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ATLANTISK OG VEST-EUROPEISK INTEGRASJON*

Vil man forstå utviklingen av den vesteuropeiske integrasjonen i etterkrigstiden
må man glemme begrepet om markedskreftenes frie spill og heller ta
utgangspunkt i tre andre forhold.
For det første har Vest-Europa de eldste og mest konsoliderte nasjonalstater
i verdenssamfunnet. Etterkrigstidens integrasjonsprosesser kan bare forstås med
referanse til kompromisser mellom selvstendige staters interesser og disse
interessene må spesifiseres periodevis. Når det gjelder den vesteuropeiske
integrasjonen må man som et minimum se på de største landenes interesser.
For det andre er integrasjon ingen enhetlig prosess. I studiet av etterkrigs
tidens Vest-Europa er det nyttig å skille mellom integrasjon på fire hovedfelter
av det internasjonale samfunnet. Økonomisk integrasjon må knyttes både til
realøkonomiske (teknologi, handel) og monetære (pengesystemet) faktorer, og
politisk integrasjon må knyttes til rettsforhold og sikkerhetspolitiske allianser.
Integrasjon forstås her bredt som økende samhandling. Den konkrete
organisering av samhandlingen kan variere mellom rent mellomstatlige avtaler
og full ovemasjonal styring som to ytterpunkter.
For det tredje har kapitalismens kjerneområder i etterkrigstiden sin helt
spesielle politiske geografi. EF er en del av Vest-Europa. Vest-Europa er en
del av vestblokken. USA har stått i sentrum for vestblokkens integrasjon, som
har omfattet politisk-økonomiske bånd over de to verdenshav som omkranser
det amerikanske kontinent: integrasjon med Japan i Stillehavsområdet og
atlantisk integrasjon med de vesteuropeiske landene. EFs utvikling har funnet
sted i spenningsfeltet mellom atlantiske og vesteuropeiske integrasjonsproses
ser.1 På feltene sikkerhet og pengesystem har integrasjonen vært atlantisk
organisert, nemlig gjennom NATO-alliansen og dollarens rolle som verdensvaluta. Når det gjelder handel har integrasjonen hovedsaklig vært vesteurope
isk, innenfor EF, respektive EFTA.2 Integrasjon på det rettslige området har
en framfor alt sett innenfor EF.
De vanligste venstreradikale tolkningene har tegnet et for enkelt bilde av
disse prosessene. NATO analyseres som et enkelt redskap for amerikansk
imperialisme, og storkapitalen holdes fram som den eneste kraft bak
vesteuropeisk integrasjon. Analysen i denne artikkelen bygger på et mer åpent
historiesyn: etterkrigstidens integrasjonsprosesser må ses i lys av samspillet
mellom USA og de europeiske stormaktene. Historisk sett har de atlantiske
integrasjonsprosessene vesentlig vært knyttet til det anglo-amerikanske
særforholdet (aksen Washington-London), mens de viktigste vesteuropeiske
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integrasjonsprosessene har vært knyttet til aksen Paris-Bonn. Vekselvirkningen
mellom disse to integrasjonssporene - det atlantiske og det vesteuropeiske i løpet av etterkrigstidens forskjellige perioder er temaet i den følgende
historiske og politisk-økonomiske skissen.
Hovedvekten ligger på å skissere en periodisering. Siden de sikkerhetspo
litiske hensyn var mest framtredende i første del av etterkrigstiden, knyttes
periodiseringen her til vekslingene i USAs sikkerhetspolitiske strategier. Fra
og med 1960-tallet spilte de økonomiske problemene innad i vestblokken en
større rolle, og ved inngangen til 90-tallet får endringene i Europa stor tyngde.
Hvilken periodisering en velger er nært forbundet med ens problemstilling, og
ideelt sett bør skillet mellom perioder legges der en ut fra problemstillingen
finner viktige historiske vendepunkter. Derfor er periodiseringen ikke hele
veien rent sikkerhetspolitisk bestemt. Innenfor hver periode legges det opp til
å behandle de atlantiske forholdene først, deretter de vesteuropeiske. I de
tilfelle der atlantiske og vesteuropeiske forhold er spesielt sterkt sammenflettet
er det imidlertid gjort unntak fra en slik disposisjon.

Atlantisk integrasjon før den kalde krigen - 1945-46
USA gjennomførte den moderne historiens første vellykkede kamp for
avkolonisering. Koloniene på østkysten frigjorde seg fra det britiske imperiet
på slutten av 1700-tallet. Den amerikanske føderasjonen ekspanderte raskt og
mot slutten av 1800-tallet var USA i ferd med å bli en stormakt. Fram til like
før første verdenskrig hadde USA et skeptisk forhold til England. USA var
verdens eldste demokrati og ideologisk i opposisjon til kolonialismen som lå
til grunn for det britiske imperium.
Helt i begynnelsen av vårt århundre skjedde imidlertid et skifte. Englands
maktposisjon var på denne tiden svekket. Tyskland og USA hadde vist en mye
sterkere økonomisk utvikling og Tyskland var en militær utfordring. Nå
begynte britene å betone sitt særforhold til USA. Som svekket stormakt ville
England søke å påvirke den kommende stormakt, USA, lede nykommerens
makt slik at det svarte til den eldre stormaktens interesser.3 Felles språk var
en grunnleggende betingelse, elitene innen det politiske og økonomiske liv
kunne kommunisere direkte uten tolk. Ettersom England også fikk almen
stemmerett, kunne landene nå ideologisk enes om liberal-demokratiske
prinsipper. Det anglo-amerikanske særforholdet har skiftet mellom labilt
interessefellesskap og konfrontasjon, og det er blitt svekket: interessefellesska
pet er blitt mindre, men retorikken ofte mer høylydt.
Gjennom de to verdenskrigene - med England/Frankrike og Tyskland som
hovedmotstandere - ble Englands styrke satt på prøve. I begge tilfelle ble det
klart at England og Frankrike var avhengig av bistand fra USA. Men USA
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trakk seg tilbake i relativ isolasjon i mellomkrigstiden. Ved utgangen av annen
verdenskrig var USA verdens ubestridt rikeste og mektigste land. Det sto for
halvparten av verdens industriproduksjon og hadde den høyeste inntekten pr.
innbygger. USA hadde ikke hatt krig på eget område, hadde tapt få soldater,
men landets militærmaskin var bygget sterkt ut i løpet av krigen, og fra 1945
hadde USA monopol på atombomben. USA inkarnerte en ny type kapitalisme,
basert på koblingen masseproduksjon/massekonsum.
Historien hadde vært enklere å handskes med om andre verdenskrig hadde
slått direkte over i den kalde krigen, men det var et lite mellomspill i 1945-6.
USA gjennomførte da en meget rask og omfattende demobilisering og akkurat
som etter første verdenskrig ønsket amerikanerne å trekke seg ut av Europa.
Det anglo-amerikanske særforholdet var blitt styrket gjennom andre
verdenskrig: Nest etter USA hadde England flest militære rpssurser og størst
forskningskapasitet. Imperiets nett av baser, diplomatiske stasjoner og
etterretningstjeneste favnet hele verden og var av sentral betydning for de
allierte. USA og England samordnet sine etterretningstjenester i denne
perioden.4 Mot slutten av krigen samarbeidet England og USA om det første
steget i etableringen av etterkrigstidens globale orden: Bretton Woods systemet
var planlagt (1944) før den kalde krigen brøt løs. I kontrast til mellomkrigstid
ens proteksjonisme, konkurrerende devalueringer og spekulative kapitalbevegel
ser, ville man sikre et multilateralt handels- og betalingssystem, med stabile
valutakurser og restriksjoner på kortsiktige kapitalbevegelser. Keynes’ forslag
om en egen verdensvaluta og overnasjonale organer som bidro til å støtte land
med store betalingsproblemer, passet godt til Englands behov på den tiden.
Men USA ville ikke i noe henseende gi slipp på sin suverenitet. Resultatet ble
et hybrid system med dollaren som verdensvaluta i et system av faste, men
justerbare kurser. Systemet kom forøvrig ikke til å fungere før i 1959.5
Ved avslutningen av andre verdenskrig økte spenningene innenfor det
anglo-amerikanske særforholdet. Noen av uoverensstemmelsene viste tilbake
til mellomkrigstiden: Som en respons på den økonomiske krisen hadde England
i 1932 etablert sine «Imperial preferences», et handelspolitisk system som
priviligerte medlemmene av imperiet. Disse landene utviklet også et eget
pengesamarbeid, med det engelske pundet i sentrum (sterlingsonen). USA
ønsket å løse opp dette systemet, og dermed skape en mer åpen verdensøkon
omi.
Verdenskrigen svekket England. Ødeleggelsene var store etter kontinuerlig
tysk bombing. USA viste liten forståelse for engelske rapporter om hvor store
gjenreisningsproblemene i Europa var. Den amerikanske opinionen ønsket
tilbaketrekning fra Europa, noe engelske myndigheter fryktet. England var den
tradisjonelle garantist for Europas stabilitet. Engelskmennene hadde vanskelig
nok med å finansiere gjenreisningen etter krigen, så hvordan skulle de i tillegg
finne midler til å garantere Europas sikkerhet? Slik garanti innebar primært
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å kontrollere tyskerne, men allerede på den tiden anså man at USSR kunne
bli den virkelige motstanderen. England hadde tatt opp store lån i USA under
krigen, og engelske politikere ble ytterligere bekymret av USAs krav om
nedbygging av sterlingsonen som gjenytelse for reduksjon av renter/tilbakebe
talinger.6 I den korte fredsfasen før den kalde krigen brøt ut, var Englands
utenriksminister Bevin ofte alene om å vise skepsis overfor USSRs ambisjoner
(for eksempel i Hellas og Persia).
Engelskmennene ønsket å forplikte USA til å fastholde troppestyrker, slik
at de kunne bruke ressurser på økonomisk gjenreisning heller enn på å
kontrollere Tyskland og blokkere USSR rundt om i Europa. Samtidig håpet
engelske politikere å fastholde landets posisjon som Europas fremste stormakt,
og å styrke særforholdet til USA. Dessuten ville England forbli sentrum i
Samveldet.7 England trengte noe som kunne bevege USA. Det skulle vise seg
å bli den kalde krigen. Denne ga USA et sikkerhetspolitisk motiv for å sikre
atlantisk integrasjon, mens uenighetene mellom USA og England førte til at
et selvstendig vesteuropeisk integrasjonsspor oppsto.

Atlantisk integrasjon i den kalde krigen - 1946-49
Den kalde krigen var et vendepunkt i de internasjonale forholdenes historie.
For første gang siden dannelsen av det europeiske statssystemet gjennom det
lange 1500-tallet ble internasjonale forhold primært preget av stater utenfor
og på randen av Europa, nemlig de to supermaktene, USA og Sovjetunionen.
Den kalde krigen var også et vendepunkt i USAs historie. Til da hadde
USA hovedsaklig definert seg som en regional stormakt, i tråd med Monroe—
doktrinen av 1823 som markerte at USA ikke ville tolerere at andre stormakter
grep inn i Sør- eller Nord-Amerika. Først med den kalde krigen ble USAs
nasjonale og strategiske interesser definert som globale selv i fredstid. USAs
utenrikspolitikk ble utadvendt mot andre kontinenter. Den prinsipielle
geopoliti§ke argumentasjonen bak denne vendingen var følgende:
Utviklingen i transportteknologi (f. eks. langtrekkende fly) og nye våpen
gjorde at verdenshavene ikke lenger beskyttet USA, noe allerede Japans angrep
på Pearl Harbor hadde vist. USAs sikkerhet var nå avhengig av forholdene i
Europa og Asia. Man anså at de sovjetiske kommunistene siktet mot
verdensherredømme og at de ville oppnå dette ved å dominere Vest-Europa
og Sørøstasia, landområder som ville gi dem tilgang til industrialiserte områder
med isfrie havner. Om USSR hadde makten i disse kystområdene av det
euroasiatiske landområdet, kunne landet også dominere verdenshavet og true
«øyene» i verdenshavet: England og USA.8 USA måtte derfor bidra til
oppdemning (containment) mot de ekspansive sovjeterne langs en randsone
(perimeter) mot øst. Den kalde krigens periode 1947-89 preges således av de
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forskjellige amerikanske presidentenes varianter av oppdemnings-strategien.
Variantene fremsto under innflytelse av de væpnede styrkene (i fraksjoneringen
mellom de forskjellige våpengrenene var det en tendens til at luftvåpenet
dominerte), av rustningsindustrien (det militærindustrielle komplekset) og av
vekslende strategiske rådgivere. Disse strategiene, i samspill med USSRs
respons, skapte det livsfarlige atomopprustningskappløpet, antakelig den verste
konsekvensen av den kalde krigen. Den kalde krigens sikkerhetspolitiske
allianser ga etterkrigstidens globale orden sin grunnstruktur.
Men mange grupper i amerikansk politisk liv var motstandere av denne
globale politiske aktivismen. Ikke bare var det amerikanske samfunnet preget
av en liberal statsskepsis, ideene om amerikansk selvtilstrekkelighet og den
antikolonialistiske arven stakk dypt. Isolasjonistene i Kongressen var bare det
skarpeste utslaget av dette. De holdt fast ved en mer tradisjonell tolkning,
nemlig at de to store verdenshavene, Stillehavet og Atlanterhavet, fortsatt ga
USA sikkerhet nok.
Den nye utadvendte tolkningen av USAs nasjonale interesser harmonerte
imidlertid med såpass sterke interesser både i og utenfor USA at den kalde
krigen ble et faktum. Ikke minst var amerikanske industriinteresser redde for
etterspørselssvikt etter at de hadde hatt sikker avsetning hos den allierte
krigsmaskinen. Overkapasitetsproblemer kunne unngås ved eksport. Men disse
økonomiske interessene var ikke alene utslagsgivende for den kalde krigen.
Store deler av den amerikanske opinionen (og Kongressen) var skeptisk.
Bekymringer om USAs sikkerhet var avgjørende.
De vedtakene som etablerte den kalde krigen, kom i situasjoner der
Truman-administrasjonen overfor Kongressen kunne vise til akutt fare for og
tegn på angivelig kommunistisk ekspansjon langs randsonen. Her fikk den
amerikanske presidenten god hjelp av de vesteuropeiske stormaktene. Disse
var interessert i all den amerikanske støtte de kunne få til å gjenreise sine
økonomier. Særlig under den harde vinteren 1946/7 overdrev vesteuropeerne
problemene når de rapporterte til USA.9
England hadde som nevnt spesiell interesse av USAs bistand. Bevin
advarte tidlig mot kommunistene, Churchills jemteppe-tale i USA i mars 1946
var klarert både med Labour-regjeringen og med Truman. I februar 1947
gjorde den engelske regjeringen det klart overfor USA at de måtte kutte sin
støtte til de ikke-sosialistiske partene i konfliktene i Hellas og Tyrkia. Dette
ble bakgrunnen for Truman-doktrinen om at USA måtte forsvare den «frie
verden». Kongressen ble skremt til (12.3.1947) å bevilge 400 mill. dollar i bi
stand til de to landene.
Det viste seg imidlertid snart at de sentrale delene av Europa ble
hovedområdet i den kalde krigens første fase. Støtte fra USA gjennom
Marshallhjelpen medvirket til å befeste et eget vesteuropeisk område.
Kongressen vedtok disse overføringene under påvirkning av Tsjekkoslovakia-
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krisen i februar/mars 1948.1 alt ble 13 milliarder USD overført til Vest-Europa
i 1948-52. Men før dette fikk USAs regjering vedtatt et midlertidig hjelpepro
gram og overførte 600 mill. dollar til Frankrike, Italia og Østerrike i oktober
1947.10
Marshallhjelpen reflekterte den tidligste varianten av oppdemningsstrategien: støtte til sivil gjenreisning for å sikre politisk og ideologisk innflytelse,
men ingen militær støtte, ingen garantier om varig amerikansk tilstedeværelse.
Fra amerikansk side ble bistanden organisert av ECA (Economic Cooperation
Agency), mens mottakerlandene organiserte seg i OEEC (Organisation for
European Economic Cooperation).
Før den kalde krigen hadde amerikanske myndigheter ingen synspunkter
på hvordan Vest-Europa skulle organiseres. Men med en gang opp demningsstrategien gjorde Vest-Europa til interessesfære, begynte de å ta stilling til
dette. En betingelse for å få Marshallhjelp var at USA fikk innflytelse på
økonomisk-politiske beslutninger i mottakerlandene, så landet hadde makt å
sette bak sitt syn. USA anså at regional økonomisk integrasjon var en
forutsetning for at de vesteuropeiske landene skulle klare både økonomisk
gjenreisning og utbygging av et sterkt eget forsvar. USA så en føderasjon som
den naturlige institusjonelle ramme for slik integrasjon.11 Om gjenreisning og
eget forsvar ikke kunne forenes, måtte Vest-Europa få amerikansk hjelp til å
komme på fote igjen. Men hjelpen kom på betingelse av at de vesteuropeiske
landene arbeidet i retning av en føderasjon, slik at regionen på sikt ble i stand
til å finansiere sitt eget forsvar. En føderasjon ville dessuten integrere
(Vest-)Tyskland med de øvrige europeiske land. Dette var sentralt av flere
grunner: Uten økonomisk gjenreisning ville dette landet legge beslag på
okkupantenes ressurser. Selv om det ikke var offisiell amerikansk politikk på
den tiden, la mange militærstrateger vekt på at Vest-Tyskland med områdets
største befolkning måtte stå sentralt i forsvaret av Vest-Europa. I alle fall så
USA det som helt sentralt å binde Tyskland - samt Japan i Stillehavsområdet
- til den vestlige innflytelsessfæren. Dersom USSR fikk anledning til å
dominere disse to taperne av den andre verdenskrig, ville USA bli tvunget til
å leve med permanent opprustning og planøkonomisk organisering, altså til
å bryte med sine prektige prinsipper om det frie marked og den amerikanske
livsstil.12 Den sivile oppdemningstrategien ville også påvirke de indre politiske
forholdene i Vest-Europa, den ville nemlig stimulere økonomisk vekst, hvorved
de lokale kommunistpartiene ville få stadig mindre basis for sin samfunnskri
tikk. USAs administrative leder for Marshallhjelpen, Paul Hoffmann,
poengterte at hensikten var «å få Europa på beina og ned fra våre skuldre».13
Denne målsetning var meget viktig når Truman-administrasjonen, og alle
senere administrasjoner, måtte overtale Kongressen til å bevilge av amerikan
ske skattebetaleres penger for å støtte forsvaret av Vest-Europa. England spilte
en sentral formidlende rolle og representerte de øvrige europeiske allierte i
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arbeidet for å sikre Marshallhjelp. Men engelske politiske eliter var lite
begeistret for amerikanernes forsøk på å gripe direkte inn i indre britiske
anliggender med den hensikt å oppheve Samveldets handelspolitiske
diskriminering av USA. USA presset også på for at England skulle integreres
i et samlet Vest-Europa. I juni 1948 vurderte faktisk det engelske finansdepar
tementet å avvise Marshallhjelpen av denne grunn, men fant at dette ville ført
landet ut i økonomisk katastrofe. Medlemskap i en vesteuropeisk føderasjon
ville svekke Englands økonomiske uavhengighet og spesielle bånd til
Samveldet. Bare 1/3 av Englands handel var med kontinentet, hovedmarkedene
var sterling- og dollar-områdene.14 Føderalisme ville gjøre USA og Vest-Europa til like parter, Englands særforhold til USA ville forsvinne. Labour, som
hadde regjeringsmakten 1945-51, hadde ekstra grunner til å motsette seg
europeisk samling: De argumenterte intemasjonalistisk for Samveldet som en
multietnisk struktur, og viste liten interesse for å bli forenet med belgiske,
franske og nederlanske kolonialister. Dessuten arbeidet Labour for sosialisme
i England, og da ga allianse med høyreorienterte regjeringer i Frankrike og
Tyskland liten mening.15
England anså USAs ønske om vesteuropeisk føderasjon som legitimering
av fortsatt amerikansk isolasjonisme og som naiv overføring av føderalistiske
ideer. USAs bistand var midlertidig, og føderasjonen var forberedelsen til
tilbaketrekning. Mot dette insisterte England på at USSRs ekspansjonstrang
måtte demmes opp ved varig amerikansk tilstedeværelse i Vest-Europa.16 Alt
i alt truet føderalismen Samveldet, særforholdet og Englands mulighet til å
fastholde sin selvstendighet i forhold til landene på det europeiske kontinentet.
Da det var klart at Truman ville gå inn for økonomisk hjelp til Vest-Europa, trappet England opp sine bestrebelser på å involvere USA også i forsvaret
av Vest-Europa. Tidlig i 1948 fikk England indikasjoner fra USA om at de
vesteuropeiske landene først måtte vise egen vilje til å samarbeid om sikkerhet.
Kriser i øst/vest-forholdet kom til hjelp: Tsjekkoslovakia-krisen i mars, og
Stalins forslag om forsvarssamarbeid med Finland.17 Således lyktes Bevin å
få i stand Brusselavtalen 17.3.1948 mellom England, Frankrike og Benelux.
Avtalen gikk ut på kollektivt selvforsvar under FN-charteret. Herved viste
Vest-Europa vilje til selvstendig å organisere forsvar av området. Uten dette
ville verken USAs Kongress eller administrasjon vært villig til å bidra til
Vest-Europas forsvar. 11.6.1948 vedtok USAs senat Vandenberg-resolusjonen
om at USA kunne knytte seg til kollektive sikkerhetsarrangementer.
Berlinblokaden som begynte i slutten av juni 1948, bidro til inntrykket av
krise. Da Truman overraskende vant valget i november 1948 var veien åpen.
NATO-pakten ble undertegnet 4.4.1949, og var USAs første formelle allianse
siden 1778.18 Medlemskapet var bestemt av geopolitiske hensyn: Grønland,
Island og Asorene var viktige transitbaser og således måtte Portugal og
Danmark være med. Norge var den sentrale nordflanken, mens Frankrike
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krevde Italia med. Dette siste blokkerte muligheten for en egen forsvarsallianse
i Middelhavsområdet, og ved den senere innlemmelsen også av Hellas og
Tyrkia i NATO ble begrepet om Nord-Atlanteren tøyet til også å omfatte
Middelhavet. Mens USA hadde ønsket en europeisk føderasjon med
selvfinansiert forsvar, betød NATO at USA sto i direkte forhold til hvert enkelt
vesteuropeisk medlem, uten noen mellomliggende føderasjon.19 Dette var en
organisasjonsform som passet med Englands ønske om å fastholde særforholdet.
Traktaten var ambivalent: den forpliktet underskriverne til bare å ta de
forholdsregler de selv anså som nødvendige for å sikre områdets sikkerhet.
Ved Kongress-behandlingen understreket Truman-administrasjonen at det var
minimal sjanse for at dette ville kreve amerikanske tropper.20 Men USA tok
ledelsen i forsvaret av Vest-Europa og England ble USAs sentrale partner i
NATO.
England ønsket sikkerhetspolitisk samarbeid mellom de to store engelsk
språklige landene, men uavhengighet når det gjaldt økonomiske disposisjoner.
Samtidig som NATO ble etablert motsatte England seg USAs press for
føderalistisk integrasjon av Vest-Europa. England blokkerte innen OEEC et
amerikansk forslag om vesteuropeisk tollunion i oktober 1949.21 Med støtte
fra de nordiske landene motsatte England seg enhver form for overnasjonale
institusjoner i Vest-Europa, bare rent mellomstatlig samarbeid var akseptabelt.
Denne uenigheten innen det anglo-amerikanske særforholdet peker hen mot
etableringen av to distinkte integrasjonsspor.
Fram til 1949 var den atlantiske aksen helt dominerende for integrasjon
innen vestblokken. En sikkerhetspolitisk allianse med Vest-Europa var i USAs
interesse, men formen NATO fikk passet England. Bretton Woods-systemet
ga formelt sett pengesystemet en atlantisk ramme, men den mislykkede
pundkonvertibiliteten i 1947, punddevalueringen i 1949 og tilsvarende
begivenheter viste at dette systemet ikke foreløpig var i stand til å fortrenge
bilateral, administrert handel. Konvertibilitet mellom valutaene i vestblokken
ble første realisert fra 1959.
Landene vest på det europeiske kontinentet var mer entusiastiske til
integrasjon, og var frustrerte over Englands blokkering av økonomisk
integrasjon. Mens engelske institusjoner og tradisjonelle lojalitetsbånd var
intakt, var nasjonalismen i de andre landene diskreditert, spesielt i Tyskland.
De øvrige kontinentale landene hadde tysk okkupasjon som en felles erfaring.22
Det fantes dessuten en mangslungen Europeisk føderalistisk tradisjon.23 En
gruppe føderalister grunnla Europarådet i mai 1949, en måned etter at
NATO-avtalen var signert. Men allerede ved rådets andre møte i 1950 ble det
klart at England ikke ville akseptere at rådet ble annet enn et løst mellomstatlig
forum. England blokkerte enhver mulighet for at Europarådet skulle bli en
drivkraft i integrasjonen. Men herved mistet England også kontrollen over den
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videre integrasjonsprosessen på kontinentet. Frankrike øynet muligheten til å
øke sin innflytelse i Vest-Europa ved å gå inn for overnasjonale ordninger på
visse økonomiske områder.24
Frankrike strebet etter fornyet prestisje og dominans i kontinental-Europa
og var framfor alt besatt av ønsket om sikkerhet i forhold til Tyskland. VestTyskland startet etterkrigstiden som beseiret og underlegen makt. Militært og
politisk var landet underlagt de alliertes kontroll. Landets politikere arbeidet
for rehabilitering og for å gjenvinne full selvstendighet. Selv om målsetningene
omkring tysk samling hele tiden var nærværende, valgte Vest-Tyskland under
Adenhauer å kompansere for demilitariseringen gjennom militære allianser med
vestblokkens stormakter. Tilnærming til den tidligere erkerival Frankrike ble
ansett som mest realistisk. Dette var opphavet til Bonn-Paris-aksen som skulle
bli sentral for utviklingen av det spesifikt vesteuropeiske integrasjonssporet.

Framveksten av et eget vesteuropeisk integrasjonsspor - 1950-53
Begivenheter i 1949-50 forverret forholdet mellom supermaktene. Amerika
nerne ble sjokkert over at USSR klarte å produsere sin egen atombombe bare
fire år etter USA. Kommunistenes maktovertakelse i Kina (1949) førte til at
den østlige delen av randsonen kom med i den kalde krigen for fullt. USSR
og Kina ble betraktet som en kommunistisk blokk. At Kina hadde aggressive
hensikter ble ansett som bevist ved Koreakrigen i 1950: Den 26. juni gikk den
nord-koreanske armeen mot Sør-Korea med sovjetisk støtte. Den 15.9.
intervenerte USA, med basis i en FN-resolusjon, og 5.11. gikk Kina inn i
Korea.
USAs internasjonale engasjement skiftet dermed karakter: oppdemningen
måtte skje over et større område og måtte midlertidig også være militær. I
perioden 1950-53 vokste USAs forsvarsutgifter kraftig, og tropper ble nå
overført til Vest-Europa. Amerikanerne regnet med å gi militær bistand i seks
til sju år.25 Men i realiteten startet her USAs utvikling i retning av en
permanent krigsøkonomi. Amerikanerne fastslo at Vest-Europa sto militært
meget svakt, blant annet kunne England antakelig bare stå mot et sovjetisk
angrep i 30 dager.
Allerede i september 1950 krevde Truman-administrasjonen at Vest-Tyskland skulle rustes opp. Eneste mulige alternativ var at de vesteuropeiske
landene selv trappet opp bevilgninger til et felles forsvar. Verken velgere eller
regjeringer var villige til det, særlig ikke i Frankrike og England. England
gjorde et forsøk og fikk raskt økonomiske problemer. England arbeidet nå for
at USAs engasjement ikke bare skulle være midlertidig.
11951 ble NATO gjort til en integrert militærallianse, med parallell militær
(tre overkommandoer, Europa, Atlanterhavet og kanalen) og politisk (NATOs
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råd) struktur. Man etablerte infrastruktur og byråkrati av et omfang man ellers
bare så under krig. NATOs politiske gren har liten innflytelse over den
militære, som ledes av en amerikansk «Supreme Allied Commander Europe»
(SACEUR), og bare står under kommando av USAs president. Engelske og
amerikanske militære ledere har vært helt dominerende i NATOs militære gren.
De øvrige to stormaktene (Frankrike og Tyskland) fikk altså sin forsvarspoli
tikk i stor grad bestemt av USA, på linje med de mindre landene (Benelux,
Hellas, Tyrkia, Portugal). England beholdt den primære kontakten med Norden.
Aksen Washington-London dominerte den atlantiske integrasjonen på det
militære området.
I en situasjon der Bretton Woods systemet ikke fungerte, opprettet man
i 1950 innenfor OEEC en egen europeisk betalingsunion (EPU), som ble
administrert ved BIS (Bank of International Settlements, Basel). Innen dette
betalingssystemet fikk OEEC-landene mer generøs kreditt til å finansiere sine
underskudd. Land med langsiktige underskudd som ikke engang kunne betale
et minstemål i harde valutaer (for eksempel Island) ble definert som
strukturelle debitorer og fikk amerikansk bistand.26 Hele perioden fram til 1958
var det stor mangel på dollar til Vest-Europa, og importen fra USA måtte
således rasjoneres. Den amerikanske administrasjonen aksepterte slik
diskriminering da man så EPU som første steg i retning av felles vesteuropeisk
valuta, sentralbank og pengepolitikk. EPU passet bedre til Vest-Europas behov
på den tiden enn hva realisering av Bretton Woods ville ha gjort. Men selv
om den felles regneenheten het ecu, ble EPU aldri basis for en monetær union,
noe ikke minst England forhindret. Utover på 50-tallet kom England med
forskjellige forslag om dollar/sterling-konvertibilitet, og om et europeisk
pengesystem grunnlagt med sterling som nøkkelvaluta.27 De dominerende
kreftene i den amerikanske administrasjonen betonte imidlertid sin sikkerhets
politisk begrunnede preferanse for et samlet Vest-Europa og støttet ikke
Englands forslag. USA håpet at EPU gradvis ville legge grunnen for full
konvertibilitet mellom alle valutaene, noe som faktisk også skjedde, hvorved
EPU kunne oppløses i desember 1958. Dermed ble betalingssystemet endelig
atlantisk organisert med dollaren som nøkkelvaluta.
I alle spørsmål vedrørende mer ovemasjonal integrasjon hadde England
stilt seg selv på sidelinjen. På dette feltet tok således Frankrike - av frykt for
Tyskland - initiativet i den realøkonomiske integrasjonen. Tysklandsproblemet
gjaldt både økonomi og militærvesen. Som etter første verdenskrig ville
Frankrike helst ha begrenset både gjenreisningen av tysk tungindustri og tysk
nyopprustning. Men signalene fra de to andre okkupasjonsmaktene, England
og USA, var klare: Tysk tungindustri måtte få hjulene i gang, hvis ikke måtte
okkupantene holde liv i en arbeidsløs befolkning i de vest-tyske industriområ
dene. Når nå den kalde krigen ble militarisert, krevde USA vest-tysk
opprustning. Siden verken nyindustrialisering eller nymilitarisering kunne
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forhindres, tok franskmennene initiativet til ovemasjonal integrasjon. Gjennom
overnasjonale institusjoner håpet de å kunne kontrollere Tysklands gjenreis
ning, da staten der ennå var svak. Vedrørende storindustrien lanserte de
Schuman-planen, og vedrørende militarisering Pleven-planen.
Schuman-planen foreslo et europeisk kull- og stålfellesskap (ECSC). ECSC
ble starten på den realøkonomiske integrasjonen av de industrialiserte
kjerneområdene i «lille Europa». Kull og stål var sentrale sektorer: kull var
hovedgrunnlaget for energitilførselen, stål en sentral komponent i en lang rekke
industrivarer, men først og fremst i militærutstyr. Det var mangel på kull, men
overproduksjonstendenser i stål. Det var mye å vinne på å samordne disse
økonomiske hovedsektorene, og de som planla ECSC - ganske særlig Jean
Monnet - håpet at den økonomiske integrasjonen etter hvert ville trekke i gang
andre integrasjonsprosesser.28
Frankrike ønsket å hindre at tysk stålindustri på ny ble basis for
rustningsproduksjon. Begrensning av tysk stålproduksjon kunne dessuten bety
større markedsandeler for den franske industrien, hvilket passet godt med
Frankrikes ambisiøse industrialiseringplaner, utviklet av Monnet selv i 1946.
Planen forutsatte anerkjennelse av ovemasjonal styring, og dermed var England
utelukket på forhånd.
ECSC markerte opprettelsen av den fransk-tyske aksen. Vest-Tysklands
kansler Adenauer aksepterte Schuman-planen fordi den anerkjente landet som
en selvstendig forhandlingspartner, og dermed reduserte okkupasjonsmaktenes
kontroll med landet, og særlig med Ruhrindustrien. Ved å knytte såpass klare
bånd til vestblokken ble tysk samling vanskeliggjort (USSRs betingelse for å
akseptere tysk samling var at denne skulle skje ved full nøytralitet), men
Adenauer mente at vestlig tilknytning kunne styrke demokratiet og sikre
økonomisk gjenreisning.29
Schuman-planen betød nederlag for USAs visjoner om en vesteuropeisk
føderalstat, men amerikanerne håpet dette bare var midlertidig. Englands
blokkerende posisjon skulle nå istedet omgås ved helhjertet støtte til ECSC
som starten på kontinental vesteuropeisk integrasjon.
Samme måned (juni 1950) som forhandlingene om Schuman-planen startet,
brøt Korea-krigen ut. Vest-Tyskland ble dermed enda viktigere for USA, og
landets forhandlingsposisjon i forhold til Frankrike ble styrket. Deler av avtalen
som var ugunstige ble droppet, blant annet oppnådde tyskerne å beholde flere
av sine industrikarteller. ECSC-trakteten ble undertegnet i april 1951. Fra og
med 1952 hadde ECSCs overmyndighet (The High Authority) ansvaret for
industripolitikk overfor kull- og stål-sektorene. Basert på flertallsavgjørelser
kunne dette organet på planøkonomisk vis omstrukturere nasjonale bedrifter.
En del handelsdiskriminerende tiltak ble opphevet, men ikke-tariffære
handelshindringer og diverse nasjonale subsidier ble fastholdt.
Både ECSC og EPU styrket gjensidig tillit, særlig mellom de to
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arvefiendene Tyskland og Frankrike, og var dermed en slags «fredsavtaler».30
ECSC institusjonelle struktur (med overmyndighet, råd og domstol) pekte klart
fram mot EF. Også økonomisk var fellesskapet en suksess, men så var da også
det økonomiske klimaet i etterkant av Koreakrigen generelt ekspansivt.
Koreakrigen førte til USAs krav om vesttysk opprustning. Dette passet
Adenauer bra, men var stikk i strid med franskmennenes ønske om å ha
kontroll med Vest-Tyskland. De svarte derfor med å lansere på nytt Adenauers
forslag fra 1949 om en europeisk hær. Monnet og hans medarbeidere sto bak
Pleven-planen, lansert i oktober 1950, med forslag om en europeisk hær og
en europeisk forsvarsminister. Da dette var et skritt i retning av en selvstendig
løsning på problemet om vesteuropeisk sikkerhet, fikk planen snart USAs
støtte. Hovedsiktemålet var å hindre selvstendig opprustning i Vest-Tyskland,
som til forskjell fra de øvrige medlemmer skulle ha alle sine militære enheter
under felles vesteuropeisk kommando. England trakk seg fra disse forhandlin
gene i 1951. Militærmakt organisert på ovemasjonal basis, hevdet britene, ville
kreve politiske og administrative overnasjonale organer knyttet til målformuler
ing, finansiering, myndighetsområder, osv. En føderasjon lå altså i kortene.
Hvis ikke britene ville ha kull og stål under en vest-europeisk paraply ville de
selvsagt i ennå mindre grad ha sitt forsvar der. Som ECSC, ble selv denne
planen ble begrenset til «lille Europa».31
England hadde rett i at et opplegg for felles sikkerhet også krevde
utenrikspolitisk samordning. En plan for et europeisk politisk fellesskap (EPC)
ble derfor lagt fram i mars 1953. Men de neste 12 måneder ga det første
tilbakeslag i integrasjonsprosessen fram mot EEC: Den franske regjeringen ble
gradvis svekket, ikke minst på grunn av tap i Indokina. I august 1954 avviste
det franske parlamentet EDC, og dermed var også EPC uaktuelt.
England så ikke på utviklingen av ECSC med stor bekymring, og EDCforslaget falt selv uten særlig påvirkning fra England. Et kontinentalt
vesteuropeisk integrasjons spor var etablert innen to økonomiske sektorer, men
de samme landene var ikke i stand til å etablere noen sikkerhets- og
utenrikspolitisk utvidelse av denne integrasjonen. Dette åpnet som vi snart skal
se for mer omfattende atlantisk integrasjon, nemlig Vest-Tysklands NATOmedlemsskap i 1955, som England fikk i stand. Årene 1952-5 er karakterisert
som de lykkeligste årene i Englands forhold til Vest-Europa etter krigen.
England hadde god kontroll over OEEC, og var dominerende blant de
europeiske medlemmene av NATO.32 Først mot slutten av 1950-tallet økte
spenningsforholdet mellom den anglo-amerikanske og den fransk-tyske aksen.
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Englands særforhold til USA svekkes, og England makter ikke alene å
hindre at den fransk-tyske aksen styrkes - 1954-57
Eisenhower var republikansk president fra 1953 av. Han ble kjent som
presidenten som hatet atomvåpen, og som advarte mot utviklingen av et
militær-industrielt kompleks. Men hans gjerrige økonomiske politikk - han
hadde sett militærutgiftene eksplodere i Trumans siste periode - førte til at
USA satset alt på atomvåpen, som var en mye billigere militær løsning enn
konvensjonell opprustning. Under Truman hadde kontrollen over atomvåpnene
ligget hos presidenten, men under Eisenhower økte de militæres kontroll med
atomvåpenarsenalet. Rustningskappløpet var i gang. Som respons på USSRs
atombombe hadde USA nå utviklet hydrogenbomben og både sprengkraft og
antall atomladninger økte raskt. All militær planlegging ble nå basert på bruk
av atomvåpen, i den grad at strategi og taktikk for konvensjonell krigføring
ble ignorert.33
Eisenhowers atomstrategi bygget på doktrinen om massiv gjengjeldelse
(massive retaliation). USAs atomvåpenarsenal var overveldende større enn
USSRs, og USA ville svare på enhver fiendlig provokasjon med atomvåpen.
For Vest-Europa betød dette at selv den minste konvensjonelle provokasjon
fra østblokken ville bli besvart med atomvåpen. Dermed kunne USA trekke
sine kostbare konvensjonelle styrker ut av Vest-Europa, noe amerikanerne
åpent antydet i 1956. NATO ville bero på europeiske styrker, med støtte fra
USAs atomstyrker. Man begynte på denne tiden også å utplassere «taktiske»,
kortdistanse atomvåpen i Vest-Europa. Dermed var NATO en «tripwire», en
alarm som ville utløse massiv amerikansk gjengjeldelse med atomvåpen hvis
USSR provoserte vestblokken.
Midt på 1950-tallet hadde rustningskappløpet ført til symmetri mellom
USA og USSR når det gjaldt leveringssystemer. Begge hadde utviklet
u-båt-baserte mellomdistanseraketter, og sovjetiske bombefly kunne nå USA.
I august og oktober 1957 sjokkerte USSR amerikanerne, først ved å teste en
interkontinental rakett (ICBM), og så sendte de opp Sputnik. Men USA svarte
raskt og pr. 1960 hadde amerikanerne forsprang også på ICBM-feltet.34 I
Vest-Europa var man imidlertid i tvil om USA ville starte atomkrig for deres
skyld. De to ledende regionale stormaktene satset på å bygge ut egne
atomstyrker, England fra 1952, Frankrike fra 1960.
Mens opprustning og atomavskrekking ga Vest-Europa rimelig (i alle
betydninger) sikkerhet overfor USSR, ble nå utviklingen i den tredje verden
viktigere for de atlantiske forholdene. Under Eisenhower ble det amerikanske
alliansenettverket utvidet til selvstendige stater langs hele randsonen. Flere
vesteuropeiske land hadde imidlertid ennå kolonier i den tredje verden, der
uavhengighetsbevegelser skapte uro. De to viktigste kolonimaktene, England
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og Frankrike, falt for fristelsen til å forsøke å motarbeide avkoloniseringen.
Dermed kom de i konflikt med USA.
Et tidligere fransk koloniområde, Vietnam, lå direkte i randsonen.
Frankrike reetablerte sitt koloniherredømme der i 1946, men møtte velorgani
sert kommunistisk motstand, særlig etter 1949, da også Kina kom støttende
til. Med referanse til den kalde krigen fikk Frankrike omfattende støtte fra
USA. Men til liten nytte. De øvrige vesteuropeiske landene ville ikke støtte
denne krigføringen og ved Geneve-overenskomsten av 1954 ble Vietnam delt.
En svekket fransk regjering mislyktes, som vi så, i å få EDC gjennom i
august 1954. Dermed var Bonn-Paris-aksen svekket. England handlet raskt og
fikk til amerikanernes tilfredshet forhandlet fram vest-tysk NATO-medlemskap
(fra mai 1955) og opprustning innen denne rammen.35 (USSR reagerte meget
raskt på dette: bare en uke etter utvidelsen av NATO etablerte de sin egen
sikkerhetsallianse: Warsawapakten.) Mens EDC hadde implisert en felles armé
under ovemasjonal ledelse lyktes England i stedet å få til tradisjonelt
mellomstatlig samarbeid. Men også England fikk problemer med avkoloniseringsprosessen.
I august 1947 hadde England oppgitt sitt koloniherredømme i India. Denne
maktoverføringen var av stor betydning, da store deler av det øvrige imperiet
var områder som England hadde tatt i besittelse for å sikre India. England
forsøkte på 50-tallet å fastholde Midt-Østen som sin spesielle interessesfære,
men klarte ikke å påvirke USA til å legge seg ut med den arabiske nasjonalis
men. Kontroversen mellom USA og England manifesterte seg i Suez-krisen.
I protest mot Nassers tilnærming mot østblokken hadde de to blitt enige om
ikke å bidra til å finanisiere Aswan-demningen i Egypt. Nasser svarte med å
nasjonalisere Suez-kanal-selskapet 26.7.1956. Egypt kunne dermed blokkere
oljetransport mellom Gulfen og Vest-Europa. Diplomati ledet ingen vei og
England og Frankrike grep sammen med Israel militært inn (oktober/desember
1956) for å gjenopprette kontroll. Men her møtte de motstand både fra FN,
USSR (som truet med atomvåpen), og ikke minst fra USA. Eisenhower
iverksatte økonomiske sanksjoner - blokkering av IMF-kreditt og oljeforsynin
ger - mot England og Frankrike. De britisk-franske troppene ble trukket ut ved
juletider. Likevel var det mer midlene USA var uenig i. England hadde brutt
internasjonal lov, og det på et for USA ugunstig tidspunkt: Eisenhower var
sent i 1956 på gjenvalg, og i Ungarn hadde sovjeterne blamert seg med sin
invasjon.
Intrigene omkring avkoloniseringen fikk direkte betydning for den
vesteuropeiske integrasjonen. England og Frankrike reagerte forskjellig på
kolonialismens sammenbrudd. Frankrike sluttet at man ikke kunne stole på
USA, og at den fransk-tyske aksen måtte styrkes igjen. Landet økte sine
bestrebelser på å lede an i integrasjon av de seks. England derimot konkluderte
at man aldri mer burde gå til aksjon uavhengig av USA, og gikk i gang med
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å gjenreise særforholdet. Trass i avkoloniseringen hadde England fortsatt
maktposisjoner av betydning: flåte i det indiske hav, kontroll over en del av
oljen i Gulfen, egne atomstridskrefter, stor utenrikstjeneste, medansvar for
overvåkningen av Berlin, osv. På et punkt var England ennå ikke villig til å
føye USA: Samveldet skulle opprettholdes som prioritert handelsområde, trass
i avkolonisering. England var således uinteressert i de planene som var under
utvikling fram mot EEC.
Disse planene hadde sitt opphav i Benelux-landene, som var opptatt av å
redde integrasjonsprosessen etter EDC-tilbakeslaget. De hadde over 40 % av
sin handel innen ECSC-området - der den vest-tyske industriproduksjonen var
blitt en betydelig vekstmotor - og fryktet mer proteksjonisme om integrasjonen
stanset opp. Messina-møtet i juni 1955 diskuterte ytterligere funksjonell
integrasjon på det økonomiske plan, og forhandlinger fortsatte til mars 1957.36
Belgia og Nederland hadde primært interesse av tollunion (EEC), mens
Frankrike hadde sterkest interesse av det foreslåtte atomenergi samarbeidet
(Euratom). Tollunion ville bli en stor utfordring både for sårbar fransk industri
med høye lønnskostnader, og for et planøkonomisk orientert fransk byråkrati.
Men den franske regjeringen var interessert i å få den vesteuropeiske
integrasjonen på sporet igjen, da Algeriekrigen la beslag på mange ressurser.
De Gaulle truet med å overta, og man regnet ham på den tiden som entydig
motstander av integrasjon. For å bli med på EEC krevde Frankrike særbeskyt
telse innen tollunionen (12-15 års overgangsperiode), støtte til oversjøiske
besittelser (i form av utviklingsfonds), utjamning av lønnssatser og felles
landbrukspolitikk.37
England hadde deltatt på Messinamøtet, men viste «oppsiktsvekkende
mangel på politisk dømmekraft» da de ikke fulgte med på den videre
prosessen.38 England prioriterte NATO og ønsket bilaterale kontakter med de
enkelte vesteuropeiske land. Men en viss uro gjorde seg gjeldende: Et vellykket
EEC kunne true Englands posisjon som USAs priviligerte alliansepartner.39
Vest-Europa kunne bli dominert av Tyskland. Innenfor OEEC foreslo England
således å opprette et frihandelsområde (senere kalt EFTA).401 november 1956,
altså mens det ennå ble forhandlet om Roma-traktaten, hevdet Macmillan at
EFTA ville være et supplement til EEC, slik at England kunne fastholde
Samveldet og særforholdet til USA.
Kontroversen om dette (1956-58) ble en av de store engelsk-franske
diplomatiske dueller om organiseringen av Europa. England argumenterte med
at frihandel (med industrivarer, uten felles ekstern tollmur) var til alles beste,
mens tollunion betød handelshindringer. Frankrike innså nødvendigheten av
konkurransepress for å modemisere industrien, men fryktet den effektive tyske
industrien. Derfor var det et hovedpoeng at EEC hadde overnasjonale
institusjoner som sikret grovt sett like konkurransebetingelser (lønn,
velferdsstatlige utgifter og tollsatser), og at man modererte den økonomiske
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konkurransen og støttet underutviklede områder. Frankrike ønsket fortsatt vekt
på økonomisk planlegging, mens et frihandelsområde ikke ville ha noen slik
planlagt koordinering. Jordbruket var viktig, for om Frankrike skulle kjøpe
tyske industriprodukter, så skulle Vest-Tyskland ihvertfall kjøpe franske
matvarer. England, derimot, ville opprettholde sitt komkammer i Samveldet.
England ønsket med andre ord fri handel, fri flyt av varer, men ikke de frie
faktorbevegelser som er hovedpoenget med økonomisk integrasjon. Hele
poenget med EEC var derimot å lage en ny type regional økonomisk enhet,
med flere av den nasjonale økonomiens kjennetegn. Prosessen fulgte mer en
nasjonsbyggingslogikk enn en ffihandelslogikk: deltakerne skulle favorisere
hverandre heller enn andre land.
Frankrike fikk de øvrige fem med på at England bare drev et spill for å
blokkere dannelsen av EEC. I Vest-Tyskland hadde mannen som kom til å
overta etter Adenauer, Ludwig Erhard, mest sympati for de engelske
forslagene. Men 80-åringen Adenauer satset på Paris-Bonn-aksen, overbevist
om at bare ved å bedre forholdene til Frankrike kunne Vest-Tyskland tas opp
i det gode selskap. Vest-Tyskland måtte heller akseptere strenge krav fra
partnerne, finne seg i å betale subsidier til belgisk kullindustri, til Sør-Italia,
og til franske besittelser i den tredje verden.
I en situasjon der den fransk-tyske aksen så ut til å styrkes, lanserte
England altså en alternativ visjon, siktet inn mot å fastholde landets tre
målsetninger (Samveldesonen, særforholdet til USA, dominans i Vest-Europa).
England kunne ikke lenger være likegylig til integrasjonsprosessen på
kontinentet. Rent bortsett fra at Suez hadde svekket det anglo-amerikanske
særforholdet, foretrakk de dominerende beslutningstakerne i USA EECforslaget framfor Englands fordi EEC betød et innslag av føderalisme, hvilket
svarte best til USAs sikkerhetspolitiske interesser. Konjunkturene i USAs
eksport til Europa var meget gunstige i perioden 1954-7, og mange amerikan
ske multinasjonale selskaper var interessert i å etablere seg i et stort
vesteuropeisk hjemmemarked. Av disse og andre grunner fikk ikke advarslene
om EEC - fra private foretak og fra de økonomiske spesialdepartementene gjennomslag i Eisenhoweradministrasjonen.41
Etableringen av EEC - Roma-traktaten underskrevet 25.3.1957 - var et
vendepunkt i flere henseende. Det kunne meget vel ha gått annerledes,
eksempelvis hvis Erhard var kommet litt tidligere til makten i Vest-Tyskland,
eller hvis problemene i USAs handel med Vest-Europa hadde vist seg bare et
år tidligere!
Euratom feilet fullstendig, da de enkelte store landene satset på nasjonal
selvstendighet i utbyggingen av atomkraft. Organisasjonen ble integrert i EEC
i 1967. EEC ble mer av en suksess, og var løsere organisert. De nærmeste
målene var tollunion og felles jordbrukspolitikk, men Roma-traktaten inneholdt
også mer vidtrekkende målsetninger om fri bevegelse av arbeid og kapital,
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samordning av investeringer og av sosialpolitikk. Føderalistene fikk inn
traktatens innledende formulering om grunnleggernes forpliktelse overfor «en
stadig tettere union».42 Men traktaten inneholdt også mange reservasjons mulig
heter og lange overgangsperioder.
EECs institusjonelle byggverk videreførte strukturen fra ECSC. «Overmyndigheten» ble til Kommisjonen, som representerer EFs overnasjonale
sider, den er det eneste overnasjonale byråkrati med rett til å stille egne forslag
og iverksette vedtak. (Jfr. Dag Seierstads artikkel i dette heftet.) Noen
historikere mener at perioden 1958-65 hadde preg av en ovemasjonal offensiv,
med Kommisjonen som EECs ledende institusjon. Ministerrådet derimot består
av de nasjonale fagministrene og inkarnerer det mellomstatlige samarbeidet.
Både Kommisjonen og Ministerrådet er utøvende myndigheter, med det
europeiske parlament (fra mars 1958) som kontrollinstans. Dessuten ble det
opprettet en EF-domstol, tilsvarende ECSC-domstolen.

Det anglo-amerikanske særforhoidet styrkes midlertidig, men uten å
kunne blokkere en ytterligere styrket fransk-tysk akse - 1958-60
Ved siden av Suez hadde Frankrike også andre problemer i Nord-Affika.
Landet måtte sende mange av sine styrker direkte fra Vietnam til Algerie, der
en blodig kolonikrig utviklet seg fra 1954 av. Som et utslag av USAs
antikolonialistiske holdning nektet landet å støtte denne krigføringen. Krigen
førte til at Frankrikes fjerde republikk falt. Den femte republikk framsto høsten
1958, med ny konstitusjon som styrket presidentens stilling. Hva USA ikke
hadde regnet med var at de Gaulle, som ikke hadde noe godt forhold til
amerikanerne, skulle bli president. Han fikk avviklet krigen (selvstendighet
1962), og la vekt på at engasjementet i Algerie hadde vært så kostbart at
Frankrike ikke hadde råd til å utvikle sin egen atomstyrke, et prosjekt han
umiddelbart startet opp for å gi landet et nytt fundament som stormakt.
Det anglo-amerikanske særforhoidet var blitt kraftig svekket under
Suezkrisen, men de Gaulles bestrebelser på å styrke den tysk-franske aksen
ga engelske diplomater sjansen til å sette i verk en offensiv for å styrke
særforhoidet igjen. USAs egentlige interesse var et nærmere forhold til
Vest-Tyskland, som både ut fra folkemengde, geopolitisk lokalisering og
økonomisk dynamikk var det sentrale området for den atlantiske alliansens
sikkerhet. Men USA så at en fransk-tysk akse dominert av de Gaulle kunne
føre til at EEC ble en proteksjonistisk og lite USA-orientert blokk. For å
hindre en slik utvikling ble forholdet til England oppjustert. Blant annet ble
England i 1958/59 det eneste land som fikk en avtale om anledning til å trekke
på USAs kunnskap og ressurser innen atomteknologi. (USA hadde monopoli
sert kunnskapen på dette feltet i 1946, til stor irritasjon for engelskmennene,
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som hadde vært med på utviklingen av den.) Men England var helt avhengig
av amerikanske leveringssystemer. Frankrike derimot bygget opp sine
atomstyrker helt på egen hånd. Med egne atomstyrker ble vesteuropeerne
mindre skeptiske til massiv gjengjeldelse.
De Gaulle hadde vært skeptisk til EEC, men fra 1958 valgte han å gjøre
sin innflytelse gjeldende innen EEC. Hans visjon om Europa var forskjellig
både fra USAs og de europeiske føderalistenes. De europeiske splittelsene som
hadde skapt to verdenskriger skulle leges ved pan-europeisk integrasjon, en
konføderasjon bygget opp som et maktbalansesystem. Han var enig i de
franske konklusjonene om at USA ikke var til å stole på. Rent bortsett fra at
USAs garantier var ikke entydige i en tid med terrorbalanse, hadde USA
unnlatt å støtte Frankrike i Algerie. USAs innflytelse i Europa burde
minimeres, og det samme gjaldt England, USAs juniorpartner. Tyskland skulle
gjenforenes og sårene fra annen verdenskrig endelig leges. Maktbalansen skulle
inkludere Russland (de Gaulle håpet åpenbart at kommunismen var et
forbigående fenomen), som hadde vært Frankrikes tradisjonelle allierte mot
Tyskland. Innen konføderasjonen skulle kontinentets selvstendige stater, anført
av Tyskland og Frankrike, balansere hverandre i et komplisert system basert
på diplomati, traktater og mellomstatlige institusjoner.
De Gaulle gjorde riktignok forsøk på å etablere en treenighet av
stormakter. I 1958 foreslo han møter mellom Frankrike, England og USA for
gjensidig konsultasjon om verdenspolitikken, utenfor NATO. Han fikk ingen
respons, og fortsatte således den tidligere franske strategien med å styrke ParisBonn-aksen.
Høsten 1958 blusset supermaktenes uenighet om Berlin opp igjen. USSR
stilte et ultimatum til vestmaktene: enten måtte Berlin bli en FN-garantert fri
stat eller innlemmes i DDR. Ultimatumet ble avvist, men USA og England
vaklet her. Adenauer fryktet at USA kunne bestemme seg for å gi opp
forsvaret av Vest-Tyskland. Amerikansk støtte fortsatt ble ansett som foreløpig.
Da de Gaulle gikk inn for ytterligere å styrke den fransk-tyske aksen, så
Adenauer i dette en mulighet for å hindre at Vest-Tyskland ble skviset mellom
de to supermaktene.
Forhandlingene om et større frihandelsområde - startet av England i 1956
- fortsatte, men ble stoppet av de Gaulle i desember 1958. EFTA ble deretter
etablert i perioden fra desember 1958 til mai 1960 mellom England og de
vesteuropeiske landene som ikke var gått med i EEC. Målsetningen om
frihandel for industrivarer var realisert pr. 1970. Et slikt frihandelsområde, med
tollfrihet innad men nasjonalt spesifikke eksterne tollsatser, svarte til Englands
interesse for egne tollordninger med landene i Samveldet. Man kunne trekke
seg fra EFTA-samarbeidet på et års varsel, fra EEC kunne man ikke trekke
seg (rettere sagt sier ikke traktatene noe om dette spørsmålet). Tre EFTA-land
var nøytrale (Sverige, Sveits, Østerrike), fire i NATO (Danmark, England,
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Norge, Portugal), Portugal var sågar militærdiktatur. Eneste fellestrekk mellom
dem var at koordinering forbedret deres stilling i forhold til EEC. De seks
valgte sterk integrasjon, mens de sju valgte et minimum.
Alle disse tretten landene var medlemmer av OEEC. Innen OEEC hadde
England motarbeidet USAs utspill for å skape vesteuropeisk økonomisk
integrasjon basert på overnasjonale, føderalistiske prinsipper. Både ECSC og
senere EEC ble etablert uten engelsk medvirkning, men med støtte fra USA.
Men EEC hadde ikke før trådt i funksjon før de amerikanske myndighetene
var nødt til å revidere sin ubekymrede holdning til den vesteuropeiske
integrasjonen. Det amerikanske handelsoverskuddet sank kraftig i 1958,
framfor alt på grunn av at amerikanske innkjøp fra Vest-Europa økte samtidig
som amerikansk eksport dit falt relativt. Mens det amerikanske betalingsbalanseunderskuddet hadde vært omlag 1 milliard dollar hvert år tidligere på 1950tallet, økte det til 3,5 milliarder i 1958. Dermed kom plutselig dollaren og dens
forhold til USAs gullbeholdning i fokus, da offisielle institusjoner i utlandet
nå var i besittelse av mer dollars enn disse gullreservene.43 For første gang i
etterkrigstiden begynte amerikanske myndigheter å bekymre seg om at USAs
konkurranseevne på eksportmarkedene var svekket. Her avtegnet det seg en
potensiell motsetning mellom landets sikkerhetspolitiske og dets handelspo
litiske interesser.
En ekstra grunn til at USA bare et år før hadde støttet EEC var det
prinsipielle ønsket om å oppnå full konvertibilitet mellom valutaene i
vestblokken. De håpet at tysk innflytelse innen EEC kunne inspirere til fransk
innstramning i den økonomiske politikken. EEC førte til slik samordning, og
konvertibilitet ble etablert 19.12.1958. USA var fornøyd med at EEC dermed
bidro til mer liberal verdenshandel, men gjorde det samtidig klart at man ikke
lenger ville akseptere samme grad av regional proteksjonisme som da det rådet
knapphet på amerikanske dollar i Vest-Europa. USAs handelsoverskudd sank
ytterligere i 1959, og innen OEEC signaliserte USA at de allierte nå måtte
bidra til å bøte på det amerikanske betalingsunderskuddet. I denne situasjonen
var USA skeptisk til EFTA, og ønsket nå at alle diskusjoner om handelsliberalisering skulle skje innen GATT. OEEC ble således omorganisert til OECD
i 1960, med USA og Canada som fulle medlemmer (Japan kom med i 1964).
OECD skulle sikre at handelspolitisk uenighet mellom EEC og EFTA ikke
utviklet seg til ulempe for USA, stimulere disse landene til mer bistand utad,
koordinere den økonomiske politikken med bedring av den amerikanske
betalingsbalansen som et avgjørende siktemål. USAs viseutenriksminister
Dillon gjestet Europas hovedsteder og talte ikke lenger om gjenreisning, et
styrket NATO og nødvendigheten av integrasjon, men snarere om økt
amerikansk eksport og færre handelshindringer.44 En GATT-offensiv fulgte
raskt (Dillon-runden, 1960) med spesielt sikte på å få ned EFTA og EECs toll
mot USA. En betraktelig handelsliberalisering fant sted på 1960-tallet. USAs
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utspill forsøkte åpenbart å hindre at handelsintegrasjonen ble rent vesteurope
isk. Om alle tiltak for handelsliberalisering ble konsentrert i GATT, ville de
bli organisert langs en atlantisk akse, siden USAs innflytelse i GATT var stor.
Men slik både EEC, EFTA og OECD utviklet seg, symboliserte de at USAs
forsøk på atlantisk organisering av handelsforholdene var mislykket. OECD
er blitt et rådgivende forum for vestblokklandene, mens EEC og EFTA ble
sentrale i den regionale vesteuropeiske realøkonomiske integrasjonen.
Man anser ofte at NATO, Bretton Woods, EEC, EFTA og OECD
representerte den institusjonelle strukturen som sikret etterkrigstidens
økonomisk-politiske «gullalder» i Vest-Europa. Denne strukturen var først
ferdig etablert ved inngangen til 1959: NATO rustet opp med atomvåpen,
Bretton Woods-systemet med konvertibilitet mellom de viktigste valutaene,
en gryende bevissthet om at USA og EF kunne bli handelsblokker, England
på siden med sitt Samvelde, et EFTA av mindre betydningsfulle vesteuropeiske
småstater, samt et rent rådgivende OECD.
Englands innflytelse på USA hadde ført til atlantisk sikkerhetspolitisk
integrasjon innen NATO-alliansen, og USAs preferanse for EPU og EEC
hadde ført til konvertibilitet med dollar som verdensvaluta, hvorved også den
montære integrasjonen var atlantisk organisert. Men EEC ble også kjernen i
en vesteuropeisk realøkonomisk integrasjonsprosess, og konsoliderte et spesielt
vesteuropeisk integrasjonsspor med tilknytning til handel og rettsforhold.
England ble snart nødt til å revurdere sitt forhold til dette integrasjonssporet.

USA får England med på sin politikk for et samlet Vest-Europa, men
Frankrike blokkerer - 1961-63
Da Kennedy overtok som president i 1961 sto han fram som en ung entusiast
som skulle gi USA en ny start. Forholdet til Vest-Europa sto sentralt: USA
var plaget av kronisk betalingsunderskudd, svak økonomisk vekst og en
unyansert atomstrategi. Vest-Europa hadde betalingsoverskudd (særlig
Vest-Tyskland), høy vekst og egne atomvåpensystemer under utvikling
(Frankrike, England). Kennedys «Grand Design» var et sett av økonomiske
og militærpolitiske utspill overfor Vest-Europa: Trade expansion act (vedtatt
1962) tillot amerikanske forhandlere i GATT å redusere tollsatser for å sikre
et atlantisk frihandelsområde, hvilket ville stimulere den økonomiske veksten
i USA.45 Britisk medlemskap i EEC skulle nøytralisere den fransk-tyske aksen
slik at EEC ble en stabil brikke i det atlantiske samarbeidet. USA ville
konsentrere seg mer om konfliktene i den tredje verden, som nå ble ansett som
viktigst.46 Gjennom effektivt samarbeid med EEC kunne Vest-Tysklands
overskudd settes inn både i bistand til den tredje verden og i finansiering av
amerikanske tropper i Vest-Europa.
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Kennedy’s «Grand Design» symboliserte også et mer fundamentalt vende
punkt. Alle etterkrigs-administrasjoner før Kennedy hadde ansett USAs rolle
i Vest-Europa som midlertidig. Men nå stilte amerikanerne ikke lenger
spørsmålstegn ved sitt globale engasjement: både Kennedys og Johnsons
administrasjoner var opptatt av å befeste USAs verdensmakt. USAs militære
nærvær - i Europa og ellers langs randsonen - var ikke lenger midlertidig.
Under valgkampen spillte Kennedy på frykten for sovjetisk forsprang i
langtrekkende raketter (ICBM). I realiteten var den strategiske balansen pr.
1960 i favør av USA, som raskt hadde utviklet egne og bedre ICBM. Men
situasjonen var nå den at hver supermakt kunne sende raketter mot hverandres
område og ødelegge byer og strategiske punkter. Selv ved et stort overraskel
sesangrep ffa den ene part ville den andre part alltid ha kapasitet til å svare
med et «annetslag» som truet den opprinnelige agressoren.
Situasjonen med gjensidig avskrekking skjerpet spenningene mellom USA
og Vest-Europa. USAs overlegne styrke i atomvåpen skulle opprinnelig
skremme USSR fra et konvensjonelt angrep på Vest-Europa. Men nå som USA
var sårbart, ville USA virkelig svare dersom Vest-Europa ble angrepet?
Situasjonen der USA garanterte Vest-Europas sikkerhet skapte en syklisk
bevegelse innen det atlantiske området gjennom resten av den kalde krigen.
Når USA var inne i en opprustningsfase krevde vesteuropeerne fjerning av
raketter, for da dominerte frykten for at supermaktskonflikten skulle føre til
åpen krig i Europa. Men når USA gikk inn for avspenning, fryktet vesteuro
peerne at avskrekkingen skulle miste sin overbevisningskraft, og krevde flere
raketter.47 Vest-Europa fungerte altså modererende på USAs veksling mellom
opprustning og avspenning.
Kennedys versjon av oppdemningsstrategien ble kaltfleksibel respons, og
var et brudd med den forrige administrasjonens massive gjengjeldelse. USA
ville ikke lenger svare unyansert med atomvåpen, men reagere med egnede
midler i forhold til konfliktens karakter. Aggresjon i den tredje verden var som
regel av konvensjonell karakter og skulle besvares med slike midler. Angrep
skulle besvares med den type voldsmakt som var nødvendig for å slå det
tilbake. Slo dette feil, trappet man kontrollert opp til neste nivå for voldsmakt.
Doktrinen betød at Vest-Europa måtte ha større konvensjonelle styrker.
Dessuten betød elementet av fleksibilitet at et amerikansk angrep på
østeuropeiske mål kunne inngå som ledd i bekjempelsen av angrep mot
amerikanske interesser annetsteds i verden, f. eks. i Midt-Østen.
USAs dominans innen NATO betød mindre enn man skulle tro så lenge
de europeiske medlemslandene (bortsett ffa Vest-Tyskland) aldri la store deler
av sine styrker inn under NATOs integrerte kommando. NATO-styrkene ble
aldri så store som planlagt.48 NATO-staben ble i stor grad et byråkrati med
liten makt over de nasjonale forsvarene. Kennedy administrasjonen ville styrke
samarbeidet i NATO og håpet at fleksibel respons tok høyde for Vest-Europas
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skepsis overfor massiv gjengjeldelse. Ironisk nok ble ikke Vest-Europa
betrygget. Fleksibel respons krevde at USA måtte kontrollere hele spektret av
militære stridskrefter, og ikke alle de allierte var glade for den økte kontroll
USA derved fikk med NATO. Vest-europeiske politikere og militære ledere
hadde vent seg til å tro på massiv gjengjeldelse, på at trusselen om rask
gjengjeldelse med atomvåpen holdt USSR ute av Vest-Europa. Fleksibel
respons krevde større konvensjonelle styrker under NATO, og signaliserte
dermed at konvensjonell krig i Europa var tenkelig. Ikke alle de allierte godtok
USAs argumenter om at den konvensjonelle balansen mellom NATO og USSR
var så ugunstig for NATO. Dessuten var økte militærutgifter og mer verneplikt
meget upopulært. England opphevet verneplikten sent på 1950-tallet. NATO
ble ikke enige om fleksibel respons før i 1967, men da var strategien
urealistisk gitt at Frankrike var ute av det militære samarbeidet.
En ytterligere grunn til USAs nye offensiv var administrasjonens frykt for
Vest-Tysklands utvikling etter Adenauer, som nå var 85 år gammel. Man
fryktet tilbakeslag til mellomkrigstidens ustabile regjeringer, og særlig at
nasjonalistiske fløyer i Adenauers parti CDU skulle kreve egne tyske
atomvåpen, noe Vest-Tyskland hadde gitt avkall på i 1954. Kennedyadministrasjonen utviklet ideen om en en «Multi-lateral force» (MLF) nettopp
for å gi Vest-Tyskland en plass som deltaker i atomforsvaret uten at landet
selv fikk ha atomstyrker. NATO skulle ha marinefartøyer med mannskap fra
alle land, og USA ville i spesielle situasjoner utstyre disse med atomstridshoder.
Selv om forholdet mellom Macmillan og Kennedy var godt, ble England
stadig mer underlegen innen det anglo-amerikanske særforholdet. Englands
betydning for NATO ble mindre etter at Vest-Tyskland ble medlem og
etterhvert fikk større væpnede styrker enn England, styrker som var samlet på
grensen mot øst, mens Englands gjenværende styrker var spredd over hele
kloden. Vest-Tyskland produserte nå 20 % av verdens industrivarer, mens
Englands økonomiske problemer ble stadig mer åpenbare. Avkolonisering og
valutakonvertibilitet gjorde at Samveldets betydning for engelsk økonomi ble
stadig mindre, mens handelen med de seks EEC-landene ble stadig viktigere.
Englands posisjon i EFTA viste seg av liten verdi så lenge EEC viste seg å
være en suksess. Dermed lå det i kortene at England snart måtte oppgi sin
motstand mot EEC-medlemskap, og dermed hadde USAs målsetning om å få
England inn i EEC endelig muligheten til å lykkes.
USA økte presset på England i 1960, Eisenhowers siste år. Allerede før
Kennedy kom til makten hadde den engelske regjeringen bestemt seg.
Kennedys «Grand Design» innebar at USA skulle få et særforhold til VestEuropa som helhet heller enn bare til England, men Kennedy antydet at
England som medlem av EEC hadde en sjanse til å fastholde særforholdet,49
siden England her kunne være en motvekt mot de Gaulle. Benelux sto også
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på dette synet. Særlig fryktet man at de Gaulle skulle gjøre EEC til en
innadvendt, proteksjonistisk blokk. Bare Frankrike og et mindretall av tyske
kristelig-demokrater tvilte på om et utvidet EEC ville fungere godt.
De Gaulle hadde lansert ideer om nye former for politisk samarbeid som
kunne lede EEC i retning av en konføderasjon. I februar 1961 nedsatte EECs
regjeringsoverhoder Fouchet-kommisjonen som utdypet slike synspunkter.
Planer for koordinering av forsvars- og sikkerhets-politikk utenfor Roma-traktaten ble lagt fram tidlig i 1962, men EEC-landene kom aldri til enighet.
Benelux-landene fryktet blant annet at NATOs rolle ville bli redusert.
Likeledes fryktet EEC-Kommisjonen å tape innflytelse. Planen ble framfor alt
forpurret i påvente av beslutning om engelsk medlemskap, igjen ut fra tanken
om at dette ville nøytralisere de Gaulle.
I slutten av juli 1961 kunngjorde Macmillan at England ville søke
EEC-medlemskap. Han hevdet offensivt at England bare kunne bli ledende i
verdenspolitikken igjen ved å vinne ledelsen innen Vest-Europa. Brusselbyråkratiets føderalistiske ambisjoner kunne ignoreres. Her var de Gaulle og
Macmillan på linje: Europa skulle forbli et «Europa av stater». Beslutningen
om tilnærming til EEC hadde også en innenrikspolitisk side: Den konservative
regjeringen håpet å slippe ansvaret for nødvendige men upopulære tiltak for
på restrukturere den tilbakeliggende engelske industrien, tiltak som istedet
kunne belastes økonomisk konkurranse som følge av EEC-medlemskap.
Englands samtaler med EEC startet i 1961, og var muligens nær ved
kompromiss sent i 1962.50 Med England søkte også Danmark, Ireland og Norge
(mer nølende i april 1962).
Kennedys «Grand Design» innebar et utvidet EEC, og Frankrikes velvilje
var derfor sentral.51 Samtidig ønsket USA å beholde sitt atomvåpenmonopol
gjennom å sikre seg kontroll både med Englands og Frankrikes atomvåpen.
Disse, hevdet USA, økte faren for slik atomkrig som fleksibel respons skulle
forhindre. I 1962 kritiserte forsvarsminister McNamara sågar disse styrkene
i en krassere tone enn Kennedy likte. Når de Gaulle igjen henvendte seg til
USA med forslag om treparts konsultasjoner om verdenspolitikken, svarte USA
med et forslag om generelle diskusjoner om prinsippene for atomvåpenstrategi.
De Gaulle gjennomskuet dette som et avledningsforsøk, og betonte at
Frankrikes atomstyrker ikke var avhengig av amerikansk materiell. Kennedy
og de Gaulle møttes i mai/juni 1961, men konflikten mellom de to økte. Dette
var framfor alt en strid om hvordan Vest-Tyskland kunne bindes. USAs visjon
om et atlantisk fellesskap, et EEC utvidet med England, og utstrakt frihandel
over Atlanteren, sto mot Frankrikes visjon om en franskdominert kontinental
konføderasjon. England sto for en global og militær orientering og USA håpet
at de ville mobilisere vesteuropeiske ressurser for å bekjempe fattigdom og
kommunisme i den tredje verden. Men USA hadde også motforestillinger, og
derfor satte man som betingelse for å støtte Englands EEC-tilnærming at både
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EFTA og Samveldet ble avviklet, og dessuten at England firte på sin motstand
mot politisk union. Slik union, mente USA, kunne bidra til fortsatt stabilitet
i Vest-Tyskland om Adenauer gikk av. Den fransk-tyske aksen holdt imidlertid
stand overfor de anglo-amerikanske forsøkene på å få EEC utvidet.
To begivenheter styrket de vesteuropeiske alliertes skepsis til USAs omsorg
for Vest-Europa: Berlin-krisen førte i 1961 til at Berlin-muren ble bygget for
å hindre øst-tyskere å flykte. Til tross for at Adenauer hadde nærmet seg de
vestlige landene, var han av hensyn til samholdet i sitt kristelig-demokratiske
parti forpliktet til å holde på tysk gjenforening som en absolutt betingelse.
England og USA ville derimot helst akseptere delingen av Tyskland, men holdt
på gjenforening bare for å tekkes den gamle. Kennedy gikk ikke lenger enn
til å kreve Berlins frihet, kommunikasjoner med de vestlige landene og fortsatt
alliert tilstedeværelse. Han forhandlet direkte med USSR og samtidig gikk
NATO på sin side inn for å øke de konvensjonelle styrkene, noe Frankrike og
Vest-Tyskland hevdet ville svekke atomavskrekkingen. I november 1961
møttes Kennedy og Adenauer til et møte så uvennlig at referatet ble brent
etterpå. Dette stimulerte tilnærmingen mellom Adenauer og de Gaulle.52
Tilsvarende viste Cuba-krisen i 1962 at USA kunne bevege seg på randen
av å starte en atomkrig, som raskt ville ha truet Vest-Europa med utslettelse,
uten å legge særlig vekt på å konsultere med de allierte der. De vest-europeiske allierte merket i dette og andre tilfelle at for USA betød konsultasjon som
regel informasjon om beslutninger USA allerede hadde truffet.
USAs kritikk av de selvstendige vest-europeiske avskrekkingsvåpnene
styrket de Gaulles konklusjon om at USA bare siktet mot å gjøre landene i
Vest-Europa til sine satelitter. De Gaulle var også irritert over Kennedys signal
om at redusert amerikansk toll på industrivarer forutsatte at EEC senket
jordbrukstollen, som var fordelaktig for Frankrike. Engelsk medlemskap ville
svekke motstanden mot et slikt kompromiss. Adenauer hadde på sin side også
andre grunner til å tvile på engelsk medlemskap, det ville øke konkurranse
presset mot tyske kullgruver og Vest-Tyskland ville bli nødt til å støtte pundet.
På fransk side var det en viss ambivalens: som USA fryktet man et unkontrollert, revansjistisk Tyskland etter Adenauer. Under Cuba-krisen hadde de Gaulle
også poengtert at Frankrike ville være en lojal alliert til USA i tilfelle krig,
men på selvstendig basis. Dette var likevel ikke nok til at de Gaulle endret
mening om britisk medlemskap i EEC.
England ønsket å forene tre målsetninger: fortsatt særforhold til USA,
fortsatt selvstendig atomvåpenbasert maktposisjon, og medlemskap i EEC.
Mellom høsten 1962 og våren 1963 kom alle disse tre målsetningene i konflikt.
England trengte amerikanske leveringssystemer for sine atomvåpen, og
Eisenhower hadde lovet Macmillan Skybolt-raketter. Kennedy administrasjonen
skrinla dette programmed og håpet at England dermed ville overføre kontrollen
med sine atomstyrker til MLF, hvorved amerikansk kontroll ville bli gradvis
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sikxet. Macmillan oppnådde imidlertid i Nassauavtalen (desember 1962) tilsagn
om amerikanske Polarisraketter mot å sikre USA fortsatte baser i England.
Avtalen inneholdt en antydning om at Englands styrker skulle underordnes
MLF innen NATO, men England fikk anledning til å bruke Polaris uavhengig
av USA om overordnede nasjonale interesser var truet.
Allerede før Nassauavtalen hadde Macmillan hatt et møte (14.12.1962)
med de Gaulle og understreket at England både ville inn i EEC og ha Polaris.
Dette styrket ytterligere de Gaulles skepsis til engelsk medlemskap: England
gjorde seg stadig mer avhengig av USA i sikkerhetspolitikken, og ville
samtidig integreres økonomisk innen EEC. Ved offentliggjøringen av
Nassauavtalen kom så de Gaulles berømte veto (14.1.1963) til engelsk
medlemskap.53 Hans veto var fullt tillatt i følge Roma-traktaten. Dette var det
endelige nederlag for Kennedys Grand Design.
Bare åtte dager etter pressekonferansen underskrev de Gaulle og Adenauer
en fransk tysk vennskapsavtale som ytterligere styrket Bonn/Paris-aksen. De
Gaulle så her kjernen i en europeisk konføderasjon. Adenauers linje var fortsatt
at Vest-Tyskland bare kunne få full anerkjennelse gjennom samarbeid med den
gamle erkefienden Frankrike. Men i oktober 1963 var Adenauer manøvrert ut.
En mer atlantisk orientert fraksjon innen det tyske kristelig-demokratiske
partiet overtok. Som nevnt hadde Erhard på 50-tallet hatt mer sympati med
Englands frihandelsforslag enn med EEC-forslaget.
For første gang siden tilnærmingen etter Suez 1956 ble den fransk-tyske
aksen nå svekket. Men til forskjell fra forrige gang en slik svekkelse inntrådte
(EDC-sammenbruddet i 1954) fikk man nå ingen anglo-amerikansk offensiv.
Snarere gikk tendensen i retning av økende isolasjon mellom alle de fire
hovedlandene, som vi nå skal vise.

Integrasjonsprobiemer langs begge akser - 1963-68
De følgende år ble preget av økende problemer innenfor de to integrasjonssporene som var blitt konsolidert i 1962/63. Dette må ses i sammenheng med
at de fire involverte stormaktene gjennom denne høykonjunkturperioden i
økende grad ble innadvendt i sin politikk. For best mulig å fastholde
kronologien, skal vi i det følgende først se på tilbakeslaget i den europeiske
integrasjonen, som tok form av en svekket ffansk/tysk akse. Frankrike skapte
også problemer for den atlantiske integrasjonen ved å trekke seg ut av NATO.
Deretter behandles Vest-Tysklands økende selvstendighet. De monetære
aspektene ved den atlantiske integrasjonen ble i økende grad problematiske i
annen halvdel av 1960-tallet, og USAs forhold til EEC-integrasjonen diskuteres
i denne forbindelse.
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Etter at England var stengt ute i 1963, motsatte de Gaulle seg Kommisjonens
forsøk på å styrke de overnasjonale aspektene ved integrasjonen. I følge Roma
traktatens tidsplan skulle man gå over fra veto til flertallsprinsipp i de fleste
avgjørelser fra januar 1966. Kommisjonens aktive president, Walter Hallstein,
presset på for å gi EF sentralt en uavhengig finansieringskilde (tollinntektene
fra tredjeland), hvilket ville redusere medlemslandenes kontroll over
EF-apparatet. Parallelt foreslo han derfor økt makt til Europa-parlamentet.
Bortsett fra de Gaulles prinsipielle konføderalisme, reflekterte franskmennenes
holdning at den fransk/tyske aksen var svekket. Gitt Vest-Tysklands
økonomiske mirakel og Erhard som kansler, var det i det hele tatt tvilsomt om
de lenger kunne håpe på å kontrollere denne giganten via overnasjonale
EEC-organer. Snarere fryktet de at Vest-Tyskland skulle bli dominerende.
Hallstein mislyktes i få i stand et bytte der Frankrike aksepterte større
ovemasjonal integrasjon i bytte mot tysk aksept av den felles jordbrukspolitik
ken. I 1965 satte de Gaulle i verk boykott av Ministerrådet (den tomme stols
krise). Luxembourgkompromisset av januar 1966 ga medlemslandene anledning
til fortsatt å ty til veto i Ministerrådet dersom «meget viktige interesser» sto
på spill.54 Landene inngikk en uformell avtale om å begrense Kommisjonens
aktivisme. Siden det er et uavklaret forhold mellom prinsippene om
overnasjonalitet og mellomstatlig samarbeid i Roma-traktaten, tippet balansen
nå i retning av mellomstatlig samarbeid, som dominerte i hele perioden
1966-85. Tyskland og Frankrike balanserte hverandre. Ministerrådet var i
denne perioden det dominerende organ i EEC. Betydningen av COREPER (The
Committee of the Council's Permanent Representatives) økte tilsvarende. Her
kjøpslo de enkelte regjeringene gjennom sine permanent stasjonerte
representanter i Brussel. Det organ som klarest fastholdt forpliktelsen overfor
de føderalistiske målsetningene, var antakelig EEC-domstolen. I 1967 ble en
ny engelsk søknad blokkert av de Gaulle.
Spenningene i det atlantiske området utviklet seg først innen NATO. Mens
øst/vest-forholdet gikk mot strategisk balanse, kom - som det ironisk er sagt
- det eneste alvorlige angrep mot NATO fra Frankrike. I 1966 fastslo de
Gaulle at bare Frankrike skulle bestemme over de franske militære styrkene.
Han trakk Frankrike ut av NATOs integrerte kommando og nektet automatisk
bruk av fransk land og luftterritorium. NATO måtte flytte til Belgia og forlate
hovedkvarter og infrastruktur som amerikanerne hadde investert kraftig i. I en
anspent situasjon ville Frankrikes utbrudd vært dramatisk. NATO-området var
delt i to, da Alpene stengte for enkel kommunikasjon mellom Italia og
Sør-Tyskland. NATO-troppene i Sør-Tyskland måtte forsynes via Nederland
og Rhinen, hvilket ga økt sårbarhet.55 Frankrike var til en viss grad gratispas
sasjer, da landet geografisk lå midt inne i NATO, og klart hadde interesse av
fortsatt amerikansk tilstedeværelse i Vest-Tyskland.56
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USAs totale rustningsutgifter var redusert under Eisenhower, men de
eksploderte med Kennedys fleksible respons og Johnsons praktisering av denne
strategien i Vietnam. Frankrikes tilbaketrekning fra NATO gjorde at USA
måtte bære enda flere av kostnadene ved forsvaret av Vest-Europa. USAs
globale engasjement ble utvidet på mange felter. I den tredje verden
kombinerte USA økonomisk utviklingshjelp med «counterinsurgency» og
militære inngrep. EEC og de europeiske stormaktene kunne derimot i større
grad leve med venstreorienterte regimer og var kritiske til USAs reduksjonistiske tolkning av nasjonalismen i den tredje verden som uttrykk bare for
verdenskommunismens ekspansjon. Særlig kritikken av Vietnamkrigen og av
USAs støtte til Israel i 1967-krigen var høylydt.
Vest-Tysklands økonomiske mirakel fortsatte på 60-tallet. Landet
konsoliderte sin utenrikspolitiske selvstendighet, det var nå ikke lenger en
underlegen taper, men en priviligert partner. Erhard startet i oktober 1963 en
mer uavhengig politikk i forhold til østlige naboland, hvilket irriterte både
Frankrike og USSR. I 1966 overtok den «store koalisjonen» mellom
sosialdemokrater, kristeligdemokrater og CSU, med Brandt som utenriksminis
ter. Deretter ble Brandt kansler fra 1970 i koalisjonen mellom Sosialdemokra
ter og Fridemokrater. Østpolitikken ble mer markert, og skapte omfattende
økonomiske, kulturelle og politiske bånd til de østlige naboene og til USSR.
Forsvaret av Vest-Tyskland var fortsatt helt avhengig av USAs atomavskrekking. Slik var NATO en sentral betingelse for østpolitikken: Vest-Tys
klands diplomati fikk et kvasi-nøytralt preg ved at landet ikke hadde uavhengig
militær makt, men var et protektorat sikret av USAs atomvåpenstrategi. Også
de andre NATO-medlemmene fikk større selvstendighet, og slik ble spenninge
ne innen NATO etterhvert dempet.
Denne politikken var faktisk en fordel for USA, trass i mishag fra den
siden. Johnsonadministrasjonen mente at tilnærming til Moskva kunne gi en
løsning i Vietnam. Hvis USA og USSR skulle bli enige om Europa, måtte
delingen av Tyskland aksepteres. Under Adenauer hadde USA vært nødt til
å støtte hans krav om førkrigsgrensene og eksklusiv legitimitet som tysk stat.
Nå ga vest-tyskeme selv opp denne holdningen, og Johnson kunne tilnærme
seg Moskva. USSRs invasjon i Tsjekkoslovakia (august 1968) ga NATO en
ny vår. USA hadde da åpnet fredsforhandlinger i forhold til Vietnam, og i
Vest-Tyskland var nå overskuddet i utenriksøkonomien så stort at man ikke
lenger var så kritiske til krav om mer betaling for de amerikanske troppestyrk
ene. Men de atlantiske problemene skiftet nå til pengesystemet.
Bretton Woods systemet var et system med faste kurser som kunne justeres
bare ved «fundemental ulikevekt», og der dollaren hadde en fast pris i gull.
Før konvertibilitet ble oppnådd (1959) var det dollarknapphet og lite relevant
å veksle inn dollar i gull. USA hadde kronisk underskudd på betalingsbalansen,
men fortsatt overskudd på handelsbalansen, så betalingsunderskuddet var skapt
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av utenlandsinvesteringer og overføringer (militær, o.a. bistand) som ikke
defineres som handel. Innen Bretton Woods-systemet hadde dollaren
reservevalutastatus, og alle sentralbanker la opp dollarreserver.
Bistandsoverføringer kom fra den amerikanske staten. Amerikanske
offentlige budsjetter har vært i kronisk underskudd siden Kennedy/Johnsons
offensiv startet i 1961. USA skulle gjenreises som «Great Society» både
innenlands og utenlands. Begrunnelsen ble hentet i keynesiansk økonomisk
teori. Kennedy trodde at hans ekspansive økonomiske politikk ville gi mye
høyere vekst enn Eisenhowers forsiktige politikk hadde gitt. Dette ville gi
større offentlige inntekter til å sette inn mot USAs indre problemer, særlig
sosialpolitiske programmer, som ikke minst skulle dempe den raseuro som
fulgte i kjølvannet av borgerrettsbevegelsen. USAs ytre ambisjoner var
samtidig større enn noen sinne: man skulle fastholde militær overlegenhet og
bekjempe ustabilitet i den tredje verden.
Realiteten var at skattetrykket sank, mens BNP-veksten ikke var
tilstrekkelig til å unngå underskudd. Innen fastkurssystemet ble dollaren
tiltakende overvurdert, hvilket fordyret amerikanske varer i forhold til
utenlandske. Amerikansk kapital ble fristet til å satse mer på utenlands
investeringer. Både fagforenings- og næringsinteresser i hjemmemarkedsindustrien protesterte, og de multinasjonale selskapene ble hemmet av regjeringens
forsøk på å løse problemene ved kapitalkontroll. Innen det atlantiske området
mistet aksen Washington-London fra nå av raskt betydning i forhold til aksen
USA/EF i økonomisk-politiske spørsmål, og aksen USA/de NATO-allierte i
sikkerhetspolitiske saker.
Disse forholdene skapte etter hvert forventninger om en devaluering av
dollaren innen Bretton Woods systemet. I første omgang ble slike forventnin
ger avledet ved spekulasjon mot det britiske pundet. Dette passet USA godt
og reflekterte at særforholdet USA/England ble stadig mindre spesielt.57 Pundet
ble devaluert mot slutten av 1967.
Trass i vellykkede GATT-runder (særlig for liberalisering av industrieksporten) økte de handelspolitiske spenningene mellom USA og England. I
1967 besluttet EEC - nå omdøpt til EF - å sette i gang den felles jordbruks
politikken (CAP), som ble EFs første virkelig felles politikk. For å oppnå felles
prisnivå ble importprisene gjennom toll økt til EF-nivå, og EF-produkter ble
lagret i tilfelle overproduksjon. Planer om strukturrasjonalisering ble raskt
trenert. CAP ble vedtatt i en hestehandel der Frankrike ble sikret større
jordbrukseksport til Vest-Tyskland mot å avta flere av deres industrivarer. CAP
var ikke før trådt i kraft, så falt jordbruksprisene i verdensøkonomien kraftig.
CAP-prisene ble dermed liggende på et høyt nivå, og EF ble det viktigste
redskap for kontinental-europeisk jordbruksproteksjonisme.58 Bøndene forsvarte
prisgarantisystemet lidenskapelig. Etterhvert gikk nesten alle EFs midler til
prissubsidier under CAP. Da jordbrukseksporten ble en stadig viktigere del av
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USAs handel med EEC, ble dette raskt et permanent stridspunkt på tvers av
Atlanteren.
Så lenge USA hadde overskudd på handelsbalansen kunne betalingsunder
skuddet legitimeres ved at det ga kreditorene forskudd på resultatene av
amerikansk produktivitet. Men i 1968-69 sank også handelsbalansen mot
nullpunktet, og 1971 ble første år med handelsunderskudd siden 1883. USA
måtte nå enten føre mindre ekspansiv finanspolitikk (noe som kunne skape
arbeidsløshet), devaluere (noe som ville øke ustabiliteten i valutasystemet og
føre til store kontroverser med allierte i vestblokken), eller innføre proteksjo
nisme (noe som ville bryte trenden i retning av friere handel og øke prisene
i USA). 1 1968 ble finanspolitikken strammet og skattene økt. 1969 ble eneste
år siden 1960 uten underskudd på statsbudsjettet. Federal Reserve strammet
pengepolitikken. Resultatet var stagflasjon, og da Nixon tok over i januar 1969
hadde etterkrigstidens kraftigste krise startet.59
Samtidig med atskillelsen av de to integrasjons sporene skjer altså en
«nasjonalisering» av forholdene innad i de fire involverte stormaktene: USAs
problemer viser seg både i Vietnamkrigen, i borgerretts-/sosialpolitisk
mobilisering og med pengekrisene. For England var svak økonomisk utvikling
sammenliknet med resten av landene i vestblokken et stort problem. Frankrikes
økende selvstendighet viste seg med utmeldelsen av NATO og i de Gaulles
særegne visjoner om alleuropeisk konføderalistisk integrasjon. Vest-Tysklands
selvstendighet lå særlig i østpolitikken. Utvides perspektivet til andre land i
Vest-Europa gjelder det samme: utbyggingen av velferdsstaten i en periode
med ekspansivt økonomisk klima bidro til å styrke den nasjonale identiteten
og svekke det som måtte ha vært av tilløp til all(vest)europeisk identitetsdann
else. Allerede på slutten av 1960-tallet lå det i kortene at reaksjonene på 1970tallets økonomiske problemer kom til å bli nasjonalt spesifikke.

Valutakriser og avspenning svekker den atlantiske aksen, men vesteuro
peiske integrasjonsforsøk er lite vellykkede - 1969-73
Da den republikanske president Nixon overtok fra og med 1969 måtte han,
som Eisenhower i 1953-60, kutte ned på militærutgifter og globalt engasjement
etter år med overstadig vekst.60 Dette var desto vanskeligere fordi 1960-tallets
ekspansive økonomiske klima var i ferd med å slå over i økonomisk nedgang.
Kennedys opprustning hadde skapt temporær stabilitet i øst/vest-konflikten.
USA hadde på 1960-tallet fått et forsprang i rustningskappløpet takket være
MIRV-teknologien (raketter med flere uavhengig styrbare stridshoder). Men
USSR hadde nå hentet inn forspranget, bygget ut sin marine og økte sitt
globale engasjement, særlig i Afrika (Angola og Afrikas Horn). I 1969 hadde
supermaktene nådd strategisk likevekt. Fleksibel respons hadde ført til utstrakt
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diplomatisk kommunikasjon mellom supermaktene. I en situasjon preget av
«MAD» (mutual assured destruction, terrorbalanse), var åpne linjer for dialog
livsviktig. Opprustning ble legitimert som en forutsetning for avspenning.
Avspenning på slikt nivå kunne gjøre USSR mer imøtekommende, orientert
mot indre reformer. Økt internasjonalt samkvem skapte økt gjensidig
avhengighet. Ideene om avspenningspolitikk (detente), utviklet under Johnson,
ble rendyrket av Nixon-administrasjonen i et forsøk på å løse de økonomiske
problemene USA var kommet opp i.
Nixon og Kissinger (sikkerhetsrådgiver, senere utenriksminister) la ikke
opp til å redusere USAs rolle, men å redusere kostnadene knyttet til rollen som
vestblokkens verdenspoliti. Deres diplomatiske formel var avspenning med
USSR og allianser med utvalgte regimer i den tredje verden. Amerikansk
politisk opinion var preget av reaksjonen på Vietnam. Forslag om fortsatt
opprustning var sjanseløse i Kongressen. Verneplikten ble avviklet og USA
sto i 1973 tilbake med profesjonell hær, hvilket betød høyere utgifter til
militære mannskaper.
I forhold til USSR satset satset Nixon på nedrustningsavtaler: SALT I
fastsatte en likevekt såpass lav at det ikke krevdes store nye uttellinger fra
Kongressen. Våpenkappløpet skulle stabiliseres på et håndterbart nivå, mens
USSR skulle holdes innenfor sitt interesseområde. Utnyttelse av konflikten
mellom USSR og Kina i denne forbindelse var forøvrig et av den nye
administrasjonens smarteste trekk. Med strategisk likevekt ble konvensjonelle
styrker viktigere. Siden situasjonen på hjemmefronten var blokkert, økte USA
presset på de allierte i Vest-Europa for deling av byrdene. Videre førte Nixon
og Kissinger et hyperaktivet diplomati for å få regionale stormakter til å
balansere USSR i den tredje verden.
Som følge av det «motsykliske» forholdet mellom USA og Vest-Europa
i sikkerhetspolitikken førte avspenningsstrategien til at vesteuropeiske politikere
fryktet at deres stemme ikke ville bli hørt i dialogen mellom de to supermakte
ne. I overbevisning om at Vest-Europa måtte stå fram som en selvstendig aktør
foreslo Davignon-planen (1970) samordning av utenrikspolitikk utenfor EFs
institusjoner, da ovemasjonal samordning var umulig. Dette Europeiske
Politiske Samarbeid (EPC) mellom utenriksministre, diplomater og og
ambassadører ble en suksess, og en ny Davignon-rapport ble lagt fram på
toppmøtet i 1973.
Davignon-komitéen var nedsatt på Haagmøtet i desember 1969. Møtet er
blitt kalt den viktigste begivenhet i EF siden Roma-traktaten, med beslutninger
om utvidelse av EF, nye områder for felles politikk og nye institusjonelle
løsninger. Bakgrunnen for denne begynnende opptur i integrasjonsprosessen
var utviklingen i Frankrike etter de Gaulles fall i april 1969. Franskmennene
var særlig bekymret over Vest-Tysklands økonomiske mirakel og mulig
samling av Tyskland som følge av østpolitikken. Den nye presidenten,

42

Pompidou, signaliserte på et toppmøte at Frankrike var villig til å akseptere
engelsk medlemskap i EF, dersom CAP ble gjennomført fullt ut. England
kunne bistå Frankrike i bestrebelsene på å balansere et stadig sterkere
Vest-Tyskland. Dette interessefellesskapet mellom England og Frankrike var
noe helt nytt. I tro på at engelsk medlemskap ville bedre samarbeidsforholdene
med EF, så USA også med velvilje på denne utviklingen. Etter forhandlinger
siden sommeren 1970 ble England, samt Danmark og Irland, medlemmer fra
1973.
Når det gjelder pengesystemet flyttet spekulasjonsbevegelsene innen
Bretton Woods-systemet seg i løpet av 1968 til francen. Høsten 1969 ble
francen devaluert og den tyske marken revaluert. I begge land hindret
jordbruksinteressene justering av de felles jordbruksprisene. For å fastholde
det opprinnelige nivået etablerte man et system med Monetary Compensation
Amounts (MCA), overføringer til land som tapte på valutakursendringer. Idet
kursene fortsatte å flyte, ble systemet meget komplisert. MCA skulle fastholdes
til EF utviklet en egen samordnet pengepolitikk. Som vi nå skal se, tok det
lang tid.
Med referanse til disse problemene nedsatte Ministerrådet i mars 1970
Wemer-komitéen, som i oktober la fram et detaljert opplegg og timeplan for
etablering av økonomisk og monetær union (EMU). Planen hevdet at
samordning av EF-landenes økonomiske politikk måtte skje samtidig med
monetær integrasjon: innsnevring av området for valutakursfluktuasjoner,
integrasjon av kapitalmarkeder, opprettelse av felles valuta og EF-sentralbank.
Planen skulle realiseres i tre steg av tre år, og EMU være etablert i 1980.
Planen ble vedtatt i 1971. Da var forholdene på finansmarkedene meget
ustabile igjen, som følge av utviklingen i USA.
Som en respons på stagflasjonsproblemet førte Republikanerne i USA
stram penge- og finanspolitikk i 1969-70. Dette ga tilbakeslag ved Kongressvalgene i 1970. Nettopp da Nixon la opp til å kompensere med mer ekspansiv
politikk, nådde spekulasjonsbølgen ffam til kjernen i Bretton Woods-systemet,
dollaren. Hele våren og sommeren 1971 var de sterke valutaene - særlig DM
og Yen - utsatt for sterkt revalueringspress, og USD for devalueringsforventninger. Den 15. august 1971 opphevet Nixon-administrasjonen dollarens
gullkonvertibilitet, innførte importavgift og frøs priser og lønninger. Pr.
desember 1971 hadde USAs allierte akseptert devaluering av dollaren.
Ved Smithsonian-avtalen sent i 1971 prøvde vestblokklandene å definere
et sett begrenset flytende kurser. EF etablerte sin «valutaslange» innen den
«tunnelen» som Smithsonian-avtalen skisserte. Men ingen av disse fungerte.
Dette underminerte fullstendig Wemerplanen om EMU. England, Irland og
Danmark forlot slangen før de gikk inn i EF fra 1973. Danmark gikk inn igjen
et år etter, men da gikk Italia ut. En fritt flytende lire gjorde CAP enda mer
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kompleks. En slik situasjon lå overhodet ikke til rette for monetær integra
sjon.61 EMU kom ikke igang, og CAP fortsatte å tappe EFs ressurser.
Mens Nixons tiltak slik økte ustabiliteten i Vest-Europa, var virkningene
i USA positive. Nixon-administrasjonen kunne føre en så ekspansiv finansog pengepolitikk at Nixon ble gjenvalgt høsten 1972. Både lønns/pris-stoppen
og de eldre tiltakene for kontroll av kapitalbevegelser ble opphevet. Dollaren
fløt nedover, og Bretton Woods systemets dager var definitivt over.
Dette løste en del av USAs kortsiktige økonomiske problemer. Med
devalueringen av dollaren ble amerikanske varer mer konkurransedyktige,
hvilket var gunstig for eksportindustrien. Utenlandske varer ble dyrere, noe
som passet hjemmemarkedsprodusentene. Avvikling av kapitalkontroll var
populært hos de multinasjonale foretakene. Man lyktes på kort sikt i å redusere
militærutgiftene, men økende utgifter til Great Society-velferdsstaten mer enn
spiste opp disse reduksjonene. Velferdsstaten legitimerte USAs rolle som
verdenspoliti overfor amerikansk opinion. Utad ble devaluering av dollaren
legitimert med henvisning til den kostbare kombinasjonen av velferdsstat og
verdenspolitirolle. Nixonadministrasjonen trakk dessuten USA ut av Vietnam.
For de øvrige landene i vestblokken skjerpet imidlertid Nixons økonomiske
politikk inflasjonsproblemet. Hvis et land aksepterte revaluering mot dollaren
svekket dette konkurranseevnen, hvilket ga lavere investeringer og oppsigelser
i eksportindustrien, som var mye viktigere for mindre, mer åpne økonomier
enn for USA. Hvis man prøvde å holde tritt med USAs monetære ekspansjon
(for eksempel via «dirty floating», dvs. å devaluere enda mer enn USA), kunne
inflasjonen ta seg kraftig opp. Den amerikanske inflasjonen utløste prisøkninger på en rekke rå- og matvarer.62
Opprinnelig var Nixon-administrasjonens program å akseptere en mer
mangfoldig verden. Men for Vest-Europa betød USAs avspenning økte byrder.
USA erklærte «Europa-året» uten engang å spørre sine allierte der, og
Kissingers forslag om et «Atlantic charter» (1973) signaliserte mindre
uavhengighet for de samme allierte. De vest-europeiske landene reagerte kjølig,
satset på sin egen avspenning og var mer imøtekommende enn USA overfor
den tredje verdens krav om en ny økonomisk verdensorden. Disse problemene
kom i tillegg til vest-europeemes frykt for at avspenningspolitikk ville friste
amerikanerne til å ignorere europeiske interesser til fordel for direkte avtaler
med USSR. En ny Davignon-rapport i 1973 befestet ønsket om en mer
selvstendig vesteuropeisk utenrikspolitikk.
Innen EF var EMU-planene det viktigste integrasjonsframstøtet, mens den
utenrikspolitiske samordningen skjedde uten kobling til EF. EMU var en
ovemasjonal offensiv, men ble torpedert av verdensøkonomisk ustabilitet
allerede før det oppsto krise i vestblokkens produksjons- og handelssystem.
EF hadde lite å stille opp for å parere ustabiliteten innenfor det atlantiske
organiserte systemet.
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Nixons/Kissingers strategi for mer pluralisme i utenrikspolitikken ble prøvet
ut i Midt-Østen heller enn i Europa. Ved siden av Israel satset USA på Iran,
Saudi Arabia og Egypt som prioriterte regionale stormakter. Resultatet var alt
annet enn vellykket: I Iran eksploderte fundamentalistisk nasjonalisme. USA
støttet Israel da Egypt angrep for å vinne tilbake Sinai og Golan i 1973.
Araberlandenes oljeblokade var medvirkende til å skape verdensøkonomisk
ubalanse. Fra 1973 av er den verdensøkonomiske krisen en sentral ny faktor
som påvirker spillet mellom de atlantiske og vesteuropeiske integrasjonsproses
sene.

Nasjonale kriseløsningsstrategier: USA benytter seg av elementene i den
atlantiske integrasjonen, og landene i Vest-Europa reagerer individuelt
- 1973-78
Den realøkonomiske krisen som brøt ut i 1973/4, med svekket produksjons
vekst og nedgang i verdenshandelen, var nært knyttet til USAs politikk.63
Nedgangen i USA startet med Nixons inflasjonsdrivende valgkamp (gjenvalgt
november 1972). Oljeprissjokket kom først etter at Israel hadde drevet tilbake
Egypts gjenerobringsforsøk i oktober 1973, men var også i tråd med den
generelle tendensen til økte råvarepriser. De fleste industrilandene i OECD-området reagerte med restriktiv økonomisk politikk.
USA unnlot å følge en slik kurs. Bensinprisen ble holdt langt under
verdensmarkedsnivået, og amerikansk oljeimport eksploderte. Inflasjonær
makroøkonomisk politikk inkludert devaluering av dollaren dempet også
oljekrisen (oljen notert i dollar). Oljeprisen sank i reale termer, og for USA
(men ikke for Vest-Europa eller Japan) kom den etterhvert tilbake til nivået
før 1973. Lav rente ga negativ realrente og det amerikanske budsjettunder
skuddet kunne finansieres innenlands. Devaluering økte også den amerikanske
eksportproduksjonens konkurranseevne og forbedret handelsbalansen. De
vesteuropeiske økonomiene som prøvde å følge opp devalueringene fikk mye
raskere enn USA problemer med økende importpriser. Takket være størrelsen
på sin økonomi hadde USA nemlig komparative fortrinn ved en devalueringsstrategi; økende importpriser har mindre effekt når importen er liten i forhold
til økonomiens totale størrelse. I perioden 1973-78 var inflasjonen i Japan og
OECD-Europa gjennomsnittlig over 11 % pr. år, mens den bare var 7,7 % i
USA.64
Innenfor internasjonal finans førte oljekrisen til det såkalte petrodollaroverskuddet. USAs betalingsunderskudd og spesielt landets økte oljeimport førte
en flom av dollar til de rike OPEC-landene, som ikke kunne bruke overskuddet
selv. Petrodollars ble resirkulert til Eurodollarmarkedet, et internasjonalt
kapitalmarked helt uten institusjonell kontroll. Overlikviditeten gjorde at
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bankene konkurrerte om å låne ut, med dårlig risikovurdering. Med få unntak
levde alle land på underskuddsbudsjettering og på kortsiktige lån. Det
internasjonale fmanssystemet ble mer og mer sårbart.
På basis av slik politikk fikk USA et oppsving under Ford i 1976, og dette
fortsatte under Carter fra 1977, mens resten av verden hadde problemer. Men
ingen ønsket å utfordre dollarens rolle som internasjonal reservevaluta, og som
mest brukte transaksjonsvaluta. Uten et helt destabiliserende krakk syntes det
vanskelig å etablere en ny internasjonal pengeenhet med tilstrekkelig politisk
oppslutning. Verken Japan eller Vest-Tyskland ønsket sine valutaer i en slik
posisjon, da det truet indre stabilitet.
Den økonomiske krisen skapte en situasjon der EF ville ha mye å vinne
på en samordnet strategi i forhold til USA. Men Luxembourgkompromissets
vekt på mellomstatlig samarbeid sto fortsatt ved lag. Under oppgangsfasen
fram til 1973 ble forskjellige typer velferdsstater og forskjellige rutiner i den
økonomiske politikken konsolidert i de enkelte vesteuropeiske landene.
Landenes reaksjoner på produksjonssvikt og betalingsbalanseproblemer fra
1973 av demonstrerte at politiske beslutninger på det nasjonale planet
dominerte, også i EF-landene. Den sterkeste økonomien, Vest-Tyskland, la i
utgangspunktet all vekt på inflasjonsbekjempelse, mens de økonomisk svakere
landene ønsket en mer ekspansiv økonomisk politikk. Konkurransen om å få
midler innenfor EFs felles politikkområder økte. Når det gjaldt industrieksport
var Vest-Europa utfordret i begge ender av produktsyklusen: av NIC-landenes
billige industrivarer og av restruktureringskappløpet med USA og Japan.
Mange av EF-landene inngikk egne bilaterale handelsavtaler med Japan.
Dessuten iverksatte de dyre, defensive industripolitiske tiltak for å redde truede
industrier (stål, skipsbygging).
Det fantes forsøk på samordnet strategi fra EFs side, men disse førte ikke
til noen ny ovemasjonal offensiv. Fra 1974 ble EFs toppmøter institusjonalisert
under betegnelsen Det Europeiske Råd, som møtes et par ganger i året. Mens
EFs Ministerråd består av fagministre, består Det Europeiske Råd av alle EFs
statsministre/president, samt Kommisjonens president. Rådet tar politiske
initiativer, uten noen overnasjonale ambisjoner. Rådets virksomhet falt helt
utenfor de områder som er dekket av EF-traktatene. Det kunne således ikke
påvirkes verken av Kommisjonen, av Europaparlamentet eller av domstolen.
Siden bare de nasjonale regjeringene kunne følge opp dets beslutninger, var
Rådet helt avhengig av kompromisser mellom nasjonale regjeringer, i praksis
Frankrike og Vest-Tyskland.65 Uten å være del av EF var Rådet sentralt i EFs
utvikling mellom 1975 og 1985. Med Den Europeiske Enhetsakten i 1986 ble
Rådet innkorporert i EF-systemet, men dets myndighet ble ikke definert.
Frankrike hadde håpet at England kunne bidra til bedre å balansere
Vest-Tyskland. Men England var en tilbakeholden deltaker i EF gjennom hele
70-tallet. Vest-Tyskland var nå den helt sentrale EF-partner, største bidragsyter
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til EF-budsjettet, og utslagsgivende i de fleste EF-kompromiss. Vest-Tyskland
støttet Frankrikes vekt på å begrense Kommisjonens myndigheter.
Landene i sør hadde bare delvis vært knyttet til det vestlige området
tidligere. Deres inntreden hadde sammenheng med sammenbruddet for de
autoritære regimene: Portugal april 1974, Hellas tre måneder senere, og
Francos død i Spania i november 1975. De nye regimene ønsket å gjenreise
det liberale demokratiet. Da Hellas søkte medlemskap i 1975, foreslo
Kommisjonen en ubestemt overgangsperiode før fullt medlemskap, men
Ministerrådet gikk umiddelbart i gang med forhandlinger. Spania søkte
medlemskap i 1977. Medlemsutvidelsen skapte ytterligere problemer for de
som ønsket sterkere vekt på overnasjonalitet.
Valutauroen i 1971 hadde senket EFs EMU-planer, mens valutaslangen
hadde vist seg mislykket. I 1978 ble EMS (Det Europeiske Pengesystemet)
opprettet etter ffansk-tysk enighet. Den tyske sentralbanken (.Bundesbank) var
skeptisk, ut fra frykt for at kobling til svakere europeiske valutaer ville svekke
den tyske pengepolitikkens selvstendighet. Men da tysk eksportindustri hadde
vært utsatt for sterkt konkurransepress gjennom mange år med synkende
dollarkurs og stigende D-mark, betonte den vest-tyske Schmidt-regjeringen
disse interessene framfor Bundesbanks. Frankrike la særlig vekt på de
problemer flytende kurser skapte for CAP.66 Målsetningen om pengeunion ble
skjøvet i bakgrunnen. EMS skulle gjøre valutakursene så forutsigbare som
mulig, men hadde større svingningsmarginer enn slangen. Innen EMS ville
man øke betydningen av den felles pengeenheten ECU, slik at denne på lengre
sikt kunne utfordre dollaren, hvorved alt ville være klart for en pengeunion.
Men på det tidspunkt EMS ble etablert, hadde de vest-europeiske landene vent
seg til å bruke flytende kurser som integrert del av den økonomiske politikken.
Mens Vest-Tyskland lot DM flyte oppover, tillot de fleste andre landene
konkurrerende devalueringer i forhold til den synkende dollaren. Dette var
nettopp et uttrykk for at nasjonale løsninger dominerte mot slutten av
1970-tallet. Heller enn et «system» var EMS selv på 80-tallet en serie
kompromisser om valutakursjusteringer. Rent faktisk ble EMS et rent
delsystem av det internasjonale pengesystemet som fortsatt var dominert av
dollaren.67
Den økonomiske krisen forsterket altså den allerede rådende tendens til
nasjonale kriseløsninger i den økonomiske politikken. EFs valutakompromiss
kunne knapt utfordre dollarens dominans. Det politiske samarbeidet ble
opprettet utenfor EF og de sikkerhetspolitiske aspektene var lite framtredende.
USAs dominans i NATO sto dermed også fast.
I denne perioden var USA i stand til å sikre sine økonomiske interesser
selv om dette destabiliserte den internasjonale orden. Den monetære og den
sikkerhetspolitiske komponenten ved den atlantiske integrasjonen ble koblet
nærmere sammen. Deling av byrdene for sikkerhet i Atlanterhavs- og
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Stillehavsområdene skjedde via dollarens fortsatte dominans i pengesystemet.
Vest-Europa var rammet av en ond sirkel der økonomisk krise svekket
samarbeidet, indre uenighet hindret en felles linje overfor USA, og fraværet
av slik linje forværret den økonomiske krisen.
Nettopp dette antyder at USAs økonomiske interesse av en full vesteuro
peisk føderasjon var i ferd med å bli mer tvetydig. I perioden 1945-60 hadde
USA ennå ansett sitt engasjement i Vest-Europa som midlertidig. Nå var
imidlertid USAs privilegier i det internasjonale pengesystemet blitt et ledd i
løsningen av indre amerikanske økonomiske problemer. Hvis Vest-Europa nå
ble en full føderasjon med politisk og monetær union, ville USA kanskje ikke
lenger kunne bruke sine privilegier på den måten lenger. I realiteten var nå
Vest-Europas fortsatte oppsplitting blitt en betingelse for USAs dominans i det
atlantiske området.

En ny vri på USAs atlantiske kobling mellom sikkerhet og penger skaper
nye problemer i verdensøkonomien - 1979-85
Under tilbakeslaget for amerikansk militær satsning etter Vietnamkrigen, så
USSR sitt snitt til en ny offensiv i rustningskappløpet. Da Carter overtok i
1977 var tanken ennå å videreføre avspenningspolitikken. Men øst/vest-forholdets utvikling de tre første årene av hans periode gjorde at han innledet den
nye kalde krigen som Reagan senere trappet opp.
Carter kom til makten i en økonomisk oppsvingsperiode, produsert etter
Nixons formel: ekspansiv finanspolitikk, uhemmet oljeimport, økende
handelsunderskudd og dollardevaluering. USA foreslo at Vest-Tyskland skulle
øke etterspørselen og slik være lokomotiv for et nytt globalt økonomisk
oppsving som kunne senke det amerikanske handelsunderskuddet. Men
vesteuropeerne fryktet at dette bare ville øke den inflasjon som dollardevalueringene allerede hadde utløst.
USSRs offensiv innebar også mellomdistanseraketter (SS20) siktet inn mot
Vest-Europa. Så lenge Carter fastholdt sin avspenningslinje reagerte de
vesteuropeiske politikerne tradisjonelt «motsyklisk» med frykt for at USA ville
droppe sin militære garanti. Vest-Tysklands kansler Schmidt antydet i oktober
1977 at USA burde utplassere tilsvarende raketter i Vest-Europa, noe USA
gikk med på. Dette førte til kraftig mobilisering fra fredsbevegelsen, så de
vesteuropeiske NATO-landene foreslo i desember 1979 et to-trinns opplegg
som ledet til «dobbeltvedtaket»: forhandlinger med USSR, og utplassering
dersom forhandlingene ikke hadde gitt resultat innen utgangen av 1983.
Dessuten vedvarte den tradisjonelle konflikten om hvorvidt Vest-Europa skulle
bidra med flere konvensjonelle styrker. Den fornyede økonomiske krisen fra
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1980 av gjorde det imidlertid umulig å oppfylle noen målsetning om økte
militære utgifter.
Samtidig med dobbeltvedtaket kom i desember 1979 USSRs invasjon i
Afghanistan. Avspenningspolitikken hadde lenge vært på vikende front.
Militærstrateger og rustningsindustriens eksperter var i ferd med å få gehør
for sine advarsler om økt amerikansk sårbarhet: et sovjetisk førsteslag kunne
ramme alle USAs landbaserte ICBM. Med USSRs nye aksjon slo USA
definitivt over i ny opprustning. Nedrustningsavtalen SALT II og komsalg til
USSR (av stor betydning for amerikansk landbrukseksport) ble droppet. Planer
om nye ICBM ble videreført og en Third World Rapid Deployment Force ble
stablet på beina. Alliansepartnerne i NATO satte pris på opprustningen, men
så invasjonen som defensivt forsøk på å fastholde regional dominans, ikke som
et skritt i retning Gulfen. I tillegg kom vesteuropeisk skepsis til Carters
diplomati i Midt-Østen og i forhold til Øst-Europa.68 For Vest-Europa var
fastholdelse av den voksende integrasjonen mot øst fristende.
I 1979 var dessuten grensene for Nixons økonomisk-politiske strategi
tydelige. Nixon hadde trodd at en engangs devaluering ville være en endelig
løsning på det problem at Japans eller Vest-Europas økonomier nå var
gjenreist. Men problemet var snarere manglende konsistens mellom USAs
globale geopolitiske ambisjoner og landets ressurser. Så lenge slik konsistens
manglet, måtte Nixon, Carter og Ford foreta stadig nye devalueringer, bare
avbrutt av korte revalueringsrykk. I 1979/80 nådde inflasjonen et høyepunkt
i USA og lå høyere enn i Vest-Europa. Dollaren lå på et lavmål, prisen på gull
skjøt i været, og finansmarkedene var på randen av panikk. Renten (i
obligasjonsmarkedet) økte, idet man forventet ytterligere inflasjon. OPEC
lyktes for første gang siden 1973 å sikre en realøkning av oljeprisen.
Som Eisenhower ville Nixon fastholde USAs dominans med mindre
kostnader, men uten å bygge ned øst/vest-motsetningen. Men Nixon videreførte
Kennedys uhemmede «keynesianisme» og klarte ikke å balansere de offentlige
finansene og temme inflasjonen. Carter og senere Reagan brøt med Nixons
avspenningslinje og ville som Kennedy ruste opp. Men Kennedy hadde startet
med gode finanser som følge av Eisenhowers forsiktige økonomiske politikk.
Carter/Reagan’s opprustning bygget på et mye svakere grunnlag enn under
Kennedy.
Mens Nixon hadde brukt prisstigning som problemløser, måtte Carters nye
formel bli prisstabilitet og opprustning. Carter-administrasjonens forsøk på
forsiktig finanspolitikk ble snart torpedert av forsvarsutgiftene, mens opinionen
krevde lavere skatter. Stram pengepolitikk kombinert med den ekapansive
finanspolitikken var eneste svar for å unngå økt inflasjon.69 Rentenivået
eksploderte, og USA fikk en alvorlig nedgang 1980-82. Dollaren ble revaluert.
Det høye rentenivået smittet raskt over på resten av verdensøkonomien og
utløste 1980-tailets internasjonale gjeldskrise, den verste siden mellomkrigs
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tiden. Her lå en ny formel for å redde USA fra økonomisk krise ved å
manipulere den internasjonale økonomien, forskjellig fra Nixons. Carter la
grunnlaget, men tapte valget 1980 mest fordi konsekvensene av omstillingen
ikke ennå var synlige.
Reagan-administrasjonen lovet å revolusjonere både økonomi og sikkerhet.
Men kritikken av offentlige utgifter og ønsket om å befeste global dominans
kunne vanskelig forenes. Når spenningen mellom de to målsetningene ble for
stor, valgte Reagan dominans. Administrasjonen åpnet for uhemmet vekst i
militærutgiftene. Nye kostbare våpen ble bestilt, men bemanningen ble ikke
økt, verneplikten ble ikke gjeninnført. Særlig storslagen var satsingen på
fornyelse av marinen.
Reagans holdning til strategiske våpen var mer forsiktig. Administrasjonen
syntes å akseptere strategisk likevekt, men gikk mer åpent inn for tanken om
begrenset atomkrig, ført med en kombinasjon av konvensjonelle styrker og
atomvåpen dersom supermaktene støtte sammen utenfor sine egne områder,
for eksempel i Midt-Østen eller i Europa.70 NATOs forhandlinger med
Sovjet-blokken var ikke vellykkede, og utplassering av mellomdistanseraketter
i Vest-Europa startet sent i 1984, etter mye politisk strid. Freds- og miljø
bevegelsene mobiliserte sammen mot utplassering, bestyrket av Reagan-administrasjonens uttalelser om begrenset atomkrig. Den europeiske fredsbevegelsen
stimulerte amerikanske kritikere også. Noen av disse kritikerne fordømte selve
avskrekkingsdoktrinen moralsk. Dette hadde kanskje størst innvirkning på
Reagan, for hans administrasjon lanserte i siste instans det mest alvorlige
angrep på denne doktrinen og på NATOs tradisjonelle posisjon. 1 1983 foreslo
han SDI (Strategic Defence Initiative), en revolusjon på området strategisk
doktrine. SDI skulle eliminere USAs sårbarhet, og gjøre landet uinntagbart.
Det skulle beskytte både amerikanske raketter og byer. Reagan antydet at
systemet skulle gis til Vest-Europa og USSR. Forslaget var kontroversielt.
Mange fryktet et nytt pengesluk og ekspertene var uhyre skeptiske til
maksimumsmålet om et uinntagbart USA og beskyttelse både av Vest-Europa
og USSR. Et vedtak om videre forskning på SDI ble gjort.
Denne forskningsoffensiven presset USSR til ytterligere utgifter i
forbindelse med rustningskappløpet, og satte vesteuropeiske foretak i et
vanskelig valg mellom nærmere tilknytning til USAs militærindustrielle
kompleks eller tilknytning til EFs Eureka-program, et sivilt alternativ til SDIkontrakter. Strategisk sett ville SDI minske verdien av britiske og franske
atomvåpen, hvilket nok en gang brakte fram i dagen problemene om større
bevilgninger til konvensjonelt forsvar som balanserte det sovjetiske. Ikke før
hadde de vesteuropeiske landene reddet avskrekkingsdoktrinen fra pasifistisk
kritikk i saken om Eurorakettene, så ble doktrinen angrepet av høyrebølgens
fremste talsmann, Reagan.71
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Reagan fortsatte Carters linje med stram pengepolitikk og økte militærutgifter,
men han ville dempe andre statsutgifter, og derigjennom minske skattene. Men
det var umulig å kutte velferdsstaten nok uten å ramme Reagans egne
middelklassevelgere. Resultatet ble derfor enorme offentlige underskudd.
Dereguleringene som ble iverksatt skapte ikke den sparing som var nødvendig.
Som de foregående store opprustningsentusiaster, Truman og Kennedy, ble
Reagan keynesianer. Hans bisarre kombinasjon var stram pengepolitikk pluss
finanspolitikk basert på lavere skatter og høyere forsvarsutgifter. USAs
handels- og betalingsunderskudd ble nå ikke lenger finansiert via utstedelse
av flere dollars, men ved at USAs statskasse lånte fra overskuddsland, særlig
Vest-Tyskland og Japan.72 Resultatet var kraftig økonomisk oppsving, økt
import og enorme handels- og betalingsunderskudd. Verdensøkonomien reddet
igjen USA, nå ved å finansiere underskuddene gjennom rekordhøy nettostrøm
av internasjonal kapital inn i landet.
Internasjonale investorer hadde tillit til at sentralbanksjef Volckers
monetarisme ville sikre en sterk dollar (i 1983 hadde dollaren tatt igjen alt det
tapte siden 1971) og lav inflasjon, mens Reagans offentlige underskudd ville
holde realrenten høy. Reagan hadde funnet en magisk formel som dempet
inflasjonen og stimulerte veksten, selv om høy rente og dollarrevaluering førte
til et skrik etter proteksjonisme fra amerikansk industri, problemer for
eksportindustrien og en dramatisk gjeldskrise i den tredje verden. Selv i
Reagan-perioden lettet Federal Reserve på pengetilførselen sporadisk i tilfelle
kriser, så som under Mexicos gjeldskrise i 1982, og under krisen for
storbanken Continental Illinois i 1984. Denne verdensøkonomiske konstella
sjonen var av stor betydning for endringene i EF i 1985.
Reaganformelen fungerte da Vest-Europa og Japan begrenset konsum og
offentlig opplåning, hvorved de hadde et stort reservoar av sparing som USA
kunne tiltrekke seg. Lave priser på importen til USA holdt inflasjonen nede.
Det var en ulempe for Vest-Europa at kapitalflukt til USA skapte høy rente.
Men USA etterspurte Vest-Europas overskuddsproduksjon. Vest-Europa kunne
således dempe etterspørselen og dermed lønns- og kapitalkostnadene, hvilket
stimulerte produksjon, sparing og investeringer i Vest-Europa. Reagans såkalte
tilbudsside-politikk ga ironisk nok bedre resultater i Vest-Europa enn for USA
selv. Eksportproduksjonen i USA fikk store problemer.
I perioden med høy dollar nådde handelskonflikten mellom USA og Japan
nye høyder. Europessimismen blomstret, ikke minst frykten for at Vest-Europa
ville bli arenaen for restruktureringskappløpet mellom japanske, amerikanske
og vest-europ^iske foretak. For første gang siden tollunionen ble opprettet falt
nå EF-landenes andel av EFs handel, mens Japans og USAs andeler økte.73
Til forskjell fra USA og Japan er Vest-Europa oppdelt i nasjonalstater. Hver
nasjon har sine nasjonale standarder, handelshindringer, og prioriterte
industribedrifter («champions», blant annet priviligert ved offentlige oppdrag),
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og EF-landene brukte disse som våpen i konkurranse med hverandre. Utviklin
gen av de sentrale industrisektorene i restruktureringskappløpet (telekommuni
kasjon, datateknologi, mikrobrikker) gikk tregt.
Heller ikke USA gjorde det godt i dette kappløpet, men USA har et stort
integrert indre marked, og dessuten et ekstra sett økonomisk-politiske
virkemidler knyttet til dollarens posisjon. EF hadde ikke vært i stand til å
utvikle noen alternativ reservevaluta, og var dermed fortsatt sårbart for
effektene av USAs internasjonale økonomiske politikk. Verdens sparing
finansierte USAs økonomiske oppsving. Høy rente gjorde det dyrt for
vesteuropeerne å sikre jobbskapende investeringer som svarte på utfordringen
fra NIC-landenes industrieksport (i gamle industrisektorer) og fra amerikansk
og japansk høyteknologieksport (i nye industrisektorer). Det ble ikke investert
nok til å løse arbeidsløshetsproblemet. Samtidig forsøkte Reagan å blokkere
tettere handelsbånd og teknologieksport fra vest til østblokken. Vesteuropeerne
ønsket å fortsette den gradvise økonomiske sammenfletningen mellom Østog Vest-Europa.
Reagans opprustningsoffensiv forverret den amerikanske statens
økonomiske problemer dramatisk. Statens totale gjeld vokste fra 1 billion
dollar i 1980 til 4 billioner ved utgangen 1992. Astronomiske handels- og
betalingsunderskudd definerte grensene for Reagans magiske formel. For første
gang siden første verdenskrig sto USA i gjeld til resten av verdensøkonomien.
Sommeren 1985 var renten skyhøy og dollarkursen overvurdert med 30-35 %
(vektet med handelsvekter). Siden justering av finanspolitikken var tidkrevende,
var det sterkt press på Federal Reserve for ytterligere doser av ekspansiv
pengepolitikk. Reagan-administrasjonen la fram den såkalte Plaza-strategien
med tre komponenter: bekjempe proteksjonisme i Kongressen, sikre global
økonomisk vekst ved å få Japan og Vest-Tyskland til å stimulere etterspørse
len, og på lang sikt lette USAs gjeldsbyrde. Av frykt for proteksjonisme og
økonomisk tilbakeslag som følge av USAs ubalanse ble strategien støttet av
de store industrilandene. Samordning av finanspolitikken fikk man ikke til,
men i det minste en samordnet aksjon som sikret en «myk landing» for
dollarkursen mellom september 1985 (Plaza) og februar 1987 (Louvretoppmøtet).
Mens Reagan skapte problemer i verdensøkonomien, skapte hans
åndsfrende Thatcher uro i EF fra 1979 av. Hun krevde reduksjon i Englands
innbetalinger og reform av CAP, som nå la beslag på ca. 2/3 av EF-budsjettet
og brakte EF på randen av konkurs. I en tid med økonomisk krise og voksende
arbeidsløshet var CAP blitt sosialpolitikk snarere enn økonomisk politikk.74
Endringer innad i Vest-Europa banet imidlertid tidlig på 80-tallet vei for
en mer offensiv rolle for EF i forhold til de ustabile forholdene i verdensøko
nomien. Mens Thatcher innskjerpet Englands vekt på mellomstatlighet innen
en liberalistisk ramme, banet den politisk-økonomiske utviklingen i Frankrike
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vei for sterkere vekt på føderalisme. Sosialistpartiets Mitterand vant president
valget i 1982. Hans finansminister Delors forsøkte å løse de økonomiske
problemene ved offensiv keynesiansk etterspørselsstimulering. Dette skulle vise
seg å bli det foreløpig siste tilfellet der et EF-land satset med rent nasjonale
midler. Frankrike var ikke i stand til å tiltrekke seg nok kapital. Forsøket endte
i valutakrise 1982-83. Mitterand valgte å holde Frankrike i EMS, og ga dermed
opp forsøkene på å skape full sysselsetning, industriutvikling og mer rettferdig
fordeling på rent nasjonale premisser. Inflasjonsbekjempelse og friere handel
ble prioritert opp.
Allerede før dette hadde krisen omkring Eurorakettene i 1982 ført til en
styrket Paris-Bonn-akse. Mitterand hadde trukket fram paragrafen om
forsvarssamarbeid i den til da sovende fransk-tyske vennskapsavtalen av 1963
(nevnt over). Fra da av har det vært jevnlige møter, og Frankrike har bekreftet
sitt ansvar for Vest-Tysklands sikkerhet. Man har nå et «Forsvarsråd» parallelt
til et «Råd for finanser og økonomi». Utplasseringen av Euroraketter førte til
at Vestunionen (WEU) ble gjenopplivet.75 Men Frankrike nærmet seg også det
militære samarbeidet innen NATO igjen.

USA vakler i den atlantiske organiseringen av sikkerhet og penger. En
styrket fransk/tysk akse er basis for en ny EF-offensiv - 1985-89
Gorbatsjovs reformer i USSR fira 1985 indikerte ny avspenning. Ennå visste
ingen at dette var begynnelsen på slutten av den kalde krigen. Den vanlige
sikkerhetspolitiske pendlingen gjentok seg. Uenigheten mellom de atlantiske
partnerne økte. Ved toppmøtet i Reykjavik (1986) diskuterte Reagan
Eurorakettenes framtid med Gorbatsjov uten på forhånd å ha diskutert saken
med USAs europeiske allierte. Reagans vinglete holdninger forvirret også
mange av hans støttespillere i USA. Hans visjon om at SDI programmet ville
gjøre atomraketter overflødige på ti år skremte de vesteuropeiske allierte, som
nok en gang fryktet at avspenning ville motivere USA til å avvikle sin
tilstedeværelse med både atomvåpen og konvensjonelle styrker i Vest-Europa.
Disse kostnadene ble jo mer og mer problematiske ettersom USAs budsjettun
derskudd økte. Igjen fryktet Vest-Europas NATO-medlemmer at de måtte
betale mer av sitt eget forsvar.
Den amerikanske statsgjelden nådde enorme proporsjoner på slutten av 80tallet. Gjelden la beslag på mye nasjonal sparing, hvilket begrenset kapitaltil
gangen, særlig ved et oppsving. Sentralbanken, Federal Reserve System, senket
således den korte renten, men den langsiktige renten ble liggende høyt sent
på 1980-tallet. Dollaren ble ytterligere devaluert til et unormalt lavt nivå i
termer av kjøpekraftspariteter. For Vest-Europa var dette like upopulært som
forrige gang (under Nixon). USAs handelsbalanse bedret seg, men var fortsatt
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i underskudd. President Bush (1988-92) forsøkte å videreføre Reagans linje:
trass i de økonomiske problemene, skulle skattene ikke høynes. USAs
budsjettunderskudd lot seg ikke rette opp på slike premisser.
Med tilbakeslaget i den franske økonomiske politikken i 1982-83 ble
Mitterand (og hans mann Delors, Kommisjonens president fra 1985) overbevist
om at bare en ny offensiv for politisk og monetær integrasjon innen EF kunne
bøte på problemene. Det Europeiske Råd var eneste forum der integrasjonen
kunne drives fram midt på 1980-tallet. Mitterand fikk i stand forsoning med
England ved Fontainebleau-toppmøtet i juni 1984, hvorved England oppnådde
reduksjon av sine innbetalinger til EF. Det var en rekke utspill for reform av
CAP, men disse var ingen stor suksess.
Mitterands neste skritt var å sette spørsmålstegn ved Luxembourgkompromisset. Flere EF-komitéer hadde allerede etablert enighet om at institusjonell
reform var nødvendig for å effektivisere beslutningsprosessen.76 Men reformene
måtte knyttes til en sak som dekket over diskrepansen mellom Thatchers
liberalisme og den franske preferansen for føderalisme. Den sak Mitterand og
Delors valgte var det «indre marked». Nyliberalere og desillusjonerte
sosialdemokrater kunne samles bak målsetningen om å skape «Europe without
frontiers» ved utgangen av 1992. Mens Thatcher så det indre marked som et
alternativ til politisk union (hun hatet Brussel-byråkratiet), var det for
Mitterrand og Delors snarere et middel til å skape politisk union.
De økonomiske problemene hadde allerede dempet ned både Frankrikes
antiliberalisme og Englands liberalisme. Konvergensen i retning nyliberal
politikk var en betingelse for programmet om det indre marked. England
svelget budsjettkompromisset og hadde knapt lenger noe alternativ til å satse
på samarbeidet med de kontinentale landene. Særforholdet til USA hadde lenge
ligget nede, og verken Samveldet eller EFTA var brukbare alternativer.
England sto dermed svakere enn noen gang i sitt tradisjonelle forsvar for rent
mellomstatlige samarbeidsløsninger.
Føderalistene kunne støtte seg på den antiliberale idé at intet marked kan
liberaliseres uten at det dannes institusjoner. Skal man fjerne alle handelshind
ringer må politikken i stor grad være koordinert. Delors’ visjon var en
fortsettelse og styrking av velferdsstaten på EF-nivå, altså en felles sosialpoli
tikk (den «sosiale dimensjon»), ut fra vissheten om at en ren markedsliberalisering ville utløse et tilbakeslag for sosialistene hos sentrale velgergrupper.
Thatchers vekt på ren markedsliberalisering gikk sammen med den gamle
tanken om ytterligere liberalisering i det atlantiske området som helhet.
Frankrikes nyliberale visjon var derimot begrenset til EF. Mens England delte
USAs frykt for et lukket Europa, satset Frankrike på at det indre marked ville
bli «en hevstang egnet til å presse handelskonsesjoner fra resten av verden».77
Frankrike fikk med seg Vest-Tyskland vesentlig fordi Kohl-regjeringen var for
institusjonelle reformer i EF.
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Toppmøtene i Milano og Luxembourg i 1985 etablerte Den Europeiske
Enhetsakt (SEA), den mest omfattende reform av EF siden Roma-traktaten.78
Reformen fastslår målsetningen om det indre marked som «et område uten
indre grenser der man har fri bevegelse av goder, personer og tjenester».
Kommisjonen formulerte mer enn 300 direktiver om det indre marked for
ferdigbehandling før 1992. Dessuten inneholder denne pakken forslag til EFreguleringer og reformer på en rekke områder. Kjernen i den institusjonelle
reformen var at kvalifisert flertall skulle bli hovedregel i Ministerrådet på de
aller fleste områder som gjelder nasjonale handelsbarrierer. Dette var en
etterlengtet forenkling av beslutningsprosessen ettersom EF var blitt utvidet
fra 9 (1973), til 10 (Hellas, 1981) og 12 medlemmer (Portugal og Spania,
1986). Jo flere medlemmer, desto mer problematisk å holde på et system med
vetorett. Utsiktene til å tape avstemninger tvinger regjeringene til å arbeide
hardere for å få til forhandlingsløsninger, hvilket ga Ministerrådet noe mer
selvstendighet i forhold til de nasjonale regjeringer og parlamenter: «For et
nasjonalt parlaments kontroll med sin egen regjering er av liten verdi når
regjeringen kan nedstemmes.»79 SEA økte også myndighetene til EFparlamentet, som for første gang fikk en formell rolle i beslutningsprosessen.
Dessuten ga SEA EF institusjonene utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk ansvar
for første gang. Sikkerhetspolitikken ble tatt med - trass i skepsis fra Irland,
Danmark og Hellas - på bakgrunn av den økte spenningen i forhold til USA.
Programmet for det indre marked ble først en stor suksess da Kommisjonen
i 1987-88 satte i verk en stor reklamekampanje (blant annet Ceccini-rapportens
beregninger) for å lansere ideen.
Sent på 1980-tallet bredte det seg således i Vest-Europa en viss optimisme
til at programmet for det indre marked ville bringe landene ut av «eurosklerosen». Private foretak engasjerte seg i oppkjøp og konsentrasjon med
forventning om at fra starten av 1993 kunne regjeringene ikke lenger praktisere
nasjonalisme ved offentlige innkjøp, ikke lenger bruke nasjonale standarder
i proteksjonistisk øyemed, og ei heller beskytte nasjonale foretak på annet vis.
Med utsikt til markedsadgang i hele EF-området slo mange foretak seg
sammen over landegrensene. Videre fattet EFTA-landene nærmere interesse
for å knytte seg til det indre marked, men EØS-avtalen vil ikke bli behandlet
nærmere her.
Vedrørende budsjettproblemene ble det i 1987 og 1988 gjort vedtak med
sikte på å få CAP-utgiftene under kontroll. Reformene var knapt vellykkede.80
I 1988 var forholdene forbigående gunstigere, da tørke i USA økte matvare
prisene nær opp mot EF-nivået, slik at EFs eksportsubsidier ble redusert. Men
slikt skifter raskt, og med en gang forholdene er vanskeligere, oppstår et sterkt
press på EF.
SEA betød en temporær enighet mellom EFs stormakter om det indre
marked, men unngikk spørsmålet om pengeunion. Delors’ aktivistiske
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Kommisjon så dette som neste trekk. Trass i EMS var Vest-Tysklands
Bundesbank den sentrale institusjonen i det vesteuropeiske pengesystemet. I
et forsøk på å balansere Bundesbank krevde Frankrike i 1987 at EF skulle
opprette en Europeisk Sentralbank. Vest-Tyskland parerte med å kreve
konvergens i den økonomiske politikken som en betingelse for en slik
pengeunion. Frigivelsen av kapitalbevegelser hadde på vesttysk initiativ
foregått siden slutten av 1970-tallet, og var nå på det meste fullført i EFområdet, med unntak av nykommerne i sør. Dette var i seg selv en tvang i
retning av harmonisering av den økonomiske politikken. England sto helt på
sidelinjen og anså ECU som en rival til det britiske pundet.
Delors-komitéen av 1988 forsøkte å skissere et kompromiss. Den foreslo
tre trinn i retning av EMU, men bestemte ikke når det tredje trinnet, nemlig
overgangen til faste kurser og ECU som EFs valuta, skulle starte. Delorsplanen ble vedtatt av Det Europeiske Råd i juni 1989. Om planen ble realisert
ville ECU bli et fullverdig regionalt alternativ til dollaren.81
Den «sosialdemokratiske» siden av programmet for det indre marked kom
knapt noe lenger. Charter of Fundamental Social Rights, framlagt i mai 1989,
kodifiserte det EF så langt hadde bestemt vedrørende den sosiale sektor.
Thatcher anklaget det for å være et marxistisk plot, mens det for Delors var
et sentralt sikkerhetsnett for arbeiderne i det indre marked. Men charteret er
ikke forpliktende. Bare en eneste sak der provoserte Thatcher, nemlig antydnin
gen om at arbeiderne burde ha styrerepresentasjon i industriforetak. Charteret
ble vedtatt på toppmøtet i Strassbourg i desember 1989, i en utvannet versjon
egnet til å mildne Thatcher.

Forholdet mellom atlantisk og europeisk integrasjon etter den kalde
krigen - 1990-93
Både for atlantiske forhold og for interne vesteuropeiske forhold var murens
fall sent i 1989 et historisk vendepunkt. Men i første omgang har slutten av
den kalde krigen verken ført til mindre problemer i den amerikanske
økonomien eller til framsteg i den vesteuropeiske integrasjonen.
I 1990 avtok Reaganboomen, og Vest-Europa fulgte med på nedgangen.
Dollaren falt videre (17,1 % mot DM). Sett fra USAs side virket situasjonen
likevel lovende: slutten på den kalde krigen ville gi en «fredsdividende»,
sentralbankene samarbeidet om å stabilisere dollaren, GATTs Uruguayrunde
så ut til å gå mot en vellykket avslutning, hvorved USAs eksport av tjenester
og jordbruksprodukter ville få et oppsving. Det så ut til at budsjettunderskuddet
(som % av BNP) ble redusert. Men situasjonen endret seg raskt.
Sommeren 1990 brøt den gjeldsatte økonomien i USA sammen. Den
såkalte «savings and loans»-skandalen hadde sammenheng med at alle deler
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av økonomien - forretningsbanker, sparebanker, eiendomsselskaper, investe
ringsselskaper, konsumenter, staten selv og delstatene - var gjeldssatt i
rekordformat. Skandalen er blitt kalt et økonomisk Vietnam, og den
amerikanske statens utgifter til å rydde opp vil langt overskride realverdien
av den støtte som ble overført til Vest-Europa under Marshallhjelpen.82
Investeringer kastet nå stadig mindre av seg. Bush måtte gi avkall på løftet om
ikke å øke skattene. Ytterligere budsjettunderskudd ville ført rente-foten i taket
og laget krise, og underskuddet ville blitt enda større om rentene gikk opp.
Med sine underskudd og svake produktivitetsutvikling sto USA økonomisk
svakere enn noen gang siden annen verdenskrig. Gulfkrigen fra høsten 1990
til februar 1991 må ses i en slik sammenheng: Bushadministrasjonen ønsket
å kompensere for de økonomiske problemene gjennom å demonstrere sin
militære styrke. Gulfkrigen legitimerte den amerikanske rustningsøkonomien,
og viste at det var andre fiender etter den kalde krigens avslutning. Men krigen
var egentlig kontraproduktiv i forhold til det som burde være amerikanske
målsetninger, nemlig å hindre framveksten av en oljemonopolist i Midt-Østen,
og å svekke islamsk fundamentalisme.83 Det er heller ikke trolig at så mye
midler trengtes for å demonstrere USAs makt i den nye verdensorden.
Riktignok lyktes USA å få de allierte til å dele de løpende utgiftene til krigen,
men særlig Japan og Vest-Tyskland var nølende. Krigen eliminerte på kort sikt
alt håp om en fredsdividende.
Gulfkrigen trakk budsjettunderskuddet til nye høyder. USAs akkumulerte
føderale gjeld som andel av BNP vokste fra 22 % i 1980 til 44 % i 1990.
Nettorenter som andel av totale offentlige (føderale) utgifter var 8,9 % i 1980
og 14,8 % i 1990. Hvis denne veksten fortsetter, blir rentene 25 % i år 2000
og 45 % i år 2010.84
Seieren i Gulfkrigen i mars 1991 styrket dollaren og aksjemarkedet. Den
økonomiske nedgangen som hadde startet var en fordel for finansieringen av
USAs budsjettunderskudd: det var ledig sparing innenlands, siden næringslivet
og konsumentene ikke var ivrige etter å låne. Renten forble lav. Under den
nåværende krise i verdensøkonomien har dollaren således stabilisert seg på et
relativt moderat nivå, og har for tiden ikke så store destabiliserende virkninger.
Nedgangskonjunkturen har ført GATTs Uruguay-runde inn i en ond sirkel av
forsinkelser, og truslene om handelskrig mellom de tre avdelingene av
vestblokken forfleres.
Mulighetene for at USA kan tiltrekke seg kapital utenfra synes i dag
mindre. Ikke minst har også Tyskland og Japan, de to viktigste kildene til
langsiktig kapital, begynt å kopiere USAs makroøkonomiske uansvarlighet.
Ved samlingen av Tyskland ble de økte kostnadene ikke fulgt opp av høyere
skatter. Bundesbank vegret seg fram til 1993 for å senke renten mye. Innen
EMS er nesten all kapitalkontroll fjernet, så ringvirkningene av høye renter
fram til 1993 var store. Japan utviklet på 1980-tallet et inflatert aksje- og
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eiendomsmarked, som ble en viktig del av bankenes kapitalbasis. Dermed økte
utlånsmulighetene, og USA tok mye av dette. Men på 1990-tallet har det
japanske finanssystemet gjennomgått en finanskrise som har begrenset
utlånsmulighetene i Japan og svekket den økonomiske veksten.
I perioden fra januar 1987 - da reform av EMS ble brakt på banen igjen
- til høsten 1992 lå kursene i EMS fast. De siste restriksjoner på kapitalbeveg
elsene ble opphevet. De faste kursene kan tolkes som et forsøk på å
demonstrere valutastabilitet i en periode der man på ny forberedte vedtak om
valutaunion. Nødvendige valutakursjusteringer ble ikke foretatt til tross for at
det utviklet seg forskjeller i inflasjon og i kostnader. Denne politikken bygget
på en illusjon om at uendrede valutakurser ville virke disiplinerende på
realøkonomien, særlig på arbeidsmarkedet. Inflasjonstakten ville konvergere
da de land som ikke fikk nedskrive sin valuta fikk høyere arbeidsløshet. Denne
mekanismen fungerte kanskje rimelig godt i 1987-90, da fallet i oljeprisen
holdt inflasjonen i EMS nede, og verdensøkonomien var i oppsving, slik at
ikke engang arbeidløsheten økte. 11990 begynte konjunkturnedgangen: landene
fikk økende arbeidsløshet og svekket betalingsbalanse. Men da var ideene om
monetær union i ferd med å bli skrevet inn i EFs nye traktat, og derfor holdt
man fast på illusjonen om at de faste kursene kunne fastholdes, da utviklingen
var blitt ensartet nok i EF.
Ved Strassbourg-møtet i desember 1989 diskuterte EF-ledeme for første
gang konsekvensene av Murens fall. Slutten på den kalde krigen hadde to
grunnleggende konsekvenser. Det gamle og av mange fryktede spørsmålet om
Tysklands samling kom nå opp med full tyngde. Dessuten meldte de tidligere
østblokklandene raskt sin interesse for nærmere integrasjon med Vest-Europa,
hvorved den gamle tanken - ikke minst hos de Gaulle - om Pan-Europa fikk
ny aktualitet. EF-møtet postulerte flott at EF skulle utvikles til union for å bli
sentrum i Pan-Europa. Bak de store ord lå på ny Frankrikes interesse av å
binde Tyskland innenfor overnasjonale EF-strukturer. England derimot ønsket
å bremse integrasjonen og bruke innlemmelsen av Øst-Europa som et middel
til å fastholde EF-samarbeidet på det rent mellomstatlige nivået.
Delors-kommisjonen presset på for å få fortgang i EMU-planene. Et nytt
fransk/tysk-kompromiss ble løsningen. Ved et ekstraordinært møte i april 1990
fikk Tyskland støtte for samling av øst og vest innenfor EF, men på betingelse
av at Tyskland støttet Delors-planen om EMU.85 Lovnader om mer integrasjon
dempet Frankrikes engstelse for det nå samlede Tyskland. Et felles tysk/fransk
forslag om regjeringskonferanse om EMU ble - trass i engelsk skepsis vedtatt på toppmøtet i Dublin juni 1990. Konferansen skulle avholdes i
Maastricht desember 1991.
Avslutningen på den kalde krigen ble konsolidert av Sovjetunionens
oppløsning etter gammelkommunistenes mislykkede kuppforsøk i august 1991.
Dermed eksploderte nasjonalismen. Det sovjetiske diktaturet hadde i det minste
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klart å fortrenge tendensene til nasjonalistisk fragmentering, både innenfor
selve unionen og i de mindre øststatene som lå inn under deres interessesfære.
Nasjonalismen oppsto som en kombinert virkning av imperiets fall og alvorlige
problemer i overgangen fra plan til marked. Nasjonalitetskonfliktene viste at
den kalde krigen var blitt til «varm fred». Både dette, samt mangelen på
utenrikspolitisk samordning i forbindelse med Gulfkrigen, gjorde at problemet
om utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid ble tiltakende prekært for EF. Det
Europeiske Råd la økende vekt på at EF måtte fungere mer som en politisk
enhet internasjonalt. Gulfkrigen viste at det ikke var noen slik enhet i praksis.
Luxembourg-toppmøtet sommeren 1991 inkluderte forsvarspolitikk i de
politiske unionsplanene. EFs forsvarspolitikk skulle nå samordnes innen
Vestunionen. For første gang var dermed spørsmålet om en parallell
organisasjon i forhold til NATO brakt på bane. Dette skjerpet igjen kravene
til det utenrikspolitiske samarbeidet. Traktatforslaget som ble vedtatt i
Maastricht formulerte derfor begge mål: EMU og felles utenriks- og forsvars
politikk. I tillegg inneholdt traktatforslaget utvidelse av det Europeiske
Parlamentets myndigheter, utvidelse av strukturfondene, samt en tilleggsproto
koll om European Social Community - videreføringen av «den sosiale
dimensjon» - som England nektet å undertegne.
Gjennom EFs historie har England, samt dets tradisjonelle allierte,
Danmark, alltid representert skepsis overfor overnasjonale løsninger. Dette
viste seg også i forbindelse med Maastricht-traktaten. I juni 1992 ga den
danske folkeavstemningen et negativt resultat for Maastricht-traktaten. I
England hadde Major også store problemer med anti-EF-kretser i det
konservative partiet. På denne tiden økte uroen i valutamarkedene. I
august/september 1992 økte spekulasjonstrykket, og renten steg på de svake
valutaene. Særlig fryktet man konsekvensene for valutakursene dersom også
den franske folkeavstemningen om ratifisering av Maastricht-traktaten skulle
ende i et nei (noe den til slutt ikke gjorde).
Samtidig hadde dollaren en lav kurs, men valutakrisene i 1992 og 1993
var i hovedsak indre vesteuropeiske kriser, knyttet til EMU-forslagets skjebne.
Kjernen i EMS er ERM (.Exchange Rate Mechanism), en ordning der EFs
sentralbanker samarbeider om gjensidig støtte dersom valutaene av spekulanter
tvinges ut over båndene i EMS. Under spekulantenes angrep på pundet i
september 1992 lot Bundesbank det falle uttalelser om at England knapt kunne
forsvare sin valuta særlig lenge. Den 16. september 1992 måtte England gi
etter, pundet fikk flyte, og England var ute av ERM. Englands allerede i
utgangspunktet svake entusiasme for EMU ble ytterligere svekket: devaluerin
gen av pundet ga noe bedre økonomiske forhold, og i tilfelle EMU måtte
England inn igjen i ERM. EMU hang nå på det fransk/tyske forholdet alene.
Høsten 1992 sa man at Bundesbank nok kunne skape vansker for pundet, men
om de nølte med å støtte francen, ville politikerne - som kan skifte ut bankens

59

ledelse - ta aksjon. Men selv ikke francen kunne stå imot den neste spekulasjonsbølgen våren 1993. Etter denne krisen sto EMS tilbake i sterkt ribbet
form, i det en økning av variasjonsbåndene til ± 15 % i praksis innebar
flytende valutakurser. Selv første trinn av EMU hadde slått feil. EMU var den
mest konkrete delen av Maastricht-traktaten, og når ikke engang den kan
realiseres, er ikke utsiktene for samordning av sikkerhets- og utenrikspolitikken
noe lysere. Da EF-toppmøtet i Brussel i november 1993 markerte ratifiseringen
av Maastricht-traktaten og opprettelsen av «Den europeiske union» var således
entusiasmen heller lav.

Vil europeisk integrasjon helt erstatte atlantisk integrasjon?
En rekke makrohistoriske linjer kan trekkes gjennom de periodene vi nå har
gjennomgått. Begynnelsen av 1960-tallet utgjør et vendepunkt. Før dette
vendepunktet kan vi følge etableringen av det institusjonelle kompleks som
har preget verdensøkonomiens kjerne i etterkrigstiden, etter vendepunktet kan
vi se hvordan det utvikler seg spenninger innen dette komplekset.
Mellom 1946 og 1959 dominerte samspillet mellom USA og England, som
etablerte atlantisk sikkerhetspolitisk integrasjon via NATO. Men de to
stormaktene hadde forskjellige visjoner om økonomisk integrasjon. England
var skeptisk til det integrasjonssporet som ble etablert mellom de seks i
Europa, mens USA støttet det som en vei til et samlet føderalt Vest-Europa
som kunne finansiere sitt eget forsvar slik at USA kunne trekke seg ut.
I løpet av årene 1959-61 oppsto en ny situasjon. Bretton Woods-systemet
trådte i funksjon og handelsintegrasjonen i Vest-Europa skjøt fart. Englands
betydning ble stadig mindre, og USA kom til å dominere det anglo-amerikanske forholdet helt. Men samtidig fikk USA større problemer med konsekven
sene av det vesteuropeiske integrasjonssporet. Fra da av dreide de atlantiske
forholdene seg framfor alt om forholdet mellom USA og EF. Amerikanske
myndigheter ble mer oppmerksom på egne økonomiske problemer, men
samtidig definerte Kennedyadministrasjonen ikke lenger USAs støtte til VestEuropas sikkerhet som foreløpig.
Fra dette punkt av har den atlantiske integrasjonen vært preget av to sykler
knyttet til henholdsvis sikkerhetspolitikk og pengepolitikk. I forhold til USAs
sikkerhetspolitiske veksling mellom aggresjon og avspenning overfor USSR
har de vesteuropeiske NATO-partneme fungert som modererende «motsykliske» krefter ved hver veksling. Den pengepolitiske syklusen starter allerede
med Kennedy/Johnson-administrasjonenes forsøk på å unndra seg konsekvense
ne av Bretton Woods systemet, og fortsetter så med Nixons og Reagans
formler for å løse USAs underskuddsproblemer. Hver av disse offensivene
endte - henholdsvis på slutten av 60-, 70- og 80-tallet - i dollarkriser. Hver
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opprustningsfase i den første syklen førte til en stor utgiftsbyrde for USA, og
hver av de tre formlene i den pengepolitiske syklen besto i at USA utnyttet
sin særstilling i det internasjonale valutasystemet til å løse en del av sine
utenriksøkonomiske problemer på de alliertes bekostning, altså en form for
indirekte skattlegging. USA legitimerte sin politikk med at den simpelthen
tvang «gratispassasjerene i Europa og Japan til indirekte å betale en del av det
deres sikkerhet kostet USA».86
Den ffansk-tyske aksen er nøkkelen til det vesteuropeiske integrasjonssporet. Som i forholdet mellom USA og England skjer også her en langsiktig
forvandling: Frankrike starter som den sterke part tidlig i etterkrigstiden, mens
Vest-Tyskland vokser seg stadig sterkere og framtrer som den helt domineren
de makt i Vest-Europa de seneste tiår, noe som bare befestes av samlingen
etter den kalde krigens slutt. Likevel holder hittil den generalisering at hver
gang det ffansk-tyske forhold styrkes, ligger betingelsene til rette for en
offensiv i retning ovemasjonal integrasjon i det vestlige området: ECSC i
1950, EF i 1957, SEA 1985 og Maastricht 1991 bekrefter dette.87 Hvorvidt den
overnasjonale integrasjonen har irreversible trekk, altså at statene taper nasjonal
suverenitet som de ikke kan vinne tilbake selv om det skulle bli i deres
interesse å gjøre det, er et komplisert spørsmål som ikke kan behandles
nærmere her.
I en løs forstand kan en således også konstatere en syklisk bevegelse
innenfor det vesteuropeiske integrasjonssporet. Dette gjennomgår to offensiver
for ovemasjonal integrasjon, startfasen 1957-63 og perioden 1985-93. Mellom
de to ligger en lang fase preget primært av mellomstatlig samarbeid, først
påvirket av de Gaulles blokkeringer, og fra 1973 av den økonomiske
stagnasjonen innen vestblokken. Den siste overnasjonale offensiven synes å
ha fått ét tilbakeslag i perioden 1992-93.
Hvis EFs overnasjonale offensiv ikke hadde møtt veggen de to siste årene,
kunne man tenkt seg en ryddig avslutning på den kalde krigens epoke: USA
trakk seg ut av Vest-Europa, som samordnet sin forsvars- og utenrikspolitikk,
hvorved NATO fikk en relativt betydningsløs rolle, noe liknende OECD i den
økonomiske politikken. EF ville videre bygge ut et pengesystem etter
prinsippet om at relativt stabile kurser passer i et område med så tett
handelssammenfletning som Vest-Europa nå er preget av.
Problemene i EFs integrasjonsprosess har både økonomisk-strukturelle og
institusjonelle årsaker. Man er fortsatt langt fra full økonomisk konvergens
mellom økonomiene. Problemene i kjølvannet av Tysklands samling gjorde
at Kohl-regjeringen ikke så seg i stand til å hindre at Bundesbank fikk vist sin
skepsis mot EMS i praksis, hvorved alliansen med Frankrike brast. Gjennom
1993 er det blitt stadig klarere at den fransk/tyske aksen er varig svekket. Kohl
hadde satset på en vestorientert strategi i flukt med Adenauers gamle linje,
men ble nå møtt av økende opposisjon innad i sitt eget parti. Denne opposisjo
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nen hevder at Tyskland snarere bør orientere seg mer i retning av Sentral- og
Øst-Europa, og den flyter også på en folkelig skepsis til å la D-marken gå opp
i valutaunion med resten av Vest-Europas svakere valutaer. England på sin side
var fortsatt så skeptisk til unionsplanene at Frankrike ikke kunne søke noen
alternativ alliert der.
Når det gjelder USA synes mulighetene størst på det sikkerhetspolitiske
området. Avslutningen av den kalde krigen eliminerer den sikkerhetspolitiske
syklen. Grunnlaget for USAs sykliske veksling mellom aggresjon og
avspenning forsvinner, og således også for Vest-Europas motsykliske rolle i
forhold til denne vekslingen. USSR er splittet opp og Russland har mistet
ethvert preg av supermakt. NATO-alliansens viktigste eksistensberettigelse er
revet bort. Situasjonen er ikke lenger slik at vesteuropeerne kan frykte at den
kalde krigen skal bli varm i Europa.
Den sikkerhetspolitiske frykten er nå eventuelt knyttet til nasjonalismen
i den tidligere østblokken. Men de nye sikkerhetsproblemene er av et helt
annet slag enn de USA taklet under den kalde krigen. Selv der militære
aksjoner er relevante, er den kalde krigens metoder - basert på arsenaler av
strategiske atomvåpen - helt uegnede. Snarere er atomvåpenarsenalet blitt til
en sivil trussel mot egen befolkning, i verste fall mot større områder. Skulle
USA utvide sine supermaktsambisjoner ville inngrep i småkriger bli desto mer
kostbart.88 På sikt må USA redusere sine militærutgifter og dermed sine
engasjementer omkring i verden. Clinton-administrasjonen har begynt på den
enorme oppgaven med å redusere forsvarsutgiftene i USA.
Innen pengepolitikken er det langt mindre grunnlag for et atlantisk
interessefellesskap. Svakere sikkerhetspolitisk motivasjon for samarbeid innen
NATO vil svekke USAs muligheter til å bruke sin posisjon i pengesystemet
til å løse sine økonomiske problemer. Disse mulighetene ville ihvertfall være
små dersom EF hadde klart å etablere en EMU som overbygning over sitt
indre marked. Mens USA ved starten av den kalde krigen var den fremste
pådriver for en europeisk føderasjon, bør amerikanske myndigeter i dag prise
seg lykkelig for at EMU ser ut til å mislykkes nok en gang. Et viktig spørsmål
er hvor høyt Clinton-administrasjonen vurderer NATOs fortsatte eksistens i
forhold til privilegiene i pengesystemet. Jo mer de allierte kan overbevises om
nødvendigheten av et fortsatt fellesskap mot visse trusler, jo større er sjansen
for at de godtar indirekte skattlegging i framtidige situasjoner av monetær
ustabilitet. Under den nåværende krisen er USA i stand til å finansiere sitt
underskudd innenlands, men ved et nytt amerikansk oppsving vil det oppstå
et press på den innenlandske sparingen. Siden Reagans løsning, ekstern
finansiering ved sterk dollar og høy rente synes lite realistisk i en periode da
selv Tyskland har egne statsfinansielle problemer, samtidig som Øst-Europa
og andre deler av verden representerer stor potensiell etterspørsel etter kreditt.
Dermed synes en tilbakegang til Nixon-strategien - med dollardevaluering og
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inflasjon (som i seg selv vil redusere gjelden) - mest sannsynlig.89 Men
nærmere spådommer om Clinton-administrasjonens framtid er det ikke plass
for her.
I tillegg vil USA ventelig bli stadig mer aggressiv innen handelspolitikken.
For EF framstår USA som en mer motvillig alliert, med sterkere vekt på
økonomisk konkurranse (og flere proteksjonistiske tilbøyeligheter) enn
noengang siden 1945. På den annen side står EF i øst overfor aggressivt
nasjonalistiske stater, eller områder med ambisjon om å bli stat, som ser
vestover for assistanse, kontakter og inspirasjon.
I denne situasjon vil EF for det første prøve å fortsette integrasjons
prosessen, framfor alt i retning av en økonomisk og monetær union, et større
EF-budsjett, utvikling av demokratiske institusjoner som kan motvirke det
demokratiske underskuddet, samt etablering av sikkerhets- og utenrikspolitikk
tilpasset etterkaldkrigstiden. Hvordan EF takler disse problemene vil ha
avgjørende betydning for alle øvrige europeiske land, hva enten de kommer
til å bli medlem i EF eller ikke. For det andre vil den økonomiske utviklingen
i EF bli påvirket av økende økonomisk konkurranse og splid i forhold til de
to andre hovedområdene i vestblokken: USA og Japan. I skrivende stund
(november 1993) topper disse problemene seg i vanskene med å avslutte
GATTs Uruguayrunde. For det tredje må EF forholde seg til det tidligere ØstEuropa, der hovedproblemet er den aggressive nasjonalismens framvekst og
dens kobling til problemene med overgang til markedsøkonomi.
EF må løse disse problemene uavhengig av den amerikanske føderalistiske
modellen. USAs utvikling bygget på immigranter fra Europa, nybyggere som
var ivrige etter å glemme sitt opphav i den gamle verden og som raskt utviklet
en identitet som hvite amerikanere. USA var ingen føderasjon av tidligere
etablerte stater, men en union som etter frigjøringen fra England integrerte
delstater etterhvert som de ble opprettet. Nasjonalismen ble derfor knyttet til
føderalstatsnivået. Samtidig var USA et land uten Europas tunge kulturarv.
Således ble den moderne kulturindustrien et sentralt element i US As nasjonale
integrasjon.
Den europeiske integrasjonsprosessen skjer derimot mellom noen av
verdenssamfunnets mest konsoliderte stater. Som ledd i denne prosessen søkes
det etter en europeisk identitet. Den raske spredningen av slagordet «det nye
Europa» symboliserer jakten på en slik idenitet. Førti år med kald krig bidro
lite til å sikre en slik identitet. Etterkrigstidens gullalder, med velstand og
konsolidering av forskjellige vesteuropeiske velferdsstater, styrket «nasjonale»
identiteter. I den grad disse identitetene hadde et felles element, var dette ironisk nok - ikke en genuint europeisk komponent, den var snarere
amerikansk. For gullalderens velstand berodde på masseproduksjon,
massekonsum og på the American way of life. Gullalderen ga flere mennesker
mer fritid, og denne ble fylt med underholdningstjenester sterkt påvirket av
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USA (Hollywoodfilmer, radiounderholdning, jazz, pop, rock og countrymusikk,
osv.). Det er forøvrig verdt på merke seg at når de østeuropeiske landene ser
mot Vest-Europa, så tiltrekkes de framfor alt av denne vestlige, dvs.
amerikanske, heller enn av en eller annen vag europeisk komponent.
Europeiske forsøk på å gripe tilbake til den klassiske antikke tidsalder for å
definere regional identitet vil antakelig ha begrenset innflytelse i et flerspråklig
Europa med amerikanisert mediaindustri som en viktig felles erfaring.
Hva så med den norske debatten? Kunnskap om EFs utvikling må være
viktig både for tilhengere og motstandere av medlemskap. Vår historiske
gjennomgang gir likevel et bilde som ikke helt stemmer overens med den
norske venstresidens tendens til å stemple EF som et uttrykk for de uhemmede
markedskreftenes triumf. Stormaktene har hele tiden hatt sentral innflytelse på
utviklingen. De mest liberalistiske sidene ved retorikken om det indre marked
tjente til å tekkes Thatcher-regjeringen i England, og Delors-kommisjonens
støtte til ideen om en maksimalt autonom sentralbank var en tilsvarende
konsesjon for i det hele tatt å få Bundesbanks støtte.
Dessuten har både planene om EMU og om det indre marked oppstått som
reaksjoner på destabiliserende press fra USA gjennom de atlantiske kanalene.
I Norge har opposisjonen mot sosialdemokratiet på venstresiden siden 1950tallet samlet seg om kritikken av NATO. I lys av dette burde venstresiden se
positivt på EFs bestrebelser på å utvikle mer selvstendighet overfor USA i
utenriks- og forsvarspolitikken. Dette forhindrer ikke at man ut fra nasjonale
økonomiske betraktninger legger vekt på at de sykler Norge følger som en
liten, åpen økonomi med stor råvareeksport er så forskjellige fra syklene i
resten av den vesteuropeiske økonomien at en innordning under EMU vil ha
potensielt store destabiliserende virkninger.
EF har ovemasjonal integrasjon som sin målsetting. I løpet av EFs historie
har denne målsettingen dominert i faser der Kommisjonen har vært sterk og
det fransk/tyske forholdet solid. Dagens tilbakeslag for de overnasjonale
integrasjonsbestrebelsene er så sterkt at mange norske EF-tilhengere fristes til
å slå om seg med innbyrdes motstridende argumenter for norsk EF-medlemskap. På den ene side fastholder de det gamle argumentet om at overgivelse
av suverenitet til EF vil styrke Norges suverenitet, da man får mer innflytelse
på den vesteuropeiske utviklingen enn før. På den annen side bagatelliserer
man de overnasjonale aspektene ved EF-medlemskapet ved å vise til at den
videre overnasjonale integrasjon ikke synes å bli noe av i overskuelig framtid.
Det er imidlertid lite trolig at man kan være en virkelig EF-tilhenger uten å
gå åpent inn til føderalisme.
Hva enten Norges valg blir ja eller nei til medlemskap, vil tendensen i
Norges viktigste omland - Vest-Europa - på lang sikt gå i retning av at USAs
dominans innen sikkerhets- og pengepolitikk erstattes med større selvstendighet
for Vest-Europa dominert av EF og/eller Tyskland. Dersom verdensøkonomien
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går inn i en mer stabil periode, vil denne utviklingen komme gradvis, men
dersom USAs problemer fører til mer dramatiske bevegelser, kan den i slike
tilfelle gå fort.
(November 1993)

Noter
*

Jeg takker Tor Egil Førland, Rune Skars tein og Ådne Cappelen for kommentarer
til et tidligere utkast.

1) Den viktigste teoretiske debatten om EFs integrasjon i dag går mellom europeiske
revisjonister og modifiserte varianter av den amerikanske nyfunksjonalismen. De
sistnevnte forutsetter at nasjonalstatlig styring og ovemasjonal integrasjon
(suverenitetsavgivelse) står i motsetning til hverandre, og at slik integrasjon
prinsipielt skjer ved «spillover» eller smitteeffekter fra integrasjon på områder,
der suverenitetsavgivelse er lite kontroversielt (low politics), f.eks. økonomiske
områder, til områder der suvereniteten spiller en større rolle (high politics), f.eks.
utenriks- og forsvarspolitikk. De europeiske revisjonistene, anført av Alan Mil ward,
hevder at integrasjonen i EF-systemet har skjedd i de tilfelle da nasjonalstatene
mente at de bedre kunne oppnå sine politiske målsetninger ved å overføre
suverenitet til felles institusjoner. Jfr. Alan Milward og Vibeke Sørensen,
«Interdependence or integration? A national choice», i Alan S. Milward, et. al.,
The Frontier of National Sovereignty, London 1993. Vår framstilling ligger
nærmere det «europeiske» enn det «amerikanske» perspektivet, men skiller seg fra
begge ved å legge vekt på den gjensidige påvirkningen mellom vest-uropeisk og
atlantisk integrasjon. Milwards poeng er forøvrig slett ikke så originalt som han
vil ha det til. En nesten helt ut parallell kritikk av amerikansk integrasjonsteori ble
formulert for tjue år siden i David P. Calleo, «American Foreign Policy and
American European Studies: An Imperial Bias?», i W. F. Hanrieder, The U.S. and
Western Europe, Cambridge, Mass. 1974. Vår framstilling har dessuten
berøringspunkter med Martin Sæters analyser, jfr. særlig Sæter, Det politiske
Europa, Oslo 1971, samt hans seneste oppdatering: Sæter, «Europeisk integrasjon
og nasjonalstatens rolle: suverenitet, overnasjonalitet og subsidiaritet», Historisk
Tidsskrift, 72:3, 1993. Som Sæter (og mange andre) skiller vi mellom føderale og
konføderale former for overnasjonalitet, og det vi behandler som sikkerhetspolitisk
integrasjon langs den atlantiske aksen, er avgjørende for Sæters skille mellom
altomfattende (integrasjon der også NATO erstattes av vesteuropeiske ordninger)
og sektorvis (integrasjon der NATO beholder sin rolle i Vest-Europas forsvarspoli
tikk) integrasjon.
2) GATT-systemets rolle i forhold atlantisk handelsintegrasjon behandles i avsnittet
om perioden 1958-60 nedenfor.
3) David Reynolds, «A special relationship? America, Britain and the international
order since the Second World War», International Affairs, 62:1, Winter, 1985/86,
s. 2.
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4) Følgende referanser omkring forholdet USA/England er anvendt gjennom hele
artikkelen: Bernard Porter, Britain, Europe and the World 1850-1982. Delusions
of Grandeur, London 1984; D. Cameron Watt, Succeeding John Bull. America
in Britain's Place 1900-1975, Cambridge 1984.
5) Jfr. f.eks. Hansjorg Herr og Klaus Voy; «Det internasjonale valutasystemet. En
historisk oversikt», Vardøger 19, 1990, s. 28-43.
6) For stridighetene om krigslån, konvertibilitet, osv. se R. Gardner, Sterling-Dollar
Diplomacy in Current Perspective, New York 1980, og W. H. McNeill, America,
Britain, and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941-1946, Oxford 1948.
7) David P. Calleo, Britain's Future, New York 1968, s. 10 f.
8) G. R. Sloan, Geopolitics in United States Strategic Policy, 1890-1987, Brighton
1988. Tenkemåten går særlig tilbake på arbeider av den engelske geografen Sir
Halford Mackinder.
9) Nyere historisk forskning viser at England spilte en sentral rolle. Alan S. Milward,
The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London 1984, David Reynolds,
«The Origins of the Cold War: The European Dimension, 1944-1951», The
Historical Journal, 28:2, 1985, Geir Lundestad, The American «Empire», Oslo
1991.
10) Daniel Yergin, Shattered peace, New York 1980, s. 328-332.
11) Ideen om en europeisk føderasjon stammer faktisk opprinnelig fra USA. Den
dukket første gang opp blant Wall Street bankfolk like etter første verdenskrig, da
USA for første gang i historien var blitt en kreditomasjon, og bankfolkene fryktet
at de ikke ville få sine lån tilbakebetalt hvis Europa fortsatte å være fragmentert
i fiendlige nasjonalstater. Jfr. Jeffry Frieden, Banking on the World, New York
1987.
12) Melvyn Leffler, A Preponderance of Power, New York 1992.
13) Peter Foot, «Defence burden-sharing in the Atlantic community, 1945-1954»,
Aberdeen Studies in Defence Economics, XX, 1981, s. 13.
14) William Wallace, The Transformation of Western Europe, London 1990, s. 71.
15) Calleo, Britain's Future, s. 47-8.
16) Watt, Succeeding John Bull. America in Britain's Place 1900-1975, s. 118.
17) Alan K. Henrikson, «The Creation of the North Atlantic Alliance 1948-1952»,
Naval War College Review, 32: 3, 1980, s. 11, Geir Lundestad, America,
Scandinavia and the Cold War, Oslo 1980.
18) Reynolds, «The Origins of the Cold War», s. 510.
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19) Calleo, Britain's Future, s. 45.
20) Selve opphavsmannen til containment-strategien, George Kennan, anså faktisk
NATO som militært unødvendig. Han la vekt på Sovjets frykt og lange tradisjon
for defensiv definisjon av den nasjonal interesse. David P. Calleo, The Atlantic
Fantasy: The U.S., NATO, and Europe, Baltimore 1970, s. 24.
21) Wallace, The Transformation of Western Europe, s. 71.
22) Wallace, The Transformation of Western Europe, s. 77; Calleo, Britain's Future,
s. 47-8.
23) Se Derek W. Urwin, The Community of Europe. A history of European integration
since 1945, London 1991, Kap. 1. - Men en av de helt sentrale figurene, Grev
Coudenhove-Kalergi, lederen av Paneuropa-unionen, hadde fått sine grunnleggende
inspirasjoner og dessuten fmansiering fra USA. Jfr. Kees van der Pijl, The Making
of an Atlantic Ruling Class, London 1984, s. 68.
24) Urwin, The Community of Europe's. 32, s. 38.
25) Watt, Succeeding John Bull. America in Britain's Place 1900-1975, s. 12lf.
26) Milward og Sørensen, «Interdependence or integration?», s. 7.
27) Alan S. Milward, «Motives for currency convertibility. The Pound and the
Deutschemark 1950-5», i C. L. Holtfrerich, red., Interactions in the world
economy, New York 1989.
28) Den franske toppembedsmannen Jean Monnet, med en rekke sentrale kontakter
i den anglo-saksiske verden, sto sentralt i utviklingen av disse ideene. Den
amerikanske nyfunksjonalismen har gjort integrasjons teori ut av dette. Se note
over.
29) For de andre landenes interesser, samt de kompliserte forhandlingene, se Tor Egil
Førland, Europeisk fellesskap?, Oslo 1993, s. 39-45.
30) Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, s. 463.
31) Men koblingen til den atlantiske sfæren var klart tatt vare på siden NATOs
amerikanske SACEUR ville være Europahærens øverstkommanderende i krig,
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