakursstabilisering
Den europeiske valutaenheten (ECU)

Den prinsipielle forskjellen mellom EMS og slangesamarbeidet var den
konstruerte valutaenheten, ECU. Denne konstruksjonen signaliserte at de
politiske ambisjonene om en monetær union ikke var døde. Wemer-planen
hadde forutsatt at introduksjonen av en fellesvaluta skulle komme som en
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konsekvens av en monetær integrasjonsprosess. Denne smertefulle prosessen
skulle lede fram til en økonomisk situasjon som la grunnlaget for en
irreversibel fiksering av valutakursene. Først da kunne integrasjonsstrevet
krones med en felles valuta.8
EMS-arkitektene begynte med å så en pengespire som de kanskje håpet
skulle vokse seg inn i penge- og kredittsystemene som en livskraftig valuta
ved siden av de nasjonale valutaene (en parallell valuta). I alle fall må de ha
tenkt i slike baner. EF hadde allerede en europeisk regneenhet (ERE) for
omregning av medlemslandenes valutaer til en felles enhet Dette var en dyd
av nødvendighet fordi den felles landbrukspolitikken forutsatte at landbruks
prisene ble fastsatt mest mulig uavhengig av valutakurs-karusellen.
ERE ble straks erstattet av ECU, men ECU var først og fremst tiltenkt
hovedrollen i EMS. For det første skulle den tjene som fellesnevner,
intervensjonssignal og regneenhet i EMS valutasamarbeid (ERM). For det
andre skulle ECU utvikles som reservevaluta og betalingsmiddel i valutatrans
aksjonene mellom sentralbankene i forbindelse med valutakursintervensjoner.

EMS og "Die wåhrung zu sichern": En grunnleggende konflikt
ECU9 lyder som et gallisk hanegal, men det var ikke dette som vekket den
tyske øm. Den tyske sentralbank (Bundesbank) var allerede alarmert over
forsøkene på å skape et valutasamarbeid som den fryktet ville gjøre det
vanskeligere å etterstrebe bankenes tradisjonelle målsetting: "die Wåhrung zu
sichern". Målsettingen bør uttrykkes på tysk siden "makta ter seg der ho er".
I etableringen av EMS følte Bundesbank seg utsatt for en klassisk
overrumplingsstrategi. Det var et sjokk som satte seg fast! Ti år etter benyttet
en sentral representant for Bundesbank en god anledning til å dele ut følgende
eselspark: Under forberedelsene til EMS var ifølge Wolfgang Rieke,
situasjonen slik:10
"Svært lite informasjon ble gjort tilgjengelig av dem som arbeidet med
prosjektet. Parolen var: ’Jo mindre byråkratene (inkludert sentralbankbyråkratene) er involvert, desto bedre’. Man måtte stole på sin forestil
lingsevne og spørre seg selv: hva i all verden pønsker de på?"
De som pønsket, var i hovedsak rikskansler Helmut Schmidt og den franske
statsminister Giscard d’Estaing. Denne særpregede personlige og politiske
alliansen må i stor grad tilskrives æren for etableringen av EMS. Den kom
som en overraskelse, men formålet forbauset ingen. Behovet for å bunte
sammen EF-landene til en økonomisk maktfaktor syntes åpenbar. Det
internasjonale økonomiske samarbeidet hadde brutt sammen, og man ventet
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en ny økonomisk krise. Tilliten til USA var på nullpunktet. Ikke bare var
dollaren svak. Man ventet at dens verdi ville falle ytterligere. Dette ville bety
svekket økonomisk konkurranseevne for en rekke medlemsland, ikke minst
Vest-Tyskland. Dessuten ville de enkelte medlemslandenes valutaer komme
under enda sterkere nedskrivningspress (devalueringspress) spesielt overfor
tyske mark. Situasjonen var allerede ille nok med stadig mer sprikende
inflasjonsutvikling. Man hadde med andre ord god grunn til å vente en ny
desintegrasjonsrunde.
EMS var imidlertid ikke ment som en pragmatisk redningsaksjon.
Ambisjonene var å blåse nytt liv i integrasjonsprosessen og skape en stabil
økonomisk sone i Europa. Det uslitelige argumentet for dette var at EMS ville
gi medlemslandene samlet større frihetsgrad til å føre inflasjonsbekjempning
og vekstfremmende økonomisk politikk. Det var nok også dem som håpet at
EMS ville virke disiplinerende og undergrave innflytelsen til fagforeninger og
den politiske venstresiden. Et vellykket EMS-samarbeid forutsatte at de
enkelte medlemslandenes valuta i praksis ble koblet til tyske mark (DM).
Dette forutsatte en økonomisk politikk som ganske klart prioriterte inflasjonsbekjempelse og prisstabilisering. I den forstand ble EMS-samarbeidet et
samarbeid om å føre en økonomisk innstramningspolitikk.
Frankrike i perioden 1981-83 var et strålende eksempel på dette skiftet i
politisk prioritering. Mitterands sosialistparti gikk til valg og lovte blant annet
å få bukt med økningen i arbeidsløsheten. Sosialistene vant sannsynligvis fordi
den forrige regjeringens innstramningspolitikk ikke hadde løst problemene
med høy inflasjon og stigende arbeidsløshet.
Venstrekoalisjonen holdt sine valgløfter, og med Jacques Delors som
finansminister, startet den en ekspansiv økonomisk-politikk samtidig som den
nasjonaliserte banker og storindustri. Det skulle den ikke ha gjort! Hele
Europa var inne i en økonomisk nedgangskonjunktur med stigende arbeidsløs
het og lav etterspørsel. Raskt stigende handelsbalanseunderskudd, kapitalflukt
og valutakrise fortalte sosialistregjeringen at en ekspansiv politikk i ett land
muligens var heroisk, men meget kostbar. Krisa ga også tydelig beskjed om
at innenfor EMS var Frankrike et økonomisk følgeland. Lederlandet,
"lokomotivet", var som vanlig opptatt med: "die Wåhrung zu sicheren".
Dersom Frankrike fortsatt skulle være et troverdig medlem av EMS, hadde
sosialistregjeringen ikke annet valg enn å snu 180 grader og ty til en kraftig
økonomisk innstramningspolitikk. Det som var en dyd av nødvendighet, ble
nå erklært som en absolutt dyd. Erfaringene ble rett og slett en lekse
Sosialistpartiet ikke glemte. Etter dette var det ingen som prekte ÉMSforpliktelser og økonomisk disiplin mer overbevisende.11
Det kan selvsagt diskuteres hvor store frihetsgrader de enkelte landene
hadde i sin økonomiske politikk utenfor EMS-samarbeidet. Men et eventuelt
troverdig EMS-medlemskap ga i alle fall ikke noe annet valg for de verste
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inflasjonslandene enn å føre en konsekvent innstramningspolitikk. De enkelte
medlemslandenes vilje og evne til å betale prisen for EMS-medlemskap viste
seg å bli nokså variabel12. Men så ille som skeptikerne i Bundesbank fryktet,
ble det ikke.
EMS-samarbeidet forutsatte en fastkurspolitikk innenfor et visst slingrings
monn. Dersom en svak valuta truet med å falle igjennom nedre grense, var
medlemslandenes sentralbanker pliktige til å intervenere. Det hele skulle
koordineres av the European Monetary Cooperation Fund (EMCF). Nettopp
i dette så Bundesbank kimen til et obligatorisk pliktløp som ville undergrave
bankens pengepolitiske autonomi.
Bundesbanks EMS-motstand lar seg lettest forstå gjennom et urealistisk
eksempel. Vi antar at danskene har ført en romslig økonomisk politikk
(ekspansiv politikk) med negative konsekvenser for handelsbalansen og med
verdien av Dkr i forhold til DM på full fart mot nedre tillatte grense. EMSreglene forutsetter da at både den danske Nationalbank og Bundesbank har
ubegrenset intervensjonsplikt i sine respektive valutamarkeder. Vi skal
imidlertid forutsette, i strid med reglene og enda mer i strid med praksis, at
det er Bundesbank som alene har denne intervensjonsplikten. For å berge
krone-kursen er altså Bundesbank forpliktet til å kjøpe hele overskuddstilbudet
av danske kroner. Bundesbank kan ikke kjøpe danske kroner uten å øke
mengden av D-mark. Pengemengden i Tyskland vil vokse og inflasjonsspøkelset reiser hodet. Gjennom en stram pengepolitikk kan Bundesbank demme opp
for (sterilisere) pengestrømmen som kommer fra valutamarkedene. Men
uansett vil dette intervensjonssystemet skape problem for Bundesbanks
hovedmål: "die Wåhrung zu sichem!"
Danmark har grunn til å se lysere på denne ordningen av verden. Den
danske Nationalbank har ingen intervensjonsplikt og trenger ikke å ofre en
eneste D-mark fra sin valutabeholdning. Den forblir uendret fordi omverden
hele tiden bygger opp sin kronebeholdning. Danskene har dermed ikke noe
behov for å vise pengepolitisk disiplin.
Bundesbank fryktet selvsagt ikke at EMS skulle utvikle seg til et
valutasystem der Danmark eller særlig høyinflasjonsland som Italia kunne leke
USA i et Bretton-Woods-spill. Men for Bundesbank var det nok at EMS var
ett skritt i den retningen, siden EMS-reglene også påla sentralbanken i landet
med den sterke valutaen intervensjonsplikt. Dette smakte for mye av frivol
kredittgiving og for lite av økonomisk disiplin. Bundesbank ville ikke inn i
et system der upålitelige og uregjerlige medspillere som for eksempel Italia,
kunne rote til mulighetene for å føre en konsistent prisstabiliseringspolitikk i
Vest-Tyskland.
Det som i EMS-konstruksjonen skremte Bundesbank, var samtidig det
som lokket svakvalutalandene. Et fungerende felles europeisk valutasystem
ville være et mykere system enn en ren DM-blokk. Disse landene satset så og
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si på at EMS kunne bli en DM-blokk med hydraulisk fjæring hvor Bundes
bank sørget for oljen til systemet.
Denne karakteristiske polariteten mellom de svake og de sterke valutalandene (egentlig: det sterke valutalandet!) er fundamental i tautrekkingen om
ulike integrasjonsveier mot en monetær union. Denne motsetningen kommer
allerede til syne i Wemer-planen som langt på vei kan leses som et kompro
miss mellom de såkalte monetaristene (Frankrike, Belgia og Luxemburg) og
de såkalte økonomistene (Tyskland, Nederland og Italia(!))13
MMonetaristene,, ønsket en rask etablering av den monetære union med
irreversibel fastlegging av valutakursene og opprettelsen av et fond for å
finansiere valutastøtte. "Økonomistene" ønsket en gradvis tilnærmingsprosess
der den økonomiske politikken i stigende grad ble koordinert. Først når de
økonomiske forholdene i de ulike landene var rimelig homogene, var tiden
moden for å ta de avgjørende skrittene mot en monetær union.
Dette var selvsagt ikke et akademisk spørsmål. Den "monetaristiske"
posisjonen reflekterte et ønske om å etablere et valutasamarbeid som
garanterte nokså generøse kreditter for finansiering av betalingsbalanseunderskudd. Dette ville gi underskuddslandene større økonomisk spillerom. På den
andre siden ville ikke overskuddslandene (jfr. "økonomistene") finansiere den
slags gratispassasjervirksomhet.
Ved etableringen av EMS, knapt ti år senere, var det fortsatt rikelig
grunnlag for å dele "økonomistenes" skepsis mot en bråfødt valutaunion. I alle
fall mente Bundesbank at den ikke så spøkelser på høylys dag, og banken
ville derfor ikke bevege seg et eneste skritt i den retning. Det skrittet var
forbundskansler Helmut Schmidt mer enn villig til å ta; for hva hadde VestTyskland å tape? Bundesbank druknet ikke i danske kroner eller for den del
i italienske lire slik eksemplet vårt antydet. Derimot svømte den i amerikanske
dollar, og den medfølgende verdistigningen av DM undergravde tysk industris
konkurranseevne. Samtidig var Vest-Tyskland utsatt for et sterkt press fra
amerikanerne som ønsket en ensidig oppskriving av DM. USA forlangte rett
og slett at Vest-Tyskland skulle ta på seg rollen som lokomotiv i verdensøko
nomien. Herkules ønsket å hvile seg litt.
For tyske politikere var dette en tid med sur internasjonal motvind. Disse
erfaringene befestet muligens Helmut Schmidts tro på at Vest-Tyskland bare
kunne ri av slike stormer innenfor et sterkt og forenet Europa. EMS oppfattet
han i alle fall som et nytt og nødvendig initiativ i den europeiske integrasjons
prosessen. For Bundesbank telte det mer at EMS på lang sikt truet dens
autonomi når det gjaldt å følge hovedmålet: "die Wåhrung zu sichem".
Forbundskansler Schmidts politiske posisjon var i denne perioden meget sterk.
Når Bundesbank valgte å ta en konflikt med regjeringsmakten, forteller det
mye om bankens institusjonelle styrke, politiske legitimitet og dens konsi
stente vilje til å følge sin tradisjonelle målsetting.14
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Konflikt ble det. Forbundskansleren måtte true fram Bundesbanks oppslutning
om EMS-samarbeidet. Det vil si: banken sluttet lojalt opp om EMS-initiativet.
Til gjengjeld ble den lovet romslig mulighet til å tolke EMS-reglene slik at
den kunne prioritere sin tradisjonelle målsetting. Dermed var kabalen lagt for
en nokså utilslørt DM-blokk.
Til tross for det galliske hanegal, ECU, ble EMS i utgangspunktet en
nokså ordinær valuta-samarbeidsavtale. Fra starten av ble tyske mark
sentralbankenes viktigste intervensjonsvaluta, en rolle som opprinnelig var
tiltenkt ECU. I de nærmest etterfølgende årene var feberkurven i EMS
dominert av forholdet mellom DM og dollar. Når DM styrket sin stilling, sank
de andre EMS-valutaene som stein. Dette utløste behov for valutaintervensjoner. Men landet med svak valuta kunne ikke vente hjelp fra det europeiske
intervensjonsfondet (EMCF). For nødvendig støttekjøp måtte sentralbankene
pent ty til egen valutabeholdning som i stor grad besto av DM-plasseringer.
Selvsagt var valutareservene begrenset, og dette satte skranker for et lands
mulighet til å drive støttekjøp av egen valuta. I tillegg måtte svakvalutalandene finne seg i et høyt rentenivå. Dessuten søkte de å skjerme seg mot
spekulative angrep på egen valuta ved hjelp av restriksjoner på kapitalflyten
over grensene.151 den forstand var kapitalrestriksjoner en viktig del av EMSsamarbeidet - spesielt i starten. Nyttet ikke dette, gjensto omforente kursjuster
inger innenfor EMS-samarbeidet. Slike justeringer var det mange av - spesielt
de fire første årene. Senere roet det seg noe.16 Men på lengre sikt måtte
inflasjonstakten i de ulike EMS-landene presses ned mot et nivå sammenlign
bart med Vest-Tyskland.
Mens Vest-Tyskland, takket være sin økonomiske dominans og restriktive
økonomiske politikk17, beholdt sin pengepolitiske autonomi, måtte de andre
medlemslandene øve seg i å danse etter den musikken Bundesbank spilte.
Denne karakteristiske asymmetrien i valutasamarbeidet indikerte at EMS
fungerte som en DM-blokk, riktignok med slark, men uten fjæring. Denne
asymmetrien innsnevret den politiske handlefriheten til land med svak valuta
(og relativ høy inflasjon) mer enn de ønsket å finne seg i. Midt på 80-tallet
utløste dette skarpe politiske diskusjoner mellom to karakteristiske fløyer. På
den ene siden sto svakvaluta-landene (Frankrike, Belgia og Italia). Disse
ønsket et EMS med mykere fjæring i form av automatiske lånerettigheter
(trekkrettigheter) til hard valuta formidlet av det europeiske intervensjonsfon
det (EMCF). På den andre siden fylket hardvalutalandet Vest-Tyskland og
land knyttet særlig tett til tyske mark (Nederland, Danmark).
Krangelen endte med et slags kompromiss. Den såkalte Nyborg-avtalen,
(september 1987), lindret noe av svien som EMS-samarbeidet påførte
svakvalutalandene. Avtalen ga disse landene rom for, men ikke rett til å ta
opp hardvalutalån - i praksis DM-lån - for å støtte egen valuta også før - ikke
bare etter - at den stanget mot svingegrensen fastsatt i EMS-avtalen.
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Kortsiktige lån av denne typen kunne betales tilbake i ECU - en noe mildere
cocktail enn den tyske mark. Men i praksis skulle ikke disse tiltakene gå på
tvers av Bundesbanks prioritering av prisstabilitet og valutasikring.18
Perspektivene og de økonomiske interessene institusjonalisert i Bundesbank
holdt fortsatt taktstokken.

Tid for oppbrudd fra EMS eller flukten framover
Det er feil å si at det politiske establishment, selv i svakvalutaland, mislikte
musikken Bundesbank spilte. EMS ble rost fordi dette samarbeidet impliserte
en kraftig prioritering av prisstabilitet. Men det fikk være måte på! I 1988
klaget den italienske finansministeren over asymmetrien og Vest-Tysklands
rolle i EMS. Ifølge Giuliano Amato19 var EMS ikke blitt en hevarm for
økonomisk vekst. Tvert imot* Systemet virket rett og slett kvelende (deflasjonært).
"Ikke bare er sentralvalutaen i systemet systematisk verdsatt for lavt, også
veksten i Vest-Tysklands etterspørselsnivå er lavere enn gjennomsnittet".
Amatos EMS-kommentar var harsk, men han var ikke alene. Det hersket
oppbruddsstemning. Man var allerede begynt å rose EMS-samarbeidet for det
det hadde betydd. For det første hadde EMS bidratt til å redusere inflasjonsspriket mellom landene i EMS-samarbeidet. For det andre hadde EMS skapt
en videre politisk tradisjon for forpliktende samarbeid. Dette omfattet nå i
større grad kjerneområder i de ulike landenes økonomiske politikk selv om
denne koordineringen i hovedsak var begrenset til valutaintervensjon og
rentenivå. For det tredje syntes de ulike EMS-valutaene å ha stabilisert seg
mot slutten av 80-tallet. Alt dette ga mot og inspirasjon til nye krafttak i
integrasjonsprosessen. EMS-samarbeidet kan derfor tilskrives en god del av
æren for den politiske stemningen som var en viktig del av EF-initiativene på
slutten av 80-tallet. Men dette er ikke hele forklaringen.
På litt lengre sikt var ikke EMS et blivende sted. Det var en skjør
institusjon som kunne brekke ved første økonomiske stormkast.20 Samtidig
smuldret det økonomiske grunnlaget for EMS.
Etableringen av EMS fikk helt uventet drahjelp fra president Reagans litt
pussige økonomiske politikk. På den en siden var denne politikken ekspansiv
og resulterte i galopperende budsjett- og handelsbalanseunderskudd. På den
andre siden var den ledsaget av en stram pengepolitikk. Resultatet ble et
usedvanlig høyt rentenivå som sugde til seg kapital fra alle verdenshjørner.
Det igjen resulterte i en raskt stigende dollarkurs vis a vis andre valutaer også tyske mark. Denne situasjonen bedret de fleste EMS-landenes konkur
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ranseevne i amerikanske markeder, og den høye dollarkursen vis a vis DM
minsket nedskrivningspresset mot de andre EMS-valutaene. Denne gunstige
situasjonen syntes ugjenkallelig slutt etter 1985. Men det lå flere torpedoer
under arken.
Populært sagt forutsatte EMS-samarbeidet at svakvaluta-landene beveget
seg fra en situasjon med svak valuta til en situasjon med sterkere valuta. Det
var jo disse landene som måtte tilpasse seg den tyske mark og ikke omvendt.
Tendensielt betydde altså et vellykket EMS-samarbeid en reell oppskriving av
egen valuta i forhold til tyske mark. De landene som konsekvent gikk inn i
en slik fastkurspolitikk, høstet på kort sikt lavere konkurranseevne så lenge
inflasjonen deres var høyere enn den tyske. For å kompensere for dette tapet
av konkurranseevne uten å oppgi fastkursen, måtte et slikt EMS-land faktisk
etterstrebe lavere inflasjon enn Vest-Tyskland. Det var ikke enkelt! EMSsamarbeidet virket med andre ord sterkt deflasjonært, og det bidrog dessuten
til å skjerpe ubalansen i handelen mellom Vest-Tyskland og de andre EMSlandene. I begynnelsen av 80-tallet kunne dette kompenseres med bedret
konkurranseevne i amerikanske markeder. Men med fallende dollarkurs ble
denne muligheten straks redusert.
I dette perspektivet er det lett å forstå den italienske finansministerens
harske kommentar. Men hva var alternativene?: En flukt fra EMS. Ja vel!
Men en flukt bakover hadde en politisk pris ingen ville betale - kanskje med
unntak av statsminister Thatcher. Denne bremseklossen i EF-samarbeidet
hadde aldri vært villig til å ofre nasjonal suverenitet på EMS-alteret. Men
integrasjonsprosessen i EF hadde ganske enkelt kommet for langt til at det var
mulig for de andre medlemslandene å slå retrett til før-EMS situasjonen. Det
ville være en politisk katastrofe. Dermed gjensto bare en fluktvei fra EMS:
flukt framover mot større integrasjon og institusjonalisering av valutasamar
beidet: mot en monetær union. Men i dette oppbruddet mot historisk ukjent
land ble nissen med på lasset.

Delors-rapporten - Planen for en stille revolusjon
Signalet til oppbrudd kom igjen fra den viktige politiske EF-alliansen mellom
Frankrike og Tyskland.21 På nytt valgte man å rette blikket mot det forjettede
land: en økonomisk og monetær union (EMU). Forsiktigvis startet man med
å utrede saken. Oppgaven ble gitt til den såkalte Delors-komiteen som i
hovedsak var sammensatt av EF-landenes sentralbankdirektører. Denne gangen
var Bundesbank med fra start! Etter at Delors-komiteen hadde levert sin
rapport ble endog daværende Bundesbankpresident Karl Otto Pohl, leder for
enda en EMU-komité. Denne skulle spesielt ta for seg det som burde foregå
i etappene som skulle følge etter første fase av EMU. Det vi vet er at Pohl
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ikke hadde hastverk.22 Men la oss vende tilbake til Delors-rapporten og
oppfølgingen av den i Kommisjonens traktatforslag.
I Delors-rapporten er de to unionene definert på følgende måte:
Økonomisk union er:23
indre marked hvor personer, varer, tjenester og kapital kan
bevege seg fritt
konkurransepolitikk og annen politikk for å styrke markeds
mekanismen
felles politikk for strukturomlegging og regional utvikling
samordning av makroøkonomisk politikk inkludert bindende
regler for (nasjonalstatens) budsjettpolitikk (finanspolitikk)
Monetær union er:24
fullstendig liberalisering av kapitalbevegelsene og full integra
sjon av bankvesen og finansmarkeder
ugjenkallelig fastlåste valutakurser
felles pengepolitikk utformet og iverksatt av et europeisk
sentralbanksystem med de nasjonale sentralbankene som filialer.
Mens Wemer-planen i hovedsak drøftet en økonomisk union, er Delorsrapporten mest opptatt av utviklingen av en monetær union. Dette kan ha
sammenheng med sammensetningen av utvalget. Men det er neppe hele
forklaringen. Det er mer trolig at utvalget oppfattet en monetær union som
den avgjørende prøvesteinen i den videre utviklingen av integrasjonsprosessen.
EMS var i beste fall å oppfatte som kimen til en monetær union. I forhold til
dette var den økonomiske unionen ("fellesmarkedet") langt mer solid
institusjonsalisert. Dessuten: etter 1985/87 var igjen arbeidet med den
økonomiske unionen på godt sig framover. Dette kom blant annet til uttrykk
gjennom vedtaksprosessene knyttet til realiseringen av Kommisjonens
"hvitbok" og godt hjulpet av "Enhetsakten". Men Delors-rapporten presiserer
at dette ikke er nok.
Rapporten postulerer nødvendigheten av en parallell utvikling av den
monetære og den økonomiske unionen. Hele integrasjonsprosessen trues om
det ikke skjer en slik parallell utvikling på "mellomlang sikt".25 Den
umiddelbare og eksplisitte koblingen mellom utviklingen av den økonomiske
og monetære unionen er nokså påfallende spesielt fordi rapporten er helt taus
om en eventuell kobling mellom en politisk og monetær union. Denne
gradvise og parallelle utviklingen mellom den økonomiske og den monetære
unionen nedfelles for øvrig som en eksplisitt forutsetning i Kommisjonens
forslag til traktatendringer.26
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Ifølge planen skal veien mot en økonomisk og monetær union (EMU)
inndeles i 3 klart atskilte etapper, men hele løpet "må oppfattes som en
prosess. ... beslutningen om å starte første etappe må være en beslutning om
å gi seg i kast med alle tre.271 dette alt-eller-ingenting er det bare første fase
som Delors-rapporten beskriver detaljert. Denne fasen begrenser seg i
hovedsak til en bekreftelse og oppfølging av det som allerede er godt i gang.
For gjennomføringen av økonomisk union omfatter første fase realiserin
gen av de 4 friheter slik disse er konkretisert i Kommisjonens "hvitbok". Når
det gjelder den monetære union, er første fase i hovedsak en generalisering
av ambisjonene i EMS-samarbeidet. Dette bør i løpet av første fase utvides
til alle medlemslandene. I løpet av denne fasen skal det også utvikles et
system for overvåkning av medlemslandenes finanspolitikk. Formålet er å
oppnå en videre tilnærming av prisutviklingen i de enkelte landene og en
koordinering av deres økonomiske politikk. Varige resultat på dette området
er viktige for de etterfølgende bukkesprangene i planen.
Fase 2 i EMU skal starte senest 1. januar 1994. Denne fasen benevnes i
Kommisjonens traktatforslag "Overgangsperioden" og den "må være kort".28
Før "Overgangsperioden" må følgende være oppnådd i løpet av fase l:29
fjerning av alle hindringer for fri kapitalbevegelse
flest mulig av medlemslandene må delta i EMS-samarbeidet
etableringen av effektive tiltak som hindrer de enkelte medlemslandene å
finansiere budsjettunderskuddet gjennom seddelpressa, og som sikrer at
ikke andre medlemsland gir lån som finansierer slike budsjettunderskudd.

Starten av fase 2 skal markeres ved at det etableres en helt ny EF-institusjon:
Den Europeiske Sentralbank. Denne skal være hovedinstitusjonen i Det
Europeiske Sentralbanksystemet, kalt Eurofed som for øvrig består av
medlemslandenes sentralbanker. I "Overgangsperioden" har Eurofed følgende
hovedoppgaver:30

-

styrke koordineringen av medlemslandenes pengepolitikk
etablere instrumentene og prosedyrene som er nødvendig for å føre en
felles pengepolitikk
overvåke utviklingen av ECU som fellesvaluta

I "Overgangsperioden" skal det arbeides videre med å sikre konvergens
mellom de ulike medlemslandenes økonomiske politikk og deres økonomiske
utvikling. Her nevnes spesielt behovet for å sikre prisstabilitet og motvirke
statlig gjeldsøkning. I den forbindelse skal overvåkning og kontroll av
medlemslandenes økonomiske politikk styrkes. Det skal også vedtas
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prosedyrer som gir Kommisjonen mulighet for å iverksette tiltak overfor
medlemsland som ikke følger Fellesskapets anbefalinger.31 Men utover dette
går ikke EF-Kommisjonen inn for bindende regler som setter gitte grenser for
statlige budsjettunderskudd slik Delors-rapporten anbefaler.32
Før "Overgangsperioden" har vart i tre år, skal Kommisjonen og Den
Europeiske Sentralbankens råd utarbeide en rapport om oppnådde resultat og
spesielt om hvor store framskritt som er gjort når det gjelder økonomisk
konvergens. På basis av denne rapporten skal så Ministerrådet avgjøre om
betingelsene for å gå fra "Overgangsperioden" til sluttfasen av EMU er til
stede. Ved en eventuell beslutning om å entre sluttfasen kan enkeltland gis
midlertidig henstand på grunn av "økonomiske vanskeligheter".33
Ved overgangen til siste fase i EMU skal Ministerrådet vedta ugjenkalle
lige faste valutakurser og de nødvendige tiltak for å introdusere ECU som
eneste valuta i Fellesskapet. Dessuten skal Eurofed utøve alle sine traktatfestede funksjoner.34
Dette er hovedtrekkene i planen for en stille revolusjon! Men revolusjonen
skal gjennomføres. Det er problemet.

Prisstabilitet - Sine Qua Non
Trekker vi trådene tilbake til Wemer-planen, synes Delors-rapporten å ha det
like travelt med å institusjonalisere en felles valuta. Men vi merker oss at
dette er det eneste stedet hvor det signaliseres uenighet i Delors-utvalget. Man
er ganske enkelt ikke enige om hvor raskt det er hensiktsmessig å etablere et
EF-reservefond som av protagonistene blir avertert som forløperen til et
sentralbanksystem.35 Den gamle konflikten mellom "monetaristene" og
"økonomistene" spøker mellom linjene!
For øvrig presiserer både Delors-rapporten og Wemer-planen behovet for
å kontrollere medlemslandenes finanspolitikk (budsjettpolitikk). Nettopp i den
forbindelsen forutsetter Wemer-planen opprettelsen av en egen EF-institusjon,
et økonomisk beslutningssenter, som skal ivareta den finanspolitiske
koordineringen. Denne institusjonen betinger dessuten, ifølge Wemer-planen,
overføring av parlamentarisk makt til EF-nivået.
Delors-rapporten anerkjenner det samme behovet for finanspolitisk
koordinering, men foreslår ingen ny institusjon for å ivareta denne koordiner
ingsfunksjonen. Den drøfter heller ikke behovet for parlamentarisk kontroll av
denne funksjonen. Kommisjonens forslag virker enda litt mer forsiktig enn det
Delors-rapporten legger opp til. Den nøyer seg med et forslag som traktatfes
ter behovet og grunnlaget for slik koordinering. Formålet med denne
koordineringen er å sikre Eurofeds autonomi og mulighet til å føre en
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konsistent pengepolitikk. Akkurat på det punktet akter man ikke å gi ved
dørene!
I EF-Kommisjonens traktatforslag leser vi følgende om sikringen av
Eurofeds politiske uavhengighet.36
"I gjennomføringen av sin oppgave skal verken Den Europeiske Sentral
banken, medlemslandenes nasjonalbanker eller medlemmer av deres
beslutningsorgan søke eller ta instruksjoner fra institusjoner i Fellesskapet
eller dets medlemsstater eller fra andre organer.
Fellesskapet og medlemslandene skal ikke søke å påvirke Den Europeiske
Sentralbanken, medlemslandenes nasjonalbanker og beslutningsorganer når
det gjelder gjennomføringen av deres oppgaver, og de skal respektere
deres uavhengighet. For å sikre dette skal medlemslandene endre
lovgivningen som regulerer relasjonen mellom deres sentralbanker og
deres nasjonale regjeringer når dette er påkrevd."
Formålet med denne autonomien blir av Kommisjonen festet til traktatforslaget med spiker og slegge. Denne autonomien må til for å sikre Eurofeds
oppgave nr. 1 som er:
"... definisjonen og gjennomføringen av en felles pengepolitikk hvis
primære mål er å sikre prisstabilitet og å støtte opp om økonomisk
politikk forøvrig dersom dette ikke går på bekostning av den primære
målsettingen".37
Det er få om noen sentralbanker i verden som har fått i gave en så entydig
målsetting og presisert autonomikrav. Men det er en helt annen sak å oppnå
legitimitet til å praktisere denne autonomien. I så måte virker det som om
Eurofed er tiltenkt noe Bundesbank kunne ønske seg, mens Bundesbank har
noe Eurofed sårt vil trenge!
Den ekstreme prioriteringen av prisstabilitet over alle andre økonomiske
målsettinger er et frapperende trekk ved Delors-rapporten og andre EFdokument om EMU. I et notat som oppsummerer Kommisjonens syn på
EMU, leser vi:38 "Målet for en økonomisk og monetær union er prisstabilitet
- sine qua non."
Dette lyder som et politisk aksiom! Men siden vi lever i en opplyst
verden, krever selvsagt også slikt en nærmere begrunnelse. I Kommisjonens
tidsskrift, European Economy, (nr 44, 1990) forsøkes en akademisk legitimer
ing. Men brikkene faller ikke på plass slik de bør! Man klarer for eksempel
ikke å påvise noen fornuftige sammenhenger, positive eller negative, mellom
inflasjon og grunnleggende forhold som arbeidsløshet, økonomisk vekst og
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økonomisk "velstand" (BNP pr. capita). I den grad man hevder å ha funnet
sammenhenger, er dette statistiske spøkelser manet fram gjennom feiltolknin
ger av datamaterialet.39 Vi kan være sikre på at EF-økonomene vet bedre.
I så fall røper dette en sterk vilje til å gå over stokk og stein for å gi det
politiske aksiomet en vitenskapelig aura.
I virkeligheten er det vanskelig å begrunne hvorfor de høyeste eller de
laveste inflasjonsratene registrert i EF-landene, er et absolutt onde eller gode.
Det vi kan konstatere er et inflasjonssprik mellom landene der høyinflasjonsnivået ligger mellom 10-15 % pr. år og lavinflasjonsnivået ligger ned mot 3-4
% pr. år. I den grad de enkelte landene har hatt styring med inflasjonsprosessen, må dette spriket tolkes som uttrykk for ulik holdning ("preferanser") når
det gjelder "det å leve med" inflasjonen. Hva tyskerne finner seg i av inflasjon
er altså noe helt annet enn hva grekerne og portugiserne synes de kan leve
med. I den forstand må inflasjonen oppfattes som resultat av dels konflikt
fylte økonomiske og politiske prosesser. Derfor vil prisstabilisering som enøyd
målsetting være en politisk prioritering som har sin pris uansett hvor mye man
forsøker å opphøye det til et uangripelig aksiom.
Vi trenger ikke å lete lenge før vi finner hva som nedprioriteres gjennom
dette aksiomet. EMS-samarbeidet er blitt tildelt hovedæren for at inflasjons
takten er redusert, og særlig for at inflasjonsspriket mellom medlemslandene
er blitt mindre i løpet av 80-årene.401 så fall må EMS også tildeles hoved
æren for at arbeidsløsheten er økt kraftig i samme tidsrom. Det grelleste
eksemplet er Irland.
Det er sikkert en trøst for de mange irske arbeidsløse at summen av de to
ondene: arbeidsløshet og inflasjon uttrykt i prosent, er redusert litt i løpet av
80-årene. Mens inflasjonstakten var 18-19 % pr. år, er den nå 3-4 %. Det er
et nivå som gjør samlivet med tyske mark levelig. Da er det bare ett problem
igjen: 14-15 % av de yrkesaktive må lære seg å leve med arbeidsløshet.41
Vi får det samme bildet om vi ser på gjennomsnittet for "EMS-landene"
selv om utslagene selvsagt ikke blir så store. Rundt 1979/80 var inflasjonstak
ten i gjennomsnitt 11-12 %, og den ble redusert til ca. 4 % mot slutten av 80årene. I samme tidsrom økte arbeidsløsheten fra ca 5-6 % til ca 9-10 %.42
De to ondene har med andre ord skiftet plass når det gjelder størrelsesorden
målt i prosent. Men den politiske retorikken gir trøst: det retter seg på lang
sikt dersom "vi" følger den smale vei og gjør de riktige tingene på "kort sikt".
Den riktige tingen er altså å etterstrebe prisstabilitet - sine qua non! Det lyder
nesten tysk.
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Monetær union: EF-politikernes jakt etter Archimedes’ punkt?
EMS-erfaringene viser at en fastkurs-politikk, som selvsagt er en del av EMU,
krever en utjevning av inflasjonsutviklingen mellom medlemslandene. Dette
er ensbetydende med prisstabilisering. Men dette er ikke alt. I denne prosessen
må høy-inflasjonslandene gjennom en konsekvent innstramningspolitikk (jfr.
Irland) for å tilpasse seg det økonomiske lederlandet Tyskland. På sin side kan
Tyskland bevare sin pengepolitiske autonomi overfor de andre landene i
valutaunionen gjennom en konsekvent politikk rettet inn mot: ”die Wåhrung
zu sichem". I sum betyr dette at etableringen av en valutaunion vil få en
kraftig deflasjonær effekt. I den forstand har den mye til felles med forsøkene
på å gjenopprette gullstandarden i 1920-årene.
Denne karakteristiske asymmetrien gjør at en slik valutaunion uvegerlig
graviterer mot en tilstand der Bundesbank de facto fungerer som unionens
Sentralbank. Denne økonomiske asymmetrien motsvares slett ikke av en
tilsvarende maktpolitisk tyngdeforskyvning - langt mindre av en aksept av en
slik maktpolitisk forskyvning. Den økonomiske ulikevekten gir derfor stadig
impulser til politiske forsøk på å institusjonalisere seg bort fra den økonomi
ske asymmetrien ved å skape et EF-tyngdepunkt. Dette behovet er mest akutt
på det monetære området der det gjelder å skape en EF-institusjon (Eurofed)
sterk nok og selvstendig nok til å representere en motvekt til Bundesbank.
Men for noen haster ikke dette! For Bundesbank og de interesser den
representerer, er asymmetrien en garanti for at Tyskland bestemmer prisen de
andre må betale i form av prisstabiliserende politikk og finanspolitiske
hestekurer for å bli medlemmer av den monetære unionen. Det den frykter er
politiske initiativ som begrenser Bundesbanks autonomi og tvinger den til å
finansiere en "romsligere" valutaunion for de tradisjonelle høyinflasjonslandene.
I dette perspektivet er det lett å forstå hvorfor Tyskland i sin offisielle
uttalelse til Delors-rapporten understreket behovet for å beholde den nasjonale
styringen av pengepolitikken i "Overgangsperioden" (fase 2) samtidig som
man presiserte en rekke betingelser før det var aktuelt å gi fra seg disse
politiske rettighetene. Perspektivet gjør det også forståelig hvorfor Frankrike
i den tilsvarende uttalelsen var mer utålmodig og vektla Delors-rapportens
antydning om en relativt rask overgang til felles valuta.
Englands offisielle reaksjon på Delors-rapporten er ikke fullt så enkel å
klassifisere. Englands uttalelse skisserte en alternativ vei til en fellesvaluta og
monetær union. Man ville overlate til markedskreftenes frie spill å plukke ut
fellesvalutaen. Realpolitisk må forslaget oppfattes som et utsettelsesforslag og
som et ønske om å glemme hele den monetære unionen. Dette må tolkes ut
fra Thatchers og Det konservative partiets tvisyn på EF-prosjektet: Man ville

53

gjeme ha fordelene med det økonomiske fellesskapet, men det burde helst
ikke koste et gram nasjonal suverenitet Den spesielle ideologiske vrien i
uttalelsen er nokså komisk siden markedskreftene allerede har plukket ut
vinneren. Det er bare den haken at ingen aksepterer politisk markedets dom aller minst de ivrigste tilhengerne av engelsk stormaktstradisjoner og nasjonal
suverenitet.
Det er med andre ord lett å forstå at Tyskland (og Bundesbank) ikke
hadde noe problem med å nikke godhjertet til den engelske uttalelsen. Så
langt i prosessen har Bundesbank hatt lite å frykte. Vi har bankens tidligere
leder, Karl Otto Pohls, ord for at den vakreste setningen i Delors-rapporten
er den som betoner Eurofeds uavhengighet og plikt til å følge en prisstabiliseringspolitikk.43 I så fall må Kommisjonens traktatforslag lyde som søt
musikk. Det spørs om ikke Bundesbank har sørget for store deler av partituret.
Men det var ikke alle som likte tonene som strømmet fra Delorsrapporten. Den fikk Thatcher til umiddelbart å male fanden på veggen. Det
å overføre nasjonale budsjettvedtak til EF-nivået "would be the biggest
transfer of sovereignty we’ve ever had". Thatcher så ingen grunn til å gå
utover Delors-rapportens fase 1. Det var i det minste en slags innrømmelse!
Innenfor det monetære området var fase 1 i hovedsak en bekreftelse av EMSsamarbeidet, et samarbeid Thatcher (og Det Konservative Partiet) aldri hadde
vært villig til å gå inn i fordi det innebar overføring av nasjonal suverenitet.
Økonomisk fellesskap var ønskelig, men det burde ikke sprenge grensen for
"positivt og aktivt samarbeid mellom suverene stater".44
Men "Enhetsakten" var allerede et tegn på at EF var blitt noe mer enn det
Thatcher oppfattet som passende for et vellykket Fellesskap. "Enhetsakten"
åpnet nemlig for EF-vedtak som kunne gå på tvers av viljen til enkeltstater.
Kanskje var det dette som fikk Kommisjonsformannen, Jacques Delors, til å
antyde at tiden var inne for å bøye nakken på de største nasjonalistiske
stribukkene. Sommeren 1988 bevilget han seg i alle fall følgende provoka
sjon:45
"Om ti år vil 80 % av den økonomiske lovgivningen, kanskje også sosialog skattelovgivningen, bli fattet av EF".
Delors-rapporten uttrykker seg selvsagt på en mer indirekte måte. Men
Thatchers glefs mot ovemasjonalitetsspøkelset var logisk nok. Hennes
reaksjon var spesielt rettet mot at en monetær union ville bety omfattende
overføring av finanspolitisk myndighet fra enkeltstatene til EF-nivået. Delorsrapporten understreker dette fordi det ikke er mulig for et selvstendig Eurofed
å føre en konsekvent prisstabiliserende politikk dersom finanspolitikken "gjør
seg sjøl" som summen av enkeltlandenes økonomiske politikk. Særlig vil
Eurofed være nokså hjelpeløs siden EMU jo også forutsetter fri kapitalbeveg
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else. Et illustrerende eksempel på dette er president Reagens "tilbudssidepolitikkM på begynnelsen av 80-tallet.
Som nevnt tidligere, var Reagans økonomiske politikk kjennetegnet ved
en ekspansiv finanspolitikk kombinert med at den amerikanske sentralbanken
(the Fed.) førte en restriktiv pengepolitikk. Dette resulterte i et skyhøyt
rentenivå. Det store budsjettunderskuddet lot seg glatt finansiere av fremmed
(privat-) kapital. The Feds restriktive pengepolitikk viste seg lite effektiv. Den
virket nærmest mot sin hensikt
Delors-utvalget vakler sjelden i sin tro på markedets regulerende
egenskaper - selv ikke når det gjelder lønnsdannelsen. Men de internasjonale
kapitalmarkedenes finansiering av det gigantiske amerikanske budsjett
underskuddet og storbankenes utlånsiver overfor enkelte U-land på 80-tallet
skremmer markedsoptimistene. Disse erfaringene viser, ifølge Delorsrapporten, at man ikke kan stole på markedskreftene når det gjelder å styre
de enkelte nasjonalstatenes budsjettunderskudd. Her må det sterkere lut til:
EF-myndighet til å kontrollere og koordinere sentrale finanspolitiske
målstørrelser.46
Behovet for denne typen EF-myndighet blir enda mer presserende siden
EF sentralt ikke kan føre en kompenserende finanspolitikk. Til det er EFbudsjettene for små. Disse budsjettene utgjør ca 1 % av EFs bruttonasjonal
produkt (BNP). EFs budsjett vil nok vokse som følge av EMU, men neppe til
mer enn ca 3 % av BNP. Til sammenligning strømmer 40-50 % av medlems
landenes BNP via offentlige budsjetter. Det kan også nevnes at budsjettene i
føderale delstater (USA) er 10-20 % av BNP hvorav betydelige deler kommer
fra sentralstatens budsjett. Konklusjonen blir at en planlagt effektiv pris- og
valutapolitikk på EF-nivået må støttes opp av at dette nivået får ovemasjonal
instruksjonsmyndighet når det gjelder viktige sider ved nasjonalstatenes
budsjettpolitikk.
Den andre siden av medaljen er at medlemslandene innenfor EMU i
tilsvarende grad mister politisk selvstendighet. Dette gjelder åpenbart
mulighetene til å følge en egen pris- og valutapolitikk. Men generelt blir det
svært vanskelig for et land å forsøke seg på "full sysselsettingspolitikk" når
EF-nivået prioriterer prisstabilisering og handelsbalanse.
Mot dette kan det innvendes at nasjonalstatene i EF ikke kan miste noe
de i virkeligheten ikke har. Argumentet for dette er at fri kapitalbevegelse gir
de mindre landene (følgelandene) liten mulighet til å føre en selvstendig
penge- og valutapolitikk i forhold til det store landet (lederlandet). Dette er
riktig nok, men argumentet forutsetter at nasjonalstatene for godt gir fra seg
politiske instrument som valutakursjusteringer, kapitalkontroll og budsjettkon
troll. Det er langt fra åpenbart.
Historisk sett har slike politiske virkemidler vært kjærkomne og dels
velbrukte instrumenter i nasjonalstatenes politiske verktøykiste. Politiske
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erklæringer om å slutte seg til en valutaunion fjerner veiken behovet eller
muligheten for at nasjonalstatene vil ty til slike hjelpemidler når nøden er stor
og alternative veier synes å ha en høyere pris. Skal nasjonalstatene miste
mulighetene til å bruke slike virkemidler, må disse instrumentene eksplisitt
fjernes fra statskista. I neste omgang betyr dette at nasjonalstatene tvinges til
å velge mer upopulære økonomiske tiltak som i større grad direkte adresserer
konflikter knyttet til inntektsfordeling og sysselsettingsnivå.
På veien mot EMU må man forutsette at nasjonalstatene ugjenkallelig og
frivillig abdiserer fra egen myndighetsutøvelse. Det klassiske bildet på en slik
prosess finner vi i fortellingen om Odyssevs reise. For at hans skute ikke
skulle strande på sirenenes øy, ble kursen satt for et mål langt framme; man
puttet voks i ørene på mannskapet slik at de ikke skulle høre den lokkende
sangen fra sirenenes øy. Samtidig hørte de heller ikke Odyssevs nye ordrer
som gikk stikk i strid med de han hadde gitt tidligere. Odyssevs lot seg
dessuten binde til masta av skipet slik at han selv ikke kunne legge om
kursen.
På tilsvarende vis må de enkelte nasjonalstatene bindes til EF-masta
dersom EMU skal nås. Men hvem binder hvem? Hvor finnes det nødvendige
politiske grunnlaget og legitimiteten for å overføre slik myndighet til EFnivået? Og enda viktigere: hvordan sikres den politiske legitimiteten for EFnivåets myndighetsutøvelse? Professor Niels Tygesen reflekterte over dette
problemet på følgende måte like før han ble oppnevnt som ekspertmedlem i
Delors-utvalget:47
"Etableringen av en framskreden form for monetær integrasjon før en
politisk samlig - og især før en felles budsjettpolitikk er etablert - vil være
uttrykk for et historisk eksperiment som nesten er enestående. Opprettel
sen av en nasjonalbank ... er historisk sett fulgt etter ... og ikke kommet
før en politisk samling".
Historisk sett kan Niels Tygesen med god grunn til å hevde at en monetær
union forutsetter en politisk union.48 Men samtidig med denne historiske
oppsummeringen hevder Tygesen at når det gjelder EF kan historien godt
tenke seg å gjøre et unntak og "endre på den sedvanlige rekkefølgen".49
Begrunnelsen for dette standpunktet er den sterke grad av integrasjon i vareog finansmarkedene og konvergens i EF-landenes økonomiske utvikling.
Uansett: professor Tygesen setter fingrene på det springende punkt som avgjør
om EMU-ambisjonene skal komme nær det å lykkes.
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Økonomisk integrasjon i EF: Den økonomiske asymmetrien bekreftes
Professor Tygesen kan ha rett i at den økonomiske integrasjonen i EF er på
vei. Det som kanskje forbauser, er at denne integrasjonsprosessen først har
skutt fart i løpet av 80-årene. Det man stusser mindre ved, er at integrasjonen
er sterkt farget av tyske kapitalinteresser. La oss først se på de enkelte EFlandenes handel med industrivarer internt i EF-området, jfr. tabell 1.

Tabell 1: Handel med industrivarer for EFs medlemsland og innen EFområdet**
Eksport til EF som %
av samlet eksport
1972 1980 1987
Vest-Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Italia
Belgia/Luxemburg
Nederland
Danmark
Irland
Hellas
Spania
Portugal
EF samlet

Import fra EF som %
av samlet import
1972 1980 1987

49.9

49,8

52,7

62.9

56,0

54,5

58.2

54,2

58,4

69.6

64,3

65,8

33.2

40,8

47,4

39.2

48,7

65,9

54.2

51,1

55,7

64.9

62,5

64,5

77,0

73,9

74,5

79.9

73,1

72,4

70.6

69,3

73,3

74.2

66,0

69,8
55,3

45,5

52.7

54,2

79.7

43,0

78,2

74,0

79.3

77,0

66,0

59.7

59,4

66,0

61.8

54,9

70,9

61,9

62.3

68,5

74,1

44,1

49,4

49,7

47.7

58,3

71,2

62,3

53.9

53,9

57,8

62.8

68,5
60,2

74,1
62,5

Tabell 1 gir et bilde av hvor mye EF-området betyr for de enkelte medlems
landenes eksport og import Vi ser at det er særlig når det gjelder eksport at
EF-områdets betydning har økt for de enkelte medlemslandene og da særlig
på 80-tallet. Dette gjelder alle land med noen få unntak, og effekten er mest
dramatisk for de nyeste og fattigste EF-landene. Utviklingen i handelsmønst
eret kan også settes i relieff fra en annen innfallsvinkel.
I de to første tiårene av EFs utvikling resulterte åpningen av EFmarkedene i en regruppering av de nasjonale økonomiene. Men denne
politikken var nasjonalt orientert. Det gjaldt å gruppere sammen nasjonale
foretak som kunne stå mot konkurransen i de åpnere EF-markedene. I denne
tiden ble det ikke etablert et eneste nytt europeisk multinasjonalt foretak. De
forsøkene som ble gjort (eksempel Pirelli og Dunlop eller Fiat og Citroen),
var mislykkede -kanskje på grunn av foretakenes tradisjonelle bindinger til de
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respektive nasjonalstater og deres motvilje mot å gå inn i en ovemasjonal
industripolitikk.
På begynnelsen av 80-tallet endret bildet seg. Plutselig vokste antallet
intra-europeiske omgrupperinger av eierstrukturen i en rekke foretak. Dette
skjedde gjennom strategiske oppkjøp og foretakssammenslutninger, og denne
utviklingen skjøt fart mot slutten av 80-tallet Denne omstruktureringsbølgen
omfattet de fleste viktige industriområder - enda til bank og forsikring. I
denne prosessen har tyske kapitalinteresser vært svært aktive. Men bølgen av
foretaksoppkjøp synes ikke å ha berørt de større tyske foretakene.51 Skjevheten i kapitalmarkedene er like iøynefallende som asymmetrien i valutamar
kedene. Denne tyngdeforskyvningen i kapital- og valutamarkedene uttrykker
en annen og mer fundamental økonomisk asymmetri. Denne springer ut av
Tysklands økonomiske styrke og konkurranseevne. Fra 1982 har Tysklands
handelsoverskudd vokst - spesielt etter 1985. Tysklands handelsoverskudd har
vokst mest vis a vis andre EF-land. I 1985 stammet 43 % av dette handelsoverskuddet fra handel med de andre EF-landene. I 1988 var det tilsvarende
tallet 63 %.

Tabell 2: Den tyske handelsbalanse etter handelsområder, 1985-1988
(Milliarder DM)52
Land
Frankrike
Italia
Storbritannia
EF
USA
Japan
Andre
Handelsoverskudd

1985

1986

1987

1988

14,7
4,6
8,8
31,6
23,2
- 12,8
31,4
73,4

15,2
4,8
14,8
51,4
28,3
- 15,3
48,5
112,6

16,1
6,9
17,2
62,3
24,3
- 14,3
45,8
117,1

18,2
11,4
22,4
80,8
6,6
- 16,6
45,8
128,0

Det tyske handelsoverskuddet røper en økonomisk kjempe. På slutten av 80tallet var dette overskuddet omtrent like stort som det japanske, men det var
ca. dobbelt så mange flittige japanere som disiplinerte vest-tyskere. Den
økonomiske ressursinnsatsen i forbindelse med oppbyggingen av det tidligere
Øst-Tyskland vil nødvendigvis redusere dette overskuddet. Høyst sannsynlig
blir det et underskudd noen år framover. Oppbyggingen av de tyske
østområdene kan endog virke som en ekspansiv økonomisk impuls for de
andre landene. Alt i alt kan dette lindre ubalansen i handelen mellom
Tyskland og de andre EF-landene. Dette pusterommet kan vare noen år, men
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ut av denne prosessen kommer et Tyskland som både er en økonomisk og en
politisk kjempe og ikke som før: en økonomisk kjempe og en politisk dverg.

EMU - Det umuliges kunst?
I himmelen er britene politi, franskmennene kokker, italienerne livsnytere og
tyskerne organiserer det hele. I helvete er franskmennene politi, britene
kokker, tyskerne livsnytere og italienerne organiserer det hele. Denne gamle
historien rammer fortsatt. På en måte er EF et forsøk på å teste ut dens
sannhetsgehalt. I så måte synes utviklingen å love godt siden den økonomiske
integrasjonen preges av at "tyskerne organiserer det hele". Men så skiller vel
også vits og virkelighet lag.
Tysklands stigende evne til å bestemme takten i den økonomiske
integrasjonen er selvsagt ikke legitimert av en tilsvarende politisk aksept.
Bundesbank som EFs sentralbank er politisk utenkelig selv om det ble aldri
så mye en økonomisk realitet innenfor EMU. Vi kan derfor være sikre på at
framtidsbildet av Tyskland både som en politisk og økonomisk kjempe
intensiverer de andre medlemslandenes innsats for å binde Tyskland til EFmasta. Det vil si at Tyskland forsøkes integrert i en politisk union som har
sterk nok politisk legitimitet til å tvinge landet til økonomiske konsesjoner
som gjør det mulig å bygge en stabil valutaunion. Dette innebærer ikke bare
at Tyskland må bære store deler av kostnadene med å vedlikeholde fastkurssystemet. Det impliserer også store regionale inntektsoverføringer som kan
kompensere for akkumulerende handelsbalanseulikevekt mellom Tyskland og
de andre medlemslandene.
Men hvorfor skulle Tyskland være villig til å bære disse kostnadene?
Trass i alt forhandler landet ut fra en ubestridt økonomisk styrkeposisjon som
gradvis vil bli supplert av en tilsvarende politisk styrke. Ett svar kan være at
integrasjonsprosessen i EF er kommet så langt at det er ingen vei tilbake.
Eller rettere sagt: veien tilbake vil være et stort politisk og økonomisk
tilbakeslag for alle medlemslandene.53 Et annet moment er at Tyskland selv
om det er mektig i europeisk målestokk, trenger EF i en verden som synes å
gravitere mot handelsblokker med tilhørende proteksjonisme og truende
handelskriger. Dette taler for en integrasjonsprosess som gradvis roter seg
fram til en politisk union. Men skjer dette, vil det i alle fall ta tid. I
mellomtiden er det ingen grunn til å tro at Tyskland vil leke julenisse for å
virkeliggjøre en valutaunion i EF.
Det betyr i praksis at Delors-planens fase 1 kan bli meget lang - om den
overlever. Som påpekt tidligere, tilsvarer fase 1 en generalisering av EMS.
Men EMS er ikke en stabil konstruksjon og fri kapitalflyt gjør motsetningene
i systemet enda skarpere.
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Et EMS uten valutakursjusteringer vil innebære en gradvis oppvurdering av
valutaene til høyinflasjonslandene (jfr- Italia) i forhold til lavinflasjonslandene
(jfr. Tyskland). Dette vil automatisk forverre konkurranseforholdet mellom for
eksempel Italia og Tyskland og derfor bidra til å øke ubalansen i handelen
mellom de to landene. For å kompensere for dette må som nevnt tidligere,
Italia etterstrebe en enda lavere inflasjon enn Tyskland. Det virker bare i
teorien. Skal det monne, må Italia i en overgangsperiode etterstrebe null
prisøkning eller helst deflasjon. Den italienske arbeiderklassen er i gatene
lenge før det!
Et EMS med valutakursjusteringer har lett for å bli en selvmotsigelse.
Politiske valutakursjusteringer innebærer at en EMS-tilslutning oppfattes som
en politisk erklæring. En valutakursjustering vil nemlig bekrefte spekulantenes
forventninger om fortsatt relativt høy inflasjon og nye valutakursjusteringer.
Med frie kapitalbevegelser er det da ikke mulig å holde "stabile" valutakurser
uten at høyinflasjonslandet må lære seg å leve med et høyt rentenivå. Men
hva er da vitsen med jevnlige politiske tilslutningserklæringer til EMS?
Gjennom et høyt rentenivå har man jo allerede betalt prisen for å ha en høy
inflasjonstakt!
Det tredje alternativet er at hele systemet glir tilbake til flytende valuta
kurser. Godt hjulpet av økonomiske sjokk og kriser vil dette alternativet være
en situasjon EMS graviterer mot - spesielt for de landene som ikke utgjør en
"naturlig" DM-blokk i utgangspunktet.54 Selv om dette alternativet kan
oppfattes som en "økonomisk likevektstilstand", representerer det ikke en
politisk likevekt. I sin ekstreme versjon vil dette alternativet tilsvare situasjo
nen på midten av 70-tallet. Denne konstante faren for tilbakefall vil sannsyn
ligvis virke som en trusel som tvinger fram stadig nye politiske initiativ for
å bunte sammen en monetær union. Det er mulig at dette med tid og stunder
resulterer i noe som ligner en føderal statsdannelse. Men på kort sikt ligger
de økonomiske realitetene der og byr medlemslandene å gå botsgang innenfor
et quasi-EMS med en DM-blokk som sitt gravitasjonssenter. Når det gjelder
EFs monetære union: kanskje 1992 blir til 2012?
(August 1991)

Noter
1)

N. Colchester og D. Buchan: Europe relaunched, Hutchinson, London 1990, s.
231.

2)

J. Delors: Report on Economic and Monetary Union in the European Community,
EF-Kommisjonen 20. april 1989. (Delors-rapporten)
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3)

Forfatteren skylder å gjøre oppmerksom på at artikelen er skrevet i løpet av
sommeren 1991 mens lovprisingen av ’’prosjekt 1992” toppet seg. I løpet av
høsten og etter stats ledermøtet i Maastricht (desember 1991) er noe av glansen
allerede borte. ’’Prosjekt 1992” er blitt EF-hverdag med karakteristisk krangling
om veivalg og integrasjonsambisjoner. Den lange marsjen mot EMU gjennom
tåket og ureint farvann er startet! De konfliktene som har dukket opp i overflaten
etter at artikkelen ble skrevet, er i stor grad gjenspeilingen av motsetninger som
artikkelen forsøker å avdekke og analysere.

4)

For en mer detaljert drøfting se Chr. Sørensen: Darunark - delstat i Europa?
Skrifter fra Økonomisk Instiuttt, Århus universitet, Århus 1991.

5) Se H. Herr og K. Voy: ”Det internasjonale valutasystemet”, Vardøger nr. 19.
Artikkelen gir en innføring i det internasjonale valutasystemets historie etter 2.
verdenskrig.
6)

Jfr. utfallet av EFs toppmøte i Paris, 1974. Der ble statslederne enige om at det
var lite å enes om innenfor økonomisk politikk. Landene var for ulike (!) når det
gjaldt inflasjon, arbeidsledighet, vekst og handelsbalanse.; se A. Bjarmes: Dette
bør du vite om EF, Tiden Norsk Forlag, 1989.

7)

Jfr. V. Schieraann: ’’Dilatorische Kompromisse auf dem Weg zur europåischen
Wahrungsunion” i Jahrbuch fiir Sozialwissenschqft, Band 34, Gottingen 1983.

8)

Jfr. R. Triffin: The IMS (International monetary System or Scandal?) and the
EMS (European Monetary System)", i Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly
Review, Nr. 162, s. 239-261.

9)

Opprinnelig var ecu navnet på en eldre fransk myntenhet - særlig i det 17. og 18.
århundre. Det appellerer sikkert til den franske grandeur at EFs pengeenhet har
fått samme navn. Men først og fremst må ECU tolkes som et velklingende
akronym for ”the European Currency Unit”. Dette er en såkalt korgvaluta: en
konstruert valutaenhet som er sammensatt av de 12 EF-landenes valutaer. ECUs
verdi fastlegges som et veid gjennomsnitt av de 12 valutaenes EMS-normerte
sentralkurs. I fastleggingen av ECU-kursen veier tyske mark ca. 30%, franske
franc ca. 19 %, engelske pund ca. 13 %, italienske lire ca. 10 %, hollandske
gylden ca. 10 %, belgiske franc ca. 8 %, spanske pesetas ca. 5 %, danske kr. 2,5
%, irske pund, greske drachmer, portugisiske escudos og Lux.franc veier
tilsammen ca. 3 %.

10) Jfr. W. Rieke: ’’Panel discussion on the prospect for a European Central Bank” i
Marcello de Cecco og Albert Giovannini (red.): A European Central Bank?
Cambridge University Press, 1989. Fra motsatt utgangspunkt bekrefter tidligere
' rikskansler Helmut Schmidt i sine memoarer at Bundesbank ble forsøkt plassert
på sidelinja under etableringen av EMS.
11) Jfr. L. Spaventa: "The political economy of European Monetary Integration”,
Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, Nr. 172, 1990, s. 3-20.
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12) I en kortfattet framstilling er det ikke rom for å gå i detalj om de enkelte
medlemslandenes forhold til EMS. Vi begrenser oss til generaliseringer og
eksempler som kan bidra til å kaste lys over de viktigste motsetningene i utviklin
gen av en monetær union.
13) V. Schiemann (1983) op.cit.
14) For en god utdyping av denne diskusjonen anbefales E. Kennedy: The Bundes
bank. German's Central Bank in the international Monetary System. Pinter
Publisher, London, 1991.
15) En oversikt over kapitalrestriksjonene i de ulike EF-landene gis av E. Eichengreen: '’Currency Union" i Economic Policy, April 1990, s. 118-187.
16) Se for eksempel E. Kennedy (1991) op.cit. s. 82.
17) Det vil føre for langt å begrunne Vest-Tysklands spesielle posisjon i EMS.
Overfladisk sett lignet den på USAs posisjon under Bretton-Woods. Men forskjel
len er stor. Vest-Tyskland hadde neppe økonomisk ryggrad til å bære rollen som
reservevalutaland i EMS. Nettopp dette poenget var kjernen i Bundesbanks argu
mentasjon mot EMS-planene. Vest-Tysklands økonomiske styrke var ikke i seg
selv nok til at DM ble sentralvalutaen i EMS. I tillegg krevdes en konsekvent
restriktiv økonomisk politikk for sikring av valutaen i den internasjonale
konkurransekampen. Til sammen ble disse betingelsene oppsummert i et kronisk
handelsbalanseoverskudd.
18) Se E. Kennedy (1991) op.cit., s. 92-94.
19) Jfr. N. Colchester og D. Buchan (1990) op.cit., s. 167.
20) Dette blir også understreket i Delors-rapporten, se J. Delors (1989) op.cit., punkt
13.
21) Av åpenbare grunner er det i en slik historisk skisse vanskelig å være konsekvent
i bruken av Vest-Tyskland og Tyskland. Men i den grad vi diskuterer forhold som
også "gjenspeiles" i 90-årene, bruker vi konsekvent benevnelsen Tyskland.
22) Se E. Kennedy (1991) op.cit., s. 98.
23) Jfr. J. Delors (1989) op.cit. punkt 25.
24) Ibid, punkt 22 og 24.
25) Ibid, punkt 42.
26) Jfr. EF-Kommisjonen: Draft Treaty amending the Treaty establishing The

European Economic Community with the view of achieving economic and
monetary integration, Europe Documents, 20. desember 1990, artikkel 102a.
I det følgende vil vi stort sett ta utgangspunkt i Kommisjonens forslag til
traktatendringer med kommentarer. Disse dokumentene er selvsagt de autoritative
når det gjelder Kommisjonens standpunkt. Stort sett kan disse dokumentene
oppfattes som en traktatmessig nær oppfølging av Delors-rapporten.
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27) Jfr. J. Delors (1989), op.cit., punkt 39.
28) Jfr. EF-kommisjonen (20. desember 1990) op.cit. art 102 og kommentar til
artikkel 102 i EF-Kommisjonen: Comments on the draft treaty on Economic and
monetary union, Europe Documents, 20. desember 1990.
29) Jfr. EF-Kommisjonen (20. desember 1990), op.cit., art. 109b.
30) Ibid., art. 109d.
31) Ibid, artiklene 109a, 109b og 109c.
32) Jfr. J. Delors, 1989, op.cit., punkt 30.

33) EF-Kommisjonen (20. desember 1990), artikkel 109f og g.
34) Ibid, artikkel 109h.
35) Jfr. J. Delors, 1989, op.cit., punktene 53 og 54.
36) EF-Kommisjonen (20. desember 1990), artikkel 106a.
37) Ibid, artiklene 106a og b.
38) EF-Kommisjonen: Economic and monetary union, Luxemburg 21. august, 1990,
s.12.
39) EF-Kommisjonen: "One Market, one money” i Europenan Economy, Nr. 44,
oktober 1990, s. 90-91. Det saftigste eksemplet på en statistisk spøkelseshistorie
er gjengitt uten forbehold i Norges Banks tidsskrift: Penger og Kreditt (Norges
Bank, 1991, s. 22).
40) Jfr. EF-Kommisjonen: Economic and monetary union, Luxembrug, 21. august, s.
23-24.
41) OECD: Economic Outlook, Nr. 49, juli 1991.
42) Ibid.
43) Se E. Kennedy (1991), op.cit., s. 98.
44) Jfr. N. Colchester og D. Buchan (1990), op.cit., s. 230.
45) Ibid, s. 230.
46) J. Delors (1989), op.cit., punkt 30.
47) N. Tygesen: "Paneldiscussion on the prospect of an European Central Bank” i de
Cecco og Giovannini (1989), op.cit., s. 359.
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48) Denne påstanden blir inngående drøftet av Chr. Sørensen (1991), op.cit., kapitel
4, se også: C.L. Holtfrerich: ’’The monetary unification process in ninetenth
century Germany: relevance and lessons for Europe to-day” og V. Sannuci: ’The
establishment of a central bank: Italy in the ninetenth century” i de Cecco og
Giovannini (1989), op.cit.
49) N. Tygesen (1989), op.cit., s. 359-360.
50) Tabellen er beregnet fra G. Koopman og H.-E. Scharrer: ”EC Trade Policy
Beyond 1992” i Intereconomics, september/oktober, 1989.
51) Her nøyer vi oss med å tegne en grov skisse som i hovedsak er basert på N.
Prodi: ’The economic Dimensions of the New European Balances” i Banco.
Nazionale delLavoro, Quarterly Review, Nr. 173, juni 1990, s. 139-154. En langt
mer utførlig drøfting av disse forholdene blir gjennomført i Rune Skarsteins
artikkel: ’’’Festung Europa*? - EF i trekantforholdet med USA og Japan”, som blir
publisert i Vardøger 22.
52) N. Prodi (1990), op.cit.
53) Eurokratene har regnet på dette også. De har funnet ut at prisen på et "Ikke-EF”
er 400 milliarder DM! (Die Zeit 10. februar 1989).
54) Med en naturlig DM-blokk mener vi Tyskland, Nederland, Belgia-Luxemburg,
Østerrike (som framtidig medlemsland), potensielt Danmark og muligens også
Frankrike.
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Reidar Almås
EF SIN LANDBRUKSPOLITIKK CAP
Pengesluk og politisk proteksjonisme

Historisk bakgrunn

I Romatraktaten er formålet med landbrukspolitikken formulert i artikkel 39.
EF sin felles landbrukspolitikk eller CAP (Common Agricultural Policy) skal
i følgje denne:
1. auke produktiviteten i landbruket ved å fremme den tekniske utviklinga
og rasjonalisere produksjonen;
2. og gjennom dette sikre landbruksbefolkninga ein rimeleg levestandard;
3. stabilisere marknadene;
4. sikre forsyninga av matvarer;
5. sikre forbrukarane rimelege prisar på landbruksvarene.
Desse formuleringane liknar mye på dei ein finn i tilsvarande norske
dokument frå overgangen mellom femtitalet og sekstitalet. Særleg gjeld dette
punkt ein og to, der inntektsmålet blir knytt til auka produktivitet. I artikkel
39, andre ledd, er landbrukets særeigne karakter understreka, og ein legg vekt
på at dei strukturelle og naturgitte forskjellane land og område imellom må
føre til ei gradvis tilpassing til ein felles politikk.
CAP har to element:
- pris- og marknadspolitikken og
- strukturpolitikken
Men sjølv om dei politiske fråsegnene alltid har lagt vekt på at strukturen
måtte bli meir rasjonell (små bruk skulle leggast ned, jorda skulle leggast til
andre bruk som skulle bli meir rasjonelle), var det marknadspolitikken som
vart prioritert i praksis. Tanken bak ein felles landbruksmarknad var å utnytte
dei /comparative fordelane innafor EF- området, slik at varene kunne bli
produsert billegast der dei naturgitte forutsetningane var best. På denne indre
marknaden skulle prisane vera felles, og EF- bøndene skulle ha fortrinnsrett
for sine produkt. Frå starten var EF netto-importør av mat, og det mest
nærliggjande målet var å bli sjølvforsynt med matvarer. Dette målet vart
oppnådd for mange matvarer på syttitalet og dermed vart overproduksjon eit
problem. Først vart det for mye av mjølkeprodukt, og lagra av smør og
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tørrmjølk hopa seg opp. Seinare skjedde det same for kom, sukker, vin og
kjøtt med unntak av sau- og geitkjøtt.

Figur 1. EF frå nettoimportør til nettoeksportør av fleire viktige landbruks
produkt. Mill. $l

EF1s handel med landbruksprodukt,

1967-87.
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I dag er dei tolv EF-landa verdas nest største eksportør av mat, berre USA er
større. Eksporten er i stor grad husdyrprodukt. Men samtidig er EF-området
verdas største importør av matvarer, og mye av denne importen kjem frå
tidlegare koloniar eller samveldeland.
Det er i hovudsak tre grupper matvarer EF importerer:

-

soya og maniok til dyrefor
kjøtt og meieriprodukt
tobakk, te, kakao etc.

CAP var lenge den einaste fellespolitikken i EF, og pris- og marknadspolitikken for landbruksvarer dominerte både når det galdt utgifter og talet på saker.
Sjølv om det var vedteke at 25 % av landbruksutgiftene skulle gå til struktur
politikken, dominerte marknadspolitikken slik at 96 % av utgiftene gjekk med
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til denne i 1988. Samla utgjorde CAP 68,5 % av EF- budsjettet dette året.2
Eit grunnleggjande prinsipp for CAP er den såkalla finansielle solidaritet eller
felles Finansiering av utgiftene. Dette prinsippet tyder at EF-kassen dekkjer det
den felles landbrukspolitikken kostar, noe som har freista dei medlemslanda
der landbruket er viktig til å få mest mogleg ut av EF sitt landbruksbudsjett.
Særleg har Storbritannia kritisert denne mekanismen etter at dei vart
medlemmer i 1973. Frå britisk hald har det vore hevda at prinsippet om
finansiell solidaritet har vore ein sterkt medverkande årsak til dei store
utgiftene til CAP. Samtidig har sjølve systemet, som bygger på oppkjøp,
lagring og eksportstøtte for å halde prisane oppe, sterkt bidratt til den
noverande overproduksjonen på dei fleste vareslag. Vi skal sjå nærare på dette
pris- og marknadssystemet som EF kom til å praktisere, der det kom
ordningar for dei første produkta tidleg på sekstitalet.
Landbruket var den første bransjen EF utvikla ein felles politikk for, og
formålet med CAP var å oppnå sjølvberging på jordbruksprodukt. Dette
lykkast til overmål, men hadde sine politiske kostnader.

Pris- og marknadsordninga i EF
Den felles marknadsordninga varierer frå produkt til produkt, men den
manglar heilt for potet og landbruksalkohol. For å gjera framstillinga enklare,
skal vi først gå igjennom dei mest generelle prinsippa og deretter gå inn på
eit eksempel: sauekjøtt. EF sitt ministerråd ved landbruksministrane møtest ein
gong kvart år før vekstsesongen og blir samde om målprisar for landbruksvar
ene. Målprisen (for noen produkt også kalla indikativpris) er den prisen det
er ønskeleg at bonden skal få. Men målprisen kan ikkje samanliknast med
avtalepris i Norge etter som prisane i praksis ligg langt under målpris. Men
vi skal merke oss at det er landbruksministrane som forhandlar om målprisar.
Bondeorganisasjonane er ikkje direkte partar i desse forhandlingane. Men dei
er representert i EF sitt økonomiske og sosiale utval (saman med forbrukarorganisasjonane), som uttalar seg i prisspørsmål. I tillegg har bøndene
innverknad via sin paraplyorganisasjon COPA3 som er ei samanslutning av
30 faglege landbruksorganisasjonar innan EF.
Enkelt sagt kan ein seie at ministrane frå Danmark, Nederland og
Storbritannia går inn for eit konkurranseorientert industrijordbruk og vil halde
prisane nede, mens Frankrike, Vest Tyskland, Italia og Hellas ønskjer å halde
prisane oppe. Ønsket om støtte til det danskane kallar "bjergjordbruket" kjem
særleg frå dei tre siste medlemsstatane. Bondeorganisasjonane innan EF har
liten reell innverknad på desse prisforhandlingane, sjølv med COPA sine
mange lobbyistar i Brussel. Andre pressgrupper, som konsumentorganisasjon-
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ane, handelsorganisasjonane (f.eks komhandlarane) og dei industrielle
organisasjonane (f.eks kjemilobbyen) er også sterkt til stades.
Ved sida av målprisen, er intervensjonsprisen viktig. Den er avtalt til å
ligge ein viss prosent under målpris og er den pris fellesskapet forpliktar seg
til å kjøpe varene for (dersom produsentane ikkje oppnår målpris). I praksis
vil intervensjonsprisen fungere som ein minstepris når tilbodet er så stort at
prisane blir pressa nedover. Tanken bak denne intervensjonsordninga var
opprinneleg at den skulle stabilisere marknaden og at marknadsprisen skulle
stige att på grunn av oppkjøpa. Men det som skulle vera kortvarig lagring av
tidsavgrensa overskott, vart til permanente lager av overproduksjon på smør,
tørrmjølk, vin, olivenolje, kom og kjøtt. I tilknyting til oppkjøpsordninga, vart
det og bygd opp eit system med eksportstøtte (eksportrestitusjon) der
overskottsvarene vart seide til verdsmarknadpris. Denne delen av EF si
marknadsordning har saman med tilsvarande tiltak i USA og andre land vore
med på å presse prisane på verdsmarknaden langt under produksjonskostnad
ene, og skapte dermed i praksis ein dumpingmarknad. Avstanden mellom
målpris og intervensjonspris har auka i dei siste åra, og etter oppgjeret i 1990
ligg intervensjonsprisen 30 % under målpris.
Eit tredje prisomgrep som vi skal rette søkjelyset på her er den såkalla
terskelprisen. Denne fungerer som ein minste importpris, og kjem fram ved
at målprisen blir fråtrekt frakt frå EF-hamn til dei viktige forbruksområda.4
Dei som ønskjer å importere matvarer frå land utanfor EF, må betale ei
importavgift som blir lagt til produktprisen på grensa. Med frakt kjem da
prisen på importvarer i praksis til å bli lik målpris, same kor billege varene
var i utgangspunktet. Dette systemet verkar som eit effektivt grensevern etter
som prisen på importerte matvarer som regel blir liggjande godt over
marknadsprisen i EF. Det er elles verdt å merke seg at det stort sett ikkje er
bøndene, men dei firma som handlar med matvarer, som er aktørar i EF sine
marknadsordningar. I figuren nedanfor har vi laga ein grafisk oversikt som
viser korleis målpris, terskelpris og intervensjonspris ligg i høve til den
faktiske marknadspris som bonden til ei kvar tid får. I praksis har dei indre
marknadsprisane i det siste ligge ned imot intervensjonspris, mens målprisane
som nemnt ovanfor ligg ca 30 % høgare.
Vi skal ta sau- og geitkjøtt som eksempel for å vise korleis dette systemet
verkar. I 1988/89 var målprisen (i dette tilfelle kalla basisprisen) for kjøtt av
sau og geit (EF skiljer ikkje mellom dei to i statistikken) 432,32 ECU pr. 100
kg, det vil seie 39,34 kr pr. kg.4 Intervensjonsprisen var 367,47 ECU pr. 100
kg eller 33,44 kr pr. kg (85 % av basispris). Det vil seie at EF i prinsippet
skulle starte med støtte til privat lagring dersom prisane fell under 33,44
kroner kiloen. Til samanlikning var marknadsprisen i Storbritannia, som blir
bestemt av verdsmarknadsprisen på import frå samveldelanda, kr 26,26 pr. kg.
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Figur 2. Pris- og marknadsordninga i EF i generelle trekk.

EF har ein sjølvforsyningsgrad på 78,9 % for småfekjøttslaga. Importen har
vore pålagt ein bunden tollsats i GATT på 20 %.5 Dermed har ein ikkje hatt
bruk for terskelpris (pris som utløyser import). Det må uansett importerast
store mengder kjøtt, særleg til Storbritannia frå New Zealand. Sau- og
geitkjøtt fekk forøvrig si marknadsordning så seint som i 1980/81, mens kom
fekk indre marknad samtidig med dei lyse kjøttslaga i 1967/68 og meieripro
dukt samtidig med oksekjøtt i 1968/69.
Marknadsordninga i CAP er bygd på to hovudkomponentar. Toll og variable
importavgifter sikrar at importerte varer alltid held ein avtalt målpris, noe
som gir effektiv skjerming av EF sin indre landbruksmarknad. Støtte til
lagring og eksport garanterer at prisane held seg over eit golv og sikrar jamn
avsetning.
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Modifikasjonar av marknadsordninga
Dei prisordningane som er framstilt ovanfor, verka positivt så lenge det var
om å gjera å stimulere regional spesialisering og auke sjølvforsyningsgraden.
Den interne spesialiseringa innan EF var tenkt til å skaffe forbrukarane
billegare matvarer ved at dei komparative fordelane fekk verke. Men på grunn
av dei stabile prisane på den indre marknaden auka landbruksproduksjonen
sterkt. Da taket vart nådd for viktige varer som mjølkeprodukt, kom, kjøtt og
sukker, vart overskottet eksportert til verdsmarknaden på EF-kassens kostnad.
Som nemnt ovanfor førte dette til store indre politiske spenningar mellom
matimporterande og mateksporterande EF-land. 2/3 av EF sitt budsjett gjekk
med til å dekke utgiftene på landbruksbudsjettet, EUGFL (dansk forkorting
for Det Europeiske Utviklings- og Garantifondet for Landbruket, også kalla
FEOGA etter den franske forkortinga). Det vart og etter kvart avdekt store
svindelaffærar med eksport-og importordningane, som i følgje EF sin eigne
overslag kan ha eit betydeleg omfang. EF kom også i konflikt med andre
mateksportørar internasjonalt, særleg USA.
Saman med den generelle trenden i retning av liberalisering og nedskjering av offentlege budsjett, førte overproduksjons- og budsjettproblema dette
til ei innstramming i EF sin felles landbrukspolitikk i andre halvdel av
åttitalet. Alt med kommisjonens grøne bok av 1985 vart det lansert forslag om
å innføre ein strammare prispolitikk for å motverke overproduksjonen og
forbetre EF-landbrukets konkurranseevne.6 Dette vart følgd opp med konkrete
reformer av intervensjons-ordningane, som vart gjort meir restriktive.
Marknadskreftene skulle få ein viktigare rolle i reguleringa av prisane. Det
vart innført eit grunnprinsipp med stabilisatorar som sa at straks produksjonen
i ein sektor steig over eit på førehand gitt nivå, så blir prisstøtten til denne
sektoren automatisk redusert. Ved overproduksjon skal intervensjonsprisen
reduserast med 3 %, men den blir ikkje automatisk heva att ved marknadsbalanse. Det må i tilfelle ei politisk beslutning til for å få til ei heving. Dette er
forskjellig frå det norske systemet, der produsentane oppnår full pris att ved
marknadsbalanse.
EF sitt medansvarsprinsipp for overproduksjonen (som Norge hadde hatt
heilt sia jordbruksavtalen i 1982) vart i perioden 1986-88 innført gradvis og
på forskjellig måte i sektor for sektor. Resultatet var at halvparten av
landbruksproduksjonen var omfatta av slike stabilisatorar i 1988. Samtidig vart
det slått fast at landbruksutgiftene til marknadsstøtte ikkje skulle stige med
meir enn 74 % av stigninga i EF sitt brutto nasjonalprodukt. Denne avgrensinga, som inneber relativ nedgang, har slått ut for fullt i EF sine intervensjonsprisar frå 1988 av. Desse tiltaka, saman med ein stram politikk for å
halde garantiprisane nede, gjorde at det vart mindre attraktivt å produsere for
oppkjøp. Den nye politikken, saman med tørken i USA, gjorde at mange av
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lagra kom ned på eit lågt nivå i 1988 og 1989. Det galdt særleg smør og
tørrmjølk, der det og var eit ekstraordinært billegsal av smør og skummamjølkpulver til Sovjet i 1987-88. Det var enno problem for produkt som
olivenolje og landbruksalkohol.
Men i 1990 og 1991 har lagra på dei fleste produkt stege drastisk att. I
oktober 1991 var det rekordhøge lager på smør (454.000 tonn), tørrmjølk
(503.000 tonn), storfekjøtt (840.000 tonn) og kom (16.422.000 tonn).7 Dei
nye store overskotta har samanheng med billeg eksport frå den austlege delen
av Tyskland, redusert eksport til Midt-Austen på grunn av krigen i Golfen og
frykt for kugalskap hos konsumentane på kontinentet.8 På grunn av dei store
utgiftene til lagerhald og eksportstøtte stig EF sine utgifter til CAP dramatisk
og vil i 1991 truleg nå rekordhøgda 36 mrd ECU eller 290 mrd NOK.9
Overskottslagra vart så store og utgiftene voks så mye på 1980-talet at
kritikarane av CAP med Storbritania i spissen tvinga igjennom eit finansielt
medansvarsprinsipp ved overproduksjonen. I første omgang førte dette til ein
nedgang i lagra fram mot 1988, men seinare har både lagra og utgiftene auka
på nytt.

EF sin landbrukspolitikk forøvrig
Som nemnt ovanfor var det meininga at strukturpolitikken skulle ta 25 % av
landbruksbudsjettet og vera langt viktigare enn den vart. I den grøne boka frå
1985 vart det lansert fleire tiltak for å omstille landbruket og utvikle dei
vanskeleg stilte områda. Skogbruksutvikling, agroturisme og miljøvern blir no
nemnt for første gong. Seinare vart det utvikla verkemiddel som kunne hjelpe
på dei negative sosiale konsekvensane av den stramme prispolitikken på
slutten av åttitalet. Det vart mellom anna innført støtte til førtidspensjonering,
støtte til å "sette til side jord" eller brakklegging, støtte til etablering for yngre
bønder, arealstøtte til miljøvenlege driftssystem og støtte til skogreising på
jordbruksareal. Førtidspensjoneringa og brakklegginga har førebels vore lite
vellukka.10
Da Hellas (1981), Spania og Portugal (1986) vart med i EF, kom det inn
regionar som var dramatisk fattigare og hadde eit langt dårlegare utvikla
landbruk enn dei opprinnelege medlemslanda. Det vart derfor utvikla eigne
program for Middelhavsområdet generelt og for Spania og Portugal spesielt.
Det er også slik at dei fleste EF-tiltaka til forbetring av landbrukets struktur
har innebygd mekanismar som gjer at støtten er reservert visse låginntektsområde, eller tilskottet frå felleskassen er størst i desse områda.
Når det gjeld dei internasjonale forhandlingane i GATT sin Uruguayrunde, har EF konsekvent avslått å endre systemet med variable importavgifter
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(slik at EF-prisen blir liggjande over prisen på verdsmarknaden). EF roser seg
da også av at dei med sin stramme prispolitikk har inntatt ei realistisk linje,
i motsetning til det dei kallar USA si ekstremistiske linje som i ord inneber
full frihandel på matvarer. Ei anna sak er at dei som forhandlar på vegner av
USA neppe noen gong har meint at det var realistisk å oppnå full frihandel.
Deira utgangsposisjon er meir meint for å skremme i forhandlingane, mens
dei er ute etter det dei kallar "betydeleg gradvis reduksjon" i landbruksstøtten.
Som det framgår av tabell 1, er landbruksstøtta i USA som prosentdel av
produksjonsverdien ein god del lågare enn i EF. På den andre sida blir støtte
til kunstig vatning og forskning og utvikling, som spelar ein relativt stor rolle
i USAs jordbruk, haldne utanfor denne statistikken.

Tabell 1. Landbruksstøtte, inkludert skjermingsstøtte, rekna i prosent av
produksjonsverdien, utvalde land 1989.n
Sveits
Norge
Japan
Finland
Sverige
Østerrike
EF (12 medl.)
Canada
USA
Australia
New Zealand

75 %
74
72
72
47
44
38
35
27
10
5

Med sitt tak på veksten i utgifter til den felles landbrukspolitikken, kan EF i
GATT vise til at dei følgjer opp det såkalla frys-vedtaket om å stanse veksten
i overføringane til landbruket. EF møter i slike forhandlinga samla som ei
blokk. Dei har ei rekke gonger fått reist panelsaker imot seg, men EF som
blokk kan stå relativt sterkt, for di dei kan møte handelssanksjonar med
motaksjonar.
Ved utvidinga av EF med søreuropeiske småbrukslandf har interesseforskjellane mellom medlemslanda auka. 1 GATT står EF som samla blokk imot USA
si frihandelslinje. Men både EF og USA er opptatt av å beskytte sin
landbruksproduksjon, med forskjellige støtteformer.
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Gjennomføringa av den indre marknaden
Eit av dei viktigaste områda for reformer fram mot den indre marknaden er
arbeidet med eit felles regelverk for dyrs og planters helse og forbrukarvem.
Grensekontroll skal erstattast av kontroll på produksjonsstaden innan 1.1.
1993. Dette er eit stort og vanskeleg saksfelt for EF-systemet, illustrert ved
at 94 av dei 279 direktiva som vedkjem den indre marknaden gjeld det
veterinære og fytosanitære (plantehelse) området. Det høyrest kanskje rart ut
at det skal vera naudsynt med så mange landbruksdirektiv for den indre
marknaden når EF alt har ein felles landbrukspolitikk. Men ein av dei
viktigaste grunnane til at ein ikkje har fått til ein fri handel med landbruks
varer har vore forskjellig standard og ulike tekniske reglar når det gjeld dyrs
og planters helse.
Motsetninga mellom nord og sør i EF kjem klart til uttrykk på to måtar.
Dels er det langt fleire smittsame sjukdomar på dyr og planter i sør enn i
nord, og dessutan stiller eksportlanda i nord (særleg Danmark og Nederland)
strengare krav til at matvarene skal vera fri for tilsetningar. EF er alt no
forseinka i prosessen, og det er usikkerhet i kommisjonen om korleis systemet
med harmonisert regelverk vil bli. Til no er det gjort vedtak om å avskaffe
grensekontroll for kjøtt, mens det er innført ein tenkjepause for levande dyr.
Frå norsk side har det vore gjennomført eit omfattande utgreiingsarbeid når
det gjeld norsk tilpassing til EF-direktiva om dyrs og planters helse12.
Desse problema er enda meir understreka gjennom utbrotet av kugalskap
i Storbritannia, noe som fekk Vest Tyskland, Frankrike og Italia til å innføre
mellombels importforbod på storfekjøtt derifrå. Etter hektisk møteverksemd
i EF-kommisjonen kom det til eit kompromiss der importforbodet blir
oppheva imot at Storbritannia må verifisere at alt kjøtt til eksport kjem frå
besetningar som er fri for smitte. Det har og vore eit utbrot av klassisk
svinepest i Belgia, som gjer at heile Flandern er avsperra for eksport av gris.
Desse sakene har mellom anna gjort at heile veterinær-konseptet for den indre
marknaden er sett under press, og for tida er beslutningssituasjonen uklar.
Eit anna problemområde i samband med den indre marknaden er dei
såkalla grøne kursane. Frå 1969 vart det fastsett eigne, grøne kursar for
omrekninga mellom nasjonal valuta og ECU. Årsaken til at dei grøne kursane
kom var at bønder i land med sterk valuta (særleg Vest-Tyskland og
Nederland) ville få stadig mindre att i tyske mark og gylden for sin eksport
i takt med at desse valutaene styrkte seg. Kurssvingingane gjorde det også
fordelaktig i å spekulere i oppkjøp og sal av landbruksvarer ved bruk av
forskjellig valuta. For å hindre slik spekulativ handel i tilknyting til kursendringar, vart det innført monetære utjamningsbeløp (administrert av tollarane
på grensa) for å jamne ut forskjellen mellom grøn kurs og faktisk kurs. Men
i 1984 vart det tatt dei første steg for å redusere dette systemet. I tråd med
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prinsippa om ein fri, indre marknad innan 1993, skal både dei grøne kursane
og dei monetære utjamningsbeløpa avskaffast innan den tid.
Det er venta ein flyt av hormonbruk, husdyr- og plantesjukdomar frå sør til
nord i EF på grunn av fjerninga av grensekontrollane. Kontrollen skal flyttast
frå grensene til produksjonsstaden, med stikkprøver dit varene kjem fram.
Samtidig prøver ulike grupper av bønder, miljø- og forbrukarinteresser å
motarbeide dette systemet, både via Brussel og sine nasjonale myndigheter.

Reformer av CAP
Landbrukspolitikken i EF er no inne i ei djup krise. Dels kjem dette av at
overskotta har stege mot nye høgder. Den stabiliseringa av utgifter til
marknadsordninga som skjedde i perioden 1988-89 vil for 1991 bli avløyst av
ei 15 % stigning i utgiftene.13 Av dei totale utgiftene til marknadsordninga
på 292 milliardar kroner for 1991, vil 80 prosent gå til dei tjue prosentane av
bøndene som produserer mest.14 Hollandske mjølkeprodusentar kasserer
åleine inn meir enn 12 milliardar kroner i eksportstøtte for året, og CAPsystemet blir av EF-veteranen Sicco Mansholt karaketisert som galskap.15
Det rår også stor inkonsekvens når EF må subsidiere eksport av store
mengder kom, samtidig som importen frå den tredje verda av maniok og
andre komerstatningar til bruk i kraftfor aukar sterkt. Som figur 3 viser, er det
stort eksportoverskott både på kom og kjøtt. Nasjonalstatane støttar også
landbruket direkte, og Forsell har anslått den totale landbruksstøtten for 1990
til 620 milliardar kroner.16
Miljøproblema i landbruket har også kome på dagsorden i EF, og det er
først og fremst industrijordbruket i nord som blir peika ut som syndebukken.
Dels går kritikken på avrenning og punktutslipp frå konsentrert husdyrproduk
sjon i land som England, Danmark, Tyskland og Nederland. I tillegg er
kritikken særleg i Tyskland retta imot produksjonsdrivande bioteknologisk
utvikling av "turbokyr" og "hormonkalvar".17 Det er også alvorleg indre strid
i EF-kommisjonen om korleis dei skal stille seg til bruk av hormon i mjølkog kjøttproduksjon.18 Mange kjelder hevdar at det i dag er betydeleg ulovleg
bruk av hormonar i kjøttproduksjonen, noe som blir nytta som argument for
å legalisere hormonbruk.19
Den noverande krisa har fått landbruksråd Ray MacSherry til å lansere ein
reformplan av CAP. Sentralt i MacSherry-planen står sterk prisreduksjon og
større direkte overføringar.20
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Figur 3. Produksjon og konsum av korn og storfekjøtt i EF (12), 1980-91.
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Det er foreslått følgjande prisreduksjonar over tre år:
- 35 % på kom og plantevekster
- 10 % på mjølk, 15 % på smør
- 15 % på oksekjøtt
Dessutan er det lagt inn i forslaget kvotereduksjonar for mjølk på 4 %. For
å kompensere inntektsbortfallet blir det foreslått arealtilskott for planteprodusentar på 230 kroner pr. dekar og tilskott pr. dyr for husdyrhaldarar. Til
dømes vil mjølkeprodusentar få 675 kroner pr. ku for inntil 40 årskyr.
Av miljøkrav er det foreslått ei øvre grense på 1,4 ku pr. hektar i område
med lite gunstige vekstforhold og 2 kyr pr. hektar i andre område. Omrekna
til norsk reknemåte tilsvarer dette at mjølkprodusentane må ha henholdsvis 7
og 5 dekar pr. ku. Det blir og foreslått arealstøtte til å oppretthalde kulturland
skap og gammalt åkerland (230 kroner pr. dekar) og støtte til å ta areal ut av
produksjonen av miljøomsyn (640 kroner pr. dekar). Dette gjeld til dømes
erosjonsutsatte areal. Fleire av miljøforslaga liknar tiltak som er gjennomført
eller forelsått gjennomført i Noreg.
MacSherry-planen er møtt med sterke protestar frå dei landa som har eit
effektivt industrijordbruk, slik som England, Danmark og Nederland.
Jordbrukslobbyen i Brussel går også imot og samarbeider med kjemilobbyen
og komhandlarane. Mange hevdar at det er desse siste gruppene som til no
har tent mest på CAP. Miljølobbyen derimot støttar forslaget og det same gjer
MacSherrys heimland Irland saman med Portugal og Hellas. Mens dette blir
skreve, diskuterer EF sine landbruksministrar kva for reformer av CAP dei
skal sette i verk. Samtidig samlar franske bønder seg til protestar i Paris og
krev at den franske regjeringa skal gå imot reformplanene. Frankrike stoppa
nyleg forslaget om å liberalisere importen av kjøtt frå dei nydemokratiserte
statane i Aust-Europa nettopp av omsyn til eigne bønder.22 Det er også mye
som tyder på at det kan skje ei renasjonalisering av landbrukspolitikken både
i Tyskland og Frankrike dersom reformene av CAP kjem til å ramme store
grupper av produsentar i desse landa. Det er forøvrig framleis ein betydeleg
nasjonal støtte til landbruket i fleire av medlemslanda, særleg på delstatsnivå.
CAP er inne i ei krise som vil tvinge fram endringar. MacSherry-planen
forutset radikale priskutt (10-35 %), men blir møtt med motstand frå
storprodusentane og industrHobby en i dei største eksportlanda.

Konklusjon
Den noverande felles landbrukspolitikken i EF bygger opp ein skjerma
marknad med importavgifter og eksportstønad på overproduksjonen. Denne
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dumpinga av matvareoverskott, der EF og USA bidrar med det meste, har
skapt urealistisk låge prisar på verdsmarknaden og i praksis øydelagt
muligheten for lønnsam landbrukseksport. Frihandelsorganisasjonen GATT
pressar no på for å få EF til å legge om dei variable importavgiftene til faste
og lågare tollsatsar. Dessutan krev GATT at det blir slutt på eksportsubsidiane.

Figur 4. Utgifter til landbruksstøtte i EF, 1980-92. Milliardar ECU23

Det er mye som tyder på at CAP står for fall. Utrekningar viser at den trass
i vedtak som er gjort om å begrense veksten i utgiftene, vil kostnadane med
CAP stige frå 295 milliardar kroner i år til 380 milliardar i 1997.24 Det
politiske presset for endring kjem både frå Kommisjonen, ifrå dei landa som
betaler mye inn og får lite att av landbrukssubsidiane og ifrå USA og Caimsgruppa i GATT.251 tillegg er det betydeleg svindel med landbruksstøtten, og
"papirkyr", "papirtre" og "papirareal" er velkjente begrep i EF-sjargongen.26
Men om det blir Ray MacSharry sin plan om redusert grensevern og direkte
støtte som blir lagt til grunn for reformene, står att å sjå. Førebels er det berre
Irland og Portugal med delvis støtte frå det sørlege Europa og Tyskland som
ser positivt på MacSharry-planen, mens Nederland, Danmark og Storbritania
går sterkt imot.
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Mye vil til slutt stå og falle på korleis Frankrike kjem til å balansere sin
politikk mellom dei sørlege småbønder av middelhavstype og den nordlege
agroindustrien. Det har vore store, valdelege protestar imot MacSherry-planen
både i Tyskland og Frankrike. Men det sterke presset for reformer i CAP,
både frå kommisjonen i Brussel og ifrå GATT, er i ferd med å få Tyskland
til å snu. Nyleg gjorde regjeringa i Bonn og landbruksminister Kiechle
kuvending og gjekk inn for reduserte prisar til bøndene.27 No står det att å
sjå korleis den franske regjeringa tar denne utfordringa. Dersom Frankrike
gjer felles sak med Tyskland, er løpet kjørt for CAP i dagens form. Uansett
kva retning reformene tar, vil EFs bønder stå framfor harde omstillingar. Utan
politiske kanalar for sine protestar, vil mange av dei ende opp i masseprotestar
med utradisjonelle verkemiddel. Vi står framfor ein varm vinter i EFs gater
med bondeparolar som "EF er vår død".28 Storprodusentane har sine kanalar
i lobbyorganisasjonen COPA i Brussel. Men småbøndene har korkje
økonomisk styrke eller organisatorisk kraft til å påverke reformprosessen. Dei
er også dårleg samordna over landegrensene, med til del dramatiske forskjellar
i ideologi, landbrukspolitiske standpunkt og arbeidsmåtar.
Større betydning enn bøndene vil kjemilobbyen i Brussel ha. Den vil ikkje
roleg sjå på at EF gir bort marknadsandelar til USA og Caims-landa. Kjernen
i problemet er at produksjonskapasiteten i landbruket er større en behovet for
mat blant dei som har kjøpekraft. Dermed må innsatsen av noen produksjonsfaktorar ned. Mindre innsats av energi, kunstgjødsel, sprøytemiddel, kort sagt
mindre innsats av teknologi ville gitt lægre produksjon, mindre behov for
dumping og færre miljøproblem. Men det er vesentleg meir sannsynleg at den
noverande krisen blir løyst med mindre innsats av arbeidskraft Det vil seie
færre og større bruk, meir areal ut av produksjon og større arbeidsløyse. Dette
er det alternativet kjemilobbyen vil foretrekke, blant anna fordi desse
produsentane er storforbrukarar av biologisk og maskinell teknologi. Samtidig
vil behovet for økologiske produkt berre auke i takt med at stadig fleire
konsumentar misser tilliten til den industriproduserte maten. Men totalt sett
vil denne marknaden berre representere ei nisje av det totale matvaretilbodet.
CAP er eit uttrykk for proteksjonisme løfta opp på eit høgare nivå, ein
felles marknad for 12 land. Ein finn ein klar kontinuitet ifrå den proteksjonis
men som vart utvikla i Frankrike og Tyskland under jordbrukskrisen på
slutten av 1800- talet, via krisetiltaka i 1930- åra, til dagens CAP.29 Det er
samtidig ein slåande kontinuitet i CAP over dei siste 20 åra. Det oppstår
kriser når overskotta er store og budsjettutgiftene høge, men dei politiske
kompromissa som EF kjem fram til, tilbyr berre midlertidige løsyingar av
krisen.30
Skal vi driste oss til å spå, må ein derfor rekne med at CAP blir omforma,
men ikkje avskaffa. Alle land og blokker vil beskytte sin matproduksjon, ikkje
minst av strategiske årsaker. Derfor vil ei full liberalisering av landbrukspoli
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tikken aldri vinne fram. Det økologiske alternativet for store delar av
produksjonen, med mindre innsats av teknologi og meir arbeidskraft, kan ikkje
skaffe noen fleirtalskoalisjon bak seg i noe EF-land. Ministerrådet vil til slutt
ta ut av MacSherry-planen noen av dei mest spiselege delane (prisnedgang,
berre delvis kompensert ved direkte overføringar), mens grensevernet vil
bestå. Ein slik "CAP-lightM skulle også vera i pakt med trendane i tida, og vil
ligge nær eit eventuelt kompromiss i GATT.
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Dag Seierstad
"PROLETARER I ALLE LAND,..."
Europeisk fagbevegelse i trekktvang

Denne artikkelen vil ta utgangspunkt i to utfordringer som europeisk
fagbevegelse står overfor, strukturendringene i næringslivet (antakelig
misvisende kalt overgangen til det post-industrielle samfunnet) og internasjo
naliseringen av det samme næringslivet.1 Utfordringene kan kort formuleres
slik:
Strukturendringene i næringslivet fører til arbeidsvilkår og sysselsettingsmønstre som gjør det vanskeligere for fagbevegelsen både å rekruttere nye
medlemmer og å mobilisere medlemmene for klare faglige målsettinger.
-

Internasjonaliseringen av næringslivet sprenger de nasjonale rammene for
den faglige politikken. Det betyr at viktige deler av den faglige politikken
blir virkningsløs overfor de utfordringene som internasjonaliseringen
innebærer.

INNOVER OG ØSTOVER
EFs indre marked og "Berlin-murens fall" stiller begge problemene med ekstra
styrke: Programmet for det indre markedet har som mål å gi ekstra fart til de
strukturendringene som kan gi Vest-Europa økt konkurranseevne på
verdensmarkedet. Det store fellesmarkedet vil samtidig drive internasjo
naliseringen videre både innen EF og på tvers av EFs ytre grenser. Berlin
murens fall kaster øst-europeiske land ut i samme internasjonale markedstvang
som den vi lever med i vest Samtidig forsvinner grunnlaget for den
næringsstrukturen som ble bygd opp med kommandoøkonomiens metoder.
Begge disse "begivenhetene" stiller europeisk fagbevegelse overfor akutte
utfordringer.
Hvordan hindre at EF-markedet blir en arena for "splitt-og-hersk" der
arbeidstakere fra ulike europeiske regioner og med ulik plassering i arbeidsli
vet spilles ut mot hverandre? Hvordan hindre at Øst-Europa og diverse ettersovjetiske republikker på dramatisk vis forverrer og utvider den splitt-oghersk-situasjonen som EF-markedet kan gi grobunn for?
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Karmøy fabrikker som norsk eksempel
La oss starte med et norsk eksempel.2 Fusjonen ÅSV/Hydro i 1986 førte til
brå endringer for de ansatte ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy.
Pressverket er allerede skilt ut som eget selskap, og det legges opp til at også
valseverket skilles ut av det gamle Karmøy Fabrikker som eget selskap. På
Raufoss hadde ÅSV et pressverk som ble delt i to - en halvdel lagt under
Raufoss A/S og den andre halvdelen under Hydro. Pressverkene på Karmøy
og Raufoss ble organisert som eget aksjeselskap Hydro-Aluminium-Profiler
A/S.
Pressverkarbeideme på Raufoss er organisert i Fellesforbundet, mens
arbeiderne på Karmøy er organisert i Kjemisk. Den faglige strukturen svarer
dermed ikke til den nye konsernstrukturen. Blant mye annet er også sjølve
tariffavtalene bygd opp på ulikt grunnlag i de to forbundene. For Fellesforbun
det er det mest naturlig å se arbeiderne både i valseverket og i pressverket på
Karmøy organisert hos seg. Men valseverk- og pressverkarbeideme på
Karmøy ser det ikke slik. De vil heller holde fast ved det faglige fellesskapet
på Karmøy sjøl om Karmøy Fabrikker blir delt i tre uavhengige aksjeselskap
med hver sin plassering i konsernstrukturen. Valseverket styres for eksempel
fra Holmestrand, mens pressverket styres fra hovedkontoret for Hydropressverkene i Lausanne i Sveits. (Hydro har også et pressverk i Tønder i
Danmark.)
I en situasjon med hyppige endringer i eierforhold og konsernstruktur
illustrerer Karmøy-eksemplet et stadig økende problem for fagbevegelsen:
Skal fagbevegelsen hele tida finne seg i å ombygge sine egne organisasjons
forhold i takt med hva som skjer på eiersida? Hvordan skal behovet for å ha
en faglig struktur som avspeiler stadig skiftende konsernstrukturer veies mot
behovet for å holde fast ved lokal forankring i sterke, lokale arbeiderkollektiv?

Nye former for konsernstyring: Fra kommandoøkonomi til marked
Fagbevegelsens problem gjøres ekstra akutt fordi nye styringsformer vinner
innpass innen dagens storkonsern. Mens avgjørelser over investeringer
sentraliseres, desentraliseres resultatansvaret. Markedsmekanismer innføres
mellom de enkelte enheter av konsernet og erstatter det en kunne kalle
storkonsems kommandoøkonomi - de sentralstyrte og faste intemleveransene
til sentralt fastsatte priser.
Kombinasjonen av fusjonering på toppen, oppdeling av produksjonsan
leggene i egne aksjeselskap for hver produksjonsoppgave og desentralisert
resultatansvar sjøl for ganske små enheter skaper maksimalt vanskelige
arbeidsforhold for fagbevegelsen. Økt jobbutrygghet og oppsplitting av lokalt
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faglig samhold kan fort bli plagsomme konsekvenser. Denne utviklingen kan
skape problem nok for fagbevegelsen sjøl når den foregår innen nasjonale
grenser. I tvermasjonale konsern øker problemene ytterligere av mange, rent
praktiske årsaker, for eksempel språkproblemer, kostnader med å holde
effektiv kontakt, ulike faglige tradisjoner, forskjeller i avtaleverk og lovverk.

Strukturendringene i arbeidslivet
På arbeidsmarkedet framtrer endringene slik:3
- De klassiske arbeideryrkene har lenge vært i tilbakegang. Det er ikke bare
slik at tertiærsektoren vokser på bekostning av primær-og sekundærsektorene. Også innen industrien blir det stadig flere funksjonærer og færre
arbeidere. Og stadig flere industribedrifter utveksler tjenester og ikke bare
varer seg i mellom.
Stadig flere kvinner er yrkesaktive, og yrkeskarrieren varer i snitt lenger
enn før.
- Ungdom kommer ut i arbeidslivet med gjennomgående mer formell
utdanning enn før. De er derfor eldre når de starter sin yrkeskarriere.
- Siden 1975 preges Vest-Europa av massearbeidsløshet. Den samlede
produksjon holdt fra 1974 til 1985 ikke tritt med økningen i arbeids
produktivitet. Tallet på arbeidsplasser i Vest-Europa var høyere i 1974 enn
i 1985! Siden folketallet økte og siden stadig flere kvinner ville ut i
arbeidslivet, ble resultatet massearbeidsløshet
- Blant de arbeidsløse skilte det seg ut kjerner av langtids-arbeidsløse både
blant unge og eldre. Store deler av befolkningen ble "avkvalifisert" i
forhold til det "reelt eksisterende arbeidslivet".
Under ytringene på arbeidsmarkedet ligger tunge endringstendenser i
produksjonsapparatet. En av tendensene er det som er kalt "overgangen fra
masseproduksjon til fleksibel spesialisering". Stadig flere bedrifter lager
spesialiserte nisjeprodukter for markeder som stadig endrer sine behov og sine
produktkrav. Både målt i verdi og i sysselsetting teller produksjon av enkle
standardvarer stadig mindre på det vesteuropeiske markedet4 Overgangen til
fleksibel spesialisering bidrar til at jobbskapingen skjer i små og mellomstore
bedrifter, ikke i storbedriftene. I de nye, teknologi-intensive bransjene og i de
teknologi-intensive områdene av gamle bransjer (bil, maskinbygging og verk
stedindustri, elektroteknisk og kjemisk) kreves det høyt kvalifiserte fagarbeid
ere med evne til omstilling til stadig nye utfordringer.
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Nye vilkår for faglig arbeid
Alt dette fører til nye vilkår for faglig arbeid.5 Den idealtypiske faglige
aktivisten - mannlig fagarbeider "født” inn i fagforeningen - blir sjeldnere.
Funksjonærer, kvinner og ungdom med høy utdanning ser ikke automatisk
mot fagbevegelsen verken som sin "arena” eller som et naturlig "sted å være".
De må trekkes til fagbevegelsen via aktive rekrutteringstiltak. Det grunnleg
gende "arbeiderkollektivet" - slik Lysgaard beskrev det - flises opp av mange
grunner. Arbeidsmarkedet spaltes i A-, B-, og C-lag: i et A-lag med trygge
ansettelsesforhold på basis av høyt etterspurte kvalifikasjoner og relevant
yrkeserfaring, et B-lag med kronisk utrygg tilknytning til arbeidslivet og et Clag som i beste fall er knyttet til arbeidslivet på rent sporadisk basis.6
Dette gjør at det blir vanskeligere for fagbevegelsen å utforme en faglig
politikk som kan forene interessene til mennesker med så ulik tilknytning til
arbeidslivet. Problemene forsterkes fordi en i strategisk viktige deler av
arbeidslivet møter bevisste arbeidsgiverstrategier med sikte på å utvikle og
utnytte skillet mellom A- og B-lag. Mange storbedrifter begrenser den faste
arbeidsstokken til en kjerne med nøkkelpersonell med høy og allsidig
kompetanse. Resten av arbeidsstokken kobles til gjennom underleverandører,
leiefirmaer, kontraktør-ordninger osv. Svingninger i aktiviteten tas ut ved at
kjernen består intakt og hele belastningen overføres til underleverandører,
leiefirmaer og kontraktører. Dette gir fleksibilitet både internt - en høyt
kvalifisert arbeidsstokk som kan omstille seg til nye produksjonsutfordringer og eksternt - en arbeidsstokk som bedriften sjøl ikke trenger å ta ansvaret for
når ordremengden går ned.
Denne utviklingen kan bidra til å undergrave tradisjonelle faglige
lojaliteten Kjernen av nøkkelpersonell kan bli mer knytta til bedriften enn til
arbeiderkollektivet. De har trygge jobber og gode muligheter for å kvalifisere
seg videre. Dermed skjermer de ytterligere sine egne arbeidsplasser mot
konkurranse fra B-laget og har liten egeninteresse i å stille seg solidarisk med
B-laget. I siste instans legger dette grunnlaget for en oppsmuldring av all
faglig virksomhet - eller alternativt for "husforeninger" av japansk eller kvasijapansk type.

Nyliberale rammevilkår
På samfunnsnivå trekker omleggingen fra sosialdemokratisk forhandlingsøkonomi og/eller en keynesiansk velferdsøkonomi til mer nyliberale rammer
om økonomien i samme retning. Overalt er kursen den samme, bare
doseringen varierer: Velferdsordninger undergraves og reduseres, offentlige
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ytelser privatiseres, offentlig sysselsetting søkes nedbygd, arbeidsrettslige
ordninger svekkes eller gjøres mer "smidige”, faglige rettigheter angripes.7
Den aktive staten med ansvar for økonomisk vekst, betalingsbalanse, full
sysselsetting og lav prisstigning havna utover på 70- og 80-tallet i problem
definert som "styringskriser", "politisk overbelastning" o.l. Forhandlingsøkonomien hadde gitt fagbevegelsen - riktig nok i sterkt varierende grad -plass ved
styrebordet. Dette ga innflytelse, men også forpliktelser, bl.a. til lønnsmodera
sjon. Fagbevegelsen fikk økt forhandlingsmakt, men kunne ikke lenger utnytte
den fullt ut Dette satte den indre lojaliteten i fagbevegelsen på prøve og ga
vekstvilkår både for "gule forbund" og frittstående fagforeninger med mer
aggressive forhandlingskrav.8 Disse problemene økte i intensitet etter hvert
som ulike former for fristilling, privatisering, deregulering og markedsløsnin
ger skjøt fart.

Internasjonaliseringen av arbeidslivet
Internasjonaliseringen av arbeidslivet er et fenomen med røtter langt tilbake
i vår historie. Viktige trekk ved utviklingen de siste 2-3 tiår kan sammenfattes
slik:9
- Verdenshandelen (dvs. handelen mellom stater) har økt kraftig - langt
raskere enn den samlede produksjonen i verden. For stadig større del av
produksjonen er "markedet" det samme som verdensmarkedet.
- Flernasjonale konsern er det mest karakteristiske elementet i den moderne
verdensøkonomien. 30 prosent av verdenshandelen er handel innen
flernasjonale konsern.
- Det har skjedd en sterk spesialisering i produksjonen både av produksjons
utstyr og forbruksvarer. Arbeidsprosessene er brutt opp slik at arbeidere,
fagforeninger og stater kontrollerer stadig mindre deler av arbeidsproses
sen fram til ferdig produkt.
- Kredittmarkedet er blitt internasjonalt. Milliardbeløp skifter nå eiere på
sekunder i transaksjonene på og mellom de internasjonale storbørsene. De
samlede pengestrømmene over nasjonale grenser er 30-40 ganger så store
som det som skal til for å betale handelen over grensene. Politisk kontroll
med kredittmarkedene er blitt stadig vanskeligere. Det gjelder både de
nasjonale og de internasjonale kredittmarkedene.
Denne sammenfletningen av verdensøkonomien forsterker i vesentlig grad de
andre utfordringene som fagbevegelsen står overfor.10 Hvert flernasjonalt
konsern er i seg sjøl en effektiv organisering av kapitalinteresser som
arbeidstakerne til nå ikke har funnet noe godt svar på. For de flernasjonale
konsern er bare i navnet flernasjonale. De har alle ett effektivt styringssent-
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rum. Arbeidersida i et konsem med bedrifter over hele kloden er virkelig
flernasjonal og kan vanskelig bli noe annet.
Nasjonalstaten har på mange måter vært rammen om all faglig strategi til nå.
Det fagbevegelsen ikke kunne få igjennom ved direkte forhandlinger lokalt
eller nasjonalt, har den forsøkt å oppnå gjennom å påvirke nasjonal lovgivning
og nasjonale myndigheter. Når den nasjonale kontrollen over produksjon og
kreditt svekkes, svekkes også fagbevegelsens innflytelse. Med mindre "det
innad tapte, kan utad vinnes".
Endringene i næringsstruktur og konsernstruktur, i konsernstyring og
samfunnsstyring, i arbeidsliv og arbeiderkollektiv, i teknologi og ideologi har
skapt grunnleggende nye og kraftige utfordringer for fagbevegelsen. Har
europeisk fagbevegelse vært i stand til å møte disse utfordringené? Svaret
krever djupere analyse enn det denne artikkelen kan gi. Men la oss i hvert fall
skrape i overflaten av et mulig svar, først ved å se på medlemsutviklingen i
fagbevegelsen innen OECD-området generelt og deretter ved å se på noen
utviklingstrekk ved britisk og fransk fagbevegelse.

MEDLEMSUTVIKLING OG ORGANISASJONSGRAD
Det er vanskelig å finne gode, sammenliknbare data for medlemstall og
organisasjonsgrad. Mange fagforeninger regner f.eks. pensjonister og
arbeidsløse som medlemmer. Andre gjør det ikke. Offisielle tall over
medlemsstokken er i mange land ikke til å stole på.
Sviktende medlemstall og synkende organisasjonsgrad kan ses som klare
tegn på at fagbevegelsen ikke er i stand til å møte utfordringene. Men er
stigende medlemstall og økende organisasjonsgrad tegn på det motsatte - altså
at fagbevegelsen faktisk møter utfordringene med effektive svar? Svaret er
ikke opplagt Men, tabell 1 på neste side gir noen tall å starte med. I denne
tabellen er talla for Italia for høye. Som fagorganisert regnes her systematisk
både pensjonister og arbeidsløse. For Spania dekker talla bare de to store
fagbevegelsene UCT og CCOO. Hovedtendensen er at mens 70-tallet viste
stabil eller økende organisasjonsgrad, viser 80-tallet til dels dramatiske fall i
organisasjonsgrad i 7 av de 18 land som tabellen omfatter.

Storbritannia: En fagbevegelse i motbakke11
Britisk fagbevegelse har hatt særtrekk som skiller den ut i europeisk
sammenheng:
organisering etter yrke og fag slik at det normalt er flere - ofte uoversikt
lig mange - forbund representert på hver arbeidsplass,

87

-

et grunnplan med sjølstendige "shop stewards” (noe i retning av våre
klubbformenn),
uavhengige forbund løst knytta sammen i fellesorganisasjonen TUC
(Trade Union Congress).

Engelsk fagbevegelse er i tilbakegang - både tallmessig og politisk. Medlems
tallet innen TUC falt fra 12,2 millioner i 1979 til 8,8 millioner i 1989. Utenfor
TUC steg tallet på fagorganiserte fra 1,1 til 1,4 millioner over samme
tidsrom.12

Tabell 1. Organisasjonsgrad i OECD-land. Fagorganiserte som prosentandel
av arbeidsstyrken,13
1970

1980

Sverige

80

88

*

Finland

59

86

91

Danmark

64

89

90

1988-'

Belgia

65

85

88

Norge

65

68

69

Østerrike

70

65

59

Australia

50

56

58
47

Storbritannia

50

56

Italia

36

49

40

New Zealand

35

50

39
38

Vest-Tyskland

37

40

Canada

31

35

36

Nederland

39

41

33

Sveits

29

32

30

Japan

35

31

26

USA

31
♦

23

17

22
28

15
10

Spania
Frankrike

30

* Ikke tilgjengelig

En serie med fagforeningslover (bl.a. Trade Union Act 1984, Employment Act
1988 og 1990) har det siste tiåret satt stramme rammer for handlefriheten til
fagforeninger og forbund både når det gjelder adgangen til å gå til streik og
retten til å bruke sine egne penger på politiske formål.14 Mange av reglene
er samla i "The Employment Act” av 1988. Der fastlegges det bl.a.:
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-

-

fagforeninger kan bare gå til streik hvis flertallet av medlemmene
stemmer for streik ved skriftlig uravstemning;
medlemmer av en fagforening har full rett til å gå på jobb selv om
foreningen er i streik etter flertallsvedtak;
alle styremedlemmer i fagforeninger og fagforbund skal velges ved
skriftlig uravstemning under offentlig kontroll, og mange av dem som
idag blir oppnevnt til faglige verv av styret for fagforeningen eller fag
forbundet, skal velges ved en slik uravstemning;
det opprettes et offentlig støtteapparat for fagorganiserte som ønsker å gå
til rettssak mot foreningen sin.

Fagbevegelsen protesterte voldsomt mot lovforslaget, men uten virkning.
Britisk fagbevegelse hadde under Thatcher så lav troverdighet at 88 % av de
fagorganiserte i følge meningsmålinger var for lovforslaget fra regjeringen.
Det samme gjaldt 80 % av Labour-velgeme.
I 1990 ble den såkalte "closed shop"-ordningen forbudt. "Closed shop"
innebar at fagforeningen hadde en avtale - skriftlig eller stilltiende - med
arbeidsgiveren om at ingen uorganisert kunne få jobb på de arbeidsområdene
som fagforeningen omfattet. Alle former for sympatistreik og støttestreik ble
forbudt. Fagforeninger og forbund ble gjort økonomisk ansvarlig ved enhver
ulovlig streik. Ansatte som deltar i en ulovlig streik, mister retten til å klage
på urimelig oppsigelse. Retten til automatisk trekk av fagforeningskontingent
ble også forbudt. Det enkelte medlem må nå melde fra skriftlig at slik trekk
ønskes, og trekk vil bare skje hvis minst halvparten av de ansatte har gitt
beskjed om det. Det er lite som tyder på at en eventuell Labour-regjering vil
oppheve viktige deler av denne lovgivningen.
En del av dette lovverket kan nok fagbevegelsen på sikt vri til egen fordel
nettopp fordi det krever at medlemmene må være mobilisert for en sak for at
faglige vedtak skal være gyldige. Og mobilisering er en forutsetning for å få
britisk fagbevegelse over på et nytt og offensivt spor.
Erfaringene til nå viser at de nye lovene har hatt mindre virkning internt
i fagbevegelsen enn mange håpet og andre frykta. En undersøkelse i 1988
viste f.eks. at 17 av 18 forbundsledere ble gjenvalgt og at de fleste forbund
bare trengte å foreta små endringer i egne vedtekter. Derimot er oppslutningen
om valgene bortimot halvert i mange forbund. En kan derfor i høyeste grad
diskutere om de nye valgreglene har ført til økt internt demokrati.15
Verre er det med den nye arbeidsgiver-strategien bak de såkalte "forlovelses-avtalene". Dette er avtaler der bedriftsledelsen anerkjenner én bestemt
fagforening som eneste forening ved bedriften. Til gjengjeld forplikter
vanligvis fagforeningen seg til ikke å gå til streik.16 Det er elektrikerforbundet EETPU (Electrical, Electronics, Telecommunication and Plumbing
Union) som har gått foran i å innføre slike avtaler. Denne praksisen vakte
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voldsom strid innen fagbevegelsen, og forbundet ble i 1988 ekskludert fra
TUC. Det var mye blest om disse avtalene i 1986-88. Det kan likevel se ut
til at omfanget er nokså begrenset. EETPU hadde innen mai 1989 inngått 40
slike avtaler, halvparten med japanske selskap.17
Derimot er det blitt stadig mer vanlig at det ikke fins fagforeninger på mange
arbeidsplasser, også på store arbeidsplasser. 1 1987 hadde over halvparten av
alle ansatte jobb på arbeidsplasser uten fagforeninger. På disse arbeidsplassene
var lønningene lavere, lønnsforskjellene større, produktivitetsøkningen større
og profitten større. Det var da også slike bedrifter som sto for det meste av
sysselsettingsøkningen.18
Britisk fagbevegelse har tradisjonelt ry for å være aktiv, pågående,
militant. Det streikes ved minste tegn til overgrep fra bedriftsledelsen, og
klassebevisstheten har vært trygg som grunnfjellet. Regjering og arbeidsgivere
har sett denne tradisjonen som en grunnleggende trusel mot konkurranse
evnen, og ganske særlig mot mulighetene til å trekke utenlandske investorer
til England. Aktive fagforeninger, stadige arbeidskonflikter og høyt lønnsnivå
har ikke virket tiltrekkende på kapital verken fra Japan, Midt-Østen eller
USA.
Men det var før det. Fra midten av 80-tallet er budskapet annerledes. Det
statsstøttede "Invest in Britain"-kontoret reklamerer med at "Storbritannia er
et land med lave arbeidskostnader." Lønningene er relativt lave, og det er også
de sosiale kostnadene, utgiftene til sykepenger og trygder. Reklamemateriellet
legger vekt på at fagbevegelsen er svekket. Den nye lovgivningen trekkes
fram, og det understrekes at arbeidsgivere ikke trenger å anerkjenne en
fagforening de ikke ønsker å anerkjenne, at det er ulovlig å gå til aksjon mot
en arbeidsplass uten fagforening, og at utenlandske-arbeidsgivere pleier å få
igjennom avtaler med streikeforbud. Det er ikke langt unna "sosial dumping"
når lav lønn, dårlig sosialtrygd og tamme fagforeninger blir viktige argumen
ter for investering i Storbritannia.
I denne situasjonen har britisk fagbevegelse omvurdert sin holdning til EF.
Den uttalte EF-skepsisen fra 70-tallet har veket plassen for EF-entusiasme.
EF-kommisjonens president, Jacques Delors, hilste TUC-kongressen høsten
1988 med en flammende tale om EFs "sosiale dimensjon" og det nye felles
europeiske sikkerhetsnettet under alt arbeidsliv i EF. Til gjengjeld reiste
kongressen seg etter hilsningstalen med unison allsang på temaet "Frere
Jacques"! Og bekreftet dermed alle Thatchers mistanker om at Delors sitt EF
er en konstruksjon for å få "sosialismen tilbake til Storbritannia bakveien".
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Frankrike: En fagbevegelse i fritt fall
Fransk fagbevegelse19 er uoversiktlig, politisk oppsplitta, svak og aksjonistisk
på samme tid. De tre største fagbevegelsene er Confédération générale du
travail (CGT), Confédération francaise démocratique du travail (CFDT) og
CGT-Force Ouvriére (FO, egentlig CGT-FO). CGT har tradisjonelt vært den
største. Den har siden 1948 hatt nært samarbeid med kommunistpartiet og har
tyngdepunktet sitt innen industrien (stål, papir, grafisk). Innen industrien er
CFDT hovedkonkurrenten. CFDT er venstre-sosialistisk med sjølforvaltning
som ideologisk utgangspunkt. FO står sterkest innen offentlig og privat
tjenesteyting. FO var under den kalde krigen voldsomt antikommunistisk.
Innen industrien er motpolen til CGT og CFDT først og fremst Confédéra
tion générale des cadres (CGC) og Confédération des syndicats libres (CSL).
CGC organiserer teknikere, ingeniører og funksjonærer i alle typer lederstillin
ger innen næringslivet - det som på fransk kalles "kadre". CSL er en type
"knallgule" foreninger som vi ikke har maken til i Norge. CSL-foreningene
fins først og fremst på enkelte storbedrifter (bil, metall) og må regnes som en
slags "hus-foreninger" i nært samarbeid med bedriftsledelsen. CSL-forening
ene organiserer industriarbeidere og er fra bedriftsledelsens side forsøk på å
utmanøvrere CGT og CFDT.
Fransk fagbevegelse har tradisjonelt hatt en svak stilling. Først etter mai
1968 ble fagforeningene definert som en rettmessig og legal part i arbeidsli
vet. Ute på arbeidsplassene har fagforeningene og de tillitsvalgte helt til det
siste hatt minimale rettigheter. De såkalte "Auroux-lovene" fra 1982 tok sikte
på å øke disse rettighetene vesentlig.
Det siste tiåret har fransk fagbevegelse gått fra krise til krise. Det samlede
medlemstallet har alltid vært lavt. Organisasjonsgraden har knapt vært over
30 %. Anslagene over medlemstall er meget usikre. Det er mulig at alle de
tre store, CGT, CFDT og FO på slutten av 80-tallet hadde i overkant av 1
million medlemmer. Organisasjonsgraden anslås til 10 %. Faglige aktivister
i Frankrike vil til dette lave medlemstallet innvende at faglig aktivitet og
styrke ikke måles i medlemstall, men i evne til å mobilisere til streik og andre
aksjoner. Styrkeforholdet mellom de franske fagbevegelsene kan også avleses
ved en del av de valg som arrangeres i offentlig regi av medlemmer til lokale
arbeidsrettsorgan, til trygdekasser og til bedriftskomiteer, jfr. tabell 2.
Bedriftskomiteer velges på alle arbeidsplasser - statlige så vel som private
- med mer enn 50 ansatte. Komiteene har rett til informasjon og har
rådgivende oppgaver. Tabell 2 viser at CGT fortsatt er den fagbevegelsen som
har størst oppslutning, men at uorganiserte velges til bedriftskomiteene i en
helt annen grad enn før.
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Tabell 2. Stemmegivning til bedriftskomiteer fordelt på fagbevegelser.
Prosentvis fordeling.™

CGT
CFDT
FO
CGC
andre fagforeninger
uorganiserte

1966
50,8
19,1
8,0
4,2
5,9
12,0

1989
25,1
21,0
11,2
5,5
10,8
26,4

Ønsket om å samle fransk fagbevegelse reises fra flere hold. Samtidig er det
store spenninger og rivaliserende fraksjoner i de fleste fagbevegelsene. CGT
har stått for en perspektivløs forsvarskamp for utsatte medlemsgrupper, en
forsvarskamp med nasjonalistisk brodd mot tysk, amerikansk og japansk
import. Organisasjonen står etter sammenbruddet i Øst-Europa midt oppe i en
problematisk ideologisk omorientering. Den nye CFDT-ledelsen har lagt
idealene om sjølforvaltning bak seg og satser på å bli en partner i moderniser
ingen av fransk næringsliv. Det skjer ikke uten protest fra grasrota. Det er
derfor uvisst om fransk fagbevegelse går mot samling eller økt splittelse. På
kort sikt er den ute av stand til å møte de store utfordringene på europeisk
nivå med en effektiv strategi. Til det er den både for splitta, for svak, og for
uenig.

EFs SOSIALE DIMENSJON - ELLER SLØRET OVER DET BRUTALE
ENHETSMARKEDET
EFs indre marked har som historisk prosjekt mange mulige utviklingsforløp
og mange uvisse virkninger. Argument-logikken bak prosjektet bygger på at
gevinsten ved det indre markedet bare kan tas ut hvis all økonomisk
virksomhet skjer der hvor den bedriftsøkonomisk er mest lønnsom og i den
form den bedriftsøkonomisk er mest lønnsom. Da må ikke sentimentale eller
populistiske politikere få tukle bort gevinsten ved å kompromisse med
markedsløsningene. Politikerne må "bindes til masta" (Victor Norman).
Konkurransen er isbadet som skal herde EFs næringsliv så det kan konkurrere
ut amerikanere, japanere og malaysiere. Lykkes det, kan vi ende med et
arbeidsliv mer nådeløst enn vi har sett i Europa på generasjoner.
Hvis konkurransen virkelig blir så hard som forkjemperne for det indre
markedet satser på, vil den sette spor etter seg i arbeidslivet: på arbeidsmiljø,
på lønnsvilkår, på bruken av skiftarbeid og overtid, på tryggheten for å
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beholde jobben. Dette er i dag de skremmende utsiktene for fagbevegelsen
innen EF. Euro-LO har godtatt det indre markedet på bestemte vilkår: Det
indre markedet må inngå i en helhetlig politikk som sikrer bestemte minste
standarder når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Slike sosiale standarder i
arbeidslivet må utvikles parallelt med det indre markedet
Faren for det brutale arbeidslivet er samtidig hodepinen for mange ledende
EF-ideologer. Jacques Delors, EF-Kommisjonens president, gikk i 1988 ut
med budskapet Uten en "sosial dimensjon" som kan sikre lønnstakernes
sosiale og faglige rettigheter, vil det "indre markedet" være et fåfengt prosjekt.
Bare hvis det indre markedet gir påviselige sosiale fordeler, vil det få
tilstrekkelig politisk legitimitet til at det kan lykkes.21 I utgangspunktet har
EF gitt sin "sosiale dimensjon" tre bein å stå på22:
- at lønnstakere og sjølsysselsatte garanteres reell bevegelsesfrihet og
yrkesmobilitet innen et felles arbeidsmarked;
at det utvikles sosialpolitiske tiltak (accompanying social measures) som
kan motvirke uheldige virkninger av de andre tre "frihetene", bevegelses
friheten for varer, tjenester og kapital;
- at det etableres et fastere avtale- og avtalerettslig forhold mellom partene
i arbeidslivet på EF-nivå.
Debatten om disse "arbeidslivs-trekkene" ved EFs sosiale dimensjon splintres
langs flere konfliktlinjer. Noen av dem kan stiliseres slik:
ønsket om en felles EF-lovgivning som raskest mulig etablerer minste
nivåer for lønns- og arbeidsvilkår, for arbeidsmiljø og for faglige rettighe
ter/medbestemmelse på arbeidsplassen (Euro-LO mot Euro-NHO (UNICE)
og Storbritannia);
- ønsket om at slike eventuelle minstestandarder legges på et høyt nivå mot
ønsket om et lavt nivå ("nordøst" mot "sør");
- enkelte lands ønske om å begrense EF-lovgivningen til det minst mulige
enten fordi den vil etablere nivåer og ordninger som belaster eget
arbeidsliv (spanske sosialister) - eller fordi en foretrekker størst mulig
grad av avtalefesting av slike forhold (dansk fagbevegelse).
Euro-LO har lagt vekt på to hovedkrav:
- retten til å inngå tariffavtaler på tvers av statsgrenser; og
- reell mulighet til å utvikle effektivt faglig samarbeid innen flernasjonale
konsern (såkalt "konsemfaglig samarbeid").
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Tverrnasjonale tariffavtaler
Kravet om tverrnasjonale tariffavtaler er fram til høsten 1991 blankt awist av
UNICE, den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen. I EF vil kapitalsida ha i
pose og sekk: ha fritt fram for å etablere seg hvor som helst innen dette
kjempemarkedet for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft - men uten de
bindinger som overnasjonale tariffavtaler kunne bli.
Høsten 1991 kom UNICE og Euro-LO likevel fram til en felleserklæring
med følgende hovedinnhold:23 EF-kommisjonen bør
- rådføre seg med partene i arbeidslivet før den tar initiativ på arbeidslivets
område;
- overlate til partene - hvis de begge ønsker det - å forhandle seg fram til
avtaler som alternativ til lovgivning;
- tillate at slike avtaler blir satt ut i livet enten på grunnlag av nasjonal lov
eller praksis - eller (hvis begge partene ber om det) ved beslutning i
Ministerrådet.
Felleserklæringen åpnet ikke for forhandlinger om EF-lovgivning på
arbeidslivets område, og UNICE setter fortsatt strenge grenser for EF-inngrep
på dette området. Felleserklæringen ga heller ingen støtte til å gå vekk fra
enstemmighetskravet i sosiale spørsmål.

Konsernfaglig samarbeid
Konsemfaglig samarbeid er et nøkkelord for fagbevegelsen i dag. Det å
samordne faglig virksomhet i et stort flernasjonalt konsern er ingen enkel sak.
Motstanderen, konsernledelsen, har full kontroll over all informasjon og
kommunikasjon innen konsernet På minutter kan konsernledelsen informere
alle sine avdelingssjefer om enhver endring i konsemstrategi. Tillitsvalgte og
ansatte i konsern med bedrifter i mange land har normalt ikke anledning til
å møtes eller til å snakke sammen - verken innenfor eller utenfor arbeidstida.
I Norden har fagbevegelsen gått sammen om et opplegg som skal sikre
reelle muligheter for konsemfaglig samarbeid innen flernasjonale konsern i
Norden. Som generell ordning er dette avvist av de nordiske arbeidsgiver
foreningene. Det er avvist i solidaritet med holdningen til UNICE, den
europeiske arbeidsgiverorganisasjonen.
Fra EFs side er det arbeid i gang med et direktiv som skal sikre rett til
informasjon innen flernasjonale konsern. Etter Maastricht-møtet er det
muligheter for at "de 11" (alle utenom Storbritannia) vedtar et slikt direktiv.
Debatten om medbestemmelse i arbeidslivet har stått i stampe i to tiår (jfr.
prosessen omkring de såkalte Vredeling-direktivene). Et annet utgangspunkt

94

er arbeidet med egen juridisk status for såkalte EF-selskaper med bedrifter i
mer enn ett EF-land. Det er i dag store juridiske problemer og kostnader å
etablere slike selskaper. En juridisk opprydding er en forutsetning for at
ordningene med fri etableringsrett og frie kapitalbevegelser skal fungere etter
hensikten. Som motytelse har fagbevegelsen krevd obligatoriske ordninger for
medbestemmelse bygd inn i denne lovgivningen for EF-selskaper. Fra EFkommisjonens side er det lansert et forslag med tre alternativ: Et EF-selskap
forplikter seg til bestemte ordninger for medbestemmelse fra de ansatte, men
kan velge mellom svake varianter av en "tysk”, en "italiensk" og en "svensk"
form for medbestemmelse. Et selskap med virksomhet i flere EF-land er ikke
bundet til å definere seg som et EF-selskap. Det kan - etter Kommisjonens
forslag - fritt velge dagens ordning eller status som EF-selskap. Fordelene ved
å velge EF-status ligger i skatt og jus, ulempene i opplegget for medbestemm
else.
Euro-LO syns forslaget går for kort i retning i å gi ansatte medinnflytelse.
UNICE har foreløpig avvist det hele med det enkle budskapet at det ville
være "slutten på kapitalismen".

Sosial dumping
Det tyske entreprenørfirmaet Lentje bygde varmekraftverk i Esbjerg til 2,9
milliarder kroner. 120 utenlandske firma hadde leveranser til anlegget. Mange
tok med sine egne arbeidere når utstyr skulle monteres. Da er det ikke lett å
holde oppsikt med lønns- og arbeidsvilkår rundt om på anlegget. Et firma fra
det tidligere Øst-Tyskland, Dampfzeugbau, hadde en underentreprise på å
montere høytrykksrør. De satte 10 sveisere i gang for en timelønn på 6 Dmark som er under 24 kr. Det tok en måned før lønna ble kjent på anlegget.
Protester overfor Dampfzeugbau førte ikke fram. Heller ikke overfor
hovedentreprenøren. Ingen lov eller avtale kunne hindre slike lønninger.
Utenlandske entreprenører har rett til å ta med seg egne arbeidere på
korttidskontrakter (under tre måneder) og gi dem de lønns- og arbeidsvilkår
de har hjemme. Streik måtte til for å få lønna opp i normalsatsen på 107 kr.
timen.24
For mer langvarig arbeid kan en i EF-EØS bare beskytte seg mot sosial
dumping ved å gå lovveien. EF har åpnet for at medlemslanda gjennom
lovvedtak kan kreve at nasjonale lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde ved slike
anlegg. Det er to veier å gå: En kan innføre minstelønn ved lovvedtak og en
kan gi tariffavtalene lovs kraft. Nasjonal minstelønn vil vanskelig kunne
legges høyt nok til å hindre sosial dumping innen bygge- og anleggsbransjen.
I praksis blir eneste farbare vei å gi tariffavtalene innen bransjen lovs kraft.
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Slik kan de gjøres bindende også for uorganiserte arbeidsgivere og arbeids
takere.
For fagbevegelsen er dette et kinkig problem. Hvis en gjennom lov sikrer
at tariffavtaler skal gjelde for utenlandske arbeidere, må loven være generell.
Det blir ikke lenger noen forskjell på organiserte og uorganiserte arbeidsplas
ser. På arbeidsplasser med tariffavtale blir det mindre viktig å organisere seg.
En har jo de samme rettighetene uansett På sikt kan det undergrave fagbeveg
elsens evne til å kjempe igjennom skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten
vil det tvinge seg fram endringer i tariffavtalene. Avtalene håndheves til
daglig av partene i arbeidslivet - ikke av offentlige myndigheter. Hvem skal
lokalt håndheve tariffavtalen hvis den skal gjelde også på uorganiserte
arbeidsplasser?
Også juridisk snur EF-retten opp-ned på viktige forhold. Så lenge
tariffavtalene er kollektive, følges de opp kollektivt av organisasjonene i
arbeidslivet. Hvis det f.eks. blir en rettstvist, fører foreningen eller forbundet
saken på vegne av den enkelte arbeidstaker. Gjøres tariffavtalen til lov innen
rammen av EF-retten, må den enkelte arbeidstaker sjøl reise saken for
domstolene.25

Med profil i klassekampen
EF er i dag en nokså uforløst blanding av en mellomstatlig og overnasjonal
organisasjon. Men denne blandingen er ikke pregløs. EF trer med klar profil
inn i den politiske kampen mellom samfunnsklassene. De "tunge" delene av
næringslivet, de store konsern og de vekstkraftige næringene, har EF på sin
side som ovemasjonalt organ i alt som skal sikre det indre markedet med den
frie konkurransen om kapital, naturressurser og arbeidskraft Veien fram til et
slikt marked sikres gjennom at flertall kan binde mindretall i Ministerrådet.
Veien vekk fra et slikt "grenseløst" frikonkurranse-marked er derimot
blokkert - for da trengs det enstemmighet i det samme Ministerrådet. Da er
EF i prinsippet "mellomstatlig": hver regjering kan suverent hindre endring av
EF. I praksis - for de nasjoner og samfunnsgrupper som vil vekk fra det indre
markedet - er EF mer "overnasjonal" enn noen gang. Denne utformingen av
EF med grunnleggende høyrevri bygd inn i lovverk, institusjoner og
arbeidsmåter er som skapt for den type internasjonalisering som er beskrevet
i tidligere avsnitt.
Kapitalsida har fått fullt gjennomslag for sine rettigheter gjennom Roma
traktaten og vedtaket om det indre markedet. Arbeidersidas rettigheter
utfordres kraftig av det samme indre markedet - og forsøkene på å sikre dem
gjennom å gi EF en "sosial dimensjon" har møtt kraftig motstand fra
arbeidsgivere, flernasjonale konsern og nyliberale regjeringer. Også forhold
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under den "sosiale dimensjonen”, som forbedring av ansattes rettigheter, av
ordninger for medbestemmelse og alt som angår "ansattes interesser" kunne
fram til Maastricht-møtet i desember 1991 blokkeres i Ministerrådet hvis én
regjering satte seg i mot.
Maastricht-møtet hadde kniven på strupen. Løftene om å gi det indre markedet
en "sosial dimensjon" var aldri blitt realitet. Fram til høsten 1991 var det ikke
vedtatt ett eneste viktig direktiv med sikte på å beskytte interessene til
arbeidstakere og arbeidsløse på det "grenseløse", indre markedet. I ly av
enstemmighetskravet kunne britisk veto hindre ethvert tiltak. Maastricht-møtet
måtte finne en løsning. Løsningen ble å skyve Storbritannia til side. De 11
øvrige EF-statene vedtok at de fra 1. januar 1993 vil behandle saker som har
med arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, "informasjon og høring av arbeidstakerne" og
likestilling mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet uten at Storbritannia
er til stede i Ministerrådet. Vedtakene kan fattes med kvalifisert flertall (ca.
2/3 flertall), og de gjelder da for alle EF-land utenom Storbritannia.
Hva dette vil føre til, er for tidlig å si. Interessemotsetninger mellom
regjeringer, arbeidsgiverforbund og fagforbund fra ulike deler av EF gjør
arbeidslivsfeltet til et minefelt av uoversiktligste art for de fleste lovframstøt
av betydning. Hvis EF utvikler regler som legger minstenivået for lønns- og
arbeidsvilkår for høyt, rammes konkurranseevnen til næringslivet i land som
Spania, Portugal og Hellas. Legges minstenivået for lavt, kan sosial dumping
bli en trusel mot næringsvirksomhet i høykostland med strenge krav til
arbeidsmiljø og andre rammer omkring arbeidslivet.
Nasjonalstaten har vært rammen om faglige strategier til nå - med få, men
av og til viktige unntak (f.eks. ITF-aksjoner mot slavearbeid på skip, CocaCola-boikotten). Det fagbevegelsen ikke kunne få igjennom ved direkte for
handlinger lokalt eller nasjonalt, har den forsøkt å oppnå gjennom å påvirke
nasjonal lovgivning og nasjonale myndigheter. Når den nasjonale kontrollen
over produksjon og kreditt svekkes, svekkes også fagbevegelsens innflytelse.
UNICE er derfor ikke i tvil: Alt som kan flyte (varer, tjenester, kapital,
arbeidskraft), skal vekk fra nasjonalstatens kontroll. Men arenaen mellom
partene i arbeidslivet skal fortsatt være nasjonal. Her skal arbeidsgivernes
nasjonale suverenitet gjelde. Motivet er åpenbart: Splitt og hersk!
Overfor utviklingen innen EF og prosjekt 1992 - det indre markedet - har
Euro-LO stått med lua i handa. Kravene har vært greie nok: overnasjonale
tariffavtaler, konsemfaglig samarbeid, medbestemmelse i de nye EFselskapene, EF-regler mot ulike typer sosial dumping. Men ingen makt er
mobilisert for å fremme kravene med nødvendig tyngde. Ingen alleuropeisk
streik - verken på konsern- eller bransjenivå - er satt inn for å tvinge opplagte
faglige krav inn i EF-systemet.
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De to utviklingsspiralene for arbeidslivet
Utfallet av denne dragkampen mellom fagbevegelse og arbeidsgivere på
europeisk nivå er av dramatisk betydning for utviklingen i Europa. Innen
arbeidslivet kan en finne igjen to slags utviklingsspiraler når det gjelder lønn
og arbeidsvilkår.
Den gode spiralen er oppgangsspiralen: De framskritt som arbeidstakere
i én bedrift, i én bransje, i ett land er i stand til å tilkjempe seg, sprer seg til
andre bedrifter, andre bransjer, andre land. Bakgrunnen er den at det er en tett
kobling mellom lønn, arbeidsvilkår og produktivitet. Næringslivet i VestEuropa har i vårt hundreår vært konkurransedyktig trass i kraftig økning i
reallønn, trass i kortere arbeidstid, trass i klar forbedring av arbeidsmiljøet.
Men nedgangsspiralen er også historisk mulig: Det ferskeste eksemplet
har vi fra skipsfarten. Via utflagging, bekvemmelighetsflagg og ulike typer
internasjonale skipsregistre er lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø på europeiske
skip kraftig forverret på kort tid. De redere som ikke driver "sosial dumping"
faller ut av konkurransen.
Spenningen mellom disse to utviklingsspiralene går til kjernen i EFs indre
marked. Blir det nedgangs- eller oppgangsspiralen som får overtaket?
Fagbevegelsens og venstresidas svar er klart: Faglige rettigheter truer ingen
konkurranseevne. Bare effektiv faglig kamp og faglig organisering kan hindre
at EF utarter til en slagmark for "sosial dumping".

Når øst blir vest
Begivenhetene i Øst-Europa og Sovjetunionen dramatiserer situasjonen i det
europeiske arbeidslivet ganske vesentlig. Utviklingen i det som før var ØstTyskland kan tjene som eksempel.26
Da Helmut Kohl tvang igjennom valutaunionen, falt samtidig dødsdom
men over store deler av det østtyske næringslivet Bedrifter, forretninger og
firma hadde ingen sjanse til å konkurrere "på like vilkår" trass i lave
lønninger - og i hvert fall midlertidig lave priser på mange andre innsatsfak
torer.
Det fins ikke penger verken hos østtyske borgere eller hos østtyske firma
til å kjøpe annet enn småbiter av det næringsliv som nå privatiseres. Aldri har
en kolonistruktur blitt etablert raskere og mer smertefritt - for kolonisatoren -.
enn i det tidligere Øst-Tyskland. De store vesttyske investeringene som må
til i offentlig infrastruktur og i produksjonslivet kommer tilbake til vesttysk
næringsliv som økt etterspørsel etter varer og tjenester som østområdene ikke
kan levere. Resultatet avtegner seg alt nå: Det gamle Øst-Tyskland blir et tysk
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"Sør-Italia" - et "mezzogiomo" med høy arbeidsløshet, fattigdom og håpløshet.
Spørsmålet er bare hvor lenge?
Fagbevegelsen rakk ikke å utvikle noen motstrategi verken i vest eller i
øst. Og da vesttysk fagbevegelse endelig rykket ut, var det for å rykke inn
med sine organisasjonsstrukturer og organisasjonsprinsipper. Fagbevegelsen
starta ingen offentlig diskusjon om hva slags eierforhold som skulle komme
i stedet for den østtyske kommandoøkonomien. Derfor eier vesttyske banker
og storkonsern i dag det som er utviklingsdyktig i østområdene.
Arbeidsløse østtyskere setter sitt preg på arbeidsmarkedet også i vest. Over
100 000 arbeider som leiearbeidere for vesttyske firma for lønninger ned til
seks D-mark i timen - og uten at sosialutgifter blir betalt Vi står overfor et
Tyskland delt i et velstående vest og et fattig øst Men vi ser også konturene
av et vest som også er delt i rik og fattig langt skarpere enn i dag. Vekst
næringene i det rike vest - hvis det er veksten i arbeidsplasser vi tenker på er som før ulike former for tjenesteyting. De arbeidsintensive formene for
tjenesteyting vil vokse ekstra raskt dersom det fins et stort tilbud av billig
arbeidskraft innen rekkevidde.
Vest-Tyskland har lenge hatt et skarpt segmentert arbeidsmarked - etnisk
segmentert slik f.eks. Giinter Walraff opplevde og beskrev det. Nå kommer
språkmektige østtyskere som nye innslag i segmenteringen. Det vil gi en
sosial polarisering som kan bli tøff å mestre og mildne. Den klassiske
motsetningen mellom arbeid og kapital kan på politiske og sosiale arenaer
vike plassen for motsetninger mellom A-lag og B-lag som skjerpes ved at de
overlagres regionale og etniske motsetninger. Det blir ikke enkelt for
fagbevegelsen å sette foten sikkert ned i slikt terreng.
Bak østtyskerne følger polakker, tsjekkere, rumenere, ukrainere og russere
drevet på vandring av samme bråvåkning til markedsøkonomiens realiteter.
Hvilket jernteppe må til for å holde dem tilbake? Da hjelper det lite at
folkevandringene fra Nord-Afrika og andre deler av den tredje verden også
presser på. Vi står foran en innvandringskrig som ikke kan hindres ved tiltak
innad i Vest-Europa.

UTFORDRINGEN
Mellom 1970-tall og 90-tall ligger en nådeløs nyliberal logikk. Når politikk
erstattes med markedsløsninger, blir gamle Marx stadig mer treffsikker:
markedskonkurransen overskrides av den kapitalkonsentrasjonen som
konkurransen tvinger fram. Svingningen mot markedene fordeler enorme
ressurser av alle slag fra fattige mennesker til rike mennesker, fra fattige land
til rike land, fra arbeidstakere til kapitaleiere, fra kvinner til menn. Samtidig -
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både som årsak og virkning - tømmes demokratiprosessene for innhold og
mening.
Når millioner går uten arbeid, når utviklingen innen arbeidslivet tynner ut
den tradisjonelle solidariteten på arbeidsplasser og mellom arbeidsplasser,
innen yrker og mellom yrker, når velferdsordninger undermineres samtidig
som tradisjonelle sosiale nettverk revner (av mange grunner) - da kan mye gå
av sporet: De enkleste syndebukkene, innvandrerne, er lett synlige i det
europeiske bybildet - både på gater og arbeidsplasser. Hverdagsrasismen kan
fort slå over i politiske massebevegelser som rammer faglig solidaritet i sin
innerste kjerne. Massearbeidsløsheten kan slå om i et samfunnsmessig kaos
som verken den politiske eller faglige arbeiderbevegelsen er i stand til å samle
til tillitvekkende samfunnsprosjekL
Likevel fins det bare én mulig motkraft mot det privatiserte to-tredjedelssamfunnet. Bare fagbevegelsen kan være denne motkraften. Det lokale har
alltid vært fagbevegelsens utgangspunkt og rekrutteringsgrunnlag. Men i sin
praksis har fagbevegelsen stadig vært nødt til å sprenge sine opprinnelige
grenser, både de lokale, de yrkesmessige og de nasjonale. Helt fra sin første
spede begynnelse har fagbevegelsen hatt ambisjoner om å "forene proletarene"
på tvers av landegrenser. Den er fortsatt - trass i bredden i de allmenne
intemasjonaliseringsprosessene - den eneste folkelige bevegelsen med
omfattende internasjonale organisasjonsstrukturer. Altså: den eneste mulige trass i alle svakheter og alle forhold som bidrar til å svekke den. Men jo mer
den svekkes, desto mer nødvendig blir den i forsvaret for et menneskeverdig
liv innen nyliberale markedsøkonomien Oppgaven er nå som før "å forene
proletarene": I alle land. På tvers av alle landegrenser. Innenfor, utenfor og
på tvers av EFs institusjoner.
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Ame Overrein
EUROPA - SLAGORD, VISJON, VIRKELIGHET

IDENTITET OG IDENTITETSKRISE
Europa - hvem skulle for 15 år siden ha trodd at dette skulle bli et politisk
slagord på 90-tallet? Men i løpet av 1980-tallet kom mye i bevegelse. Mens
ideologier på høyre og venstre side forvitret og en resignasjon i forhold til
politiske utopier inntrådte, foregikk det mer umerkelig grunnleggende
økonomiske og kulturelle endringsprosesser overalt i verden. Dette gjaldt ikke
minst Europas folkemasse. Symptomene på den sosiale krisa hopet seg opp,
en økende masse av lønnsarbeidere førte stadig klassekamper av ulik art. Men
dette som foregikk på det samfunnsmessige plan ble ikke lenger satt inn i de
klassiske ideologiske sammenhengene. Avstanden mellom de politiske
apparatene og folkemassene økte, samtidig som opprørsånd og individualisme
bredte seg som et resultat av kulturelle verdiendringen Fordi venstresidas
organisasjoner i sterkere grad enn de borgerlige partiene er ideologisk fundert
og avhengig av en viss basiskontakt med arbeiderklassemiljøer, var det
venstresida som ble svekket av denne utviklinga. Sjøl i de tilfellene der
venstresidas partier greide å opprettholde sin velgeroppslutning (som i og for
seg er viktig nok), skjedde det en forskyvning av selve premissene for den
politiske striden over mot høyre. En svært diffus markedsliberalisme har
styrket sin posisjon, samtidig som det er tydelig at en liberalistisk politikk
ikke har noe svar på de økonomiske og sosiale krisene. Hverken sosialismen
eller liberalismen har lenger tillit. Resultatet ble almen politisk frustrasjon og
en dramatisk avideologisering av det politiske livet. Disse prosessene var mer
merkbare i de avanserte industrilandene enn i den tredje verden. Og de var
mer merkbare i Europa som har den sterkeste tradisjon når det gjelder
ideologisering av politikken, enn i USA som egentlig for lenge siden utviklet
en avideologisert politisk kultur.
En ny verdenspolitisk konstellasjon vokste frem på 80-tallet. Sikker
hetspolitisk var Europa først inneklemt mellom supermaktene, for deretter å
bivåne den ene supermaktas nedgang og sammenbrudd. Hele Øst-Europa
begynte ideologisk å orientere seg mot Vest-Europa og idealet om den
demokratiske velferdsstaten. Den tredje verden opphørte å være inspirasjons
kilde for revolusjonære endringer i global målestokk. Avstanden i levestandard
til de vestlige industrilandene økte dramatisk. De Vesteuropeiske metropolene
ble aktuelle ikke bare som innvandrerland, men også som (riktignok vage)
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politiske forbilder. Bildet av Europa som koloniherrenes kontinent gikk i
grava.
Alt dette - sammen med de søreuropeiske diktaturenes fall alt på 70-tallet
-skapte grunnlaget for en ny politisk konsensus i Europa på velferdsstatens,
men især på det politiske demokratiets grunn.
Omkring midten av 80-tallet ble det satt i gang en politisk offensiv for
Det europeiske fellesskapet (EF). Planene om politisk og monetær union og
vedtakene om det indre marked må sees i denne sammenhengen. Sentrale
politikere gjorde seg til talsmenn for denne offensiven både her i Norge og
ellers i Europa. Likevel: noen slagkraftig og sjølbevisst Europa-bevegelse har
knapt kommet i stand. Det synes som om de indre motsetningene som er
knyttet til dette prosjektet og de uklare fremtidsutsiktene var så store at det
hele fikk preg av en offensiv på ideologisk tomgang. "Alle" begynte å snakke
om Europa - men "debatten" kom knapt nok utover et syltynt slagordnivå.
Hvorfor har Europa-debatten så vanskelig for å komme opp av startgropa
(og det gjelder trolig i enda større grad for de etablerte EF-land enn for
Norge)? Det kan ikke her skyldes på en subjektiv svikt hos debattantene.
Svaret ligge heller i at Europa-entusiastene er grunnleggende usikre på hva det
er ved Europa som skal forsvares. Hva er det spesifikt europeiske som det i
positiv forstand skal bygges videre på?
Og hva skyldes denne usikkerheten? Svaret ligger vel i at den indre
utvikling i Vest-Europa sjøl svært ofte virker som et dementi av "den
europeiske visjon". Samtidig med at Europas ideologiske attraktivitet økte,
økte også arbeidsløsheten og den indre sosiale krise i Vest-Europa. Samtidig
med at Øst-Europa begynte å se vestover etter en velferdstatlig samfunnsmo
dell, vokste en aggressiv liberalistisk tenkning frem i Vest-Europa som gikk
til angrep på den samme velferds-modellen. Samtidig som Øst-Europa og den
tredje verden begynte å besinne seg på den europeiske tradisjon med
demokrati og menneskeretter, vokste apatien og følelsen av politisk maktesløs
het overfor den nyføydale alliansen mellom politiske og administrative eliter
og storkapital i vest. Samtidig som de store ord om Europas politiske tradisjon
flagret avgårde, var det umulig å bryte opp EFs byråkratiske strukturer og gi
fellesskapet en demokratisk legitimitet. Europa og EF var i strid med seg sjøl.
Dette la en demper på euro-entusiasmen.

En europeisk identitet?
Det skjer en kulturell og politisk modernisering av Europa. Sammen med de
politiske tvetydighetene som er nevnt ovenfor, er dette bakgrunnen for det vi
kan kalle en europeisk identitetskrise. Siktemålet med denne artikkelen er først
og fremst analytisk, nemlig å undersøke noen typiske former for Europa-
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tenkning og å antyde deres historiske opprinnelse. Men artikkelen inneholder
også et forsvar av det som nedenfor kalles den radikale europeiske tradisjon.
Den prøver å gi et svar på det normative spørsmålet: finnes det noe verdifullt
ved det "europeiske"?
Behovet for en "sterkere" europeisk identitet oppstår først og fremst hos
de politiske og administrative elitene som betrakter "Europa" (EF) som et
prosjekt som trenger et sammenbindende ideologisk fundament. Man prøver
å konstruerer en "identitet" som er funksjonell med elitenes politiske
målsettinger. "Europa" som slagord og ideologi søkes styrket ved å knytte det
til honnørord som "dynamisk", "fellesskap", "samarbeid", "moderne" osv. Men
en europeisk identitet eller bevissthet er ikke noe som kan skapes etter eget
forgodtbefinnende. I beste fall kan den reaktiveres ved at det henvises til noen
reelle historiske eller aktuelle erfaringer som folk flest i Europa har gjort.
Men til forskjell fra nasjonale identiteter, som er knyttet til en symbolikk
(flagg, minnesmerker, festdager, historiske begivenheter, store personligheter
m.m.) som store folkegrupper føler tilhørighet til, er en europeisk identitet noe
langt mer abstrakt og intelektuellt, knyttet til ideer (enhet/mangfold,
humanisme, menneskeretter osv.) som kun en intelektuell og politisk elite,
ikke de store folkegruppene, kan oppleve en sterk tilhørighet til. Anthony
Smith går så langt som å hevde at "identitet" forutsetter både opplevelsen av
kontinuitet mellom generasjonenes erfaringer, en felles erindring av spesifikke
historiske begivenheter og en følelse av å ha en felles fremtid. En slik
identitet kan bare oppstå innen en nasjon, ikke innen det han kaller en global
kultur.1 En global kultur forutsetter moderne massekommunikasjon og
mangler bl.a. en felles erindring. Den er vesentlig historieløs. Europa som
kulturell identitet vil i dette bildet befinne seg i mellomstilling, men nærmere
en moderne global og massemedia-formidlet kultur enn de nasjonale
kulturene.
Europa som identitet har på sett og vis noe fiktivt over seg. Når vi
nedenfor snakker om ulike former for Europa-ideologi, så er det viktig å gjøre
denne reservasjonen. "Europa" er primært noe de politiske elitene og de
intelektuelle forholder seg til. Euro-entusiasmen er blitt en slags fellesideologi
for Europas "politiske klasse". I en tid med uklare ideologiske skillelinjer (og
på historisk bakgrunn har hele etterkrigstida vært en slik tid) har slagordet
Europa hatt sin funksjon som signal om internasjonalisme og progressivitet
mot snever nasjonalisme. De politiske elitenes flukt inn i den europeiske
fiksjonsverden har samtidig vært en flukt bort fra de reelle nasjonale
problemene. Gjennom det økonomiske liberaliseringsprogrammet til EF/EØS
oppstår en situasjon hvor elitene kan fraskrive seg politisk ansvar for den
hjemlige utvikling - uten tvil et hovedmotiv hos dem som ivrer mest for EFmedlemsskap i et land som Norge. Påstanden om at et liberalisert europeisk
marked skal bedre mulighetene for politisk styring, er ganske enkelt ikke
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troverdig. Bak i og for seg berettigede ønsker om europeisk samarbeid (hvem
ønsker ikke et forpliktende og likeverdig samarbeid?), skjuler det seg i
realiteten en politikk for å overføre vesentlige samfunnsmessige beslutninger
fra nasjonale og demokratiske institusjoner til de anonyme markedskreftenes
frie spill. Denne politikk er ikke et direkte angrep på de demokratiske
institusjoner, men reelt sett avståelse av politisk makt i vesentlige spørsmål.
Eller - med Jiirgen Habermas’uttrykk - "forsøk på å frisette statsapparatet for
ubehagelig legitimitetstvang."2 Inndirekte er denne politikken derfor en
underminering av bestående demokratiske ordninger, uten at man i dag har
noen klar formening om hva som kommer istedet.
Europa-debatten har flere dimensjoner. En vesentlig dimensjon dreier seg
om motsetningen mellom nesten hele den politiske eliten og store folkegrup
per i de enkelte land som uten tvil vil ha lettere for å ivareta vesentlige
interesser gjennom nasjonale institusjoner enn via EF-institusjonene. Det er
i denne sammenheng at en luftig og uforpliktenede euro-ideologi har sin
funksjon. Ved dens hjelp kan EF-motstand fra grunnplanet og dets masseorga
nisasjoner settes i en ideologisk skammekrok som sneversynt nasjonalisme,
manglede solidaritet, nisselue-mentalitet osv. Motstand mot "Europa" blir
fremstilt som håpløst tilbakeliggende. Mens det virkelig tilbakeliggende,
nemlig redusering av muligheten for demokratisk innflytelse ved umyndiggjør
ing av nasjonale politiske institusjoner, blir fremstilt som fremtidsrettet
internasjonalisme.
Ropet på en europeisk identitet må nærmest forståes som et symptom på
den europeiske identitetens krise. Eller som symptom på fraværet av en slik
identitet i Europas folkemasser. Det forråd av erfaring og erindring som finnes
gir heller ikke grunnlag for én uproblematisk identitet. Derfor er det en
politisk overforenkling når historikere, filosofer osv. blir satt til å finne den
europeiske identitet. "I denne oppbruddsfasen er det historikerens oppgave å
fokusere på Europas identitet." Dette ifølge den tyske historieprofessoren
Hagen Schulze.3 Men dette er å snakke som om det skulle finnes én identitet
som det bare var å grave frem. Som noe uforanderlig og metafysisk som
"tilhører" begrepet Europa. Denne ene identitet som så skal tjene til å
stabilisere de europeiske forhold finnes ikke. Hva det fokuseres på blir
nødvendigvis et uttrykk for politisk valg. La oss håpe at historikeren iallfall
er seg dette bevisst. Dette prosjektet er nøyaktig like politisk som det de tyske
historikerne ble avkrevd fra høyrepolitisk hold under den såkalte historikerstriden: å gjenreise en nasjonal, tysk identitet I begge tilfellene uttrykker ropet
på identitet et politisk ønske om ideologisk kontroll og entydighet.
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Europeiske erfaringer og ideologier
Mangfoldet av europeiske "erfaringer" har grovt sett gitt opphav til tre ulike
ideologiske reaksjoner. Vi understreker at vi her snakker primært om
ideologiske reaksjoner blant Europas politiske og intelektuelle eliter, og ikke
om masseideologier. For det første den ensidig proeuropeiske posisjon som
vi kan kalle euro-sjåvinismen: Europa som sivilisasjonens og demokratiets
hjemland med en uproblematisk og positiv verdenshistorisk misjon. Legitimer
ing av Europas sjølhevdelse og konkurransekamp i forhold til USA, Japan og
den tredje verden. Dette er det sjøltilfredse Europa. En grunnleggende tanke
er at Europa er truet utafra av kaotiske og barbariske krefter. De ideologiske
konjunkturene etter 2. verdenskrig har stått i veien for at dette standpunktet
er formulert høylytt og militant Likevel har det sine innflytelsesrike
tilhengere. Den andre posisjon kan kalles moderat eurosentristisk. Den
anerkjenner det positive i Europas humanistiske og politiske frihetstradisjon.
Men den ser ikke Europas hovedproblem utelukkende i trusler utafra, men vel
så mye som et indre problem. Det kapitalistiske Europa blir med andre ord
sjølkritisk vurdert ut fra Europas egne frihetsidealer. Det eurosentristiske
består i forpliktelsen på den demokratiske og egalitære tradisjon, på
rasjonalitet og modernisering, men ikke i noen legitimering av europeisk
økonomisk og politisk dominans over andre områder. Det er disse to
posisjoner som i denne artikkelen blir gjenstand for størst oppmerksomhet.
Den tredje posisjonen er imidlertid verken uinteressant eller uten innflytelse.
Den vil jeg kalle en direkte anti-europeisk identifisering av Europa. Den
avviser den europeiske sivilisasjonens og kapitalismens progressive misjon,
såvel som den rasjonalistiske og humanistiske tradisjonen som den reduserer
til en skjult makt-ideologi. Den dyrker eller kommer nær en dyrking av det
irrasjonelle og i grunnen det ikke-europeiske, f.eks. revolusjonære bevegelser
i den tredje verden, religion og filosofi i ikke-europeiske kulturer eller i
minoritetsgrupper innad i Europa. Denne posisjonen har gått ut fra erfaringene
med den europeiske imperialismen, to ødeleggende verdenkriger, nazismen
(Auschwitz som den europeiske sivilisasjonens logiske sluttpunkt), såvel som
det moderne Europas økologiske og sosiale problemer. Den har i etterkrigstida
vært representert både i Europas kulturelle og intelektuelle eliter og i de
politiske altemativbevegelsene (eksempelvis miljøbevegelsen og feminismen)
og venstreorienterte partier. Disse tre kategorier av Europa-ideologi er på den
ene eller andre måten knyttet sammen med de europeiske erfaringene og
dermed til de faktiske historiske begivenhetene. (Sjøl om de ikke som
nasjonale identiteter er forankret i de brede folkemassene.) Det finnes en
venstreintelektuell, radikal Europa-tradisjon som er knyttet til enten den andre
eller den tredje av de posisjoner som her er skissert. Sjøl om den i dagens
debatt blir relativt lite påaktet, utgjør den en (riktignok ofte uklar) opposisjon

107

imot næringslivets og de politiske elitenes Europa-entusiasme. Likevel er
denne venstreintelektuelle tradisjon klart rotfestet i noe europeisk. Den ser
imidlertid ikke noen nødvendig motsetning mellom nasjonal uavhengighet og
en europeisk forpliktelse.

Mangfoldets Europa - et hovedmotiv i intelektuell Europa-debatt
For godt over hundre år siden - i sin On Liberty - uttrykte John Stuart Mill
bekymring for at Europa beveget seg mot en tilstand av kulturell konformisme
og stagnasjon slik at det risikerte å bli "another China". Det særegne ved
Europa som hittil hadde hindret denne skjebnen, var for Mill at "individer,
klasser og nasjoner har vært ekstremt ulike hverandre". Dette knytter Mill
sammen med en ide om at ulikhetene innen og mellom nasjonene mer eller
mindre prekært har holdt hverandre i sjakk. Ingen klasse eller nasjon har fått
totalt herredømme. "Europa er ...i sin progressive og mangesidige utvikling,
helt avhengig av denne pluraliteten av ulike veier."4
Ideen om det komplekse, pluralistiske, konfliktfylte og derfor progressive
Europa som Mill her forsvarer, har stått sentralt i de intelektuelles Europadebatt frem til våre dager. I motsetning til det ensidige og sjøltilfredse proeuropeiske standpunktet, har denne posisjonen sett årsaken til Europas
problemer i Europa sjøl. Faren lå i en kulturell, politisk og økonomisk
ensretting og uniformering. I dag kommer denne ensrettinga først og fremst
til uttrykk på to måter. For det første markedsliberalismens og kapitalkreftenes
offensiv i storparten av Europa. For det andre spredninga av en kommersiali
sert og internasjonal kultur. Begge aspektene henger sammen og begge
medvirker til at både nasjonale forskjeller og særegne klassekulturer gradvis
viskes bort.
En av Europas mest kjente filosofer, Jacques Derrida, offentliggjorde i
1990 et essay om Europa hvor han formulerer en posisjon ikke ulik Mills.
Derrida er opptatt av å unngå "totaliserende" standpunkter. Det ytrer seg i en
kritisk holdning til det kapitalistiske Europa og den uniformering som
kapitalismen fører med seg, men uten at dette gjøres fra noe sosialistisk, enn
si marxistisk standpunkt. Ethvert universellt eller totaliserende standpunkt er
for Derrida en ideologi for undertrykkelse, innklusive også Europas human
isme og rasjonalisme. Kampen om makt og hegemoni i Europa er utkjempet
i den europeiske humanismens navn. Det Europa-bilde vi kan skimte hos
Derrida, har rom for det "uforutsigbare, det ikke-beherskbare" og for en
"desentrert historie", har rom også for det ikke-europeiske og for det som
"ikke stiller seg under fornuftens autoritet". Derrida (født i det daværende
franske Algerie) forsvarer et Europa som innbefatter i det europeiske å være
i stand til å akseptere det ikke-europeiske. I dette kommer en ny konstellasjon
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mellom Europa og den tredje verden til syne, preget av at den tredje verden
i vår tid utgjør en radikal utfordring som det ikke er mulig å ignorere. Euroretorikken er derimot en del av en institusjonalisert diskurs som i sin kjeme
er maktutøvelse. Vi må lære oss å tenke det europeiske mangfoldet og det
uforutsigbare uten å tenke det som en del av en europeisk enhet Europa må
få feire sine forskjeller, sin differens (et av Derridas spesialbegreper) som
differens.
Derridas posisjon er motsigelsesfull - i det minste politisk. At det skulle
finnes en virkelig positiv identitet (og ikke bare kapitalens) og at denne
identitet henger sammen med kampen for frihet, likhet og demokratisering,
avviser han. Han er imot et tilbakefall i nasjonale kulturelle identiteter, men
frykter også den nye kapitalistiske hegemoni som avtegner seg, Msom ved
hjelp av statlige og ikke-statlige transeuropeiske kulturelle apparater vil
kontrollere, uniformere, normalisere."5
Både Mill og Derrida fremhever det mangfoldige og forskjelligartede ved
Europa. Likevel er det - filosofisk og politisk - et langt sprang mellom dem.
Der Mill er eurosentrist forpliktet på en radikal humanisme, (i likhet med
Habermas i dag) nærmer Derrida (i likhet med den seine Heidegger, Foucault
og generelt: postmodernismen) seg med sin kritikk av den samme humanis
men et anti-europeisk standpunkt. Det er vanskelig konsekvent å følge Derrida
og det vil vi heller ikke gjøre i det følgende. Vi vil tillate oss å antyde en
positiv europeisk identitet som er politisk meningsfull, til tross for hans
kritikk.

Europas radikale identitet
I for eksempel norsk oponion hersker det ikke noe alment akseptert begrep
om hva det europeiske er. Når det i det følgende fokuseres på Europas
"radikale identitet", så gjøres det i bevisstheten om at den europeiske identitet
dermed ikke er funnet Men den er uttrykk for viktige historiske erfaringer
som i det følgende vil bli forsøkt antydet. Om det er slik at denne radikale
europeiske tradisjon i dag er i ferd med å bli fortrengt, så bør det være en
politisk oppgave å aktualisere den igjen.
Europa har aldri vært en politisk enhet. Romerriket, som ikke omfattet
hele Europa og på den andre sida også omfattet deler av Afrika og Asia, må
vel sies å tilhøre en epoke før den egentlige europeiske historie. (Den gang
var det Middelhavsverdenen og ikke Europa som var en enhetlig kulturkrets av gresk-romersk preg.) Europa har vært stedet hvor det aldri konsoliderte
seg noen absolutt monolittisk herskerklasse, hvor stat og kirke, adel og konge
makt, borgerskap, adel og kongemakt og til slutt moderne stat, borgerskap og
moderne arbeiderklasse alltid innbyrdes lå i strid med verandre. Dette i

109

motsetning til de absolutte regimene som i lange perioder har behersket Kina
og Russland.
I de femten hundre åra siden folkevandringstida beholdt og styrket Europa
imidlertid sin religiøse og kulturelle enhet Dette var bare mulig på grunnlag
av visse felles økonomiske og sosiale strukturelementer som oppsto innafor
de europeiske kjerneområdene (omtrent Karl den Stores rike på 800-tallet,
særlig Frankrike og Tyskland), og som seinere spredte seg til hele Vest- og
Mellom-Europa. Disse strukturelementene ga grunnlaget for særegne politiske
institusjoner og en særegen politisk frihetstradisjon. Denne særegne samfunns
formen konsoliderte seg i århundrene ca. 1000-1200.1 denne sammenheng er
Marc Blochs påpekning viktig: etter år 1000 opplevde ikke Vest- og MellomEuropa ødeleggende invasjoner, i motsetning til Russland (særlig Mongolinvasjonen på 1200-tallet), Kina og India. Dette privilegium deler Europa bare
med Japan.6
Føydalismen var noe nær enestående for Europa. Da termen føydalisme
ble tatt i bruk på 1700-tallet, gjorde Montesquieu et klart skille mellom det
føydale Europa og de despotiske regimene utenfor Europa. Marx, Weber,
Bloch og Perry Anderson benytter andre termer, men har alle understreket det
spesifikke ved det europeiske middelaldersamfunnet. Bare Japan utviklet en
lignende føydalisme. Og bare i Japan skjedde en vellykket overgang til
kapitalisme utenom den europeiske kulturkrets.7
Føydalismen bygde på et system av herre-tjener-relasjoner av juridisk,
kontraktsmessig natur. Bakgrunnen var kaoset som hersket i Europa etter
folkevandringstida og den tilhørende svekkelsen av staten og dermed statens
evne til å beskytte og opprettholde orden. Viktig var det også at slektsskapsbindinger spilte en minimal rolle i de føydale kjerneområdene (Frankrike,
Tyskland) og at subjektet for kontraktsinngåelse og for inntreden i herretjener-relasjoner dermed ikke var slekta eller klanen, men enkeltindividet. Det
er også argumentert med at de ytterst primitive forholdene i Vesteuropa (frem
til 1000-tallet) innebar et system der pengerikdom ikke i samme grad som
f.eks. i den arabiske verden, var den vesentlige forutsetning for medlemsskap
i det priviligerte samfunnssjikt. Den europeiske konge og fyrste belønnet sine
undersåtter med landeiendommer og tilhørende jurisdiksjon, hvilket betydde
en fragmentering og oppsplitting av det øvre sosiale lag. Den lokale
domsmyndighet gjorde de store grunneierne reelt uavhengig av fyrsten og
skapte dermed et sterkt aristokrati. Dette i motsetning til f.eks. den arabiskislamske verden hvor det alltid var en sentralisert domsmakt.8 Kjøpmannsklassen, som i utenom-europeiske samfunn stort sett var en integrert del av
det øverste samfunnsjiktet, utviklet seg i Europa på siden av samfunnets
sosialstruktur og kom dermed lettere i konflikt med føydalsamfunnet. I det
hele tatt er byutviklinga fra 1000-tallet i Europa med dannelsen av en sterk,
laugsorganisert håndtverksklasse som dekket den fra denne tida økte konsum-
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etterspørselen (som på sin side hang sammen med produktivitetsøkning i
jordbruket), noe helt særegent.91 motsetning til i utenom-europeiske kulturer
var laugene ikke resultat av politiske forordninger ovenfra, men frie
sammenslutninger. Gjennom klassekampene i middelalderens byer mellom
aristokrati og patrisier-slekter på den ene sida og laugene og underklassefolkene på den andre, legges det historiske fundamentet for demokrati og
enkeltindividets rettigheter i forhold til statsmyndigheten.10
Til byene strømmer det underklassegrupper som danner det nye byborgerskapet. I sammenheng med denne nye byutviklinga skapes det nye organiserte
fellesskap som bryter med den føydale hierarki-tanken. Noen av dem skal her
nevnes. Det dannes fra ca. 1100 universiteter som sjølstyrte lærdomsfellesskaper på tvers av både statlige og klassemessige grenser.11 Menn fra hele
Europa, tilhørende det kirkelige og verdslige toppsjiktet, strømmet til
universiteter som Bologna og Paris. Fra 1200-tallet og helt inn i nyere tid
sender også det fjerntliggende Norge mer eller mindre kontinuerlig studenter
ut i Europa - disse lærde er fåtallige, men desto mer innflytelsesrike i
hjemlandet.12 Universitetene og de intelektuelle kamper som foregår der er
et viktig bidrag til den europeiske fellesskulturen - særlig i middelalderen,
men også delvis intakt den dag i dag. For det andre de nye religiøse
tiggerordener (fransiskanere, dominikanere). Disse er europeiske foreteelser
som rekrutteres fra ulike klasser og som kanaliserer underklassekritikken av
det kirkelige hierarkiet. Særlig forsøker de å demme opp for den virkelige fare
nedenfra: de asketiske kjetterbevegelsene som erklærer åpen krig mot kirka
og som i hundrevis av år er et uroelement i Europas undergrunn. (Inkvisisjo
nen dannes for å forfølge dem med bestialske metoder.) Kjetternes drøm om
en asketisk kommunisme (med urkristendommens fellesskap som ideal) som
gjør opprør mot overklassene makt og privilegier, drømmes ikke bare på nytt
i reformasjonen, i den engelske og den franske revolusjon. Men også i den
seinere sosialistiske arbeiderbevegelse og i våre dager - også utafor Europa av f.eks. latinamerikanske revolusjonsteologer.
Føydalismen var noe fundamentalt annet enn det system Marx kalte den
asiatiske produksjonsmåten eller det Max Weber kalte patrimonialisme, dvs.
systemer preget av en absolutt og vilkårlig maktutøvelse der undersåttene ikke
fikk mulighet til å stabilisere sin sosiale posisjon gjennom privateiendom og
tilhørende kontraktsmessige relasjoner. Systemer av denne typen var rådende
i de europeiske naboområdene i sør (den islamsk-arabiske verden) og i øst.13
I Marx’perpektiv tok statsutviklinga i ytterpunktene av Europa, nemlig i
Russland og Spania en spesiellt reaksjonær og despotisk vei, noe som hindret
fremveksten av klasser og klassekamp. Statens dominans hindret egendynamikken på samfunnsplanet. I begge tilfeller knyttet Marx denne utviklinga til
"asiatiske” innslag. Spanias stagnasjon (fra slutten av 1400-tallet) skyldtes at
staten ødela de sosiale krefter som kunne ha lagt grunnlaget for "et enhetlig
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forvaltningssystem og en allmenn lovgivning" og istedet lot samfunnet synke
tilbake i lokal tradisjonalisme så lenge statens absolutte makt ikke var truet.
"Derfor”, bemerker Marx, "må man heller sammenligne Spanias absolutte
monarki med asiatiske herredømmeformer enn med de andre absolutte
monarkiene i Europa."14
I Sentral- og Vest-Europa var det nesten alltid - iallfall siden de antiaristokratiske opprør i Nord-Italias byer fra 1000-tallet og utover - en eller
annen sterk gruppe som ikke ville innordne seg og som forsvarte retten til
opprør og frihet Europa var og er derfor stedet hvor politisk frihet, individu
elle rettigheter og den åpne klassekampen fikk utfolde seg, noe som utvilsom
hadde betydning for at kapitalismen og industrialismen først så dagens lys seg
i denne verdensdelen. Europa ble revolusjonenes og revolusjonsideenes
kontinent. Og dagens Europa er fortsatt et senter for opprør, for nye sosiale
bevegelser og ideologier. Særlig viktig er det å huske at Europa er den
verdensdel hvor arbeiderbevegelsen i sine mangfoldige forgreininger står
sterkest og er best sikret gjennom et system av politiske rettigheter. Av
verdens tre store økonomiske tyngdepunkter - USA, Japan og Vesteuropa - er
det velkjent at fagbevegelsen bare i det sistnevnte området virkelig har politisk
tyngde.
Opprørs- og frihetstradisjonen, kampen for sosiale og politiske rettigheter,
er det stadig nye underklassegrupperinger som bærer frem. Den verken bør
eller kan la seg uniformere slik at den passer behovene til dem som ivrer for
å gjøre Europa til en ny, "totalitær" kapitalisme a la Japan eller USA. Europa
av i dag er på mange måter et sosialt og politisk eksperiment som slett ikke
lar seg kontrollere, så mye byråkratene i Briissel enn måtte ønske det Saklig
sett er det derfor grunnlag for å anta store problemer i den videre harmoniseringsprosessen innad i EF, også i det tilfellet at EF ikke blir utvidet. Sammen
bruddet i Østeuropa, masseinnvandringa fra sør og øst og ikke minst den
kulturelle og politiske revolusjon som fortløpende pågår i Europas "gamle"
folkemasse som resultat av et nytt forhold til arbeid, konsum og fritid i de
siste tiåra, vil sørge for tilstrekkelig dynamikk og bevegelse nedenfra også i
det kommende Europa. Det er ikke i dette sosiale og politiske eksperiment at
farene ligger. Faren ligger mer i at Europas herskende eliter ikke har noen
annen visjon enn et Europa hvor kapitalen og byråkratiet mest mulig
uavhengig av demokratiske bindinger, kan skape et endimensjonalt samfunn
i "sitt bilde". I forhold til det mangfoldige, pulserende, revolusjonære Europa
som har vært og fortsatt er åpent for impulser nedenfra - vil et Europa
modellert ut fra Roma-traktatens paragrafer bety tilstivning og uniformering.
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Europa og de andre
Den "europeiske identitet" er også blitt formet av Europas forhold til den
ikke-europeiske verden. Faser hvor Europa har vært truet er blitt avløst av
faser med europeisk ekspansjon. Europeemes sjølbilde har endret seg
tilsvarende. Truslene har vært mange og truselbildene dramatiske - for ikke
å si overdramatiske. Det kristne, halvasiatiske bysantinske rike; det seinere
islamske Osmanerriket; den 800-årige islamske tilstedeværelsen i Spania; de
skandinaviske vikingeherjingene; mongolinvasjonen på 1200-tallet; Russlands
oppstigning til stormakt; bolsjevikrevolusjonen og Sovjetunionen frem til våre
dager. Makter som gjennom tidene har satt uutslettelige spor i Europas
bevissthet. I tider der trusselen har vært akutt og især i områder som har
ligget utsatt til (Øst-Europa) har ideen om europeisk enhet blitt styrket. Hva
som tilhørte og hva som ikke tilhørte "Europa" er også i høy grad blitt
bestemt i og av slike konjunkturer.15 "Europa-bevisstheten" er trolig sterkere
i de kristne republikkene Georgia og Armenia, som i dag ledes av politikere
som oppfatter republikkene som den europeiske sivilisasjonens utposter mot
sovjet-bolsjevikisk og islamsk barbari, enn i mer sentrale deler av Europa.

Det ekspansive Europa - og den europeiske sjølkritikk
Men som kjent er ikke Europas historie bare kjennetegnet av trussler utenfra.
Europa og den sivilisasjon som her har dannet seg har ekspandert - og det
over hele kloden. Dette har skapt bevisstheten om det suverene Europa med
en sivilisatoriske misjon (gjennom religion, politiske institusjoner, teknikk og
økonomi) overfor resten av verden. Men man skal også merke seg at kritiske
røster nesten alltid har hevet seg innad i Europa, når den egoistiske utbyttinga
av ikke-europeiske områder er blitt for hemningsløs. Opposisjonen mot
Europas makthavere som nettopp er nevnt, har også vært en opposisjon mot
europeisk imperialisme i dens ulike varianter. "Eurosentrismen" forbindes
gjeme med det syn at visse grunnleggende trekk ved det europeiske samfunn,
f.eks. en spesifikk form for rasjonalitet innafor økonomi og politikk, kan og
bør ekspandere over hele kloden og at dette er et fremskritt. Men eurosentrisme kan bety mange ting. Innebærer det at ideene om demokrati, sosial
rettferdighet og menneskeretter skal virkeliggjøres utenfor Europa, så betyr
dette kritikk av den europeiske imperialismen - hvilket nettopp har skjedd i
det 20. århundre. En slik eurosentrisme er det mulig å slutte seg til. Derimot
kan eurosentrisme også være en måte å legitimere økonomisk og politisk
dominans på - ved f.eks. at fattige land i våre dager blir presset til å
gjennomføre dereguleringer og andre økonomiske tiltak på europeiske og
andre rike lands premisser.
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Det europeiske samfunn har forlengst ekspandert utover sine egne grenser og
dermed tapt noe av sin distinkte karakter. Nord-Amerika og Australia ble
åstedet for en total utryddelse av sine ikke-europeiske kulturer. Den
amerikanske revolusjon reindyrket de mest radikale tendenser i Europa i et
land som manglet føydale og absolutistiske maktstrukturer. Man kan forsåvidt
si at den første vellykkede europeiske revolusjonen, skjedde i Amerika. Dette
ga viktige impulser tilbake til Europa.
Europa ble til ’’Vesten" - samlebetegnelsen for industrialiserte land
befolket av hvite europeere. USA overgikk Europa i å være Vestens førende
makt. Det oppsto et ambivalent, men tross alt svært nært forhold mellom USA
og de store vesteuropeiske maktene. Disse forhold forstyrret dannelsen av en
europeisk identitet og ga det europeiske truselbildet en nye dimensjon. For så
vidt kan man si at vår tilknytning til den vestlige kultur, kjennetegnet av
kapitalisme, politisk demokrati og amerikansk-dominert konsumisme, har vært
en sterkere identitetsskapende faktor enn vår geografiske tilknytning til
Europa. Også dette forhold gir den europeiske identitet et visst fiktivt preg.
Grunnen til at de politiske elitene likevel ivrer for å skape en europeisk
identitet i dagens situasjon, ligger ikke minst i de motsetningene av politisk
og økonomisk art som i de siste 20 åra er kommet til syne mellom VestEuropa og USA.

En dynamisk nasjonal-statlig konkurranse
Endelig har det innbyrdes forholdet mellom de ulike'europeiske stater vært
bestemmende for den europeiske identitet. Det har alltid vært en prekær
balanse mellom nasjonale egeninteresser og europeisk samhold, gjeme mot en
ytre fiende. Av og til har nasjonalismen utløst ødeleggende kriger. Men - som
påpekt av Hans Ulrich Wehler i hans Deutsche Gesellschaftsgeschichte - det
har også vært "et grunnmønster for den europeiske modernisering i den nyere
tid" at statene inngikk i et dynamisk forhold til hverandre: de befant seg i en
slags "handlingstvang" når det gjaldt å etterligne verandres (særlig økonom
iske) fremskritt. Helt siden avslutninga av 30-årskrigen (1648) var det i
Tyskland blant embedsmenn og forretningsfolk en bevissthet om at det var
nødvendig å svare på utfordringen fra det mer utviklede vesteuropeiske
områder. Det gjaldt å overvinne den tyske "tilbakeliggenhet".16 Peter de.n
Store, Stalin og Gorbatsjov var i Russland preget av den samme tankegangen.
Dette trykket fra andre staters utvikling var i det kapitalistiske Europa til stede
langt tidligere enn i andre verdensdeler.
I dagens Østeuropa er statene i ferd med å bryte sammen under forsøket
på å "ta igjen" Vesteuropa når det gjelder konsumstandard og sosialsystemer.
Én stat har alerede gått over i historia idet folket bokstavelig talt valgte å
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bytte en statsautoritet med en annen som de antok ville sikre deres levestand
ard bedre. Denne skjebnen til det tidligere DDR antyder også hvilken enorm
og ukontrollerbar dynamikk som ligger i demokratiet, en instituisjon som de
europeiske eneveldene ikke var plaget med for 300 år siden.
Samtidig som dagens EF fungerer som en bastion mot resten av verden
bygd på indre solidaritet, ser det ikke ut til at EF virker i retning av å svekke
den nasjonalstatlige konkurransementaliteten. Med utsiktene til det indre
marked i 1992 er handlingstvangen for å ta igjen de sterkeste land mer
dominerende enn noensinne. Den franske statsminister Edith Cresson erklærte
ved sin tilstredelse i mai 1991 som sitt viktigste mål å komme på linje med
Tyskland industriellt sett.17 For 300 år siden var slike tanker mer eller
mindre spekulative luftslott i hodene på de europeiske elitene - i dag blir hele
statsapparater omfunksjonert og folkemassene utsatt for ideologisk krigføring
for å tåle "nasjonale krafttak" slik at den ønskede styrking av nasjonaløkono
mien (som borgerskapets og kreftenes frie spill alene ikke makter) kan finne
sted. Motsetningene kan imidlertid bli så store at de blir et hinder for
utviklinga av en felles europeisk bevissthet. Dersom desorganiseringa av
Østeuropa fortsetter ned til de minste nasjonale og etniske skillelinjer,
samtidig som en politisk union utvikles i Vest-Europa, vil vi få en slik
situasjon.

EUROPATANKEN OG DENS HISTORISKE KONJUNKTURER
Dagens "postmoderne" Europa synes å ha brutt alle bånd til historia og ha
mer enn nok med seg sjøl og sine egne dramatiske omveltninger. Den
følgende gjennomgang kan ikke uten videre si oss hva slags Europa-ide som
i dag er "riktig". Den skal kun vise noen viktige historiske faser som har
virket bestemmede på Europa-tenkninga, uten at vi dermed i dag bør bli
fanger av historia. Mindre enn noen sinne kan tradisjon gi svar på dagens
problemer. Men bevisstgjøring om tradisjon og historie kan likevel utvilsomt
stimulere til mer kritisk holdning til dagens Europa-politikk.

Kristenhetens Europa
Europa dukker opp som et politisk begrep ved inngangen til middelalderen.
Men gjennom hele middelalderen er begrepets innhold flytende. Omkring 400
betegner det de deler av det Vestromerske rike som lå i Europa. Karl den
Stores Frankerrike ble i en periode kalt Europa, men denne geografiske
avgrensningen satte seg ikke gjennom.18 Middelalderens intellektuelle regnet
seg ikke primært for europeere, men som kristne. Den kulturelle enhet som
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bandt dem sammen, tross konfliktene statene imellom og imellom stat og
kirke, var deres tilknytning til kristenheten. (En norsk illustrasjon: Sverres tale
mot biskopene og Kongespeilet - to anti-kirkelige skrifter som holder seg helt
innen kristen tradisjon, med utførlige bibel-henvisninger etc.) Etterhvert som
de kristne områdene i Asia og Nordafrika kom under islamsk dominans, ble
kristenheten noe som avgrenset seg til det europeiske kontinent Etterat
samtlige områder av Europa i løpet av middelalderen ble kristnet, ble
kristenheten mer eller mindre identisk med Europa. Først med osmanemes
erobring av Konstantinopel i 1453 ble Europa et utbredt politisk slagord. Fra
den romerske kirka gikk det ut appell om å forsvare Europa overfor ikkekristne religioners fremstøt og om korstog for å befri Konstantinopel. Med
dette fikk Europa en tydeligere politisk identitet. Implisitt i dette lå dermed
også en legitimering av religionsforfølgelser overfor ikke-kristne i Europa,
dvs. av muslimer og jøder. Den symbolfunksjon som Jerusalem og Det hellige
land tidligere hadde hatt for de kristne, ble etterhvert overtatt av Europa.
Europa-ideens første alvorlige fremtreden, faller iallfall sammen med en aktiv
ekskludering av bestemte folkegrupper fra det europeiske fellesskap. For
Spania og Europa er ikke bare 1492 året for Columbus Amerika-ferd. Det er
også året for fordrivelsen av de siste muslimer fra det sørlige Spania
(Granadas erobring som sluttsteinen på den ’’ytre” reconquista) og året for
inkvisisjonens fordrivelsen av jødene fra det spanske kongerike (også kalt den
"indre" reconquista og gjennomført under parolen om (det spanske) blodets
"renhet"). Men på dette tidspunkt hadde den samme jødefordrivelse forlengst
blitt gjennomført i konsoliderte vesteuropeiske stater som England (utvisning
av alle jøder i 1290) og Frankrike (almen utvisning 1306). Fra Vest- og
Sentral-Europa ble jødene fordrevet mot øst. Fra 1500-tallet til og med
nazistenes Endlosung ble Polen og Litauen et tyngdepunkt for jødisk
bosetting.19
I hvilken grad i det hele tatt Europas historie er fyllt av forfølgelser av og
angst for "annerledes" menneskegrupper - kjettere, "urene" kvinner, religiøse
og politiske avvikere, jøder, muslimer, fremmede av alle kategorier - kan vi
i dag vanskelig tenke oss. Den vanlige kvinne og mann - holdt nede gjennom
åndelig og fysisk terrorisering - var naturligvis lett mottakelig for tanken om
de "andre" som årsak til deres ulykke. På dette potensiale av angst, undertryk
king, usikkerhet på Europas grasrot, har konservative og autoritære politikere
bygd videre i sine appeller om å gjennopprette orden og fordums storhet. På
dette grunnlaget skulle den konservative og tilbakeskuende Adolf Hitler i det
20. århundre forkynne sin visjon om et nytt, hellig arisk og indo-europeisk
folkefellesskap uten forstyrrende fremmedelementer. Knapt noen politiker er
sterkere forankret i europeisk tradisjon, noe som bl.a. uttrykkes i Hitlers
beundring for den romersk-katolske kirke som et makt- og organisasjonsappa
rat som behersket Europa i over 1000 år.
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Sekularisering. Det europeiske statssystemet
I den nyere tids historie løses sammenhengene mellom kristenhet og Europatanke gradvis opp. Det aggressive og imperialistiske såvel som det angstfyllte
og defensive Europa-begrepet, knyttes nå mer til tanken om Europa som
sivilisasjonens sentrum.20 Splittelsen i kristenheten og religionskrigene på 15og 1600-tallet, gjør det vanskelig å legitimere politikken med religiøse
argumenter. Politikken sekulariserers og utskilles som en egen sfære.
Politikken har sin egen logikk som ikke tar hensyn til religiøse skillelinjer.
Når staten ikke må hvile på et kristent grunnlag, blir det følgelig mulig å
tenke seg en fornuftig stat befolket av ikke-kristne.21 Det blir mulig å tenke
seg politiske allianser såvel med fremmede konfesjoner innafor kristenheten
som med muslimene. Osmanerrikets ekspansjon når sitt høydepunkt med den
mislykkede beleiringa av Wien i 1683 og går deretter inn i en langvarig
nedgangsperiode som "Europas syke mann". Trusselen fra ikke-europeiske
makter avtar parallellt med den europeiske ekspansjon og kolonialisme. Den
europeiske sjølbevissthet og sivilisajsonsiver øker.
Det europeiske statssystemet som oppstår etter Westfalerfreden i 1648,
hviler på rent politiske premisser. Det gjelder å sikre maktbalansen. En
sekulær europa-bevissthet er klart til stede blant elitene i Vest- og MellomEuropa, men det er likevel tida for oppbygginga av sterke nasjonalstater og
ikke for europeisk enhet. Det er i denne perioden bevisstheten om et varig
europeisk forsprang når det gjelder teknikk og samfunnssystem begynner å
sette seg gjennom. Kirka som i middelalderen var en samlende organisasjon
av internasjonal type, mister etter reformasjonen denne funksjonen.
Det har alltid vært to måter man kan tenke seg at europeisk enhet kunne
oppnåes på. Enten ved at en sterk europeisk makt i kraft av sitt hegemoni,
setter gjennom denne enheten. Eller ved at statene på likeverdig basis oppnår
denne enheten. Det siste hører med til unntakene. Gjennom tidene er det i
grunnen bare to makter som har aspirert til å forene Europa under sitt
hegemoni, Tyskland og Frankrike. De andre store maktene, Spania, Russland
og England har ligget for perifert til. I perioden fra 1648 til Napoleons
nederlag i 1815, var det Frankrike som var hegemoni-makten og som ble sett
på som truselen av de andre. I vårt århundre har Tyskland gjennom to
verdenskriger forsøkt å samle Europa under sin ledelse, liksom de tyskromerske keiserne i middelalderen fra tid til annen alene ville stå i spissen for
kristenheten. Verken Frankrikes eller Tysklands fremstøt har noensinne vunnet
frem.
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Opplysningstida. Den europeiske skyldbevisstheten
I de relativt trygge og konsoliderte statene England og Frankrike oppsto den
intelektuelle bevegelse på 16- og 1700-tallet som vi forbinder med opplysningsbegrepet. I Frankrike er de sosiale bærerne av opplysningstendensen
provinsadelen som er tilsidesatt av den fremvoksende absolutistiske staten. I
dette landet oppstår derfor på 1700-tallet for første gang en virkelig sterk
samfunnskritikk blant de intelektuelle elitene, en samfunnskritikk og en
tenkemåte som fortsatt er en av bærebjelkene for venstreradikal politisk
tenkning. Den europeiske sivilisasjon blir av den fremvoksende samfunns
vitenskapen forsøkt sett på med objektive øyne. Nå slår det kritiske og
almenmenneskelige perpektiv gjennom: "Jeg er verdensborger. Jeg står verken
i tjeneste hos keiseren eller kongen av Frankrike, men utelukkende i
sannhetens tjeneste", heter det stolt hos Pierre Bayle.22 Dette fikk konsekven
ser også i forhold til den rådende europeiske sjølbevissthet.
Europas overlegenhet ble relativert. Nå gjaldt det å forklare historisk
hvorfor den europeiske sivilisasjonen hadde blitt den sterke. Dersom man da
mente det. Sivilisasjonskritikken og kritikken av absolutismen, uttrykte seg
nemlig også gjennom en ny oppvurdering av fremmede kulturer. Det kinesiske
samfunn ble beundret av toneangivende tenkere som Leibniz og Voltaire. (På
1800-tallet snudde dette. For Marx og Mill betyr Kina reaksjonær stagnasjon.)
Montesquieu (d. 1755) skrev sine "Persiske brev" der den fiktive besøkende
fra orienten gjør seg sine meget kritiske observasjoner av moral, konvensjoner
og religion i Europa. Rousseau hevder at sivilisasjonen ikke har gjort oss
bedre moralsk sett "Naturfolkene" oppdages og blir sett på snarere som
uskyldige offer for Europas ekspansjon (beretninger om kjønnsykdommenes
heijinger på Selskapsøyene - eksportert dit av europeerene) enn som en
barbarisk trusel. Tesen om den "naturlige religion" som de faktiske religionene
bare er avarter av, setter kristendommen verdimessig på lik linje med islam
og andre religioner.
Disse tendensene slår sterkest ut i Frankrike, men begrenses ikke til dette
land. Alt i 1550 foregår det i Spania en debatt mellom teologene i kongens
nærvær der det syn hevdes av at indianerne er likeverdige med Europas
mennesker og at de bare kan omvendes til kristendommen og underlegge seg
den spanske krone dersom dette skjer frivillig. Den som hevdet dette, teologen
Bartolomé de Las Casas (1474-1566), offentliggjør sine skrifter i sin samtids
Spania.23 Konfrontasjonen med ikke-europeiske kulturer skaper fra første
øyeblikk av problemer for den europeiske sjølbevisstheten.
Hva den kritiske opplysningstida bringer med seg er en ny europeisk
skyldbevissthet En sjølkritisk holdning til hva Europa står for og hva denne
sivilisasjonen gjør med de ikke-europeiske folk. Dette er blitt en vedvarende
tendens i europeisk intelektuellt liv frem til våre dager. Den franske
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etnografen Claude Lévi-Strauss går så langt som å si at utforskninga av
fremmede kulturer er motivert av denne skyldbevisstheten: "Om vesterlandene
har frembragt etnografer, så skyldes det et tungt, trykkende samvittighetsnag
som har tvunget dem til å stille sitt eget bilde opp mot bildet av samfunn som
er anderledes, i håpet om at disse skulle vise seg å ha de samme skyggesidene
eller iallfall hjelpe oss til å forklare hvordan vårt samfunns lyter har kunnet
oppstå midt iblant oss."24
Her har vi en sentral premiss i det europeiske venstres tohundreårige
historie. Her finnes kimene til kritikken av imperialismen, den økonomiske
utbyttinga, rasismen osv. Her finner vi dermed også viktige premisser for
skepsisen mot nye europeiske stormaktsdrømmer.

Den franske revolusjon. Nasjonale og sosiale massebevegelser
Opplysningstida ble virkeliggjort av en intelektuell elite som var sosialt sikret
gjennom en adelsklasse som ønsket seg tilbake til før-absolutistiske forhold.
Helt frem til den franske revolusjon ble Europa-tanken kun tenkt av de
europeiske intelektuelle. Dette endret seg med denne revolusjonen. Den var
i seg sjøl et forsøk på å skape europeisk enhet under fransk hegemoni.
Revolusjonskrigene på 1790-tallet og seinere Napoleons kriger var derfor dypt
nasjonalistiske i sitt innhold. Og ikke minst viktig: de fremprovoserte
nasjonalisme-bevegelser i andre land, særlig i Tyskland, som skulle bekjempe
de franske hegmoni-bestrebelsene. I denne tida faller også den første
omfattende "solidaritetsbevegelse" i den europeiske offentlighet, nemlig med
grekernes uavhengighetskamp mot tyrkerne i 1820-åra.
Etterat Napoleon var slått i 1815, ble jacobinisme og bonapartisme skjellsord
i de europeiske overklassene. Wiener-kongressen forsøkte igjen å tenke
europeisk og å gjennopprette den gamle europeiske balanse. Ideene om
kristenhetens Europa dukket på nytt, Europatanken hadde igjen konjunktur.
Romantikken stimulerte beundringa av den europeiske fortida. Novalis
innleder den moderne middelalder-nostalgi med sin "Die Christenheit oder
Europa" i 1799.
Men denne restaurative Europa-tenkningen vant på sikt ikke frem.
Nasjonalismens og den sosiale revolusjonens spøkelse gikk sin gang over
kontinentet. Massene var kommet i bevegelse, lavinen rullet videre. Nasjona
listisk begeistring i massene var noe fremmedartet og farlig for elitene som
tradisjonellt alltid hadde vært sterkt preget av en internasjonal, felleseuropeisk
kultur. Det var denne konflikten i elitenes sjøloppfatning mellom en
"verdensborgerlig" og en nasjonalstatlig identitet som brøyt frem etter den
franske revolusjon og som den tyske historikeren Friedrich Meinecke skildret
i sin bok "Weltburgertum und Nationalstaat". Den samme Meinecke skrev i

119

1946 ”Den tyske katastrofe” hvor han i nasjonalsosialismen så ikke bare et
tysk, men et "vesterlandsk” problem. Det europeiske samfunn hadde frisatt to
massebevegelser i det 19. århundre som representerte et kulturellt forfall.
Nasjonalismen og sosialismen hadde som bevegelser brakt Europa med sin
tradisjonelle elitære humanismen ut av balanse og endte opp på sitt mest
ekstreme i Hitlers nasjonal-sosialisme, en massebevegelse som fikk sin kraft
ved at den lyktes å smelte begge bevegelsene sammen til en. Meinecke
påpeker riktig at det ikke var industriarbeiderne som var de primære
støttespillerne for Hitlers bevegelse, men ulike middelklassesjikt25
Røttene til nasjonalsosialismen går iallfall bakover til det 19. århundre.
Hva Meinecke imidlertid ikke klart påpeker er at et avgjørende vendepunkt
skjedde i det øyeblikk de konservative og liberal-borgerlige elitene sjøl svingte
over til en nasjonalistisk ideologi. Dette skjedde i de sentrale europeiske land
på 1880- og 90-tallet. Vesentlig som reaksjon på demokratiets og arbeiderbe
vegelsens oppkomst begynte man nå i de herskende elitene å mobilisere på
grunnlag av nasjonale, imperialistiske og rasistiske slagord. Elitene var
dermed tvunget til å oppgi sin elitære, ikke-nasjonalistiske og "europeiske”
kultur. De ble tvunget til å akseptere massemobilisering som et sentralt middel
for å sikre sine maktposisjoner. Den grunnleggende årsaken var industraliseringa og oppkomsten av en organisert arbeiderbevegelse som kjempet gjennom
overgangen til et demokratisk massesamfunn.26 Det var nasjonalismen som
virkelig viste seg å bli det effektivte instrument for de herskende klassenes
maktsikring. Sosialismen var i så måte langt vanskeligere å instrumentalisere.
I perioden ca. 1870-1900 kan vi observere en endring av de ideologiske
posisjoner i ekstrem nasjonalistisk og imperialistisk retning. Samholdet som
hadde eksistert på grunnlag av en vag europeisk fellesideologi ble erstattet av
imperialistisk og nasjonalistisk konkurranse. Denne situasjonen vedvarte mer
eller mindre gjennom to verdenskriger og like frem til 1945, da den ganske
raskt ble avløst av den kalde krigen mellom øst og vest. I denne perioden
hadde derfor Europa-tanken lavkonjunktur.
Det ble nå arbeiderbevegelsen som ble bærer av de universalistiske og
humanistiske tendensene som det europeiske samfunn hadde frembrakt i
opplysningstida. Etterhvert som Europas borgerlige og aristokratiske eliter ble
nasjonalistiske, understreket arbeiderbevegelsen sin intemasjonalistiske
holdning. I kampen mot de nasjonalistiske og rasistiske fordommene led
arbeiderbevegelsen og de opplyste delene av offentligheten mange nederlag,
men som tendens kunne internasjonalismen aldri knuses. To verdenskriger ga
de europeiske folkemassene en grundig leksjon i nødvendigheten av
internasjonalt samarbeid.
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Nye Europa-begreper. Marx, Bismarck, Nietzsche
Disse endringene i løpet av det 19. århundre kan lett avleses i måten Marx
omtaler Europa og det spesifikt europeiske på. Til tross for den politiske og
sosiale undertrykkelse så er det Marx* oppfatning at de europeiske stater
tilhører det han kaller "de siviliserte folks familie". Utenfor dette begrepet
faller det Osmanske rike og fremfor alt det tsaristiske Russland. Sivilisasjon
har med konstitusjonelle politiske ordninger å gjøre, men kjernen er likevel
eksistensen av klasser som aktivt kjemper for politisk og sosial frigjøring.
Derfor blir arbeiderklassen det primære sivilisatoriske element. Gang på gang
anklager Marx Europas herkende klasser for å svikte Europa ved at de støtter
seg til det "barbariske" Russland som kontrarevolusjonens siste skanse. I dette
ligger også innebygd en anklage om at borgerskapet i Europa har sviktet sine
progressive tradisjoner. Russlands dominans i Europa betyr den svarteste
reaksjon. På dette grunnlag støttet Marx særlig ivrig den polske motstand mot
russisk overherredømme. Truselen fra Russland ble for Marx dramatisk
tilspisset til å gjelde Europas skjebne: "Enten vil det asiatiske barbari under
moskovittenes ledelse bryte innover Europa som en lavine eller så må Europa
gjenopprette Polen og beskytte seg mot Asia ved hjelp av en mur på 20
millioner helter for slik å vinne tid for å fullende sin sosiale forvandling."27
Kanskje ville Marx ha uttalt seg mindre dramatisk var det ikke for at
ordene falt på et møte til støtte for den polske oppstand (i 1863). Uansett er
det klart at Marx tenker klassisk eurosentristisk. Kjernen i Marx argumenta
sjon er at industriarbeiderklassen i et moderne samfunn er et sivilisatorisk
element, mens underklassene i de førindustrielle samfunn med "despotiske"
regjeringsformer er ut av stand til å utvikle en klassekamp som har sivilisator
iske effekter. Han snakker om "Konstantinopels mobb" som ved ethvert nytt
kupp må vinnes "gjennom bestikkelse og smiskeri" og om "islams fanatisme"
som hovedsaklig støtter seg på "den tyrkiske mobben i noen større byer".28
Russlands folkemasser er "en masse av barbarer".29 For Marx er det slik at
den sosiale revolusjon har visse sivilisatoriske forutsetninger av økonomisk,
politisk og kulturell art som bare finnes i Europa og det europeiserte
Nordamerika. Følgelig blir utfordringen fra ikke-europeiske områder, sjøl i det
tilfelle at det dreier seg om underklassebevegelser problematisk å forene med
den europeiske arbeiderbevegelse. At dette også er problematisk, må vi vel
kunne si på bakgrunn av vårt århundres erfaringer. (Et hovedproblem i den
tredje verden er at mange revolusjonære massebevegelser har utviklet seg til
diktatoriske regimer etter at den politiske makta er sikret. De revolusjonære
og radikale bevegelsene i den tredje verden befinner seg i dag i en åpenbar
krise. Utviklinga går i retning av en klar tilnærming til den tenkemåten og de
kampformer som den europeiske arbeiderbevegelsen representerer.)
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En sammenligning mellom disse oppfatningene hos Marx med den samtidige
Bismarck gjør det klart at det i det 19. århundre skjer en polarisering også når
det gjelder oppfatningen av Europa. I 1863 bemerker den nyutnevnte
prøyssiske statsminister at de europeiske regjeringene befinner seg i en truet
posisjon. Han krever derfor en europeisk solidaritet på reaksjonært grunnlag:
"Den truende situasjonen for de europeiske kabinettene, hvilket ikke bare er
resultat av den gjensidige spenningen mellom kabinettene, men enda mer er
betinget av solidariteten mellom alle revolusjonære elementer i Europa, må
etter min mening utgjøre en oppfordring til alle konservative elementer om
også på sin side å slutte seg nærmere sammen. For på denne måten å befeste
den europeiske rettstilstand i sin helhet og om nødvendig å forsvare den."30
For Bismarck befinner Europa seg i en borgerkrigstilstand. Det er ikke noen
trussel utenfra, men den indre trussel nedenfra som er hovedsaken.
En tredje posisjon fra det 19. århundre må nevnes. Nietzsche (1844-1900)
reagerte på det nye massesamfunnet med en forakt som rettet seg både mot
høyre og venstre. Det er den gammel-europeiske elitære kultur han vil
forsvare mot sin egen tids "nasjonalitetsgalskap". Han vender seg mot
demokratiseringa og den kortsynte populismen som bemektiger seg politikken.
Men han mener også - skarpsindig - at "den sykelige fremmedheten som
nasjonalitetsgalskapen skaper mellom Europas folk" og "det korte blikks
politikere" tåkelegger det forhold at Europa kulturellt og samfunnsmessig går
imot en tilstand der folk og raser blandes og filtres inn i verandre - mot en
tilstand der "Europa vil bli ett".31 Denne beundreren av Voltaire og fransk
kultur var verken rasist eller germanoman, men en "uforbederlig europeer og
anti-antisemitt" - så mye enn nazistene seinere tolket han i motsatt retning.
"Om jeg skulle være en dårlig tysker - iallfall er jeg en meget god europeer
Men Nietzsches europeiske visjon gjelder kulturen, ikke politikken. "Alle store
tider for kulturen var politiske nedgangstider: hva som er stort kulturellt sett
var upolitisk, ja anti-politisk."32

Nye trusler - ny angst
Imperialismen og nasjonalismen ved århundreskiftet førte Europa inn i det 20.
århundres katastrofer. I løpet av de siste hundre år har Europa sluttet å være
verdens selvfølgelige sentrum. I løpet av siste halvdel av det 19. århundre
vokser det frem utfordringer som utvilsomt er bestemmende for Europas krise
i det 20. århundre. Etter den amerikanske borgerkrigen blir USA en
økonomisk og etterhvert også politisk stormakt. I Russland vokser det frem
en slavofil nasjonalisme som betoner avstanden til Europa. Og i de koloniale
og halvkoloniale områdene begynner underdanigheten og servilitetetn i forhold
til de europeiske herrene å bli avløst av nasjonalistiske bevegelser og tom.
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direkte væpnet motstand. Da en islamsk opprørsbevegelse slår en britisk
styrke i Sudan i 1885 utløser det hysteriske reaksjoner i Storbritannia.
Høydepunktet av europeisk imperialistisk triumf faller sammen med en
begynnende bevissthet om den samme imperialismens krise. Og endelig den
indre utfordringen i Europa: arbeiderbevegelsens og fagforeningenes oppkomst
samt den almene stemmeretten, skaper en helt ny politisk situasjon.
Hadde det ikke vært for at USA slo inn på en isolasjonistisk linje og at
Russland var svekket etter krigsnederlag og revolusjon, ville Europas svekkete
stilling kommet enda tydeligere frem alt etter 1. verdenskrig. Seinest fra og
2. verdenskrig blir imidlertid Europas internasjonale nedgang tydelig.
Europatenkninga blir i vårt århundre derfor preget av ny angst og nye
trusselbilder. Europa er (ved siden av USA) det første kontinentet hvor
massene frigjøres* fra sine tradisjonelle bindinger og sine tradisjonelle
ideologier. Her dannes det moderne massesamfunnet som både karakteriseres
av anonymitet og uniformering og individualisme. Her stilles for første gang
i masseomfang kravet om individuell frigjøring og økt konsumstandard - krav
som har hatt en enormt dynamiserende effekt på det europeiske samfunnet.
Den prosess som vi i dag bivåner med så stor uro i den tredje verden og i
Østeuropa, nemlig bruddet med familiære, nasjonale, etniske og religiøse
bindinger og overgangen til en markedsorientert og individuell atferd - denne
prossesen begynte i Europa for hundre år siden med masseindustrialisering og
storbyekspansjon. De moderne nasjonalistiske og sosialistiske bevegelsene har
bare delvis maktet å kompensere for det som er gått tapt i dette oppbruddet.
Med kommunismens sammenbrudd i Europa er ikke historia slutt. Men dess
større menneskemasser som blir trukket inn i markedsatferdens logikk blir
visse former for historie i stigende grad umulige eller usannsynlige. Den
modernisering som Europa satte i gang for flere hundre år siden smitter for
alvor over på resten av verden. Angsten over å leve i en usikker verden blir
Europas angst for de krefter som Europa sjøl har sluppet løs.

Hitler - europeeren
Neppe noen enkeltperson har manifestert angsten for Europas sivilisasjon så
tydelig som Hitler. Forsøkene på å fremstille Hitler som syk og irrasjonell og
som et fenomen som står utafor enhver europeisk tradisjon, er etterhvert
gjendrevet av historikerne. Ikke bare i en tysk, men i høy grad innen en
europeisk sammenheng hører nasjonalsosialismen hjemme. Og da nettopp i
sammenheng med den europeiske krise som utvikla seg fra slutten av forrige
århundre. Det fortjenestefulle ved Joachim Fests Hitlerbiografi er understrekinga av at nasjonalsosialismen var en defensiv reaksjon mot truselen som det
bestående samfunn og dets herskende klasser ikke maktet å forsvare seg imot.
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Fest sier: "Fremherskende blant de motiver han hadde til felles med en sterk
strømning i tidsånden, var en uawiselig følelse av å være truet....Redningsog ffelsesideen var for ham uløselig knyttet til Europas selvhevdelse...Hitlers
fremgang kan da også uten vanskeligheter tolkes som et siste fortvilt forsøk
på å bevare det gamle Europa i dets kjente storhet, på å forsvare sansen for
stil, orden og autoritet mot demokratiets epoke med dens medbestemmelsesrett
for massene, dens egalitære oppmuntring til det plebeiiske, emansipasjonen
og forfallet av nasjonal og rasemessig identitet"33
Den indre fiende: demokratiet, den sosiale revolusjon, den individuelle
frihet I det hele tatt det moderne sosiale og politiske eksperiment som Europa
er i ferd med å bli. Den ytre fiende: menneskemassene utafor Europa, som
formerer seg raskere enn europeerne, som banker på sivilisasjonens dør og
truer med å flomme innover Europa. Er ikke dette også til syvende og sist
dagens skrekkbilde? Som bestemmer tenkning og handling i en grad som
Europas politikere helst ikke vil være bekjent av?
Hitler ser for seg århundrer med permanent krig mellom Europa og Asia:
Vi legger "grunnlaget for et samlet, ordnet Europa, som ledet av oss, det
germanske folk, kan makte skjebnekampene med et Asia som sikkert vil bryte
frem igjen. Vi vet ikke når det kommer til å skje. Når så på den andre siden
menneskemassen stiller opp med 1 til 1,5 milliarder, må det germanske folk
med sine - håper jeg - 250 til 300 millioner sammen med de andre europeiske
nasjoner i et samlet antall på 600 til 700 millioner og et oppmarsjområde frem
til Ural eller om hundre år ut over Ural klare sin livskamp med Asia."34
Rasekrigs-visjonen er i dag (nesten) borte. Men hvilken katastrofal virkning
på den europeiske offentlighet har ikke fortsatt den paniske fokusering på
menneskemasser, på økonomisk kraftutfoldelse, på den asiatiske gigant som
et intetanende Europa snart blir et halvkolonialt vedheng til, på japanske varer
som oversvømmer "våre" markeder? Og: finnes det motkrefter som kan minne
om den positive, radikale europeiske tradisjon når beundringen for japansk
arbeidsetikk, for asiatisk disiplinering og underdanighet, for autoritær
ordensmentalitet (som Hitler så forsvinne i Europa) blir for naiv og nesegrus
rundt omkring i Europas arbeidsgiverforeninger og konsernledelser? Europas
kapitalistklasse og managersjikt frykter det som er det positive særkjennet ved
Europa: det mangfoldige politiske, kulturelle og sosiale eksperimentet. De
frykter en moderne dynamikk båret frem av for mye demokrati og individuell
frihet. Dette truer deres profitt og deres maktposisjoner. Dagens nykonservative Europa har ennå til gode fullt ut å erkjenne at demokrati og sosial og
kulturell frigjøring er en produktiv ressurs og ikke en belastning, et "styrings
problem".
I motsetning til Nietzsche, er Hitler skrekkslagen overfor utsikten til økt
blodsblanding i Europa og for det økte trykket fra ikke-europeiske menneske
masser. "Vi lider alle av det blandede, ødelagte blods sykdom."35 Og i likhet
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med sin filosofiske forsvarer Martin Heidegger, ser han Europa truet av de
nye stormaktene Amerika og det bolsjevikiske Russland. "Dette Europa,
ulykkelig forblindet og alltid beredt til å dolke seg sjøl i ryggen, befinner seg
i dag i den store knipetangen mellom Russland på den ene og Amerika på den
andre sida."(Heidegger 1935)36
Like viktig er det imidlertid å se på hva Hitler oppfatter som den indre
fiende i Europa. Det er betegnede at samfunnsforfallet ifølge Hitler setter inn
på slutten av det 19. århundre, nettopp i det øyeblikk da den organiserte
arbeiderbevegelsen trer frem. Truselen er det moderne massesamfunnet.
Problemet er at det ikke lenger lar seg gjøre å organisere og disiplinere de
frisatte massene. Hitler er derfor ikke bare motstander av demokrati og
arbeiderbevegelse, men overhodet av den kulturelle modernisering som foregår
i det europeiske samfunn. "For 60 år siden", heter det i Mein Kampf skrevet
1924, "ville en utstilling av såkalte dadaistiske "opplevelser" ganske enkelt
være umulig." Det har skjedd ikke bare et politisk, men også et kulturellt
sammenbrudd. Storbyene mistet sin karakter av makt- og kultursentra,
monumentalarkitekturen med sin respektinngytende virkning druknet i
industrialiseringa, byene ble "oppbevaringssteder" for menneskemasser, det
offentlige liv ligner et "drivhus av seksuelle forestillinger og lyster".37
Overalt i Hitlers tankeverden: angst for det modemes oppløsende virkning.
Det er til fortida - den europeiske fortida - Hitler søker. Hos grekene
finner han den monumentalarkitektur som kan skape et hellig fellesskap og
som inspirerer hans egne gigantplaner.(Jfr. Mein Kampf I, 290) Ikke i den
germanske urtida ser han storhet, men i antikkens Grekenland. "Vårt land var
et møkkaland (Sauland)...Spør man etter våre forfedre må vi alltid vise til
grekerne."38 All kultur og alt samfunnsmessig fremskritt bygger på "hellensk
ånd og germansk teknikk".(Mein Kampf 1,318) Merk: det er det tradisjonelle
begrepet om europeisk kultur Hitler identifiserer seg med og som skal
forsvares mot "bolsjevismens mobilisering av Asia." Europa-begrepet er altså
kulturellt og politisk betinget: "Europa var engang begrenset til den sørligste
delen av den greske halvøy. Deretter var Europa området for den italienske
maktutfoldelse. Når Russland går under etter denne krigen, vil Europa strekke
seg dit hvor de nordisk-germanske nybyggerkoloniene i øst slutter."39
Det er kanskje ikke så rart at store deler av de europeiske overklassene,
opplært som de var i beundring av europeisk tradisjon og kultur og for den
gammeleuropeiske sans for autoritære strukturer, møtte Hitlers bevegelse med
sympati.
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Etter 1945
Sjølsagt går det et avgjørende skille i året 1945. Da inntrådte den store
nøkternhet i Europa. De fascistiske og nasjonalistiske mytene som de
europeiske elitene hadde propagandert og som massene hadde tilegnet seg,
gikk i oppløsning. Erfaringene av krig og terror festnet seg dypt i den
europeiske massebevisstheten (innklusive Sovjetunionen) og gjorde den type
naiv krigsbegeistring som vi av og til kan observere i USA - som i vårt
århundre har kjempet alle sine kriger på fremmed territorium - umulig.
(Britenes begeistring under Falklandskrigen er her et unntak.)
Men tanken på Europa som det truede kontinent og drømmen om en
Europeisk stormakt i økonomisk og politisk forstand, levde videre gjennom
dannelsen av EF. Begrunnelsene for EF og dets forløpere var mange, bl.a.
ønsket om å demme opp for tysk nasjonalisme. Ideologisk sett kunne derfor
ikke EF få noen skarp profil og har det heller ikke i dag. Likevel var det en
grunnleggende forutsetning at de politiske elitene i Vest-Europa følte seg truet
fra øst og at USA på dette politiske grunnlaget ikke bare aksepterte, men
aktivt understøttet integrasjonsprosessen. Truselen mot Europas "sivilisasjon"
fra Sovjetunionen var en viktig begrunnelse for EF, men ble egentlig aldri
omformet til noen militant Europa-ideologi.40 Talsmenn for en slik antisovjetisk og (i avspenningsperioder mellom supermaktene) også delvis anti
amerikansk Europa-tenkning var folk som Walter Hallstein og Frans Josef
Strauss. Begge ønsket en egen felleseuropeisk atomstyrke.
Politikk var i etterkrigstidas Europa fortsatt noe som primært foregikk
innafor nasjonalstatens rammer. Og EF og Europas sjølforståelse har i hele
etterkrigstida vært sterkt avhengig av de internasjonale konjunkturene. På 50tallet var samholdet i fellesskapet preget av den kalde krigen, på 60-, 70- og
80-tallet var ikke utfordringa fra øst på samme måten noe som tvang frem økt
integrasjon. Utviklinga mot en europeisk fellesskapsholdning stagnerte. I siste
instans består fortsatt kjerneproblemet i hvorvidt nasjonal suverenitet skal
overføres til en ny europeisk stat.

POLITIKK OG KULTUR I DAGENS EUROPA
Det Europeiske Fellesskap (EF) er aldri blitt understøttet av noen ideologisk
massebevegelse, men tvert imot i de enkelte EF-land blitt sett på som noe
fjernt og uvirkelig: byråkratenes og politikerenes "kaotiske papirmølle" i
Brussel. De vesentligste politiske kampene foregår fortsatt innafor de enkelte
EF-lands politiske systemer. Eksempelvis er den politiske offentligheten i
Tyskland primært opptatt av indretyske forhold - dernest av forholdene i
Sovjetunionen/Østeuropa i like så stor grad som av EF/Vesteuropa. Det er
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også betegnende at politiske debatter og politiske og sosiale motsetninger går
langs omtrent de samme skillelinjene og omkring de samme spørsmål i og
utafor EF. Dette tyder heller ikke på at det er blitt utviklet noen spesifikk
politisk kultur i EF. Dette betyr sjølsagt ikke at det ikke er sterke krefter som
står bak EF-prosjekteL Men disse befinner seg primært på det statligadministrative plan, i tillegg til at kapitalen eller rettere de store selskapene,
ønsker fri konkurranse og adgang til nye markeder.
Ser vi på de grunnleggende politiske problemer i vår tid, så fremstår EF
i forbausende grad uten svar på disse problemene. I en viss forstand er EF en
konservativ problemløsning i forhold til det komplekse, moderne Europa som
er i ferd med å vokse det fullstendig over hodet. Hvilke svar har EF på
sosiale problemer som økende arbeidsløshet og økende ulikhet i levestandard?
Har EF bedre svar på den økologiske krisa eller på de truende innvandringsproblemene enn andre land har? Utmerker EF seg med å gå i spissen for
nødvendige endringer av det internasjonale økonomiske system i de fattige
lands favør? Det er ikke det at EF - på enkelte punkter - kan komme bedre
ut enn visse andre land, f.eks. Japan og USA. Men i europeisk målestokk er
det ikke noe kvalitativt nytt og fremtidsretta over EFs forhold til disse
problemene. I norsk målestokk vil ikke EF-medlemsskap være noen hjelp til
å løse problemene, men heller sjøl være et nytt problem.
Og hva med den enorme politiske utfordringen som ligger i de økende
kravene om demokratisering og individuell frihet i dagens Europa? EF er i
dag ikke en organisasjon som er tilstrekkelig basert på demokratisk legitimitet.
EF som institusjon representerer et tilbakefall i forhold til de demokratiske
systemer i de enkelte medlemsland og som i dag knapt greier å tilfredstille
kravene om økt demokrati fra grasrota. Også på dette fundamentale punktet
er EF mer et problem, enn løsninga på problemet. Man kan mot dette
innvende at demokratiproblemet alltid vil være til stede i internasjonale
organisasjoner og at utviklinga går i retning av økt innflytelse for overnasjo
nale organer uansett (et syn jeg vil slutte meg til). Det er da imidlertid viktig
å skille mellom EF som tar sikte på å bli en politisk union, dvs. en ny
statsdannelse og organisasjoner som FN og KSSE som er samarbeidsorganer
for suverene stater.
De samme indre konfliktene av sosial og politisk natur som vanligvis
finnes i kapitalistiske samfunn, er altså i fullt monn til stede også innad i EF.
Dette også til tross for sosialismens totale diskreditering i dagens Øst-Europa.
Europa - både dens vestlige og østlige del - vil på noe sikt bli konfrontert
med problemstillinger som mer og mer ligner verandre: skal det utvikle seg
en repressiv kapitalisme som begrenser demokratiet og stabiliserer et regime
med store sosiale ulikheter? Eller skal utviklinga gå den andre veien - i
retning av å gi etter for kravet om demokrati og sosial utjevning nedenfra og
dermed begrense kapitalens herredømme? Denne klassiske problemstillinga
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vil ikke forsvinne sjøl om sosialismen som ideologi er sterkt svekket
Substansen i konflikten vil være den samme sjøl om konflikten utkjempes
under ulike og konfuse ideologiske merkelapper. Og det er i denne sammen
heng at vi sier at EF ikke har noe nytt å bidra med, men representerer et
tradisjonellt kapitalist-vennlig standpunkt.

"Høyre" og "venstre" i etterkrigstida
Vi kan konstatere at det i etterkrigstidas Europa ikke har vokst frem politiske
bevegelser som effektivt har kunnet være basis for EF eller en spesifikk
"europeeisk” ideologi. Fascismen og nasjonalismen før 1945 diskrediterte
nasjonale og Europa-imperialistiske bevegelser på den politiske høyresida i
etterkrigstida. På venstresida var situasjonen en annen. Sovjetunionens seier
og velferdsstatens utbygging i Vest-Europa ga grobunn for sterke sosialdemo
kratiske og kommunistiske strømningen Sosialismen som visjon sto ennå
relativt sterkt inntil slutten av 60-tallet, før den økonomiske stagnasjon satte
inn for alvor i Øst-Europa og før invasjonen i Tjekkoslovakia (1968). På 70og i økende tempo på 80-tallet og frem til i dag, fulgte en periode med
ideologisk krise og forvirring på venstresida i Europa. De sosialistiske
målsettingene og den tradisjonelle arbeiderklassen kom i bakgrunnen. Men
bevegelsen forsvant dermed ikke som sådan. Den fortsatte på en mer diffus
måte med en humanistisk ideologi som ledetråd. Vekten lå nå på solidaritet
internasjonalt og nasjonalt, fred og avspenning, kvinnefrigjøring, en ny type
estetisk og kunstnerisk artikulasjon, vern om miljøet og sosial trygghet innafor
rammene av det bestående politiske systemet. Nye sosiale bevegelser og nye
yrkesgrupper gjorde seg gjeldende. Et nokså uoversiktlig politisk og kulturellt
mangfold oppsto i Europa etterhvert som hverdagslivet til de ulike sosialgruppene ble modernisert. Dette nye kom ikke minst til uttrykk i kampen om hva
offentlig sektor skal være (undervisning, massemedia, helse- og sosial - også
militærvesenet som vil komme under økende debatt). På denne nye europeiske
venstresida føres den radikale europeiske tradisjon i dag videre som en
sammensmeltning av sosialradikale underklassebevegelser og den intelektuelle
opplyningstradisjonen. Den er i dag et faktum som man ikke kommer utenom
i Vest-Europa og vil i økende grad gjøre seg merkbar i Øst-Europa dersom
en økonomisk og sosial modernisering lykkes.
EF slik det oppsto på 50-tallet var tilpasset kapitalens økonomiske behov.
Et prosjekt som tok sikte på å omforme Europa i retning av økt demokrati og
sosial trygghet og likhet var ikke noe overordnet mål for EF - sosialpolitikken
var f.eks. i vesentlig grad overlatt til den enkelte medlemsstat. EF ble utviklet
innafor de politiske og økonomisk-byråkratiske apparatene - fjernt fra hva
som gikk for seg av sosial og politisk bevegelse på det europeiske grunnpla-
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net. På høyresida kunne en politisk identitet bare oppstå innafor den enkelte
nasjonalstatens premisser eller innafor enkelte etniske grupper. Disse var i sin
tendens tradisjonalistiske og konservative og appellerte til de deler av Europas
befolkning som i minst grad var trukket inn i moderniseringsprosessen. (Jfr.
religionens og nasjonalismens politiske betydning i dagens kriserammede ØstEuropa.) Et godt eksempel på et tradisjonalistisk høyreparti er Den kristeligsosiale union (Christlich-Soziale Union) som står meget sterkt i landdistriktene
i Bayern, men hvis ledelse samtidig står for en EF-vennlig politikk som truer
de bayerske bøndenes eksistens. Disse indre motsetningene - som bla. slår ut
hver gang EFs jordbrukspolitikk settes på dagsordenen - kunne bare dekkes
over gjennom en udemokratisk og demagogisk førerstil, mest markant
gjennom nå avdøde Frans Josef Strauss’ mangeårige regime.41 Høyresida
kunne alt i alt ikke utgjøre en massebasis for en ovemasjonal politikk. Her
fantes det ikke noe egentlig sosialt og idémessig grunnlag for en europeisk
felleskultur.
For den europeiske venstresida derimot har nasjonalismen aldri spilt noen
avgjørende rolle. Dens prosjekt kan ikke reduseres til å forsvare partikulære
interesser, heller ikke nasjonale eller etniske. Men venstresidas internasjonal
isme er på den andre sida heller ikke spesiellt europeisk orientert - iallfall
ikke innstilt på å forsvare Europa som en partikulær interesse. Dermed kom
den i konflikt med de stormakts-visjoner som alltid har ligget som en diffus
aura omkring EF-prosjektet Den ensidige fokusering på økonomisk og
politisk styrke og den tilsvarende manglende interessen for demokrati og
sosial rettferdighet innad i Europa, gjorde at venstresidas holdning til EF ble
enten distansert eller skeptisk.
Venstresidas og tildels sosialdemokratiets politiske identitet harmonerer dårlig
med det EF hittil har stått for. Det kan sjølsagt ikke utelukkes at EF med tida
kan komme under press fra grunnplanet og en styrket venstreside. Det kan
ikke helt utelukkes at sosiale og demokratiske komponenter vil få større vekt.
Dette er imidlertid hypotetisk og i strid med dagens hovedtendenser.

Politisk kultur og demokratisk legitimitet
EF er i dag ingen stat og ingen sjølstendig og enhetlig ideologisk bevegelse.
Altså ikke på linje med stater som USA eller Kina som er fullt ut frittstående
politiske "prosjekter”. Et grunnleggende problem for EF er at det ikke finnes
noen europeisk politisk kultur på grunnplanet som understøtter EF og gir
handlekraft og fullverdig legitimitet. Tvert imot viser mange tendenser i de
seinere år i motsatt retning. Tysklands samling, det klart viktigste spørsmålet
for det største EF-landet etter krigen, skapte økt strid innad i EF. Av VestTysklands allierte ble samlingen motarbeidet så lenge det var politisk mulig
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å motarbeide den av EF-landene Frankrike og Storbritannia. Mens USA
konsekvent støttet tysk samling. Likeledes skaper oppløsningsprosessen i ØstEuropa strid innad i EF.
På det politiske topplan eksisterer det et "avideologisert" EF hvor det
minste felles multiplum mellom sosialdemokrati og høyrekreftene har blitt
rådende. Og det disse har kunnet enes om, har stort sett vært økonomisk vekst
gjennom internasjonalisering av de europeiske økonomiene. Kapitalen har fått
frihet - de sosiale, politiske og kulturelle sidene ved europeisk politikk har
forblitt på prosjektstadiet.
Etter sammenbruddene i Øst-Europa må EFs og Europas situasjon
bestemmes på nytt. Veien mot en enhetlig Europa-bevissthet blir ikke lettere
med et fragmentert Øst-Europa. Skal EF fortsette sin integrasjon, sikre sine
økonomiske interesser og la Øst-Europa seile sin egen sjø i en tilstand av økt
sosial og nasjonal oppløsning? Eller skal EF bli "ansvarlig" for Europa og
dermed betale for å sikre en minimum av stabilitet i sitt umiddelbare
naboskap? Skal EF bli en militær og politisk ordensmakt, eller er det FN eller
KSSE som bør bygges ut i den retning?
Dette er ikke spørsmål som det i dag (1991) er mulig å gi særlig sikre
svar på. Det er imidlertid klart at verden nå er blitt så sammenvevd, og
transporten ikke bare av varer, men også av mennesker, kunnskap og kultur
så intens, at EF og de andre rike land ikke blindt kan forfølge sine særinteres
ser uten samtidig å undergrave sin egen stilling. Det kan vanskelig skapes økt
vekst og levestandard i Vest-Europa, samtidig med økt fattigdom og kaos i
Øst-Europa.
I de seinere åra er mange politiske grunnoppfatninger definitivt blitt
begravd. Det har vist seg at det er umulig å forstå den internasjonale utvikling
som en internasjonale "klassekamp" og forlengst (alt kort tid etter bolsjevikrevolusjonen i 1917) er det bekreftet at utenrikspolitikk ikke kan utformes ut
fra denne konsepsjonen. Men en annen myte er også begravd, men mer i det
stille. Nemlig myten om at den frie konkurransen i markedene og mellom
stater (og blokker av stater) i seg sjøl vil skape en stabil verden hvor
grunnleggende fattigdomsproblemer er løst. 70- og 80-tallet viste en dramatisk
økning i levestandardsforskjell mellom OECD-landene på den ene sida og
Øst-Europa og tredje verden-land på den andre. Liberalismens konsepsjon har
ikke seiret. Derimot brer det seg en ideologisk rådvillhet. De store visjonene
har ikke lenger noen politisk betydning, men avløses av en tendens i retning
konsensus om å løse de mest akutte ordensproblemene som økonomiske og
politiske kriser skaper.42 Denne nye formen for pragmatisme i den postmod
erne tidsalder, er ikke først og fremst uttrykk for et fremskritt, men heller at
ingen lenger tror på de gamle, ideologisk bestemte løsningene. Som svar på
den bestående kapitalismens kriser våger de færreste lenger ganske enkelt å
si: "sosialismen".
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Verdenskultur - nasjonal kultur43
Vi kan i dag snakke om en "verdenskultur” eller global kultur som i økende
grad utfordrer de nasjonale kulturene. Gjennom massekommunikasjon og
særlig massemedia slår denne kulturen inn over ikke bare de rike land, men
ikke minst i de tilbakeliggende. Denne verdenskulturen er primært en
trivialkultur. Gjennom kriminalserier, såpeoperaer, musikk, dongeryklær, i det
hele tatt hverdagskonsum og stil, formidles et ideal om en konsumstandard
som i de tilbakeliggende land ikke kan oppnåes av massene. Samtidig sørger
verdenskulturen for informasjon om konsumnivået i de rike industrilandene.
Dette skaper en økende legitimitetskrise innen de nasjonale politiske
systemene. Båndene mellom de nasjonale politiske elitene og massene går i
oppløsning. De tradisjonelle ideologiske appellene og det hjemlige kultur- og
verdimønstret, bryter i store deler av befolkninga (særlig de unge) mer eller
mindre sammen. Slike erosjonsprosesser har i de seinere år skjedd i mange
land, mest dramatisk i Kina og Øst-Europa. Man kan si at det har skjedd en
grunnleggende verdiendring i store menneskemasser omkring i verden. En
forflatning og vulgarisering av hverdagskulturen kan konstaterers, fordi
oppmerksomheten mot rent materielle verdier er økt voldsomt.
Det nye er at massene, f.eks. i Øst-Europa, artikulerer kravene om økt
livsstandard ved hjelp av verdenskulturens signaler av kulturell og estetisk art.
Dette fører til en krise i de nasjonale elitekulturene, til og med også i VestEuropa. (Jfr. bekymringen over fransk kultur i Frankrike, over norsk kultur
i Norge vis a vis den omseggripende "amerikaniseringa", etc.) Men det er
viktig også å se at denne såkalte vulgariseringa av kulturen har noe positivt
ved seg. Verdenskulturen og dens signaler må inneholde et rett nok banalt,
men dog genuint budskap om frihet og sjølstendighet som "treffer" forhåpnin
ger hos massene som de nasjonale politiske regimene ikke har greid å innfri.
Det derpå følgende kravet om økt konsumstandard kan føre det positive med
seg at de ulike politiske elitene må bruke større deler av nasjonalproduktet på
massenes velferd og mindre på militærvesenet og andre upoduktive anvendel
ser.
Nettopp disse sammenhengene var viktig for Gorbatsjov og hans
reformforsøk. Vi kan snakke om en tendens i retning av et verdenskulturellt
hegemoni når det gjelder trivialkultur og hverdagslivsstil og dette fører til at
de tradisjonelle ideologiske og politiske formidlingsmekanismene kommer i
krise. Den "postmoderne" ideologiske krise, der ingen lenger tror på
politikkens visjoner, henger intimt sammen med disse globale forandringene.
Det er vanskelig å si hva dette betyr for Europas fremtidige sjøloppfatning,
men vi må anta at den ideologiske og politiske oppløsningsprosessen vil
fortsette med stor kraft også i fremtida. Samtidig vil massenes artikulasjon av
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krav om trygghet og konsum, sette klare rammer for hva som er mulig innafor
de politiske systemene.

USA, Sovjetunionen, Europa
USA som en enhetlig politisk kultur bygger fortsatt sin identitet på en naiv,
men åpenbart rotfestet tro på "the american way".44 En tro som strekker seg
tvers gjennom ulike etniske grupper og med både religiøse og sjåvinistiske
overtoner. På grunnlag av denne nasjonale identiteten kan verdens sterkeste
militærapparat opprettholdes, kan kriger føres over hele kloden og USAs
interesser effektivt forsvares uten at den politiske legitimitet settes på spill. På
det andre ytterpunktet finner vi det forhenværende Sovjet. Her er det som
måtte ha vært av en "sovjetisk" identitet over de ulike nasjonale og etniske
grupper, fullstendig brutt sammen. Det fantes til slutt ingen konsensus og
ingen ideologisk basis på samfunnets grunnplan for verken utenriks- eller
innenrikspolitiske målsettinger. I ruinene etter Sovjetunionen hersker
resignasjon og meningsløshet, nasjonal oppsplitting og snevre gruppeinteres
ser. Forbindelsen mellom stat og samfunn er ødelagt - legitimering av
politikken gjennom en offentlig prosess på samfunnsplanet forekommer knapt,
til tross for at nettopp dette var et kjernepunkt i Gorbatsjovs prosjekt.
(Situasjonen i Kina er i prinsippet den samme: ingen sjølstendige sosiale
krefter på samfunnsplanet gir styrke og legitimitet til det politiske systemet.)
Europa befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene. De nasjonale
identitetene er fortsatt levende. Sikringen av den politiske legitimitet skjer ved
at det oppnådde konsumnivå ikke er blitt drastisk redusert. Vest-Europas
nasjonale identiteter er ikke "totalitære", de erkjenner og tolererer andre
nasjonalismer. Forståelsen av nødvendigheten av internasjonalt samarbeid er
langt større blant de europeiske folk enn i USA. Og det gjelder i like høy grad
for et land som Norge som for EF-landene. Holdninga til internasjonale
problemer i USA er: her bør Amerika ordne opp. I Europa finnes lite av dette
- debattene og demonstrasjonene under Golfkrigen vitner om stor ambivalens
om hva Europas rolle bør være. Snarere stiller man spørmålet om hva som er
rett. Europa blir dermed kritisert for å være i strid med seg sjøl og "handlings
lammet".
Imidlertid er det verken ønskelig eller mulig å nå den grad av "totalitær"
konsensus gjennom en ovemasjonal Europa-bevissthet, som tilsvarende
hersker i USA. Like lite som et tilbakefall i snever nasjonalistisk tankegang
vil føre noe godt med seg. Den type politisk kultur som er skapt og
kontinuerlig skapes i Europa er i langt høyere grad bygd på åpenhet, kritikk
og sjølbegrensningens nøkternhet. Dette vesentlige trekket ved Europa bør
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ikke betraktes som et problem men heller som en produktiv ressurs når de
politiske og sosiale krisene som vil komme skal takles.

De intellektuelle og Europa
Kaster vi avslutningsvis et blikk på Europas kulturelle "scene" - jeg har her
særlig områder som kunst og filosofi i tankene - står det ikke til å nekte at vår
verdensdels skapende intelektuelle mildt sagt har vært lite Euro-entusiastiske.
Fra Jean Paul Sartre som oppfattet "Europa" som et fascistisk begrep, via
kritikken av Euro-sentrismen, logos-sentrismen, den europeiske vitenskapstra
disjon, den mer eller mindre gjennomtenkte dyrkinga av det fremmede, det
eksotiske, det ikke-europeiske, videre til marxismens og den kritiske teoris
samfunnskritikk og endelig til dagens "dekonstruksjon" og post-modemisme noen mer total sivilisasjonskritikk kunne knapt tenkes. Det dreier seg om
produkter som fortsatt gjør europeisk kultur til et brennpunkt for den øvrige
verden. Dagens debatt mellom "modernister" og "postmodemister" er langt på
vei en debatt om modemitetens "troverdighet" og dermed en debatt for og
imot den radikale politiske og kulturelle tradisjon som Europa har utviklet. Er
Europa (og Vesten) i stand til å korrigere seg sjøl ut fra denne tradisjonens
premisser eller vil fremtidas politikk bygge på premisser som definitivt
innvarsler noe nytt og fremmed?
Også denne paradoksale kulturelle situasjonen hører med til "Europa" i
høyeste grad. Liksom motsigelser, mangfold, opprør, kritikk her har satt
uutslettelige spor etter seg.

En mulig europeisk rolle for Norge
Ingen eier Europa-begrepet. Noe definisjonsmonopol eksisterer ikke. Opp i
mot naive og/eller retoriske Europa-forestillinger som munner ut i det
tanketomme "Norge kan ikke stå utenfor Europa" er det berettiget å gripe
tilbake til det komplekse og sammensatte Europa og til den radikale
europeiske identitet
Hvem vet: kanskje "Europas venner" er mindre i pakt med det egentlig
europeiske enn "Europas fiender"? Det avhenger av hvordan vi forstår det
"egentlig" europeiske. Skulle EF ta mål av seg til å bli en enda mer
stereotypisk kapitalisme enn den alt eksisterende, så har Norge en europeisk
misjon å oppfylle som ikke-medlem. Vi er ikke Polen, Ungarn eller Ukraina
på desperat søken etter økonomisk understøttelse fra vest Norge kan heller
ikke forvente noen videreutvikling av demokratiet gjennom EF-medlemsskap.
For et østeuroepisk land uten konsoliderte demokratiske institusjoner stiller
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dette seg annerledes. Vårt land kunne ta mål av seg og er rikt nok til å bli et
moderne sosialt og demokratisk eksperiment hinsides kapitalens logikk. Det
er en følge av det norske sosialdemokratiets ideologiske sammenbrudd at man
ikke ser eller ikke vil se dette, sjøl om det er vesentlige sosialdemokratiske
idealer (velferdsstat og demokrati) det dreier seg om. Arbeiderpartiet beveger
seg mot full kapitulasjon for det veletablerte, konservative Europa, for
kreftenes frie spill og den sterkestes rett. Deres politiske funksjon blir
desverre mer og mer å være tåkelegger av disse forholdene, sjøl om man
fortsatt kan håpe på at partiets menige medlemmer vil makte å se gjennom
tåka og bringe ledelsen til en smule besinnelse.
Norge kan bli et moderne demokratisk og sosialt eksperiment som går
utover kapitalens snevre logikk. Ved å opprettholde en "desentrert" modell
som alternativ til den allmenne uniformeringa, ville vi fortsatt snakke med en
stemme som ble lagt merke til. Iallfall: det finnes en viktig europeisk tradisjon
for å opprettholde mangfold, for åpne demokratiske kanaler ned til sosiale
opposisjonsbevegelser, for en pluralitet av nasjoner og politiske ideologier.
Dette er en tradisjon som er grunnet i europeiske realiteter. Å videreføre
denne tradisjonen vil være et viktig europa-politisk bidrag.
(Avsluttet desember 1991)
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Hans Ebbing
SOSIALDEMOKRATI PÅ ROMATRAKTATENS
GRUNN: POLITISKE DRØMMER VERSUS POLITISKE
PROSESSER

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
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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.

163

Torstein Eckhoff
VALGET MELLOM FRIHANDELSAVTALE OG EØS

Skremselspropagandaen for å få oss inn i EØS
Vi får stadig høre at vi må ha en EØS-avtale for å få innpass i EFs indre
marked. Får vi ikke det, blir vi isolert, hevdes det Vi "melder oss ut av
Europa" og blir et nytt Albania.
Lignende skremsler ble ofte brukt i 1971-1972. Også da ble det påstått at
vi stengte oss ute fira Europa hvis vi sa nei til EF. Og vi ble matet med dystre
spådommer om hvor ille det ville bli for norsk næringsliv, bl.a. fra president
Bratz i Norges Industriforbund som uttalte: "Går ikke Norge med i EF vil vårt
næringsliv gjennomgå en stagnasjon som vil få bortimot katastrofale følger for
landets fremtid".
Men slik gikk det ikke. Vi er nærmere knyttet til EF-landene i dag enn
vi var i 1972 både når det gjelder handel og andre former for samkvem. Og
den katastrofe for næringslivet som direktør Bratz spådde, har vi ikke sett noe
til.
Det er ingen grunn til å tro at det vil gå annerledes i fremtiden, fordi om
vi blir stående utenfor EØS og EF. Det indre marked skaper ikke noen helt
ny situasjon. For gjennom den frihandelsavtalen vi har med EF, er vil langt
på vei inne i dette markedet - med de fordeler og ulemper det medfører.

Frihandelsavtalen
Avtalen ble undertegnet 14. mai 1973, vel et halvt år etter at Norge hadde
sagt nei til EF-medlemskap. Tidligere hadde de andre EFTA-landene fått
omtrent likelydende avtaler med EF. Avtalen gir tollfrihet for all eksport og
import av industrivarer.
Jordbruksvarer ble stort sett holdt utenfor, men det ble gjort et unntak for
visse bearbeidede jordbruksprodukter. For disse fulgte avtalen det prinsipp at
"jordbruksinnholdet” i varene kunne tollbelastes, men at "industridelen" skulle
være tollfri.
Når det gjaldt fisk, fikk Norge i bytte for tollreduksjonen på jordbruks
varer et tilsagn fra EF ("fiskebrevet") om reduserte tollsatser på fersk og
frossen fisk. Senere har vi fått tollfrie kvoter for tørrfisk, klippfisk og saltfisk.
Men for bearbeidede fiskeprodukter er det høye tollsatser (15-20 %). Her
gjelder altså det stikk motsatte prinsipp av det vi har ved jordbruksprodukter.
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For dem er som nevnt "industridelen" tollfri, mens det ved fisk er produktenes
"industrider som medfører tollbelastning.
Frihandelsavtalen har også noen andre bestemmelser. Den setter bl.a.
forbud mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med lignende virkninger
(artikkel 13). Visse konkurransebegrensninger og offentlig støtte som fordreier
konkurransen er også forbudt (artikkel 23). Men disse bestemmelsene har ikke
hatt nevneverdig betydning i praksis. EF-myndighetene har noen ganger grepet
inn mot norske bedrifter som de har ansett for å handle i strid med konkur
ranseregler eller for å drive dumping. Men i slike tilfeller er det EFs egne
regler, ikke handelsavtalens, som har vært påberopt

Frihandelsavtalens virkninger
For norsk eksport har frihandelsavtalen hatt gunstige virkninger. Den andel av
vår eksport som går til de nåværende EF-land har økt fra ca. 55 % i 1972 til
ca. 65 % i 1990. Økningen beror for en stor del på at vi eksporterer mer olje
og gass nå enn vi gjorde i 1972, og at størsteparten av denne eksporten går
til EF. Men utviklingen har vært positiv også når det gjelder eksport av andre
varer.
Blant annet er vår eksport av fisk til de nåværende EF-land økt til nesten
det tredobbelte (målt i 1988-kroner) siden 1973. Den utgjør ca. 10 % av vår
samlede eksport til EF. EF er stor importør av fisk, og forbruket øker stadig.
Takket være den tollreduksjonen vi fikk i forbindelse med frihandelsavtalen
og den lave toll (2 %) på fersk laks, har tollen stort sett ikke utgjort noen
hindring for økende eksport. Bare når det gjelder hermetikk, røkelaks og
bearbeidete "gryteferdige" produkter, har utviklingen vært lite gunstig. På
disse områdene har vi møtt sterk konkurranse fra en stadig økende EFindustri.
Når virkningene av frihandelsavtalen skal vurderes, må det tas i betrakt
ning at den ikke bare har ført til økt eksport, men også til økt import fra EF.
På mange områder har EF-landene vunnet betydelige markedsandeler i Norge
siden 1972.

Hvis vi holder oss utenfor EØS og EF, beholder vi frihandelsavtalen
Frihandelsavtalen kan sies opp med ett års varsel, men det er ingen grunn til
å tro at EF vil si den opp. En vesentlig del av vår eksport til EF er råvarer og
halvfabrikata som de trenger til sin egen industri. EF har ingen grunn til å
stenge denne importen ute. Det Norge kjøper fra EF, er derimot vesentlig
ferdigvarer. Som alt nevnt har EF vunnet markedsandeler på bekostning av
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vår hjemmeindustri ved hjelp av frihandelsavtalen. Denne fordelen vil EF
sikkert ikke gi fra seg.
Noen hevder at det kan bli aktuelt å "reforhandle" frihandelsavtalen hvis
vi ikke får noen EØS-avtale. Men det er lite trolig at det kommer på tale.
Krav som vi ikke har fått gjennomslag for under EØS-forhandlingene, nytter
det sikkert ikke å ta opp under etterfølgende særforhandlinger mellom EF og
Norge. En annen sak er at tilleggsavtaler med EF om spesielle handelsspørs
mål, kan komme på tale. Vi har på forhånd noen slike avtaler, blant annet om
forenkling av grensekontroll med varetransporter, og bør ikke stille oss
avvisende til forhandling om nye særavtaler.
Frihandelsavtalen er en avtale med EF, ikke med de enkelte medlemsland.
Når EF får flere medlemmer, vil den derfor automatisk bli utvidet til å
omfatte også disse. I forhold til f.eks. Sverige og Østerrike som har søkt om
medlemskap, vil den frihandel som vi nå har med dem gjennom EFTAavtalen, stort sett bli erstattet av frihandel i henhold til avtalen med EF. Men
EFTA-avtalen vil fortsette å gjelde som et supplement til frihandelsavtalen
med EF, slik at vi beholder den frihandel vi har for fisk med de tidligere
EFTA-land. Hvis land utenfor EFTA kommer inn i EF, vil vårt frihandels
område bli utvidet til også å omfatte dem.

Hvordan går det med vårt forhold til EFTA, hvis det blir inngått en
EØS-avtale som vi ikke deltar i?
Noen har hevdet at det å si nei til EØS når andre EFTA-land sier ja, er
ensbetydende med å melde seg ut av EFTA. Men det er det ikke. For å
komme ut av EFTA må vi uttrykkelig si opp vårt medlemskap, og det er vi
ikke interessert i. Det er heller ikke noen grunn til å tro at de andre EFTAlandene vil forsøke å presse oss ut. Den gjensidige tollfrihet som vi nå snart
har hatt i 30 år, er nok alle interessert i å beholde. Vi blir med andre ord
fortsatt med i det EFTA-samarbeid som vi tidligere har hatt. Men de tillegg
til avtalen som EØS bringer med seg, og de nye organer som skal opprettes
i den forbindelse, holder vi oss utenfor.

Forskjeller mellom EØS og frihandelsavtalen når det gjelder varehandel
EØS-avtalen er meget mer omfattende enn frihandelsavtalen. Men det er ikke
alltid at det som er størst er best. Vi får beholde den tollfriheten som vi har,
men meget nytt kommer i tillegg, blant annet alle EFs "fire friheter". Det vi
må ta stilling til når vi skal velge mellom de to alternativene, er om det nye
som en EØS-avtale vil bringe med seg, alt i alt vil være til fordel eller ulempe
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for oss. Jeg omtaler først de nyhetene som gjelder varehandel og skal senere
ta opp den frie flyt av arbeidskraft, tjenester og kapital.
En av de tingene som det har vært forhandlet om, er som kjent å få
utvidet frihandelen til å omfatte alle slags fiskevarer. Det har vi ikke oppnådd.
I oktober 1991 gikk EF med på at vi skulle få tollfrihet for visse fiskeslag
hvor toll ikke har vært noen handelshindring. Dessuten skal tollen gradvis
trappes ned for visse andre fiskeprodukter, men for sild, makrell, laks og reker
blir det ingen toll-lettelser. Alt i alt er EFs innrømmelser temmelig beskjedne
og vil ikke gjøre situasjonen lettere for norsk fiskeforedlingsindustri. I bytte
for tollreduksjonene har vi måtte gi EF økt rett til å fiske i norske farvann. EF
har også andre krav som det fremdeles forhandles om, blant annet at vi må
oppheve de rettigheter som råfiskloven gir fiskesalgslagene. Alt i alt vil norsk
fiskerinæring være dårlig tjent med fiskeridelen av avtalen.
Et annet ledd i EØS-avtalen er at også visse andre handelshindringer enn
toll skal fjernes, særlig de såkalte tekniske handelshindringer. Med dette siktes
til at de enkelte land stiller ulike krav til de varer som tillates omsatt, og at
mange forskjellige tekniske standarder er i bruk, f.eks. slik at skruer fra ett
land ikke alltid passer til muttere fra et annet EF er i ferd må å avvikle slike
hindringer ved å stille krav om ensretting ("harmonisering") av lovgivningen
i medlemslandene. Arbeidet med å lage felles standarder er overlatt til de
europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC som også
Norge og andre EFTA-land er med i.
Selv om vi blir stående utenfor EØS kan vi delta i avviklingen av tekniske
handelshindringer i den utstrekning vi ser oss tjent med det. Det er ingen ting
i veien for at norske lovgivere stiller samme krav til varer som EF gjør - hvis
det anses forsvarlig. Og norske eksportører har fri adgang innen rammene av
norsk lov til å lage varene slik EF vil ha dem. Størsteparten av den norske
eksport til EF består for øvrig av råvarer og halvfabrikata som ikke møter
noen tekniske handelshindringer. Norske eksportører trenger altså ikke noen
EØS-avtale for å få innpass i EFs indre marked.
Det er i så måte forskjell på eksport og import Eksportører har rett til å
bruke de europeiske standardene enten vi går inn i EØS eller ikke. Men når
det gjelder import fra EF, får avtalen stor betydning. Går vi inn i EØS, står
vi ikke lenger fritt. Da må vi godta import av alle produkter som tilfredsstiller
EFs krav. På den måten kan vi bli påtvunget produkter som etter vår oppfat
ning er skadelige for helse, sikkerhet og miljø. På noen av de områder hvor
vi i dag har strengere regler enn EF - bl.a. når det gjelder avgasser fra biler,
asbest, kjemiske stoffer, kvikksølv i batterier og kadmium i kunstgjødsel - får
vi utsettelse i en overgangsperiode med å tilpasse oss EF-kravene. For enkelte
produkter er det også åpnet adgang til senere å forhandle om en forlengelse
av overgangsperioden. Men får vi ikke noen forlengelse, må vi rette oss etter
EF-regler, selv om det fører til at vi må senke kravene. Og høyere krav enn
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vi har i dag, vil vi under enhver omstendighet være avskåret fra å stille hvis
ikke EF også gjør det.
På områder hvor kravene til varer ikke er ensrettet i EØS, gjelder det
såkalte “Cassis de Dijon-prinsipp". Det går ut på at varer som lovlig
markedsføres i et EF-land må tillates importert i andre. Dette prinsippet vil
også bli utvidet til å gjelde land som slutter seg til EØS-avtalen. I disse
tilfellene kan det bli godtatt at man sier nei til import av varer ut fra hensyn
til helse, sikkerhet eller miljø. Men fordi om vi hevder at slike hensyn gjør
seg gjeldende, er det slett ikke sikkert at EØS-domstolen godtar det.
Cassis de Dijon-prinsippet er ikke fullt gjennomført på alle områder, f.eks.
ikke når det gjelder import av dyr. Men også på dette felt er EF i ferd med
å liberalisere handelen. Hvis vi går inn i EØS, kan vi derfor bli nødt til å
myke opp de strenge importrestriksjoner og karantene-regler vi har i dag. Det
kan få farlige følger for dyrehelsen her i landet, for mange dyresykdommer
som vi har kvittet oss med (f.eks. munn- og klovsyke og rabies) er utbredt i
enkelte EF-land. Handelen med matvarer er også i ferd med å bli liberalisert,
slik at faren for spredning av salmonellabakterier og andre smittebærere
sannsynligvis vil øke i EØS.
Når det gjelder legemidler, vil vi fortsatt få adgang til å føre kontroll med
deres medisinske verdi, men den behovsprøving som nå finner sted, må
opphøre i EØS. Dette kan føre til en dramatisk økning av antall preparater på
markedet, med økt fare for forfalskning av preparater, forvirring og større
belastning på kontrollvirksomheten.
EØS-avtalen vil også få et påbud om avvikling av statlige handels
monopoler. Det er på det rene at Norsk Medisinaldepots enerett til import og
omsetning må opphøre. Vinmonopolet håper Regjeringen at vi kan beholde.
Men sett på bakgrunn av den rettspraksis om avvikling av handelsmonopoler
som foreligger i EF, og som vi vil bli bundet av i EØS, er dette ytterst
tvilsomt. Vi må nok regne med at eneretten til import og engros-salg, og
antagelig også eneretten til detaljsalg av vin og brennevin må oppheves.
EF har særskilte regler om åpne anbud ved offentlige anskaffelser som må
godtas av de land som slutter seg til EØS-avtalen. Med "offentlige anskaffel
ser" siktes ikke bare til statens og kommunenes kjøp og anlegg, men også til
anskaffelser til foretak som driver i henhold til konsesjon - f.eks. oljeselskaper
som har fått utvinningstillatelse. Formålet med ordningen er at det skal bli
mer internasjonal konkurranse om leveranser til slike oppdragsgivere. For
norske leverandører kan ordningen ha både fordeler og ulemper. De kan vinne
markedsandeler i utlandet, men tape på hjemmemarkedet på grunn av økt
konkurranse. Om de positive eller negative virkningene vil bli størst, kan stille
seg forskjellig for de ulike typer av virksomheter.
Når det gjelder leveranser til off-shore industrien som er det største av
de norske markedene det dreier seg om, er det antagelig lite å vinne på
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ordningen, og svært meget å tape. De samlede anskaffelser til leteboring,
feltutbygging, rørtransport og drift på norsk sokkel er anslått til noe over 50
milliarder kr. pr. år. Av disse leveransene har norske bedrifter hatt ca. 60 %
i de senere år. De har med andre ord levert varer og tjenester for ca. 30
milliarder pr. år. At den norske markedsandelen har vært såpass høy, skyldes
nok delvis at staten på forskjellige måter har støttet de norske leverandører,
blant annet ved å gjøre kjent for oljeselskapene at deres sjanse til å få tildelt
blokker vil øke ved at de bruker norske varer og tjenester. Denne og andre
former for favorisering av norske leverandører vil ikke blitt tillatt i EØS. De
åpne anbudene som blir kunngjort i EF- og EFTA-land, vil også bidra til å
skjerpe konkurransen. Det er derfor fare for at de norske foretak som er
engasjert i anleggsvirksomhet eller leveranser til oljeselskapene, vil tape store
markedsandeler på hjemmemarkedet. Selv om tapet ikke blir mer enn 10 %
vil det si 3 milliarder pr. år, så det er mange arbeidsplasser som står på spill langt flere enn vi har håp om å vinne innen fiskeforedling.
Det eneste utenlandske marked av betydning for leveranser til petroleums
virksomhet, er det britiske. Men av flere grunner er det små muligheter for å
vinne markedsandeler der som kan oppveie tapet av de norske. En av
grunnene er at britene snart er ferdige med å bygge ut alt de har av utvinnbare
reserver. Det britiske markedet som har vært større enn det norske, vil derfor
bli redusert meget raskere. Hittil har norske foretak kun hatt ca. 2 % av dette
markedet. Og det er ikke lett å trenge inn på et marked som man tidligere har
hatt liten tilgang til og som stadig blir mindre.
Den eneste helt klare fordel med EØS-avtalen når det gjelder varehandel,
er at EF har lovet ikke å bruke antidumping-våpenet mot EFTA-eksportører,
bortsett fra når det gjelder fisk som det fremdeles forhandles om. Noe slikt
løfte vil vi neppe få om vi sier nei til EØS. Antidumping-sakene kan føre til
tap for de foretak som rammes. Men dette forekommer ikke ofte. Siden 1972
har det bare vært 7 antidumpingsaker fra EF mot norske foretak. Noen av
disse sakene er henlagt, mens andre har ført til at vedkommende foretak har
måttet forplikte seg til å holde en minstepris på varer som de eksporterer. Ikke
noe norsk foretak er pålagt straffetoll.

Fri flyt av arbeidskraft og "sosial dumping"
Går vi inn i EØS må vi rette oss etter alle EFs regler om fri adgang til å ta
opphold og søke arbeid i andre land. Dette vil neppe føre til noen stor
tilstrømning av utenlandske arbeidstakere i Norge. Men en viss økning av
innvandring og utvandring kan det bli. Fordi lønnsforskjellene er mindre i
Norge enn i de fleste EF-land, vil tendensen sannsynligvis gå i retning av at
vi tappes for høyt kvalifisert arbeidskraft og får økt tilgang på mindre
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kvalifiserte arbeidere. En annen følge av ordningen er at våre trygdeutgifter
vil øke. Dette skyldes blant annet at vi etter EF-reglene må yde støtte til
arbeidsløse utlendingers pårørende selv om disse ikke bor her i landet. I EF
er nemlig bare arbeidstakere trygdet Deres ektefeller og barn har ikke noe
selvstendig krav på trygd, men får støtte som bipersoner.
Om entreprenører og lignende næringsdrivende som tar med sine egne
arbeidere for å gjennomføre kortvarige oppdrag i andre land, har EF særskilte
regler. Dette betraktes nemlig som tjenesteyting og går ikke inn under reglene
om innvandret arbeidskraft. En følge av dette er at entreprenører kan lønne
arbeiderne etter hjemlandets satser, selv om de er vesentlig lavere enn
vertslandets. Det er vanskelig å verne seg mot denne form for "sosial
dumping". Riktignok kan det gis lov om minstelønn. Men for ikke å gripe inn
i den frie forhandlingsrett mellom tariff-partene, må en slik lovfestet
minstelønn settes så lavt at selv de laveste tarifflønninger ligger over den. I
praksis vil det føre til at den utenlandske entreprenør får en betydelig
konkurransefordel. En annen mulighet kunne være å bestemme ved lov at
tariffavtaler skal gjelde for alle som utfører et bestemt arbeid, uten hensyn til
om de er parter i avtalen. Men dette vil føre til en svekkelse av fagforening
ene som man neppe vil gå inn for her i landet. Det er derfor fare for at sosial
dumping vil bli et alvorlig problem for Norge hvis vi går inn i EØS.

Konsesjonslovene
Ordet "konsesjon" betyr det samme som tillatelse fra en offentlig myndighet.
Vi har mange lover som bestemmer at slik tillatelse er nødvendig for å
erverve eiendom eller for å utøve en bestemt virksomhet. Eksempler på
virksomheter som trenger konsesjon er utbygging av vasskraft, utvinning av
petroleum og fiske i norske farvann.
EF og EØS forbyr ikke at et land har konsesjonslover, men krever at
reglene skal være de samme og praktiseres på samme måte for borgere fra
andre EØS-land som for landets egne borgere. Går vi inn i EØS må vi derfor
dels endre konsesjonslovene og dels endre praksis slik at nasjonale interesser
ikke lenger får et spesielt vern.
Våre konsesjonslover har hatt - og kan fortsatt få - stor betydning for
rådigheten over norske naturressurser. Det er takket være disse lovene at vi
hele tiden har hatt norsk kontroll over utnyttelsen av fossekraft, mineraler og
andre ressurser. Stort sett skiller ikke lovene mellom innlendinger og
utlendinger. Men ved de enkelte avgjørelser kan det likevel gjøres forskjell,
f.eks. slik at konsesjonssøknad fra en utlending avslås med den begrunnelse
at de ressurser det dreier seg om bør forbeholdes norske foretak. Vi har også
kunnet sette som vilkår for konsesjon at utbyggeren fortrinnsvis skal bruke
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norske varer og tjenester. Det blir det ikke lenger adgang til hvis vi går inn
i EØS.
I noen tilfeller kreves bare konsesjon av utlendinger, ikke av innlendinger.
Det gjelder bl.a. de bestemmelsene i industrikonsesjonsloven som tar sikte på
å føre kontroll med utenlandske oppkjøp av norske bedrifter. Regjeringen har
bebudet at den istedenfor disse reglene vil foreslå regler som både skal gjelde
for norske og utenlandske oppkjøp. Men den skissen til slike regler som er
lagt frem, vil ikke kunne gi norske interesser så godt vern som de någjeldende
regler.
Konsesjon til å drive virksomhet trenger blant annet de oljeselskaper som
utvinner petroleum på norsk sokkel. Selv om vi går inn i EØS kan vi
antagelig fortsette å gi Statoil fortrinnsrett fordi det er staten som eier
ressursene. Men vi kan neppe favorisere Hydro og Saga slik som vi har gjort.
Dessuten vil det som før nevnt ikke bli adgang til å påvirke oljeselskapene til
å velge norske leverandører av anlegg og utstyr.

Konkurransereglene
I EØS får vi felles konkurranseregler med EF. Den av konkurransereglene
som får størst betydning for oss, er forbudet mot statsstøtte i Romatraktatens
artikkel 92. Fra forbudet kan det gjøres unntak blant annet for distriktsstøtte.
Men etter EF-Kommisjonens retningslinjer kan det ikke gis tillatelse til varig
driftsstøtte, bare til nyinvesteringer og andre jobbskapende tiltak. Disse
retningslinjene må også EFs overvåkningsorgan rette seg etter. Følgen er at
vi ikke kan beholde den differensierte arbeidsgiveravgiften og heller ikke
regional transportstøtte i EØS.

Frie kapitalbevegelser og fri flyt av finanstjenester
Norge har i etterkrigstiden hatt omfattende kontroll med valutahandel og med
inn- og utførsel av kapital. Formålet har bl.a. vært å hindre valutaspekulasjo
ner og legge forholdene til rette for en selvstendig penge- og kredittpolitikk.
I de senere år er disse reguleringene gradvis liberalisert, og de ble nesten helt
opphevet i 1990. Bakgrunnen er nok at kontrollen er blitt stadig vanskeligere
på grunn av kapitalens internasjonalisering. Men etter mitt skjønn har
myndighetene gitt etter for lett overfor vanskelighetene.
EF-landene har også frigitt kapitalbevegelsene - ikke bare seg imellom,
men også i forhold til utenforstående land på betingelse av gjensidighet. Vi
trenger altså ingen EØS-avtale for å få frie kapitalbevegelser med EF-land. Vi
har det allerede, og kan beholde ordningen så lenge vi vil. Utenfor EØS
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holder vi muligheten åpen til å velge hvilken politikk vi vil føre på dette felt
i fremtiden. Men i EØS binder vi oss til aldri å gjeninnføre regulering av
kapitalbevegelser.
På lignende måte forholder det seg med finansielle tjenester fra banker og
andre finansinstitusjoner. Også på dette felt har EF vedtatt fri flyt over
landegrensene, både til medlemsland og til andre land på betingelse av
gjensidighet. Vi har fortsatt restriksjoner som vi må oppheve hvis vi går inn
i EØS. Det vil føre til at våre banker, som på forhånd har vanskeligheter med
å klare seg, må tåle fri konkurranse fra banker i EF-land. Det er vanskelig å
se at det kan bli til fordel for oss. Men hvis vi ville ha en slik ordning kunne
vi få det gjennom ensidige norske vedtak, uten noen EØS-avtale. Også her er
det altså en unødvendig og uheldig binding av fremtidig politikk som vi påtar
oss gjennom avtalen.

Tap av selvråderett
Hvis Regjeringen og Stortinget sier ja til EØS-medlemskap, forplikter de seg
samtidig til å innlemme ca. 1500 EF-direktiver og forordninger i norsk rett.
Dette er en pakke som må godtas i sin helhet Våre myndigheter får ingen
mulighet for å vurdere individuelt om de regler de vedtar er ønskelige eller
ikke. Selve EØS-avtalen og de forordninger som følger med, må innlemmes
i norsk rett nøyaktig slik som de lyder. Når det gjelder direktiver, kan vi få
et visst valg mellom ulike måter å gjennomføre dem på, men målsettingene
er vi bundet av. Foruten å innlemme EF-reglene må myndighetene sørge for
å få endret alle norske lover og forskrifter som strider mot de nye reglene. For
EF-retten skal ha forrang i kollisjon med norsk rett. Det er neppe mange i
Stortinget som har full oversikt over alle de lovendringer som de forplikter
seg til å vedta ved å si ja til EØS-avtalen.
Fremtidig lovgivning blir også bundet på de områder som omfattes av
EØS-avtalen. Vi kan ikke på egen hånd endre noen av de EF-reglene som vi
har adoptert ved innmeldingen. Ønsker vi å forandre på noe av dette, må vi
først spørre EØS-komitéen om lov. Det vi kanskje kan få lov til, er å
gjennomføre målsettingen i et direktiv på en litt annen måte enn før. Men de
forordninger som vi har innlemmet i norsk rett, får vi sikkert ikke lov til å
røre ved så lenge EF ikke endrer dem.
Men fremtidige endringer og utvidelser av regelverket som EF foretar, må
vi stort sett være med på. Og vi får liten mulighet til å øve innflytelse på
denne lovgivningsprosessen. Riktignok er det tatt inn noen bestemmelser i
EØS-avtalen om at Kommisjonen kan spørre EFTA-eksperter til råds når den
forbereder nye lover, og om EFTA-representasjon i noen av de EF-komitéer
som forbereder lovgivning. Men når man tar i betraktning hvor tungrodd
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lovgivningsapparatet i EF er, og hvor vanskelig det ofte er å forlike ulike
interesser i EF-landene, er det lite trolig at det blir lagt noen vekt på hva
EFTA-land ønsker. Og selve vedtaksprosessene holdes vi helt utenfor.
Når så EF har vedtatt et nytt direktiv eller forordning innenfor de områder
som omfattes av EØS-avtalen, blir det forelagt EØS-komitéen. Dette er en
komité av embetsmenn. Antagelig blir det departementsfolk fra EFTA-landene
og representanter for EF-Kommisjonen som kommer til å sitte der. EFTAlandene skal "tale med en stemme", og deres oppgave blir å svare ja eller nei
på spørsmål om de vil ha den nye EF-regelen innlemmet i sine rettssystemer.
Å svare nei, blir ikke lett. For hele formålet med EØS-ordningen er jo at EF
og EFTA-landene skal ha ensartede regler på en rekke områder, og at
regelverkene skal fortsette å være ensartede etter hvert som EF endrer eller
utvider dem.
De vedtak som treffes i EØS-komitéen blir bindende for norske lovgivere.
Deres oppgave blir å gi EØS-beslutningene gyldighet som norske lover eller
forskrifter. Men de kan ikke forandre på en tøddel av det som er besluttet i
EØS-komitéen. Hvis lovgiverne skal kunne øve noen innflytelse, må det skje
før saken er avgjort i EØS-komitéen. Det kan la seg gjøre når det dreier som
om forskrifter som skal vedtas av Regjeringen eller et departement. For den
norske representant i EØS-komitéen kan jo på forhånd spørre sin statsråd om
hva han mener om forslaget. Men det blir mer problematisk når det dreier
som om lover som skal vedtas av Stortinget, for det blir nok sjelden tid til å
få lagt frem en stortingsmelding på forhånd for å skaffe seg rede på
Stortingets mening.
Etter det utkast til EØS-avtale som forhandlerne ble enige om i oktober
1991, skulle det også være en særskilt EØS-domstol med 5 dommere fra EFdomstolen og 3 EFTA-dommere. Denne del av avtalen hadde imidlertid EFdomstolen så sterke innvendinger mot at den må reforhandles. Disse forhand
lingene innledes 15. januar 1992.

Sammendrag og konklusjoner
EØS-avtalen vil blir svært omfattende. De "fire friheter" som vi må under
kaste oss fullt ut i EØS, er de grunnleggende prinsipper i EF-systemet.
Frykten for disse "frihetene" var en av de viktigste grunnene til at flertallet
av det norske folk sa nei til EF-medlemsskap i 1972. Langt på vei vil det valg
vi traff den gang, bli omgjort gjennom en tilslutning til EØS.
En konsekvens av disse frihetene er at vi binder vår nasjonale handlefrihet
på en rekke områder: Vi kan bli avskåret fra å nekte import av produkter som
vi regner som farlige for helse, sikkerhet eller miljø. Behovskontrollen med
legemidler må oppgis. Vårt strenge vern av dyrs sunnhet kan bli svekket. Vi
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mister et viktig virkemiddel i alkoholpolitikken ved at Vinmonopolets enerett
til import og salg sannsynligvis må avvikles. Vi avskjærer oss fra å føre
kontroll med innvandring av arbeidstakere fra EFTA og EF-land og med
"sosial dumping" ved kortsiktige arbeidsoppdrag. Vi gir avkall på å føre en
distriktspolitikk som er egnet til å bevare hovedtrekkene i bosetningsmønsteret. Konsesjonslovgivningen vil ikke lenger kunne brukes som middel til å
favorisere nasjonale interesser. Vi binder oss til ikke å gjeninnføre kontroll
med valutatransaksjoner og kapitaloverføringer. Og vi gir fra oss muligheten
for å føre kontroll med finansieringsvirksomhet ved å åpne markedet for
banker fra EF- og EFTA-landene.
Til sammen innebærer dette at staten gir fra seg meget av sin makt, slik
av styringen av økonomi og velferd i stor utstrekning overlates til markeds
kreftenes frie spill. Dermed bryter vi definitivt med den politikk som har vært
ført i størsteparten av etterkrigstiden. Den har gitt plass for både markedskref
ter og offentlig styring. Takket være dette kompromiss mellom stat og marked
har vi kunnet sørge for en jevnere fordeling av inntekter og en lavere
arbeidsløshet enn i de fleste andre land.
En tilslutning til EØS blir ikke det første skritt på veien bort fra
etterkrigstidens økonomiske politikk. For det har som kjent vært en tendens
i retning av liberalisering og privatisering de senere årene. Men EØS-avtalen
vil være det avgjørende skritt, for med den binder vi oss til å gi avkall på
noen av de styringsmidler som vi fortsatt har, og til ikke å gjeninnføre slike
reguleringer som vi har opphevet.
I samfunn hvor kapitalinteresser og markedsøkonomi dominerer, slik som
i EF, vil økt produksjon av varer og tjenester - og dermed også økt forbruk bli sentrale målsettinger. Disse målene vil lett få forrang fremfor slike formål
som å veme om miljøet, ta vare på jordens ressurser, sørge for menneskers
velferd og helse, for en rettferdig fordeling av velstanden, og for arbeidsplas
ser til alle. Jeg vil ikke påstå at vi blir avskåret fra å fremme slike formål om
vi går inn i EØS, men vil kan blir tvunget til å gi dem lavere prioritet enn vi
ellers ville ha gitt dem. Det er derfor et viktig verdivalg vi står overfor.
Og det er ikke slik som noen vil få oss til å tro, at vi er tvunget til å velge
EØS eller EF. Vi melder oss ikke ut av Europa, og blir ikke isolerte, fordi om
vi sier nei til EØS- og EF-medlemskap. Vi kan fortsette å videreutvikle det
samarbeid med EF-land som vi har når det gjelder forskning, miljøarbeid og
kulturelle tiltak m.v. Og som det er gjort nærmere rede for foran, gir
frihandelsavtalen oss praktisk talt like gode muligheter for eksport til EF-land
som en EØS-tilknytning kan gi. Den eneste klare fordel ved EØS-avtalen er
det løfte vi har fått om at EF ikke vil bruke antidumpingvåpenet mot norske
bedrifter. men dette er en liten fordel sammenlignet med de store skade
virkninger avtalen kan få. Ordningen med åpne anbud ved offentlige
anskaffelser kan gi visse muligheter for økt eksport Men alt i alt har vi nok
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mer å tape enn å vinne på denne ordningen, fordi den vil føre til økt
konkurranse på det norske hjemmemarked - særlig når det gjelder leveranser
til offshore-virksomheten. Økt konkurranse på hjemmemarkedet vil nok i det
hele tatt bli den viktigste økonomiske virkning av en EØS-avtale. Det vil - i
hvert fall i første omgang - sannsynligvis føre til flere konkurser og økt
arbeidsløshet Om det på lang sikt vil gjøre oss flinkere til å konkurrere, slik
mange hevder, er mer usikkert.
Og selv om det skulle gå slik at EØS-tilknytningen blir en hestekur som
skaper omstillingsproblemer, men som på lang sikt gjør norske bedrifter mer
konkurransedyktige, kan det spørres om det er en ønskelig utvikling. Ønsker
vi oss et samfunn der effektiv produksjon av varer og dermed også økt
forbruk, blir de sentrale verdier?
(8. januar 1992)
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