
Ame Overrein

SUVERENITET, DEMOKRATI OG NASJON. 
POLITISKE GRUNNBEGREPER I EU-DEBATTEN

Kampen om norsk medlemsskap i Den europeiske union ser ut til å bli minst 
like intensiv i de nærmeste par åra som den hittil har vært på 90-tallet. 
Styrkeforholdet mellom de to leirene er noenlunde stabilt, men standpunktene 
og især begrunnelsene for standpunktene har i virkeligheten ikke ligget fast. 
Som i enhver stor politisk kamp har dette sammenheng med at kampen også 
i høyeste grad gjelder premissene som kampen føres ut fra.

KAMPEN OM DEBATTEN

Tilhengernes økonomiske argument - at Norge har økonomiske og sosiale 
fordeler av medlemsskap - er etterhvert dunstet bort.1 Den indre utviklinga i 
EF - arbeidsløshetstallene og sammenbruddet i det av sosialdemokratiet 
oppreklamerte valutasamarbeidet - har i så måte gjort sitt. Tilbake står et 
hovedargument av en annen type: vi hører til i Europa, vi kan ikke isolere oss, 
vi må delta i formingen av den felles fremtid. Vi må innordne oss i det 
politiske, militære og økonomiske «samarbeid» som avtegner seg i Europa. 
Vi har ikke noe valg. Og videre: Alternativet er en aggressiv nasjonalisme som 
nå stikker sitt hode opp i Øst-Europa - ja, til og med også i Vest-Europa. EF- 
motstandeme beskrives i denne sammenheng som håpløst tilbakeliggende 
nasjonalister som ønsker å isolere Norge fra Europa.

Både ut fra kampen om Europa-unionen i Norge og på grunn av utviklinga 
i Øst-Europa synes nasjonalisme-problemet å bli et sentralt debatt-tema i tida 
fremover. Det første vi da må spørre oss om - og det gjelder ikke minst den 
som er motstander av EU - er hvorvidt tilhengersidas beskrivelse av 
internasjonalisme kontra nasjonalisme som hovedmotsetningen i EU-debatten 
er en dekkende beskrivelse. Svaret må bli at denne beskrivelsen er klart 
tendensiøs, ikke dekkende. Å akseptere denne beskrivelsen betyr å diskutere 
på tilhengernes premisser.

Konfliktlinja nasjonalisme-intemasjonalisme er ett moment ved striden. 
Hvor viktig avhenger i høy grad av hvordan vi definerer det omstridte begrepet 
nasjonalisme. Tilhengersida synes å definere enhver fastholdelse av Norges 
statlige integritet og av norske demokratiske og velferdsstatlige ordninger som 
«nasjonalisme». Og da har de for så vidt rett i at motstanderne er nasjonalister.
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Men i forhold til vanlig språkbruk og i forhold til substans er det da noe annet 
konflikten dreier seg om. Nemlig om det Stortinget faktisk også skal ta stilling 
til: hvorvidt norsk suverenitet og folkets demokratiske kontroll av den norske 
staten skal svekkes til fordel for en europeisk union eller ikke. Dette er den 
konfliktbeskrivelsen motstander-sida må legge til grunn: det grunnleggende 
spørsmålet er suverenitet kontra avgivelse av suverenitet. Innebygd i denne 
problemstillinga ligger spørsmålet: hvorfor er det en verdi at Norge som en 
suveren stat opprettholdes? Og: hvorfor er det en verdi at de nåværende 
demokratiske institusjoner bevares' og ikke reduseres/byttes ut til fordel for 
mindre demokratiske EU-institusjoner? Og fordi vår sosialpolitikk og i det hele 
tatt våre velferdsstatlige ordninger er gjennomført av nettopp de samme 
demokratiske institusjoner, henger dette spørsmålet nær sammen med 
spørsmålet om det er en verdi å forsvare levestandarden og de sosiale 
rettighetene som den norske velferdsstaten representerer. Den som vil forsvare 
velferdsstaten mot Europa-unionen uthuling, må derfor logisk nok også 
forsvare demokratiet mot uthuling fra det samme hold. Ut fra dette resonne
mentet blir det altså berettiget å si at demokrati-spørsmålet er kjernen i kampen 
for og imot Europa-unionen.

UKLARHET OM NEI-ARGUMENTENE

Tilhengernes og de ja-dominerte massemedias vridning av konflikten har hatt 
sin virkning. Mens Senterpartiet er blitt stemplet som nasjonalistisk tilbakeligg- 
ende, er det andre store nei-partiet blitt fremstilt som mer usikkert i sin EU- 
motstand. Grunnlaget for dette siste er det forhold at grupperinger innen SV 
(og forøvrig en god del intelektuelle av sosialdemokratisk eller venstreorientert 
type) er opptatt av å markere at deres EU-motstand ikke er nasjonalisme. I 
iveren virker det som de overtar ja-sidas meget utvidede og diffuse oppfatning 
av hva som er nasjonalistisk. I den grad at ethvert forsvar av Norge som stat 
og som samfunnsform blir nasjonalisme. Hva jeg her sikter til kan vises ved 
å sitere lederen i Sosialistisk Ungdom, Kyrre Lekve, som hevder følgende: 

«Den norske EF-debatten er særegen fordi den i så liten grad dreier seg 
om EF. Den norske debatten, anført av Anne Enger Lahnstein, dreier seg 
nesten utelukkende om hvorvidt Norge og det norske folk tjener eller taper 
på å bli medlem av EF. SVs argumentasjon mot EF framstår også som 
tilfeldig og nasjonalt orientert.»2

Dette er problematisk av flere grunner. Det er vanskelig å se hvordan kampen 
om EU skal unngå å dreie seg om en sammenligning mellom Norge i dag og 
en tenkt situasjon der Norge er medlem av EU. Folk flest gjør nettopp denne 
sammenligninga uvilkårlig når de skal ta stilling til spørsmålet. Sjølsagt kan 
det tenkes nei-argumenter som ikke er legitime, men det at folk flest er opptatt

183



av hvordan EU-medlemsskap vil virke inn på deres livsvilkår er fullt legitimt. 
Det er jo fordi dette spørsmålet direkte berører folket som et suverent statsfolk 
at spørsmålet opptar så mange. Om det kun var å ta stilling til en internasjonal 
organisasjon som sådan - uten tanke på det norske folks stilling til denne - 
da ville saken overhodet ikke ha spilt den rolle det gjør i dagens norske 
politikk. Til dette kan man sjølsagt svare at i så fall er motstanden håpløst 
nasjonalistisk - slik jo tilhengersida påstår. Og da er vi tilbake til problemstil
linga jeg skisserte ovenfor.

Det er ikke noe galt i å trekke et skille mellom «gode» og «dårlige» nei- 
argumenter. (Det har jo også organisasjonen Nei til EF gjort ved å forby 
rasister som medlemmer.) Spørsmålet er hvor dette skillet går. Det kan etter 
min mening formuleres tre typer av legitime, dvs. «gode» nei-argumenter:
1. Medlemskap betyr en svekkelse økonomisk, sosialt, velferdsmessig for 
Norge/det norske folk. 2. Medlemskap betyr en svekkelse/reduksjon av politisk 
natur, av demokratiet og av suvereniteten. 3. Norges internasjonale rolle eller 
om man vil: bidrag til en mer solidarisk verden blir svekket ved medlemsskap. 
Det er denne siste intemasjonalistiske begrunnelsen Lekve og andre ønsker skal 
være en hovedbegrunnelse - om ikke den eneste(?) - for nei til EU. Den 
bygger da på den premiss - som jeg er enig i - at EU ikke er et instrument 
for internasjonal solidaritet, utjevning etc., men primært er en egoistisk 
statsblokk anført av de store europeiske maktene.

Ovenfor har jeg sagt at det økonomiske argumentet må sees i sammenheng 
med det politiske argumentet. Uten politisk demokrati kan vi heller ikke ta 
vare på velferdsstaten. Derfor blir argument 2 det viktigste nei-argumentet. 
Argumenter av type 3 kommer i en annen stilling. Det dreier seg for det første 
om at staten Norge skal virke på det internasjonale plan, altså utafor statens 
myndighetsområde. For det andre ligger det i dette argumentet et offensivt krav 
om at Norge skal bidra til å endre maktforholdene i verden. I og for seg er 
dette bra, men det blir likevel noe luftig og abstrakt når EU-motstanden skal 
baseres på dette som hovedargument. I sin konsekvens blir det kun «idealistis
ke» grunner - løsrevet fra den politisk-statlige sammenhengen man er en del 
av - som blir «gode» grunner for å si nei. Politikk på det internasjonale plan, 
især et lite lands politikk, er vanskelig målbar. Det hele kan lett bli redusert 
- også i det tilfellet at Norge virkelig hadde en «riktig» utenrikspolitikk - til 
en samling gode intensjoner og vakre ønsker.

Så lenge grunnleggende forskjeller består i verden vil det være en tydelig 
motsetning mellom en politikk innad i det rike og stabile Norge og en 
internasjonal politikk basert på en universalistisk moralsk forpliktelse. Men 
skulle vi av den grunn velge ikke å forsvare norsk suverenitet og norsk 
levestandard mot trusselen om EU-medlemsskap? Dette var i så fall å redusere 
seg sjøl fra politisk aktør til moralist uten basis i virkeligheten. Istedet gjelder 
det å se formidlingen mellom disse motsetningene.
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Det er med utgangspunkt i en forholdsvis rik og stabil stat at selve problemstil
linga om å føre en rettferdig og solidarisk utenrikspolitikk i det hele tatt kan 
få betydning. Problemstillinga er lite aktuell i Angola, Burundi eller Bosnia. 
Her kjemper man for sin nakne eksistens. Heller ikke i store land som 
Russland, Kina og Japan. Her dreier det seg om makt- og interessepolitikk. 
Jeg mener at den moralske kritikk av et rikt, industrialisert lands utenrikspoli
tikk er meget viktig (jfr. den amerikanske opinion mot Vietnamkrigen). Men 
altså: den materielle forutsetningen for at det finnes en opplyst og aktiv 
opinion er eksistensen av en viss grad av modernisering økonomisk og politisk- 
demokratisk. Kort sagt eksistensen av en moderne stat av den typen man finner 
i Europa og Nord-Amerika. Norge er i utpreget grad en slik moderne stat, med 
et forholdsvis høyt opplysningsnivå om internasjonal politikk som blant annet 
gir seg utslag i en kritisk opinion ovenfor EU. Sagt på en annen måte: 
forutsetningen for at Norge kan spille en positiv internasjonal rolle ligger i at 
Norge i det minste tar vare på det nivå av demokrati og velferdsstat som vi 
hittil har oppnådd.

I abstrakte moralske termer kan man si at motsetningen mellom et forsvar 
av det norske folks interesser og kravet til en solidarisk internasjonal politikk 
er absolutt. Men i det virkelige politiske liv er det en formidling og indre 
sammenheng mellom disse «absoluttene». Nettopp dette er det viktig å ha for 
øye i Europa-debatten.

Motstanden mot EU er primært en forsvarskamp og har som sådan også 
konservative trekk. Mange er motstandere utelukkende på dette konservative 
- vel å merke demokratisk-konservative - grunnlaget. (Senterpartiet er vel den 
fremste representant her.) Det sentrale i denne forsvarskampen er som sagt 
suvereniteten, demokratiet. Den retter seg mot forsøkene på en ovemasjonal, 
mer autoritær-byråkratisk statsutvikling og mot markedskreftenes totale 
herredømme. Vi vil her stå på samme side som underklassene og de 
demokratiske kreftene innad i EU, men vi vil samtidig ha en viktig rolle å 
spille utafor EU som modell for en mer demokratisk og velferdsstatlig 
samfunnstype.3 Norge vil kunne representere en modemitetstype som ikke 
reduserer modernisering til realiseringa av rent økonomiske imperativer. 
Kjernen i moderniseringa er den bevisste styringen av samfunnet. Demokratisk 
styrt fordelingspolitikk, distriktspolitikk og bosettingspolitikk og åpenhet i 
politikk og forvaltning er vesentlige sider ved en slik modernisering. Disse 
sidene mangler i den ensidig økonomiske moderniseringa som er hovedsaken 
i EU-modellen. Som modell kan Norge derfor ha en politisk funksjon utafor 
EU.

Hva enten man betrakter motstanden mot EU som en forsvarskamp eller 
ikke, vil den ha sin egen dynamikk som virker forandrende inn på det norske 
samfunnet. Det vil aldri dreie seg bare om en «ren» forsvarskamp som 
aktørene vil komme uforandret ut av. Nei-bevegelsen bør likevel ikke ha noe
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annet grunnlag enn et minste felles multiplum av alle fornuftige standpunkter 
mot EU. Gjennom denne forsvarskampen er det blitt og vil det bli utviklet en 
mer demokratisk og kritisk bevissthet både om innenrikspolitikk og om vår 
europeiske og internasjonale rolle. Det er ikke dekning for å si som 
maktmenneskene i dette landet sier, at striden om EU har vært og er en 
«ulykke» for landet. Den har kun vært en «ulykke» for maktmenneskene - som 
vi alle kjenner til. For Norge som samfunn har den hatt en politisk vitaliseren- 
de funksjon.

STAT, NASJON OG NASJONALISME

Er det noen verdier ved det norske samfunn som for oss er så tungtveiende 
at det må føre til et nei til EU dersom det viser seg at disse verdiene ikke er 
forenelig med EU-medlemsskap? Slike verdier finnes. De har primært 
betydning for oss som er norske statsborgere, men kan også ha en viss 
internasjonal betydning.

Dette svaret impliserer med nødvendighet at staten - og ikke staten i 
alminnelighet, men den norske stat - står for noe positivt. Det norske folkets 
vilje til statlig het, dvs. dets politiske eksistens, blir i denne sammenheng et 
viktig tema som trenger gjennomtenkning - liksom alltid når folket som 
statsfolk sto foran viktige avgjørelser. Vi trenger å gjennomtenke begreper som 
suverenitet, nasjon og forfatning - begreper som i normale tider forblir diffuse 
og utematiserte. Vi trenger en påminnelse om at staten kun kan eksistere i kraft 
av en statsvilje som er nødt til å være permanent (og ikke bare i statsgrunnleg- 
gelsens øyeblikk) om enn implisitt og ubevisst.4 Vi trenger også en påminnelse 
om den kontraktsmessighet som består mellom politikerne som beslutningstake
re og folket som berøres av beslutningene og at demokrati-prinsippet, at folket 
utpeker og kontrollerer beslutningstakerne, er kjernen i denne kontrakten.

Disse temaene reiser seg som problemer fordi Den europeiske union ikke 
bare er en utfordringer mot visse sider av norsk politikk - som det i dag 
forhandles om i Brussel - men mot hva slags politisk eksistens det suverene 
statsfolket i fremtida vil ha.

Historisk om stat og nasjon, særlig i Norge

Vi er på forskjellig vis ideologisk «belastet» på dette området.. Blant annet 
fordi arbeiderbevegelsen og sosialistiske partier tradisjonellt har hatt et kritisk 
forhold både til stat og nasjon. Og likeledes fordi den liberale eller «progressi
ve» intelektuelle forbinder internasjonalisme med det moderne og nasjonalisme 
med det tradisjonelle og reaksjonære.
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Nasjon og nasjonalisme er tvetydige fenomener. Nasjon kan være betegnelsen 
på et rent etnisk betinget folkefellesskap, dvs en før-politisk eksistens. Nasjon 
blir på den andre sida også brukt om folket som statsfolk. Nasjon er da 
synonymt med folk og betyr da det politiske subjekt hvis vilje utgjør statens 
grunnlag. Det er denne tvetydigheten i begrepet nasjon det siktes til når Jens 
Arup Seip sier at konstitueringa av en egen norsk stat i 1814 betydde at det 
oppsto «en nasjon i en annen forstand enn tilfellet hadde vært forut for 1814».5

Nasjonalisme var en politisk ideologi som oppsto på 1700-tallet og som 
hadde sin storhetstid - iallefall i Europa - på 1800-tallet. Nasjonalismen 
henger sammen med behovet for konsensus i moderne stater som jo 
anerkjenner folkesuvereniteten som legitimitetsbasis. Nasjonalisme kan være 
både progressiv og reaksjonær.

I den sosialdemokratiske norske etterkrigstida har vi lært å holde kritisk 
distanse til hva som forbindes med «det norske». I det hele tatt har de sterke 
ideologiske føringene som har omgitt begrepene nasjon og nasjonalisme, gjort 
utsynet vanskelig. Mange norske intelektuelle er blitt fanget av sin egen 
ideologiske anti-reaksjon. De oppfattet seg som modemitetetens representanter, 
og for dem var en ironisk holdning til norsk nasjonalisme obligatorisk. En 
nødvendig del av løsrivelsesprosessen i forhold til fortidas autoriteter - trykket 
fra generasjonene mellom 1814 og 1945 og deres myter om 17. mai, Grunnlo
ven, Wergeland, 9. april, fjorder, fjell og bjørkestammer. Et saklig forhold til 
Norge som historisk gitt statsordning og statsprosjekt ble umulig. Den 
statsgrunnleggelse som «Fedrene fra Eidsvold» gjennomførte og som nøkternt 
betraktet var begynnelsen på en av Europas mest vellykkede og progressive 
statsutviklinger6 - denne statsdannelsen makter man knapt å betrakte som annet 
enn en nasjonalromantisk farse.

Den «progressive» intelektuelle er blind for det samme som mange - men 
ikke alle - norske nasjonalister ned gjennom tidene har vært blinde for. Nemlig 
at nasjonalismen var en ideologi for modernisering av det norske samfunn, 
som for andre samfunn.7 Nasjonalismen bidro til å skape et fellesskap i 
samfunnet og især en felles politisk kultur som en betingelse for modernise
ring. Nasjonalisme, folkesuverenitet og republikanisme har vært nær beslektet 
med verandre.

Den moderniseringsprosess som har ført frem til de vestlige samfunns 
globale lederrolle har to sentrale pillarer: utviklinga av kapitalismen og 
utviklinga av den moderne staten. Den moderne staten har sitt utgangspunkt 
i etableringa av den absolutte staten som i motsetning til middelalderens stat 
skaffet seg ubetinget monopol på utøvelse av voldsmakt. Fra seinmiddelalderen 
skapes det nasjonalstater ved hjelp av dette voldsapparatet (metodene omfatter 
blant mange ting «etniske rensinger», f.eks. utvisninger av alle jøder fra 
England, Frankrike og Spania eller - som her i landet - utestengning av jøder 
vedtatt som grunnlov i 1814, tvangsmessig språklig homogenisering som i
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Frankrike osv.). I den absolutte statens epoke, dvs. omtrent frem til den franske 
revolusjon, er altså nasjonalstaten tildels et fenomen som bygger på et før- 
politisk etnisk og språklig fellesskap tilknytta et bestemt territorium (dette er 
betydninga av det latinske natio)8, men tildels også et resultat av en form for 
tvangsmessig homogenisering gjennomført ovenfra, fra statsplanet. Den er ikke 
noe som er skapt av en nasjonal massebevegelse.

Opprinnelsen til den moderne, demokratiske staten ligger derimot i 
reaksjonen mot den absolutte staten. Den er å finne i politiske og teoretiske 
bevegelser som uttrykker undertrykte klassers interesser i kamp mot staten. 
Gjennom denne kampen blir ideene om rettigheter som ethvert individ har 
overfor staten, politisk anerkjent. I denne prosessen dannes kimene til den 
moderne politiske offentligheten. Og det er innafor denne kommunikasjonsram- 
men at blant annet nasjonalismen som ideologi kan utfolde seg. Disse ideene 
og en tilsvarende politisk praksis fikk gjennomslag i den amerikanske og 
franske revolusjonen og var en særdeles viktig (og «unasjonal») bakgrunn for 
den grunnlovgivende forsamling på Eidsvold i 1814.9

Det nasjonale er bare ett av flere momenter ved denne moderne politiske 
bevegelsen. Identiteten mellom statsborgere og nasjonalstat er ikke primært 
avhengig av en felles etnisitet eller før-politisk kultur. Derimot er denne 
identiteten helt avhengig av at statsborgerne inngår i en politisk praksis hvor 
deres rettigheter (og ikke bare sivile, men også politiske) virkelig utøves.10

Det er interessant å se hvordan slike oppfatninger sammenfaller med 
norske historikeres analyser av grunnleggelsen av Norge som stat i 1814. Jens 
Arup Seip sier: «Borgerlig frihet sto i en særstilling blant de tre hovedverdiene 
som det ble kjempet for i 1814. Det er grunn til å tro at den ga en plattform 
som samlet alle parter, at den sto som et høyere og mer fundamentalt mål enn 
en fri forfatning, og videre at begge disse igjen føltes viktigere enn norsk 
selvstendighet.»11 Kjernepunktet er visse rettigheter som skal sikre individet 
mot overgrep fra staten og private maktkonstellasjoner. Fri forfatning derimot 
gjelder de politiske rettighetene, retten til å kontrollere maktutøvelsen nedenfra, 
gjennom valg.

Gjennom det borgerlig-kapitalistiske samfunns historie er kampen for 
individuelle friheter ført av ulike sosiale klasser. Det er altså ikke bare 
motsetninga mellom stat og arbeiderbevegelse som er instituert som en del av 
den moderne staten. I det hele tatt er konflikten mellom regjerende eliter og 
frihetskrevende underklasser, det vil si mellom stat og samfunn et kjennetegn 
ved den samfunnstypen som har utvikla seg. De rettighetene det her er snakk 
om kan deles inn i tre typer: sivile retter (ytringsfrihet, rettssikkerhet, 
eiendomsrett m.m.), politiske retter (viktigst: almen stemmerett) og sosiale 
retter (moderne velferdsstat). Det er bare den første kategori av rettigheter som 
kan sies å være borgerskapets verk. De to siste kategoriene av retter er det de 
arbeidende klassene og særlig arbeiderbevegelsen som har vært drivkraften
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bak. Det er i det 20. århundre de er kjempet gjennom. Uansett henger disse 
rettene i dag sammen og må sies å betinge verandre.

Man sier gjeme at Norge fikk sin frihet i 1814. Dette høres merkelig ut 
all den stund almene politiske og sosiale retter langt ifra ble etablert og all den 
stund året 1814 endte med at Norge måtte oppgi sin statlige sjølstendighet og 
akseptere unionen med Sverige. Det som likevel gjør det meningsfullt å snakke 
om frihet er for det første at de sivile rettene eller som man sa, den borgerlige 
friheten ble bevart. Men dette hadde for det andre sin forutsetning i at 
Grunnloven og det politiske system som denne foreskrev, ble berget gjennom 
krisene som fulgte, hvorav den alvorligste kom i forbindelse med krigen mot 
Sverige og revisjonen av Grunnloven høsten 1814. Krigsnederlaget satte hele 
statsdannelsen på spill. Var det ikke for motstanden fra Stortinget og 
offentligheten, kunne Norge ha blitt tvunget til å godta svensk konge mot kun 
et løfte om en ny grunnlov. Nå ble det istedet Grunnloven og Stortinget som 
ble sentrum i en ny politisk offentlighet og dermed utgangspunkt for en 
nasjonal bevissthet. Det er dette som ligger i Seips formulering: «En stat var 
brakt til verden, og i skapelsesprosessen var samtidig en nasjon født. Den 
første kom til å overleve gjennom den siste.»12 Dette betyr: det ble skapt en 
moderne politisk kultur. Denne kulturen hadde sine romantisk-nasjonalistiske 
innslag, men primært var den preget av en streng «forfatningspatriotisme». Det 
lyktes aldri svenskekongen å få med seg ledende norske politikere på den 
konservative fløy i en grunnlovsstridig politisk praksis. Derfor var det ikke noe 
grunnlag i Norge for de statskupplaner Carl Johan og hans etterfølgere tidvis 
tumlet med (bl.a. i 1821 og 1884).

Det er vanskelig på denne bakgrunn å se noe reaksjonært eller sjåvinistisk 
i det som ble norsk nasjonal bevissthet etter 1814. Først og fremst var den en 
politisk bevisstgjøring. Tanken om at et folk har rett til statlig uavhengighet 
sto sentralt, likeså at folket - tross fraværet av almen stemmerett - er 
statsmaktas legitimasjonsbasis. Det oppsto en ny statsborger-bevissthet. Camilla 
Collett formulerte skilnaden på før og etter 1814 slik: «Vore Fædre havde kun 
et Hjem; vi har et Fædreland. Vore Fædre var kun Indvaanere; vi er Borgere 
og Borgerinder.»13

Francis Sejersted betrakter det samme forhold som et almeneuropeisk 
fenomen, som imidlertid i 1814 med ett ble realitet i Norge: «Utviklingen av 
den nye form for offentlighet eller åpenhet i det kulturelle og sosiale liv 
representerte en allmenn tendens i Europa... I Norge kom denne utviklingen 
brått, og derfor ble den tydelig.»14 Denne politiske kulturen og nasjonale 
bevisstheten dannet en viktig forutsetning for den videre demokratisering av 
det norske samfunnet. I den grad man forsvarer nasjonen mot EU, så er det 
i denne sammenheng dette skjer. Spørsmålet er: skal vi fortsatt være 
statsborgere innenfor en politisk kultur som tross alt muliggjør en viss 
kommunikasjonssammenheng mellom styrende og styrte? Eller skal vi på ny
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reduseres til anonyme innbyggere - denne gangen i en europeisk superstat som 
ikke en gang formelt sett tilfredsstiller kravene til demokratiske avgjørelsespro- 
sedyrer?

Nasjonalisme-problemet i dag

Den moderne nasjonalstaten er en av forutsetningene for å sikre de moderne, 
universalistiske verdiene som dagens norske intellektuelle gjeme identifiserer 
seg med. Disse samme intellektuelle ser desverre ikke skogen for bare trær 
så lenge de overser dette forholdet mellom en partikulær statsutvikling og disse 
samme verdiene. De burde stille spørsmålet om ikke EU-systemets såkalte 
demokratiske underskudd ikke nettopp er et tilbakefall til før-modeme politiske 
ordninger, ordninger som ikke sikrer en demokratisk forbindelse mellom 
beslutningsprosessen og de subjektene som berøres av beslutningsprosessen. 
Det finnes ikke noe europeisk politisk system på demokratisk grunn, ei heller 
noen enhetlig europeisk politisk kultur. Men forutsetninga om en (prinsippiell) 
identitet mellom beslutningstakere og beslutningsberørte er jo fundamental i 
demokratisk teori, ja for så vidt går denne tanken helt tilbake til Aristoteles’ 
grunnleggelse av en teori om politikk overhodet. I klassisk teori er denne 
identiteten implisitt i definisjonen av statsborger-begrepet og dermed for 
staten.15

Nasjonalisme er altså ikke tilbakevending til noe faktisk opprinnelig. Og 
det til tross for at nasjonalismens aktører gjeme - og det er politisk-ideologisk 
betinget - vil hevde det. Det er ikke slik at moderne konsoliderte samfunn har 
overvunnet nasjonalismen. Det er heller slik at disse moderne samfunn er 
eksempler på en vellykket realisering av de nasjonale mål. Nasjonalisme, 
patriotisme etc. har vært viktige ideologiske instrumenter til å skape nettopp 
konsoliderte samfunn. I så måte har nasjonalismen sjølsagt også vært 
problematisk. Helt tydelig er den det når den kun fungerer som integrasjons- 
ideologi som skal kompensere for fraværet av politiske og sosiale retter.

Ikke alle «potensielle» nasjoner blir nasjonalstater. Det er 8000 ulike 
språkfellesskap i verden i dag. De som advarer mot nasjonalisme som politisk 
fenomen har sjølsagt rett i at det er gode grunner imot at det alltid skal være 
sammenfall mellom politisk-statlig og etnisk-nasjonal enhet. Men dette er ikke 
noe relevant argument mot et nei til EU. Det er ingenting i et nei til EU som 
forplikter til å si nei til intenasjonalt samarbeid eller nei til tanken om at et 
slikt samarbeid til en viss grad betyr begrensninger av den statlige suverenite
ten. Men det ligger i begrepet demokrati at dette må være en sjølpålagt 
begrensning - ikke en begrensning påtvunget oss av et byråkratisk og politisk 
senter som folket ikke har demokratisk kontroll over. Og at det må være 
begrensninger vi pålegger oss for å oppnå et aktverdig mål - og det er langt
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ifra innlysende at en ny europeisk supermakt vil forfølge aktverdige mål. 
Ja-bevegelsen glemmer i sin iver at retten til nasjonal uavhengighet i dagens 
verden anerkjennes og praktiseres. Det er lett å være enig i at om denne retten 
alltid benyttes av enhver folkegruppe ville dette gi uholdbare tilstander. Men 
det burde også være lett å innse at den omvendte politikk, nemlig å nekte 
folkegrupper retten til å danne en uavhengig stat, nettopp ville fremprovosere 
det man ønsker å unngå, økt nasjonalisme. Denne retten må brukes «med 
fornuft», ikke enhver grunn for å danne en sjølstendig stat er en god grunn.16

Epokegjørende begivenheter som oppløsningene av Sovjetunionen og 
Jugoslavia ble internasjonalt anerkjent nettopp i kraft av retten til løsrivelse 
- til tross for at det i begge tilfellene var økonomiske og sikkerhetspolitiske 
argumenter for at disse handlingene ikke var «rasjonelle».

Det er de nasjonale bevegelser som ikke er vellykkete - i motsetning til 
de vest-europeiske og de nordamerikanske i de siste 200 åra - som i dag 
påkaller seg oppmerksomhet. De blir mediafokusert på grunn av det potensielle 
kaos de representerer i forhold til det internasjonale verdenssystemet. Men det 
nasjonale må også her, i minst like stor grad som i Vest-Europa, sees i et 
modemitetsperspektiv. Nasjonale bevegelser som i dag fører til dels blodige 
kamper i Øst-Europa, Asia og Afrika er bevegelser i samfunn som strever etter 
å bli like moderne som de europeiske. Det er i disse land en genuin folkevilje 
i retning av å etablere fungerende og stabile stater, basert på et kulturellt og 
politisk fellesskap.17 Denne folkeviljen er «fornuftig» i den betydning at den 
samsvarer med grunnleggende «nødvendigheter» som må til for å utvikle 
moderne samfunnsformer. Det er dette imperativet om en viss kulturell og 
normativ homogenitet som grunnlag for et moderne industrisamfunn, som er 
den egentlige drivkrafta. Den kan betjene seg av nasjonalismen som middel. 
Nasjonalismen er i denne sammenheng mer en ytre politisk form, den har 
ingen objektiv egenlogikk som med nødvendighet fører frem til statsdannelser. 
Det er betegnede at sterkt nasjonalistiske høyrepartier uten noe sosialt program 
alt nå - etter få år med demokrati - møter betydelig motstand ved valgene i 
Øst-Europa. (Litauen, Ungarn og Slovenia er eksempler - Russland er 
foreløpig det viktige unntaket.) Nasjonalismen vil være en akseptert politisk 
form kun så lenge den gagner utviklinga mot moderne stater bedre enn andre 
politiske ideologier. Det er altså de objektive kravene som moderne stater og 
økonomier er underlagt som er den primære drivkraft - og som under visse 
betingelser skaper nasjonalisme.18

De brede folkemassene i Øst-Europa er ikke rammet av noen form for 
kollektiv galskap. Nasjonalismen er verken irrasjonell eller vanvittig som det 
gjeme heter i vestlige media og fra liberale og sosialdemokratiske intellektuel
le. Det er ikke primært det nasjonale patos vi i dag kan spore i det forhenvæ
rende Jugoslavia. Dette patos var langt mer fremherskende i Vest-Europas 
nasjonale bevegelser. Innslaget av argumenter tilknytta rase og etnisitet var
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antakelig sterkere i norsk debatt langt inn i vårt århundre - jevnfør teoriene 
til koservative historikere som Keyser og Munch om en ur-germansk 
innvandring nordfra som forklaring på norsk sjølstendighetstrang - enn de er 
i dagens Jugoslavia. Det er mer vissheten om at ingen part har absolutt rett, 
at det hele er en tragedie uten vellykket utgang for noen part, som i dag preger 
ofrene for oppløsninga av Jugoslavia, dvs. sivilbefolkninga. Poenget er at ingen 
makt er sterk nok til å etablere en suveren statsmyndighet som kan gi borgerne 
elementær sikkerhet. Så lenge partene balanserer verandre - og vestlige land 
gir sitt bidrag til denne balansen - og ikke blir enige om hvilke territorier skal 
tilhøre hvem, så vil denne tragedien fortsette.

Men la oss altså huske: Målet for statsutviklinga i Øst-Europa er alt 
gjennomført i Vest-Europa, nemlig stabile nasjonalstater. Jo mer definitivt 
denne prosessen er gjennomført, dess mindre merkbare er nasjonalistiske 
tendenser. Et statsfellesskap (et fellesskap av statsborgere) som er trygt i sin 
identitet som statsfellesskap behøver ikke å artikulere sin stadighet på noen 
markant måte. Men dersom samfunns stabiliteten trues også i Vest-Europa - 
for eksempel som følge av høy arbeidsløshet, økende økonomisk ulikhet, 
internasjonale folkevandringer osv - så vil vi kunne forvente oppblomstring 
av nasjonalisme og nasjonal egoisme på nytt. De siste åras kriser og 
økonomiske nedgang i EU-landene er å så måte anskuelsesundervisning. Sjøl 
i Tyskland som i hele etterkrigstida har vært preget av en ikke-nasjonalistisk 
og dermed pregløs statsidentitet (fordi tysk nasjonalisme var blitt umuliggjort 
etter Hider-regimet), har det i de siste åra utvikla seg en nasjonal bevissthet 
og en markering av forskjellen mellom tyske interesser og EUs felles 
interesser.

Statsborgerskap og moderne politisk identitet

Hva jeg her har sagt kan sammenfattes på følgende måte. I dag kan et statsfolk 
(fellesskap av statsborgere) i et moderne industrisamfunn ha en felles identitet 
statsborgerne imellom som beveger seg langt på vei i realistiske baner. Det 
vil si, man søker ikke etter en identitet i mytiske forestillinger om en opprinne
lig, genetisk betinget, etnisitet. Heller ikke nødvendigvis i felles tradisjoner, 
religion eller kultur. Innvandrergrupper i Norge trenger ikke å påtvinges noen 
nasjonal identitet av denne typen. Derimot er det viktig at de aksepterer den 
politiske kulturen og det system av grunnormer som er tilknyttet denne. 
Årsaken til dette ligger i at en moderne stat ikke kan fimgere uten en felles 
politisk kultur som basis.19

Dersom man med nasjonalisme mener politiske bevegelser som definerer 
felles etnisitet, tradisjon, religion osv. som høyeste verdier, så er det ikke 
nasjonalisme som er det som primært skaper identitet og statsfelleskap i et
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moderne samfunn. Det som gjør at borgerne oppfatter en identitet med 
eksempelvis den norske staten og som får denne statens integritet til å fremstå 
som noe verdifullt, er først og fremst selve statsborgerskapet som sådan. Og 
grunnen er at statsborgerskap i en moderne stat som den norske sikrer borgerne 
politiske og økonomiske rettigheter som enkeltindividet er fundamentalt 
interessert i. Nettopp fraværet av slike rettigheter i før-modeme stater skaper 
i dag statskriser, statsoppløsninger og nasjonalisme-problemer i store deler av 
verden. Og tilsvarende vil også slike kriser kunne oppstå i Vest-Europa om 
borgerne opplever at elementære rettigheter ikke blir sikret av staten. 
Tilsvarende betyr den kommende europeiske superstaten en dårligere sikring 
av disse rettighetene. Bekymringa for EU i et land som Norge kan ut fra dette 
ikke avfeies som nasjonalisme. Det dreier seg om en bekymring om egen 
identitet som stat, dvs. en ordning som sikrer det samme folket iallefall en viss 
sjølbestemmelse (i det minste en veto-funksjon i kraft av de demokratiske 
rettene).

Retten til å være stat, dvs. et suverent folk er anerkjent som en demokra
tisk rettighet. Vanligvis kalles det retten til nasjonal sjølbestemmelse, men det 
mer korrekte burde være statlig sjølbestemmelse. I en viss forstand er dette 
den mest fundamentale demokratiske rettighet. Fordi det er i kraft av statlig 
beskyttelse, i kraft av statsborgerskap, at demokratiske rettigheter overhodet 
kan utøves. Demokratiet og menneskerettene - altså de grunnleggende verdiene 
som i dagens verden forbindes med en universalistisk og humanistisk etikk - 
er jo kjempet gjennom innafor ramma av historisk gitte stater, England, USA, 
Frankrike, Norge osv. Historisk sett er det en meget nær sammenheng mellom 
fremveksten av nasjonalstater og politiske institusjoner basert på almen 
stemmerrett. Ideen om et nasjonalt fellesskap og demokratiet forsterker 
verandre i den forstand at det er vanskelig å begrunne det ene uten også å 
levere argumenter for det andre. Et nasjonalt fellesskap kan ikke bestå som 
en opplyst politisk kultur uten at kravet om demokratisk medbestemmelsesrett 
vil dukke opp. Og omvendt bidrar demokratiet til å skape identitet og 
samhørighet med staten. I dagens verden flyter disse ideene over i verandre. 
Et statlig fellesskap som skal fungere på en god måte må bestå av borgere som 
identifiserer seg med dette fellesskapet og en slik identifikasjon kan ikke 
eksistere uten et fungerende demokrati. Man kan naturligvis tenke seg en 
nasjonal bevissthet som er manipulert frem gjennom statlig propaganda og 
ensidige massemedier. Men denne bevisstheten ville ikke være særlig intens 
og varig. Den vil slå over i politisk apati når det blir klart at det nasjonale 
fellesskap ikke innebærer rettigheter og likestilling mellom borgerne. Ikke alle 
stater er derfor gode fellesskap i denne forstand.

Den moderne tidas politiske og individuelle retter utøves ikke av abstrakte 
individer i et kosmopolitisk tomrom. Det dreier seg ikke kun om ideer, men 
om retter som blir sikret av bestemte stater og ikke sikret av andre stater. Som
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kan konsolideres eller undergraves av reelle samfunnsmessige prosesser, for 
eksempel økt makt til det kapitalistiske markedet.

Disse rettighetene er knytta til særskilte stater og vil være det så lenge det 
ikke eksisterer en demokratisk verdensstat (en europeisk union er i denne 
sammenheng kun en annen type partikulær stat). Spørsmålet om norsk 
medlemsskap i EU er et spørsmål stilt ut fra et bestemt lands perspektiv. Et 
norsk nei må sjølsagt oppfattes som et forsvar for norske politiske og 
økonomiske ordninger og er som sådant et interessestandpunkt. Men det som 
derved forsvares, er på den andre sida et samfunnssystem som sikrer 
universelle og demokratiske retter. Det norske folk i sin partikulære posisjon 
er dermed bærer av universelle verdier - nettopp gjennom sin partikulære 
posisjon. Kunne vi på en overbevisende måte si at EU i sterkere grad ivaretar 
disse verdiene enn Norge, ville mye vært annerledes. Men en stat med 340 
millioner er ikke nødvendigvis mer «universell» eller «intemasjonell» enn en 
stat på 4 millioner.

FOLKET OVER STORTINGET? DEBATTEN OM FORFATNINGS- 
FORMENE

Dersom Norge blir medlem av EU vil det innebære en suverenitetsavståelse 
til EUs organer. Dette er det almen enighet om. Det er også enighet om at 
EØS-avtalen innebærer en suverenitetsavståelse - til og med til en organisasjon 
som Norge ikke er medlem i, fordi denne avtalen innebærer at EUs domstol 
utøver domsmyndighet i visse spørsmål. Her slutter enigheten. EØS-avtalen 
er blitt kritisert for å være i strid med Grunnlovens bestemmelser, nærmere 
bestemt § 93 om suverenitetsavståelse. Og ikke bare av ivrige EU-motstandere. 
Johs. Andenæs - en statsforfatnings-autoritet hvis lærebok årlig leses av 
hundrevis av jus-studenter - skriver i sin lærebok om denne paragrafen: 
«Heller ikke gir den hjemmel for å overdra myndighet til en organisasjon som 
Norge står utenfor.»20

I forbindelse med stortingsvalget 1993 ble det rettet aggressiv kritikk mot 
dem som ikke ville «respektere» et ja-flertall ved en folkeavstemning. «Folket 
står over grunnloven», het det. Dermed kom debatten også til å dreie seg om 
konstitusjonelle spørsmål og - til syvende og sist - demokratiske prinsipper.

Folkeavstemning og stortingsbehandling

Debatten om disse tingene gjenspeiler den konflikten som er behandlet 
ovenfor. Det er logisk at forfatningsvemet om norsk suverenitet trekkes frem 
av nei-sida, mens det tilsvarende bagatelliseres av ja-sida.

194



Ett standpunkt som har kunnet høres går ut på at Grunnloven er antikvert og 
derfor uten politisk betydning. Til dette er å si at i så fall får de stortingsre
presentanter som mener dette, ta konsekvensen å gå inn for en fullstendig 
revisjon av Grunnloven. Bare Stortinget kan ifølge Grunnloven endre 
Grunnloven. Stortinget er dessuten den suverene fortolker av Grunnloven.
Hvert Storting som ikke endrer Grunnloven, må ansees å ha konstituert 
Grunnloven på ny. Stortinget er «en konstituerende forsamling i kraft av 
Grundlovens egen bestemmelse» (Johan Sverdrup).21 Det norske Storting har 
nettopp gjennom kampen for suverenitet og nasjonal sjølstendighet sikret seg 
full kontroll over Grunnloven. Den berømte riksrettssaken i 1883-84 som banet 
veien for parlamentarismen, gjorde slutt på teorien om at kongen (regjeringa) 
hadde veto i grunnlovssaker, og Stortinget har seinere vært enehersker på dette 
området. Dette i motsetning til andre land (bl.a. Tyskland og USA) hvor visse 
domstoler overprøver forfatningsendringer og påser at lovene er i samsvar med 
forfatninga.22

Så har vi det syn som Gro Harlem Brundtland uttrykte i valgkampen med 
ordene: «Folket står over Grunnloven.» Dette kan forståes på to måter. I én 
betydning er det selvfølgelig riktig. Nemlig om det ganske enkelt betyr at 
folket i valg er siste avgjørelsesinstans og legitimasjonsgrunn i det norske 
politiske system. Det betyr bare at folket også har makt til å endre Grunnloven.
Men - gjennom de prosedyrer som Grunnloven sjøl fastlegger, dvs. ved at 
Stortinget velges av folket og at Stortinget endrer Grunnloven. Dette er 
overhodet ikke et kontroversielt standpunkt.

Men uttrykket «Folket står over Grunnloven» ble brukt i en polemisk 
sammenheng under valgkampen mot dem som hevdet at Stortinget står fritt 
i forhold til en rådgivende folkeavstemning. Gro Harlem Brundtland må derfor 
ha ment noe annet. Den andre mulighet for tolkning av utsagnet åpner for en 
drastisk og vilkårlig populisme. Da betyr utsagnet at når folket uttaler seg i 
folkeavstemning settes Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse 
ut av kraft. Da skal et folkeavstemningsresultat i en sak følges uansett 
Stortingets oppfatning. Det må da bety at Stortinget enstemmig må beslutte 
hva 51 % av de avgitte stemmene viser om man vil unngå kritikk for 
udemokratisk atferd.

For det første ignoreres her at folket har en tilbakekallelserett overfor sine 
representanter, nemlig ved neste valg. Er velgerne fundamentalt misfornøyd 
med sine representanter vil de ikke bli gjenvalgt. I denne forstand står velgerne 
Over Stortinget. For det andre: debatten omkring dette temaet i Norge er et 
resultat av at det ikke finnes grunnlovsregler om folkeavstemning. Derfor 
finnes det heller ikke regler for hvilke saker som kan legges ut til avstemning \
eller hva slags betydning resultatet skal ha. Det blir altså opp til stortinget å 
bestemme dette i hvert enkelt tilfelle. Men hittil synes det som man har antatt 
at en bindende avstemning er i strid med Grunnloven og med politisk sedvane
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fordi Stortingets maktposisjon derved undergraves. Den herskende oppfatning 
har altså vært at betydninga av en avstemning er at den er rådgivende. Men 
det hadde vært en fordel at dette ikke bare var en herskende oppfatning, men 
noe som var nedfelt i regler.

De fem folkeavstemningene vi har hatt siden 1905 viser ingen helt enhetlig 
historie. Den andre avstemninga (12-13. november 1905), som i realiteten var 
en avstemning om kongedømme eller republikk, var faktisk ifølge Stortingets 
vedtak bindende.231 den Odelstingsproposisjon om folkeavstemning i EF-saken 
som regjeringa fremmet i 1972 heter det at det «følger av sikker konstitusjonell 
praksis» at rådgivende avstemninger er tillatt. Hvor «sikker» denne konstitusjo
nelle praksis er kan nok diskuteres - grunnlaget var dengang 3 rådgivende og 
en bindende avstemning - men regjeringa hevdet altså at rådgivende var 
konstitusjonelt i orden. På den andre siden påpekte også samme Ot.prp. i sin 
gjennomgang av de foregående folkeavstemningene at den andre avstemning 
i 1905 var bindende, «Stortingets vedtak tilla folkeavstemningen bindende 
virkning.»24 Hva slags konstitusjonell praksis dette var uttrykk for sier 
proposisjonen ingenting om.

Fraværet av klare regler åpner for at massemedia - og vi vet hvor de vil 
befinne seg i en overopphetet folkeavstemningsinnspurt - kan piske opp en 
stemning som gjør det vanskelig for den enkelte storingsrepresentant å holde 
fast ved sin overbevisning. Da har vi fått en situasjon hvor ikke et råd skal 
vurderes og tillegges vekt (og desto større vekt dess større flertallet er), men 
vi har fått en forfatningsmessig glidning mot et system av de facto bindende 
folkeavstemninger. Det er i et slikt uklart farvann at muligheten for betydelig 
forvirring og usikkerhet på nei-sida er tilstede. Dette er naturligvis med i 
statsministerens kalkyle.

Da er det i og for seg mer ærlig å gå inn for klare grunnlovsbestemmelser 
om bindende avstemning i denne debatten. Da vil alle parter iallefall vite hva 
de har å holde seg til, og vi unngår den type strid om spilleregler vi har hatt 
i de siste åra. Kåre Willoch har forandret sitt standpunkt fra 1972 i dette 
spørsmålet. I dag går han inn for bindende avstemning. Den gangen, i 
forbindelse med behandling av loven om folkeavstemning i 1972, hevdet han 
følgende syn:

«Ingen representant kan skyve fra seg sitt grunnlovsbestemte ansvar ved 
å henvise til en knapp majoritet ved en folkeavstemning. Hvis en 
representant er overbevist om at det under enhver omstendighet vil være 
galt å akseptere medlemsskap i EF, bør han ikke stemme for allikevel 
under henvisning til at det er et knapt flertall ved en folkeavstemning.»25 

Dette er jo ikke helt klart fordi Willoch ikke sier noe om hva som menes med 
«knapp majoritet». Men det er noe ganske annet enn å si at folkeavstemninga 
skal følges uansett.

Klare regler ville også fastlegge hva slags saker som kan legges ut til
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folkeavstemning. Slik det hittil er praktisert her i Norge, er det ikke gjort noe 
skille mellom folkeavstemninger om saker som i Stotinget krever kvalifisert 
flertall og saker som ikke gjør det (f.eks. brennevinsforbudet 1919 og 1926). 
Dette vel ut fra den tanken at disse avstemningene kun var rådgivende uansett 
(eller som i 1905: stadfestende, akklamerende). Skillet mellom et vedtak om 
brennevinsforbud og vedtak av typen suverenitetsavståelse er det jo ikke så 
nøye å markere all den stund det ble oppfattet å være et reellt skille mellom 
rådgivende og bindende. Og ikke slik mange på ja-siden i dag hevder: at det 
å be om et råd, også betyr at rådet skal følges.

Derfor er ikke denne diskusjonen bare, og heller ikke først og fremst, et 
spørsmål om forholdet mellom direkte og indirekte demokrati. Alene å 
konsentrere seg om denne motsetninga er fullstendig utilstrekkelig.26 Da mister 
man den andre viktige dimensjonen: under hvilke forfatningsmessige 
spilleregler bør suverenitet kunne avgies? Skal det være legitimt å benytte de 
sperrer mot suverenitetsavståelse og dermed endring av norsk statsforfatning 
som er satt opp i Grunnloven - eller skal dette diskrediteres som udemokra
tisk?

Grunnloven bestemmer at det skal være visse bremser for endring av 
Grunnloven og vedtak som i betydning er like alvorlige som grunnlovsendrin
ger. Til den siste kategori kommer vedtak om innmeldelse i EØS og EU. Går 
man i slike saker inn for at folkeavstemninger skal gjennomføres og automatisk 
følges, så har man avskaffet disse bremsene. Dette er stikk i strid med 
intensjonen bak vedtakelsen av Grunnlovens § 93 i 1962 og som fastsatte 3/4 
stortingsflertall for suverenitetsavståelse av den typen som EU-medlemsskap 
innebærer. Dette ble da også klart uttalt i odelstingsdebatten i 1972 - en debatt 
som forøvrig brakte frem alle viktige argumenter i saken, men som til forskjell 
fra i dag inneholdt langt sterkere reservasjoner også fra ja-sida mot å henfalle 
til demokratisk populisme.

§ 93 og tidsargumentasjonen

Da Stortinget i 1962 vedtok en ny § 93 som åpnet for suverenitetsavståelse 
var det fordi man - og det ble klart sagt i Stortinget den gangen - ønsket en 
raskere fremgangsmåte for innmelding av Norge i internasjonale organisasjoner 
enn den andre mulighet som står åpen ifølge Grunnloven, nemlig en vanlig 
grunnlovsendring ut fra prosedyren i § 112. Grunnen til dette er at forslag om 
grunnlovsendring først kan vedtaes etter et mellomliggende stortingsvalg.27 For 
å kompensere for den raskere fremgangsmåten, skjerpet man kravet om 
kvalifisert flertall fra 2/3 til 3/4.

I dag bruker de som ivrer for EU-innmelding et nytt tidsargument. Det er 
etter deres mening viktig å komme raskt med i EU på grunn av den intemasjo-

197



nalt urolige situasjonen som er oppstått etter Sovjetunionens sammenbrudd. 
Blant andre Gunnar Berge endret syn på hvor stort flertallet bør være i en 
rådgivende avstemning fra et «klart flertall» - «det ville være uheldig å gå inn 
dersom folket skulle være delt nesten på midten» (Berge 19.8.90) - til bare 
flertall. Til Dagbladet begrunnet han sin endring slik: «Begivenhetene har gjort 
at vi ikke lenger har den tida jeg trodde vi hadde i 1990.» Den som ikke 
forstår dette «har fulgt dårlig med». Det gjelder å forhandle parallelt med 
Finland og Sverige.28 Berge og DNA-ledelsen argumenterer nå på en måte som 
gjør bestemmelsen om 3/4 flertall ut fra § 93 lite reell. Tidsnøden er nå blitt 
akutt - politikernes høyst politiske definisjon av når man har dårlig tid blir 
avgjørende for måten suverenitetsavståelsen kan foregå på.

I denne sammenheng er det interessant at hele Maastricht-traktatens raske 
tilblivelse også ble begrunnet - og dens juridiske svakheter unnskyldt - med 
tidsnød. Det gjaldt å få til en Europeisk Union så raskt som mulig for å kunne 
representere stabilitet i et Europa som etter 1989 var preget av økende uro. Og 
denne tidsnøden var på sin side årsak til Finlands og Sveriges - og dermed 
Norges - tidsnød når det gjaldt å komme innafor det gode europeiske selskap.

Hva skjedde? Hastigheten til det europeiske unionstoget ble for stor for 
den medpassasjer som de europeiske elitene nærmest hadde glemt, de 
europeiske folkene. Danskene sa nei, valutasamarbeidet brøt sammen og 
folkene i de andre statene fikk store betenkeligheter med hele unionsprosjektet. 
Vi fikk en nasjonal reaksjon nettopp fordi unionsplanene ble tredd nedover 
hodet på folket med de gamle, velkjente administrative metodene. Jaques Delor 
innrømmet også seinere at nødvendigheten av høyt tempo hadde undergravd 
den demokratiske legitimeringen av hele prosjektet, men forsvarte det likevel 
med henvisning til at det måtte handles raskt i forhold til den øst-europeiske 
utviklinga.29

Tidsnød er alltid et problem i moderne politikk. Men det er ting som er 
mer fundamentale enn at de kan ignoreres på grunn av tidsnød. Tidsnød og 
effektivitetshensyn som er en del av den tekniske måten politisk makt utøves 
på, kan lett bli en egenlogikk som fremtvinger forfatningsglidninger som gjør 
forfatningene til fleksible redskaper i politikernes hender. Kanskje bør det 
heller argumenteres omvendt. Fordi moderne politikk fungerer under permanent 
tidspress og politikerne ikke makter å se utover dagen i dag, er det nettopp 
nødvendig med forfatningsbestemmelser som sikrer en forsvarlig og 
demokratisk prosedyre. En Grunnlov som den norske er ikke et arbeidsredskap 
for politikerne - den er mer å forstå som en fundamental kontrakt som 
demokratiets aktører har fastlagt, som sikrer rettigheter og som binder 
politikerene til bestemte prosedyrer.

Vi diskuterer her folkeavstemning om en sak som krever kvalifisert flertall 
på Stortinget, nemlig innmelding i EU. Siden det ikke finnes klare regler om 
folkeavstemninger må jo spørsmålet melde seg om også andre saker som
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krever kvalifisert flertall ifølge Stortingsflertallet, kan legges ut til rådgivende 
avstemning som de facto er bindende. Bør for eksempel også grunnlovsendrin
ger behandles på samme måte? I så fall må de som hevder at Stortinget skal 
bøye seg for ethvert flertall i en folkeavstemning, være klar over at 
Grunnlovens bestemmelser om for eksempel eiendomsretten eller ytringsfrihe
ten kunne fjernes gjenom rådgivende folkeavstemning. Satt på spissen kunne 
man ifølge den logikk tenke seg en folkeavstemning om hvorvidt Grunnloven 
og de fundamentale rettighetene den ivaretar skulle gjelde eller ikke. Man 
kunne altså tenke seg at det demokratiske systemet som sådan avskaffes uten 
hensyn til forfatningsprosedyrer. «Folket står over Grunnloven». Hvor går 
grensene? Er det slik at det for regjeringa og den politiske eliten passer ganske 
godt med uklare grensedragninger fordi enhver klar forfatningsregulering 
oppfattes som en binding av manøvreringsmulighetene til en moderne 
regjering?

Tyske erfaringer

Man vil innvende at dette er luftige spekulasjoner. Til det er å si at en 
forfatning skal ta hensyn til de mulige ekstreme grensesituasjonene som kan 
oppstå. Noe absolutt hinder vil en forfatning aldri være mot at en stat f.eks. 
avskaffer demokratiske ordninger, men i den politiske verden er sjøl relative 
hinder av betydning. Hva debatten om folkeavstemning og Grunnlov dreier 
seg om, er verdien av et forfatningsregulert politisk liv overhodet og verdien 
av hindre for suverenitetsavståelse i særdeleshet.

Vi trenger ikke å gå langt verken i tid eller rom for å konstatere at 
«spekulasjoner» som de ovenfor har hatt en tragisk relevans. Det er nok å 
minne om at Hitler og hans nazi-bevegelse kom til makta ved hjelp av 
tvilsomme sider ved den bestående Weimar-forfatninga (art. 48 som tillot 
presidenten i unntakssituasjoner å utnevne en regjering uten parlamentarisk 
dekning) og ved hjelp av en riksdagsbeslutning som overdro retten til 
forfatningsendringer fra riksdagen til Hitler-regjeringa. (Ermachtigungsgesetz 
av 23.3.33) På dette tilsynelatende legale grunnlaget kunne Hitler konsolidere 
diktaturet.30

Disse erfaringene har i tysk etterkrigstid - og ikke bare i tysk - satt dype 
spor. Resultatet ble en grunnlovskonservatisme som er langt mer drastisk en 
noen tilsvarende norsk. Den tyske forfatninga av 1949 sikret parlamentarismen 
som styreform, krevde 2/3 flertall både i Forbundsdagen og i Forbundsrådet 
CBundesrat) ved forfatningsendringer og - mest radikalt - bestemte at visse 
grunnsetninger i art. 1 og art. 20 (bekjennelse til menneskerettene, Tyskland 
som «demokratisk og sosial» stat m.m.) overhodet ikke kunne endres uansett 
flertall i parlamentet. (Folkeavstemninger åpner ikke forfatninga adgang til.)
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Her er det altså ikke bare lagt inn en sterk bremse mot forfatningsendringer, 
men forfatninga er på viktige punkter forsøkt gjort evigvarende. Det tilsvarer 
den bestemmelse i den norske Grunnlovs § 112 som sier at ingen grunnlovs
endringer kan være slik at de motsier grunnlovens «prinsipper» og «ånd».

Erfaringene med den tyske riksdagens beslutninger i 1933 er en viktig 
bakgrunn for at Forfatningsdomstolen i Tyskland overvåker at politikerne 
holder seg innafor ramma av forfatninga. I oktober 1993 godtok Forfatnings
domstolen vedtaket om tysk tilslutning til Maastricht-traktaten, men dette 
skjedde på en meget forbeholden måte.31 Domstolens tolkning gikk ut på å se 
bort fra den kommende Europa-Unionens statlige karakter og understreke tysk 
suverenitet, herunder retten til å melde seg ut av unionen og også retten til å 
overprøve om EU-organene holder seg innafor sine kompetanser. Det siste er 
i strid med EU-systemets klare intensjon. Bekymringa om manglende 
demokrati kom til uttrykk ved at man sa at det var «avgjørende» at den 
demokratiske utvikling i EU «holder tritt» med integrasjonsprosessen, noe man 
vet - blant annet innrømmet av kommisjonspresident Delor sjøl - ikke er 
tilfellet.

Uansett vurdering av denne dommen - den vitner iallefall om en viss 
bekymring om hvorvidt et land som Tyskland bør avgi ytterligere suverenitet 
til EU. Og da er mitt spørmål: når det sterkeste land i Europa bekymrer seg 
om sin suverenitet vis a vis EU, bør ikke da et lite land som Norge gjøre det 
samme? I denne sammenheng er det nok å nevne at den norske regjeringa 
uforbeholdent har godtatt Maastricht-traktaten som forutsetning for forhandlin
gene med EU. Konfrontert med den norske regjeringas bekymringsløshet i 
dette spørsmålet, må det være all grunn til å aktivisere det eksisterende 
forfatningsvem om norsk suverenitet.

Castbergs asymmetri

Frede Castberg hevdet i 1972 at en stortingsrepresentant handler i strid med 
Grunnlovens § 93 dersom han stemmer automatisk slik et flertall i en 
folkeavstemning råder til. Det er ifølge Castberg en asymmetri mellom et 
vedtak for og et vedtak mot suverenitetsavståelse.

«...rent generellt må det kunne fastslåes at etter vår gjeldende Grunnlov 
står standpunktene «for» og «mot» ikke i samme stilling.»32 

Hvorfor ikke egentlig? Svaret kan ikke være annet enn at en forfatning ikke 
bare er formelle prosedyrer, men inneholder en normativ kjeme som beskytter 
en bestemt politisk ordning, den staten som forfatninga er forfatning for. I tråd 
med tankegangen til Castberg bestemmer den svenske forfatninga at 
grunnlovsendringer kan legges ut til folkeavstemning og at et nei til 
grunnlovsendring binder riksdagen, mens et ja i en folkeavstemning ikke

200



binder riksdagen.33 Folkeavstemninga kan altså ha en veto-fimskjon i forhold 
til forfatningsendringer. Her er altså den asymmetri som Castberg snakker om 
fastlagt som regel.

Det har hendt i norsk historie at man har tillatt seg å se bort fra 
forfatningsformene i forbindelse med avgjørende politiske og grunnlovsmessige 
endringer. Det skjedde høsten 1814 (revisjon av Grunnloven ved vanlig 
plenarbehandling slik at unionen med Sverige kunne komme i stand) og i 
1905: 7. juni-beslutninga avsatte svenskekongen og erklærte i en bisetning, 
nærmest i forbifarten, at unionen ikke eksisterte. («Rettslig sett» var dette «en 
revolusjonær handling» ifølge Andenæs34). Men disse politiske situasjonene 
var fundamentalt forskjellige fra den vi har i dagens EU-strid. 11814 og i 1905 
var det solid konsensus om det som skjedde i opinionen. I EU-striden er folket 
delt i to store leire. I en slik situasjon er det all grunn til å ta forfatningsforme
ne alvorlig.

(Februar 1994)
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