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Heftet

Med dette heftet og med Vardøger 20, 1992, håper vi å bidra til den norske
venstresidens argumentasjon i EU-kampen. Den EU-kåte dagspressen med
Dagbladet i spissen har gjort det til vane å karikere og prøve å latterliggjøre
venstresidens argumentasjon mot norsk EU-medlemskap. Representativ for
denne typen angrep er Steinar Hansson (Dagbladet, 23.08.93): Venstresidens
motstandskamp mot EU blir beskyldt for å være et «konservativt forsvar for
de delene av samfunnet som er minst med i samfunnsutviklingen.» Venstresi
den er følgelig «mot alt fra europeisk samarbeid til alminnelig modernisering
og menneskelig virksomhet». Konklusjonen gir seg selv - spesielt for Steinar
Hansson: Venstresiden er blitt en ny form for «radikal reaksjon» som vier sin
politiske energi til «å forsvare Grunnloven eller andre nedarvede forhold.»
Steinar Hansson og andre EU-tilhengere har imidlertid ett poeng:
venstresidens og resten av Nei-sidens motstand er defensiv. Men det må den
være. Det er ikke venstresiden, men den norske makteliten som har satt EU
på den politiske dagsorden og som med massiv mediastøtte prøver å belære
oss hva som er «riktig», «nødvendig», «moderne» og til og med «radikalt» i
dette samfunnspolitiske veivalget. Kampen om norsk EU-medlemskap er i siste
instans en maktkamp der de samfunnsmessige konfliktlinjene er tydeligere enn
vanlig. Den norske samfunnseliten i form av et kompakt mindretall forsøker
vekselvis å skremme, lokke og overbevise et gjenstridig folk om EUs
nødvendighet og velsignelser. Deres mål er å sikre seg stambord i de
europeiske elitenes varmestue. Derfor vil de for enhver pris ha Norge inn i EU.
Men dersom det er denne utviklingen som skal vise hva som er salonfahig
«radikalisme», er det ikke underlig at det store flertallet på norsk venstreside
velger et politisk liv utenfor de herskende «radikales» salonger og ser seg nødt
til å forsvare institusjonelle og politiske landevinninger som «Grunnloven eller
andre nedarvede forhold» (Steinar Hansson). Denne forsvarsreaksjonen blir
forsterket av at ja-siden med alle sine «bevegelser» og ressurser ikke er i stand
til å framby en eneste troverdig positiv EU-visjon. Det som da gjenstår, er å
skremme og brennemerke, noe vi vil se mer av etter som sannhetens øyeblikk
nærmer seg. Med slike metoder unngår ja-siden systematisk å diskutere de
avgjørende spørsmålene, dvs. hvilke økonomiske og politiske krefter som
driver fram EU-prosjektet, hva EU-medlemskap innebærer for vårt demokrati,
for de samfunnsmessige maktforholdene i vårt land, for den norske velferdssta
ten, for mulighetene til å styre økonomien, for norsk miljøvern osv.
Selv om kampen om norsk EU-medlemskap i siste instans er et spørsmål
om makt, våger vi å håpe at Vardøger, rett nok i ytterst beskjeden målestokk,
kan påvirke dette maktspillet ved å spre kunnskap og argumentasjon.
Bidragene i dette heftet av Vardøger er skrevet ut fra ulike vinklinger, og det
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er slett ikke full enighet mellom forfatterne på alle punkter. Noen av
forfatterne mener for eksempel at frisleppet av markedskreftene er i ferd med
å ta overhånd i EU, mens den politisk-institusjonelle integrasjonen står i
stampe. Ifølge dette synet er EU i ferd med å utvikles til en dereguelert og
ustabil kapitalisme uten stat, med en enorm maktforskyvning i storkapitalens
favør. Andre forfattere mener derimot at det fortsatt er fremdrift i den politiske
integrasjonsprosessen, og at EUs sentrale organer i det minste har potensial
for reguleringer og inngrep i markedsprosessene. Forfatterne har imidlertid det
til felles at de insisterer på å presentere kritiske analyser og å gi sine lesere
relevant og veldokumentert informasjon.
Dette heftet begynner med en innledende artikkel om de politiske
ettervirkningene av Maastricht-traktaten og åpningen av det indre marked. I
stedet for å skape det store økonomiske oppsvinget som EU-strategene spådde,
har disse skrittene ført både medlemslandene og EU ut i en dyp politisk og
økonomisk krise som det ennå ikke avtegner seg noen løsning på. I de fleste
medlemslandene har politikernes tidligere EU-entusiasme slått over i
pessimisme og handlingslammelse i forhold til unionsprosjektet (Arne
Overreins og Rane Skarsteins artikkel).
I den etterfølgende artikkelen påviser Lars Mjøset at EFs utvikling har
funnet sted i spenningsfeltet mellom atlantiske og vest-europeiske integrasjons
prosesser. Når det gjelder militærsamarbeid og pengesystem, har integrasjonen
vært atlantisk organisert, gjennom NATO og dollarens rolle som verdensvaluta.
Når det gjelder handel, har integrasjonen i hovedsak vært vest-europeisk,
innenfor EF og EFTA. De atlantiske integrasjonsprosessene har vært sterkt
knyttet til det engelsk-amerikanske særforholdet. På den andre siden har de
viktigste vesteuropeiske integrasjonsprosessene hatt aksen Bonn-Paris som en
grunnforutsetning. Den dramatiske svekkelsen av denne aksen etter den kalde
krigens slutt og gjenforeningen av Tyskland, skaper utsikkerhet for den videre
utviklingen mot Den europeiske union.
Dag Seierstad drøfter EF-institusjonenes oppbygging, funksjonsmåte og
myndighetsfordeling. EF er blitt en blanding av en ovemasjonal (Kommisjo
nen, EF-parlamentet, EF-domstolen) og internasjonal (Ministerrådet)
organisasjon, og hele tiden er det konflikter og kompromisser mellom de store
EF-landenes interesser og drakampen mellom EF-institusjonene, under sterk
påvirkning av næringslivets lobbyer, som har preget denne blandingens
utvikling. Dessuten begrunner Seierstad at det ikke finnes noen åpenbar løsning
på EFs demokratiunderskudd og mangel på demokratisk legitimitet. Bare «på
grunn av sin størrelse er EF-systemet dømt til å bli elitenes politiske system».
Rune Skarstein analyserer det indre markedets dobbeltkarakter: på den ene
siden økonomisk liberalisering og deregulering innad, på den andre siden
systematisk oppbygging av beskyttelsesmekanismer utad, spesielt rettet mot
konkurransen fra Japan, NIC-landene og USA. EF-strategene legger ikke skjul
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på at deres mål er en «Festung Europa». Denne blokkdannelsen uttrykker nye
internasjonale økonomiske og politiske konfliktmønstre som kan få vidtrekken
de konsekvenser for balanseforholdene i verdensøkonomien.
I sitt bidrag viser Ådne Cappelen at norsk finanspolitikk, og dermed
mulighetene for en effektiv stabiliseringspolitikk med sikte på full sysselset
ting, ville bli fullstendig vingestekket ved et eventuelt EF-medlemskap. I
artikkelen som ble avsluttet i juli 1992, drøfter han ikke betydningen av EMU
for penge- og kredittpolitikken, «fordi vi gjennom å binde kursen på norske
kroner til ECU samt å ha frie kapitalbevegelser overfor utlandet allerede har
tilpasset oss viktige deler av EMU.» Det er en historiens ironi at våre EFivrige myndigheter til slutt måtte oppgi denne tilpasningen under trykket av
EFs valutakrise høsten 1992.
Blant annet på grunnlag av en omfattende undersøkelse utført på oppdrag
av EF-kommisjonen, dokumenterer Einar Belsom miljøkonsekvenser av det
indre marked. Kommisjonen og EF-domstolen har knesatt som regel at miljøet
må vike straks det kommer i konflikt med den frie varestrømmen. Prinsippet
om gjensidig godkjenning av nasjonale standarder og kravet om enstemmighet
i Ministerrådet ved harmonisering av miljøavgifter, kombindert med blant
annet transporteksplosjonen som følge av det indre marked, innebærer
miljøødeleggelser i Vest-Europa i et hittil ukjent omfang.
1 vår hjemlige EF-debatt er en retorisk bruk av nasjonalismebegrepet blitt
stadig mer fremtredende, noe som har bidradd til en påtagelig forvirring.
Anders Todal Jenssen prøver å rydde opp i denne forvirringen ved å drøfte
nasjonalismen og nasjonal identitet i et historisk perspektiv. Han påviser at det
er en avgrunnsforskjell mellom nasjonal sjåvinismen og den nasjonalismen som
har sin kilde i folkesuvereniteten og danner grunnlaget for de vestlige
demokratier, innbefattet det norske. Dessuten er ikke rasismen en nasjonalis
tisk, men en ovemasjonal bevegelse: «I rasistisk ideologi står rase mot rase
på tvers av landegrenser. I nazistisk ideologi var den ariske rasen overordnet
nasjonale grenser.»
Arne Overrein begrunner i sin artikkel at konflikten i den norske EUdebatten ikke dreier seg om internasjonalisme contra nasjonalisme, men
«hvorvidt norsk suverenitet og det norske folkets demokratiske kontroll av den
norske staten skal svekkes til fordel for en europeisk union eller ikke».
Utviklingen av demokrati, sosiale rettigheter og velferdsstat er resultatet av
langvarige kamper og kompromisser mellom sosiale klasser innenfor
nasjonalstatens rammer, i Norge så vel som i andre land. Å forsvare statens
integritet ved å si nei til EU er ikke uttrykk for en nasjonal egoisme, men
i varetaking av de universelle verdiene som er knyttet til et aktivt demokrati
og til velferdsstaten. Overrein drøfter også debatten omkring Grunnloven og
folkeavstemningen, og spesielt med adresse til venstresiden advarer han mot
å undervurdere betydningen av de formelle prosedyrene. Grunnloven definerer
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og uttrykker statssuvereniteten, og den utgjør dermed et viktig forsvarsverk
for beskyttelse av de positive sosiale og demokratiske verdiene som er knyttet
til den norske staten.
Hans Ebbing viser at EF-kampen har ført Arbeiderpartiet inn i et
eksistensielt dilemma som det prøver å løse «ved å kapsle inn EF-saken som
en sær-sak som skal avgjøres utenom de normale politiske prosessene - ved
å gjøre en konstitusjonelt rådgivende folkeavstemning bindende». På grunnlag
av en analyse av makforholdene i Arbeiderpartiet begrunner han dessuten at
et nei ved en folkeavstemning om EF ikke kan føre til noen «fornyelse» av
partiet, og dermed heller ikke vil åpne muligheter for en sosialistisk koalisjon,
slik ledelsen i SV har villet tro.
Selv om det offisielle navnet på EF nå er Den europeiske union (EU),
brukes stort sett betegnelsen EF i dette heftet av Vardøger. Det skyldes at
nesten alle artiklene var avsluttet før EU ble det offisielle navnet. Vi har ikke
sett noen grunn til å oppdatere de forskjellige bidragene, hverken i dette eller
andre henseender.
Redaksjonen
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Ame Overrein og Rune Skarstein
OM ETTERVIRKNINGENE AV MAASTRICHT OG
«EUROPA ’92»

1 1985 lanserte EF 1992 som det store gjennombruddsåret for et «Europa uten
grenser». I tilbakeblikk er det fra et EF-kritisk synspunkt fristende å harserlere
over den bedrøvelige fasit vi sitter igjen med. Men av flere grunner er dette
lite klokt. Den fremste grunnen er at EF-prosjektet om total markedsfrihet
(indre marked) og et tilsvarende politisk rammeverk (Den europeiske union)
fortsatt er en realitet. I de kritiske øyeblikk i det begivenhetsrike 1992 (blant
annet rett etter det danske nei den 2. juni) opplevde vi hvordan de politisk
tunge aktørene understreket nødvendigheten å videreføre unionsplanene. Som
så ofte før i lignende situasjoner møttes Frankrikes og Tysklands ledere til et
krisemøte - bokstavelig talt «dagen derpå» - der de laget et kommunike som
ganske enkelt sa at uansett hva som måtte skje, så ville arbeidet med Den
europeiske union bli videreført. Hva for eksempel det danske folk måtte mene,
ble feid til side med den nyføydale arroganse som er blitt så typisk for Europas
maktelite. Dermed bekreftet de bare enda en gang mangelen på demokrati som
et hovedproblem for EF og Europa.
I en situasjon med «total politisk-juridisk forvirring»1 ble danskene ganske
enkelt sendt hjem med beskjed om å lage en ny avstemning. Etter et hardkjør
fra samtlige betydelige politiske partier, inklusive det danske SF og med media
trygt plassert på ja-siden, stemte likevel 43 % av danskene nei til union i mai
1993.1 sannhet et viktig lærestykke i demokrati - eller mangel på sådant. Og
en viktig pekepinn om hva de små aktører, enten det gjelder land eller
folkelige interessegrupper, kan forvente i en fremtidig EF-union.
Det danske nei forble imidlertid ikke uten virkninger. Dette neiet utløste
konflikter som tidligere ikke hadde vært så lett synlige. Det er særlig to typer
konflikter som etter juni 1992 har stått sentralt. For det første fikk EFskeptikere av alle slag enda en bekreftelse på at deres motstand ikke er
grunnløs. Kjernen i denne konflikten er mangelen på demokratisk legitimitet
og demokratiske institusjoner i EF. For det andre begynte stadig flere aktører
innen den internasjonale finansverden å ane at EFs monetære stabilitet var en
illusjon. Det danske nei var en demonstrasjon av at det var krefter i Europas
folkelige undergrunn som hittil var undervurdert. Disse ville sette grenser for
evnen og viljen hos den politiske klassen når det gjaldt å videreføre arbeidet
mot en politisk og økonomisk union med felles valuta.
Først med inngåelsen av Maastricht-traktaten i desember 1991 oppsto det
en reell og kritisk debatt om EF i medlemslandene. Tradisjonen i EF-Europa
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hadde til da vært at utenrikspolitikk, innbefattet Europa-politikk, ble avgjort
over hodet på folket. Vest-Europa på 50-tallet opplevde ikke noen debatt, enn
si folkeavstemninger, før Romatraktaten ble undertegnet. Den politiske scenen
var dominert av autoritære politikere som Adenauer og De Gaulle. Den
lederstil som Europas politiske eliter sto for fram til midten av 60-tallet, kunne
overleve lenge innenfor EF-systemet. Her er man unndratt demokratisk
kontroll. Politikk består i at EF-kommisjonen fremmer sine forslag basert på
anbefalinger fra storkapitalens lobbyer. Deretter lager politikerne sine
kompromisser bak Ministerrådets polstrede dører, for i neste omgang å
overkjøre sine nasjonalforsamlinger med fullbyrdede fakta. Denne beslutnings
prosessens mangel på demokratisk legitimitet er utvilsomt en viktig grunn til
at opinionen i Vest-Europa er blitt stadig mer likegyldig og endog negativ til
EF-prosjektet.
I løpet av de 35 årene mellom Roma-traktaten og 1992 ble Europas
folkemasser politisk «modernisert». Velstandsøkning, utdanningseksplosjon,
økt yrkesdeltaktelse blant kvinner, den offentlige sektors ekspansjon har
undergravd gamle autoritære bindinger og gjort de europeiske underklassene
langt mer aktive enn før. Altemativbeveglser, «borgerinitiativei» osv. hører
til dagens orden. De gamle partimønstrene som i de vest-europeiske land har
vist seg bemerkelsesverdig stabile siden utgangen av første verdenskrig, er i
de senere årene blitt utsatt for store påkjenninger. I de økonomiske nedgangsti
dene siden slutten av 80-tallet har avstanden og skepsisen til politikerne økt.
Anti-EF-bølgen i Europa siden 1992 uttrykker derfor ikke bare en motstand
mot EF som sådant, men også motstand mot EF som et symbol på de politiske
elitenes manipuleringer med Europas folkemasser. Det er en generell protest
mot et politisk system i krise, hvor politikerne og apparatene kontinuerlig og
i et voldsomt tempo «skaper fakta» lenge før den demokratiske legitimitet er
i orden. Den norske sniktilpasningen til EF og EØS-innmeldingen er gode
eksempler på dette, selv om de mest åpenbare eksemplene på krise finnes der
selve partimønsteret er i oppløsning fordi de store partienes representativitet
ikke lenger anerkjennes av folket. Dette er tilfelle iallfall i Italia og Frankrike
i dag.
Ikke i noen sak er det så tydelig at folket står mot den politiske klassen
som i EF-saken. Dette henger selvsagt sammen med at i denne saken står
sosialdemokratiske og såkalt sosialistiske partier (Craxis og Gonzales’
«sosialistiske» partier er så avgjort såkalte) sammen med konservative og
borgerlig-liberale. Samtidig er det mer eller mindre skepsis overfor EF blant
velgerne til begge de politiske hovedblokkene, riktignok på ulike premisser.
I en slik situasjon ødelegges forestillingen om en avgjørende forskjell mellom
en sosialdemokratisk og en borgelig blokk. Storkoalisjonen mellom Arbeider
partiet og Høyre i viktige politiske saker er ikke noe særnorsk fenomen.
Avgrunnen mellom folket og den politiske klassen utgjør et felles mønster fra
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land til land. Dette mønstret har vi sett i Danmark, Frankrike og Sveits, såvel
som i Norge.
Gjennom folkeavtemningene i Danmark i 1992 og 1993, det ytterst knappe
ja-flertallet ved den franske folkeavstemningen den 20. september 1992, det
sveitsiske nei til EØS, foruten den intense offentlige debatten i hele VestEuropa, ble EFs dype legitimitetskrise åpenbar for alle. Pandoras eske hadde
åpnet seg. Plutselig ble alle opptatt av EFs «demokratiunderskudd» - et tema
som tidligere hadde vært forbeholdt EF-motstandeme. 1992 ble det året da slik Neue Ziircher Zeitung uttrykte det - «EFs angst for folkets stemme»
gjorde seg gjeldende. Men også - i en mer positiv formulering av samme avis
- det året da EF-politikeme «oppdaget befolkningen som samtalepartner».2 At
det nå endelig er igang en kritisk gjennomtenkning av fenomenet EF, er vel
det mest positive som kan sies om ettervirkningene av 1992. Enten vil
politikernes angst for at demokrati betyr handlingslammelse føre til at debatten
kveles, eller så vil demokratiet utløse et press nedenfra som i overskuelig
fremtid vil bremse, ja kanskje paralysere, den videre integrasjonsprosessen i
Europa.
Den andre store krisen i EF i 1992 var sammenbruddet i valutasamarbeidet,
EMS. Det var en nær sammenheng mellom den politisk-demokratiske og den
økonomiske krisen. Det danske nei ble en avgjørende katalysator for den
skepsis mot substansen i EFs valutasamarbeid og dermed mot EFs unionspro
sjekt som i lengre tid hadde vokst fram innen finanskretser. Valutahandleme
satte i gang en spekulasjonsbølge som i september 1992 resulterte i sammen
brudd for EMS, i og med at Italia og Storbritannia trakk seg fra samarbeidet
og innførte flytende valutakurser, mens Spania, Portugal og Irland foretok
kraftige devalueringer av sine valutaer. Dermed var grunnlaget for et europeisk
valutasystem borte, og med det en av grunnpillarene i en økonomisk og
monetær union. Dette ble åpenbart gjennom den siste krisen i EFs valutasystem
i august 1993. Båndbredden som EF-valutene kan variere innenfor, ble drastisk
utvidet, til ± 15 %, som i virkeligheten betyr fri flyt for valutakursene.
Sentralbankenes, spesielt Bundesbanks, intevensjonsforpliktelser ble tilsvarende
redusert. Man ga altså etter for trykket fra de frie kapitalbevegelsene etter at
sentralbankene forgjeves hadde intervenert i markedet. En intervensjon som
kostet sentralbankene og dermed skatteyterne i EF-1 andene 1,5 milliarder Dmark bare i løpet av juli-augustkrisen 1993.3
Sammenbruddet i EMS ble utløst av Bundesbanks høyrentepolitikk, som
på sin side skyldtes den vest-tyske regjeringens problemer i forbindelse med
gjenforeningen. I valgkampen hadde forbundskansler Kohl lovet vest-tyskeme
at skattene ikke skulle økes. Regjeringens eneste mulighet var dermed at staten
måtte ta opp store lån i pengemarkedet for å finansiere gjenoppbyggingen i
Øst-Tyskland. For å hindre en for dem uakseptablel inflasjon, satte dermed
Bundesbank opp diskontoen til det høyeste nivå noensinne i dens historie, helt
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i samsvar med hovedformålsparagrafen i Bundesbankgesetz («die Wåhrung
zu sichem»). Det høyere rentenivået i Tyskland medførte en voldsom
kapitalflukt både fra EF-landene og andre land som hadde koblet sine valutaer
til ECU, over i D-mark. For om mulig å bremse kapitalflukten og redde
fastkurspolitikken, ble andre land tvunget til også å heve renten. Og de måtte
til og med heve den langt over det tyske nivået, fordi D-marken, som en
tradisjonelt «sterk» valuta med minimal devalueringsrisiko, så å si får en
«tillitsbonus» i det internasjonale kapitalmarkedet.
I en situasjon med høy arbeidsløshet ble altså Tysklands europeiske
partnere tvunget til å la rentene og dermed arbeidsløsheten øke ytterligere.
Fastkurssystemet med koblingen til ECU gjorde det umulig for regjeringene
i disse landene å føre en uavhengig rentepolitikk for å stimulere sine nasjonale
økonomier. Men høsten 1992 eksploderte den tidsinnsstilte bomben, og i
august 1993 ble altså EMS de facto oppløst.
Kortest mulig sagt var oppløsningen av EMS et uttrykk for at et system
med faste valutakurser er uforenlig med frie kapitalbevegelser. Jo mer ulik
produktivitets-, lønns- og prisutviklingen i de enkelte land er, desto sterkere
blir denne uforenligheten. Disse tendensene kan sammenfattes i ulik
endringstakt i gjennomsnittlige enhetskostnader uttrykt i felles valuta. Landene
med høyest tilvekst i gjennomsnittlige enhetskostnader, vil etter en tid få store
underskudd i utenrikshandelen og relativ svekkelse av sine valutaer. På den
andre siden vil landene med lavest tilvekst i gjennomsnittlige enhetskostnader
få handelsoverskudd og relativ styrking av sine valutaer. Handelsunderskudd
ene vil i sin tur drive fram forventninger om mulig devaluering som resulterer
i økt kapitalutstrømning og dermed en ytterligere forverring av betalingsbalan
sen og svekkelse av de svake valutaer i en selvforsterkende prosess inntil
systemet bryter sammen.
Dette må være elementær økonomisk kunnskap blant EF-strategene.4
Likevel valgte de altså kombinasjonen frie kapitalbevegelser og faste
valutakurser i sitt forsøk på å bane vei for valutaunionen. Det ser ut til å være
to grunner til at denne risikable ruten ble valgt. For det første er fri bevegelse
av kapital et av Romatraktatens fire uantastelige grunnprinsipper, samtidig som
faste valutakurser synes helt uomgjengelige i en overgangsfase til valutauni
onen. For det andre trodde EF-strategene at de så å si kunne tvinge de
realøkonomiske forhold i de enkelte land til å tilpasse seg deres politiske
strategi for valutaunionen: Det ble forespeilet at hvis bare valutakursene forble
uendret, så ville det virke disiplinerende på realøkonomien i landene med
svake valutaer: Lavere lønnsvekst fremtvunget gjennom politisk iscenesatt økt
arbeidsløshet, kombindert med reduksjon av statlige budsjettunderskudd og en
strammere pengepolitikk i disse landene, skulle føre til «økonomisk konver
gens». Lønnsarbeiderne i landene med svake valutaer skulle med andre ord
bære hovedkostnadene for konvergensprosessen som synes nødvendig ved
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etableringen av valutaunionen. I 1992 og 1993 raknet denne denne planen så
ettertrykkelig at EF nå er ribbet for et troverdig program for realiseringen av
en valutaunion.
Selv om det indre marked som trådte i kraft 1. januar 1993, ikke i alle
henseende er et reelt fritt marked, er det EF som avtegner seg i dag, langt mer
et marked enn en ovemasjonal stat. Hittil er det altså de nykonservative
tilhengerne av økonomisk deregulering og liberalisme og ikke de statsorienterte
føderalistene som synes å trekke det lengste strået. Føderalismen har hele tiden
fungert som EF-prosjektets ideologiske rasjonalisering. Dette gjelder ikke minst
i dagens norske EF-debatt. Når føderalistene argumenterer, hensettes vi til et
ideenes Europa, slik det burde være ifølge føderalistene, ikke det faktiske,
kapitalistiske Europa. Når Arbeiderparatiet vil ha Norge inn i EF «for å styre
kapitalkreftene», så er det denne platoniske fiksjonen de vil melde seg inn i.
Derfor må debatten med sosialdemokratiets EF-tilhengere dreie seg om hvilket
Europa som er det virkelige.
Det avtegner seg stadig tydeligere to mulige utviklingsveier innen EF, og
fra et sosialistisk standpunkt er begge like lite attraktive: Enten en union, med
en sentralistisk stat som er sterk nok (på bekostning av den demokratiske
legitimiteten) til å gripe inn når markedskreftenes frie spill skaper kaos og
farlige sosiale spenninger. Eller - og dette er en langt mer sannsynlig utvikling
- EF forblir et gigantisk dereguleringsprosjekt som ikke makter å utvikle noen
effektiv politikk når det gjelder områder som arbeidsløshet, miljø, velferdsord
ninger osv. Vi får anarkistisk liberalisme på det økonomiske området, mens
det blir overlatt til nasjonalstatene hver for seg å bøte på de verste negative
virkningene av EFs økonomiske liberalisme.
De vest-europeiske statenes økonomiske liberalisering og deregulering og
politikernes stadige henvisninger til en uavvendelig internasjonalisering og
nødvendigheten av ovemasjonal styring, henger nært sammen med regjeringe
nes tiltakende vegring mot å føre en aktiv økonomisk politikk for full
sysselsetting. Denne vegringen begrunnes med at internasjonaliseringen skal
være så langt fremskredet at nasjonalstatlig økonomisk styring ikke lenger er
mulig; problemene må følgelig løses ovemasjonalt. Men «internasjonaliserin
gen», i form av avskaffelse av nasjonalstatlig kreditt- og kapitalkontroll og
generell økonomisk liberalisering og deregulering, er et tilsiktet resultat av de
samme regjeringers politikk. EFs økonomiske deregulering vil på den annen
side gjøre nasjonalstatlig politisk styring og dermed også folkelig, demokratisk
kontroll illusorisk. Som Der Spiegel påpeker, resulterer ikke den økonomiske
sammenflettingen i et «Europas Forente Stater»: «Istedet vokser det fram et
marked uten stat, hvor politikken gradvis styrer mot sin egen avmektiggjøring.»5 Denne siste utviklingsmuligheten vil trolig bli realitet ikke bare fordi
ekte liberalister (som f.eks. Thatcher-fløyen i Storbritannia) er motstandere av
union, men i enda større grad fordi motstanden mot Den europeiske union som
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har vokst i Europas folkemasser, viser at den er ribbet for enhver demokratisk
legitimitet. På den andre siden er det en illusjon å tro at EF kan erstatte
medlemsstatene i den økonomiske politikken. Her er det nok å vise til det
faktum at EFs budsjett utgjør bare knappe 1,2 % av medlemslandenes
bruttonasjonalprodukt (BNP). På toppmøtet i Edinburgh i desember 1992 ble
det dessuten vedtatt et tak på EF-budsjettet på 1,27 % av BNP fram til 1999.6
Med en slik relativ størrelse på budsjettet har EF-staten ingen muligheter til
å drive en effektiv aktiv finanspolitikk. Dessuten mangler EF de pengepolitiske
instrumenter. I overskuelig fremtid kan EFs pengepolitikk i beste fall bare bli
den tyske Bundesbanks deflasjonspolitikk.
De siste årene er det blitt mer og mer tydelig for Europas folkemasser at
jo mer «vellykket» integrasjonen og tilpasningen til markedskreftene er,/desto
større blir deres sosiale og økonomiske usikkerhet. Følgelig vekkes stadig
større grupper til politisk bevissthet og opposisjon mot EF. Dette skjer både
i nåværende EF-land og i søkerlandene. Integrasjonen som drives fram uten
demokratisk legitimitet, fremkaller med andre ord desintegrasjon. Det er
nettopp dette som har skjedd i tiden etter at Maastricht-traktaten ble
undertegnet. Nasjonalstaten innen EF tvinges dermed til å konsolidere og
styrke seg parallelt med utviklingen av EFs indre marked og økt økonomisk
integrasjon. Dette paradoksale resultatet kommer av at den vesteuropeiske
velferdsstaten hviler på et kompromiss mellom ulike krefter. Dette betyr at
både de underklassegrupper som trues av EF-integrasjonen og den delen av
næringslivet som føler seg sterkest utsatt i forhold til internasjonaliseringen,
vil kreve at nasjonalstaten ivaretar deres interesser overfor EFs fremstøt. Disse
grupperingene er tallmessig så betydelige at de ikke kan sees bort fra i politiskdemokratisk sammenheng.
Denne dialektikken mellom integrasjon og desintegrasjon har gjort seg
gjeldende til og med i det mest EF-vennlige land i Europa, nemlig Tyskland.
Også her har det kommet i gang en heftig diskusjon om EFs demokratiunderskudd og nasjonale interesser kontra EF-union. Denne diskusjonen ble kraftig
stimulert av den tyske Forfatningsdomstolens meget forbeholdne godkjenning
av Maastricht-traktaten.7 Men i Tyskland har det kommet til enda en viktig
dimensjon som hører med i dagens bilde. De økonomiske belastningene ved
at den vest-tyske regjeringskoalisjonen bestemte seg for rask og resolutt
«overtakelse» av DDR, har vært enorme og langt større enn den tyske
befolkningen ble forespeilet. Dette har har medført en forverring av levekårene
for det store flertallet av vest-tyskere. Før gjenforeningen var det bare
Luxemburg blant EF-landene som hadde høyere BNP pr. innbygger enn VestTyskland. Etter gjenforeningen har Tyskland falt ned på sjette plass, bak
Luxembureg, Frankrike, Danmark, Belgia og Italia. Gjennomsnittlig BNP pr.
innbygger i de øst-tyske delstatene er til og med lavere enn i Hellas og
Portugal som hittil er blitt regnet som EFs fattighus.8
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I denne situasjonen er det en økende uvilje mot Tysklands netto-overføringer
til EF-kassa som er større enn fra noe annet EF-land. I perioden 1987-1992
var de samlede netto-overføringene på 89,5 milliarder D-mark (ca. 350 mrd.
kroner). Bare i 1992 var de på 22 milliarder D-mark (vel 90 mrd. kroner), og
Bundesbank anslår at de vil øke til ca. 30 milliarder D-mark pr. år i de
nærmeste årene.9 Motstanden i befolkningen mot disse overføringene er blitt
stadig sterkere de siste årene, og i en meningsmåling i oktober 1993 svarte
bare 17 % ja på spørsmålet om Tyskland har fordeler av EF-medlemskapet.10
Denne holdningsendringen har påvirket de tyske lederne og medført en
skjerping av de økonomiske motsetningene innad i EF. Tyskland understreker
nå sine egne nasjonale interesser på en helt annen måte enn tidligere i EFs
historie.
Som følge av den økonomiske krisen har samtidig den franske befolknin
gens motstand mot EF-unionen blitt sterkere. Meningsmålinger i Frankrike
viser at nei-stemmene mot Maastricht-traktaten har økt jevnt siden folkeav
stemningen i september 1992 og nådde 54 % i november 1993. Parlamentsval
get i mars 1993 bekreftet denne utviklingen. Sosialistenes pro-EF-parti led et
sviende nederlag mens gaullistene fikk 258 av de 577 plassene i parlamentet.
Nesten hvert tredje parlamentsmedlem er nå erklært motstander av Maastrichttraktaten.11 Frankrikes nye statsminister Edouard Balladur har varslet at han
vil bremse integrasjonsprosessen og føre en mer proteksjonistisk politikk.
Kombinert med den tyske utviklingen etter gjenforeningen har dette
medført en dramatisk svekkelse av aksen Bonn-Paris som har vært en
grunnforutsetning for EF-integrasjonen helt siden begynnelsen. På denne
bakgrunn er det lite sannsynlig at den skibbrudne monetære integrasjonen nå
kan bli erstattet av en mer offensiv politisk integrasjon, der valutaunionen kan
komme i stand under paraplyen av en allerede etablert politisk union. I den
nåværende situasjonen med systematisk nedbygging av nasjonalstatlig
økonomisk regulering, kombinert med effektene av det indre marked, er det
mer sannsynlig at unionsstrategene forsøker å lappe sammen igjen EMS,
kanskje med færre deltakerland med relativt «sterke» valutaer, i det som i
realiteten blir en DM-blokk.
Etter at Walter Hallstein ble den første formann for Kommisjonen i det
daværende EEC, uttalte han i en uformell sammenheng: «Som statsform er
demokratiet fullstendig passabelt, hadde det ikke vært for valgene.»12 En spøk
man kunne le av, naturligvis. Hallstein betraktet imidlertid EF-prosjektet i et
byråkratisk effektivitetsperspektiv. I dag har Europas politiske klasse tydeligvis
kommet til den stilltiende innsikt at slikt spøker man ikke med. Mangelen på
demokrati og fungerende legitimitetsmekanismer bør nå - også av norske EFentusiaster - innrømmes som en hovedårsak til den nåværende krisen.
(Desember 1993)
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Lars Mjøset
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

39

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,
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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
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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

61

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,
Førland, Europeisk fellesskap?, s. 47.
32) Watt, Succeeding John Bull. America in Britain's Place 1900-1975, s. 116.
33) Morton Halperin, Nuclear Fallacies, Cambridge, Mass. 1987.
34) William H. Baugh, The Politics of Nuclear Balance, London 1984, Fig. 2.1.
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35) Brussel-pakten av 1948 ble utvidet: Vest-Tyskland ble tatt med og USSR definert
som hovedfienden. Som en konsesjon til Frankrike ble det langt flere begrensninger
på Vest-Tysklands opprustning. Dette ble basis for Vestunionen (WEU), en rent
militær garanti mellom enkeltstater, opprettet i 1955. WEU var en sovende
organisasjon fram til 1985.
36) For en oversikt, se Førland, Europeisk fellesskap? s. 59 ff.
37) Førland, Europeisk fellesskap? s. 60.
38) Calleo, Britain’s Future, s. 52.
39) Urwin, The Community of Europe, s. 91.
40) Calleo, Britain’s Future, s. 52, og for analysen i neste avsnitt: s. 55-56.
41) Om disse grunnene se Federico Romero, «Interdependence and integration in
American eyes: from the Marshall Plan to currency convertibility», i Alan S.
Milward, et. al., The Frontier of National Sovereignty, London 1993, s. 172-4.
42) «Treaty establishing the European Economic Community», i Treaties establishing
the European Economic Communities, Luxembourg 1987, s. 119.
43) Romero, «Interdependence and integration in American eyes», s. 175.
44) Romero, «Interdependence and integration in American eyes», s. 178.
45) Trade Expansion Act resulterte i GATTs såkalte Kennedy-runde 1963-67, den mest
vellykkede tollreduksjonsrunden i GATTs historie hittil. Jock A. Findlayson og
Mark W. Zacher, «The GATT and the regulation of trade barriers: regime
dynamics and functions», International Organization, 35:4, 1981.
46) Frank Costigliola, «The Failed Design: Kennedy, de Gaulle, and the Struggle for
Europe», Diplomatic History, 8, 1984, s. 227 f.
47) David P. Calleo, Beyond American Hegemony. The Future of the Western Alliance,
New York 1987, s. 48 f.
48) Calleo, The Atlantic Fantasy, s. 31.
49) Reynolds, «A special relationship?», s. 14; Urwin, The Community of Europe,
s. 119. Se også Wallace, The Transformation of Western Europe, s. 78; Watt,
Succeeding John Bull. America in Britain’s Place 1900-1975, s. 142 f.
50) Urwin, The Community of Europe’s. 106, bestrides av Calleo, Britain’s Future.
51) For det følgende Costigliola, «The Failed Design», s. 236, s. 239.
52) Costigliola, «The Failed Design», s. 241.
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53) David Dimberley og David Reynolds, An Ocean Apart, New York 1988, s. 257.
54) Urwin, The Community of Europe, s. 114-115.
55) Calleo, The Atlantic Fantasy, s. 154.
56) Calleo, Beyond American Hegemony, kap. 4.
57) Watt, Succeeding John Bull. America in Britain's Place 1900-1975, s. 111.
58) Urwin, The Community of Europe, s. 134, og for det følgende s. 137 f. Jfr. også
Reidar Almås; «EF sin landbrukspolitikk CAP - Pengesluk og politisk proteksjo
nisme», Vardøger 20, 1992, s. 65-81.
59) Calleo, Beyond American Hegemony, s. 88 f. Jfr. også Rune Skarstein, «Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 1945», Vardøger 12, 1982, spesielt s. 101105.
60) Calleo, Beyond American Hegemony, s. 56, og for det følgende, s. 58-64.
61) Urwin, The Community of Europe, s. 157.
62) Om den økonomiske bakgrunnen, se Rune Skarstein, «Fra akkumulasjon til krise
i verdensøkonomien», Vardøger, 12, 1982.
63) Blant økonomer og økonomiske historikere er det enighet om at perioden 1950-73
kan regnes som en gullalder, mens fasen fra 1973 og framover er en problemperiode, med markert lavere veksttakt enn under gullalderen. Se f.eks. Angus
Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development. A long-run comparative
view, Oxford 1991.
64) OECD, Historical Statistics 1960-80, Paris 1982, Tabell 8.11 (konsumprisindeks).
65) Urwin, The Community of Europe, s. 176.
66) Marcello de Cecco, «The European monetary system and national interests», i P.
Guerrieri og P. C. Padoan, red., The Political Economy of European Integration,
Hemel Hempstead 1989.
67) De Cecco, «The European monetary system and national interests», hevder at siden
Vest-Tysklands DM er kjernen i EMS, samtidig med at Vest-Tyskland er et
strukturelt overskuddsland som av strukturelle grunner ikke ønsker å stimulere til
vekst ved å øke etterspørselen, får EMS bare stabilitet i perioder der etterspørselen
utenfra er høy, så som f.eks. i perioder med høy dollarkurs. Jfr. også Olav Fagerlid,
«EFs monetære union - en statsambisjon uten stat», Vardøger 20, 1992, spesielt
s. 43-46.

68) For en oversikt, se Calleo, Beyond American Hegemony, s. 68 ff.
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69) Rune Skarstein: «Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise»,
Vardøger 17, 1986, s. 96-100.
70) Calleo, Beyond American Hegemony, s. 72.
71) Calleo, Beyond American Hegemony, s. 75.
72) Alain Lipietz, «The debt problem, European integration, and the new phase of
world crisis», New Left Review, 178, November/December 1989, s. 40; og Rune
Skarstein: «Det internasjonale finanssystemet og u-landens gjeldskrise», Vardøger
17, 1986, spesielt s. 96-98.
73) Milward og Sørensen, «Interdependence or integration?», s. 25.
74) Se Urwin, The Community of Europe, s. 187, s. 202; og Reidar Almås, «EF sin
landbrukspolitikk CAP - Pengesluk og politisk proteksjonisme», Vardøger 20,
1992, s. 65-81.
75) En «Independent European Programme Group» ble opprettet i 1975 av NATOs
Europeiske medlemmer. Den ble også gjenopplivet i 1984 med klar relasjon til
Europeisk forsvarsindustris frykt for å sakke akterut i konkurranse med amerikane
re og japanere. Roma-traktaten hadde gitt unntak for rustningsindustrien, så på
dette punkt hadde man klare «nasjonalt prioriterte foretak».
76) Se Urwin, The Community of Europe, s. 217-223 for en oversikt.
77) Guy de Jonquiéres, «Challenge to the post-war world order», Financial Times,
Nov. 17, 1988, s. IV.
78) Urwin, The Community of Europe, s. 228.
79) David Buchan, Financial Times, Nov. 17, 1988, s. VI.
80) Urwin, The Community of Europe's. 189.
81) Når det gjelder EMS og EMU, jfr. Olav Fagerlid: «EFs monetære union - en
statsambisjon uten stat», Vardøger 20, 1992, s. 40-60.
82) David P. Calleo, The Bankrupting of America, New York 1992, s. 135-138.
83) Robert Brenner, «Why is the United States at war with Iraq?», New Left Review,
185, January/February 1991.
84) Calleo, The Bankrupting of America, s. 149.
85) Milward og Sørensen, «Interdependence or integration?», s. 29. For en mer
inngående analyse av planene for EMU, jfr. Olav Fagerlid: «EFs monetære union
- statsambisjon uten stat», spesielt s. 47-56.
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86) Calleo, Beyond American Hegemony, s. 95. David P. Calleo, «Rejuvenating
America», World Policy Journal, X:l, 1993, s. 44.
87) Det synes være aksept for at den fransk-tyske aksen også ble styrket etter at H.
Schmidt og V. Giscard d’Estaing kom til makten i de to landene i 1974.
Opprettelsen av pengesystemet EMS og det utenrikspolitiske samarbeidet EPC
fulgte. Når det gjelder EMS viser systemets senere utvikling at det neppe
representerer noen sterk grad av ovemasjonal samordning. EPC, derimot, styrket
samarbeidet på nye felter. Det ble imidlertid ikke integrert i EF-systemet før med
SEA i 1985. Selv om mye tyder på at en styrket fransk-tysk akse er en nødvendig
betingelse for ovemasjonal offensiv, er det altså neppe en tilstrekkelig betingelse.
88) Calleo, The Bankrupting of America, s. 147.
89) Calleo, The Bankrupting of America, s. 157. Det er mulig å tenke seg at USAs
utvikling på mellomlang sikt blir så gunstig at en devalueringsstrategi ikke er
nødvendig. I så fall må Clintonadministrasjonen lykkes i sine bestrebelser på å
omstille den amerikanske økonomien fra rustningsproduksjon til sivil produksjon,
særlig må alle ingeniørene, teknikerne og forskerne som overflødiggjøres stimulere
USAs konkurranseevne innen andre sektorer. Videre må 80-tallets utvikling i
retning av et todelt arbeidsmarked stanse opp, slik at ikke stadig større deler av
arbeidsstyrken ender opp i lavtlønnede tjenesteytende jobber.
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Dag Seierstad
EF SOM BESLUTNINGSARENA: INSTITUSJONER OG
PROSESSER

JUS OG MAKT
EF har alltid vært en ugjennomtrengelig blanding av jus og makt. Som politisk
system har EF til nå mer vært en arena for maktkamp mellom vesteuropeiske
stater enn en organisasjon med egne mål og egne krefter. Fra midten av 1980tallet har det likevel vært kraftige tilløp til en ovemasjonal statsdannelse
forankra i Enhetsakten av 1985 og programmet for det indre markedet.
Maastricht-traktaten skulle gi ny fart på utviklingen mot en ovemasjonal
union med felles mynt, felles økonomisk politikk og felles utenriks- og
sikkerhetspolitikk. Valutakaos, høy arbeidsløshet i de fleste medlemsland og
EFs linjestrid omkring konfliktene i det tidligere Jugoslavia har brutt ned
viktige forutsetninger for denne unionsutviklingen.
Karlsruhe-dommen1 tvinger nye spørsmål inn i EFs egen EF-debatt: Kan
alle medlemsland insistere på samme nasjonale slingringsmonn som Tyskland
- eller skal tyskerne innvilges en varig politisk særordning i EF-unionen, som
et «Deutschland iiber alle Andere»?

EF-INSTITUSJONENE2
Det europeiske råd er EF på sitt mest storslagne. Det består av EFs 12
statssjefer som møtes til halvårlige møter i juni og desember. Ekstraordinære
møter holdes etter behov. Det europeiske råd har til oppgave å ta de viktige
prinsippavgjørelsene for EFs utvikling, både de som endrer traktatgrunnlaget
og de som rydder opp i fastlåste situasjoner utløst av uforenlige nasjonale
interesser. Disse møtene omtales ofte i media som EFs «toppmøter». Det var
på et slikt «toppmøte» at Maastricht-avtalen ble ferdigforhandla i desember
1991.
Ministerrådet er EFs høyeste beslutningsorgan innen de rammer som er
satt av Roma- og Maastricht-traktatene. Det består av én statsråd for hver
regjering innen EF. Hvilken statsråd som møter, avhenger av hvilke saker som
skal opp. Jordbrukssaker behandles av de 12 jordbruksministrene, budsjettsaker
av de 12 finansministrene osv. Det er Ministerrådet som vedtar EFs lover
(forordninger og direktiver). Det er også Ministerrådet som vedtar rammene
for budsjettet og størstedelen av EFs utgifter. Dette betyr at den lovgivende,
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den skattleggende og det vesentligste av den bevilgende myndighet er lagt til
Ministerrådet - ikke til EF-parlamentet. Også andre vedtak som binder EFs
medlemsland, tas av Ministerrådet.
Kommisjonen leder EF-forvaltningen i Brussel og har den utøvende
myndighet på vegne av EF. Kommisjonen har 17 medlemmer, to fra hvert av
de fem store EF-land (Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania) og ett
fra hver av de øvrige. Medlemmene av Kommisjonen oppnevnes for fire år
av gangen. Regjeringene fremmer forslag på sine kandidater, og forslagene
diskuteres deretter mellom regjeringene. Eller som det heter i Roma-traktaten
(artikkel 157): «Kommisjonens medlemmer oppnevnes av regjeringene etter
felles overenskomst». Kommisjonen passer på at EFs traktatgrunnlag (Roma
traktaten og Maastricht-traktaten) og EFs lovverk for øvrig overholdes.
Kommisjonen har ansvaret for at EF-organenes vedtak settes ut i livet. Det er
Kommisjonen som representerer EF utad. Kommisjonen forbereder sakene som
skal opp for EF-parlamentet og Ministerrådet, og den har i mange saker rett
til på egen hånd å fatte vedtak som er bindende for medlemslandene. Under
seg har Kommisjonen en administrasjon organisert i 23 generaldirektorat og
en stab på vel 12 000 saksbehandlere og sekretærer utenom tolketjenesten.
Ministerrådet kan forkaste en innstilling fra Kommisjonen, men hvis det vil
endre en innstilling, må avgjørelsen være enstemmig. Dette gir Kommisjonen
stor innflytelse på utfallet av mange saker. Innen EF-systemet er det bare
Kommisjonen som kan fremme de forslag som Ministerrådet behandler. EFparlamentet kan for eksempel ikke fremme forslag for Ministerrådet.
EF-parlamentet, som har totalt 518 representanter, velges for en periode
på fem år ved direkte valg i de 12 medlemslandene. EF-parlamentet var fra
starten et rent rådgivende organ. Det siste valget ble holdt i juni 1989.
Plassene i parlamentet er delt på landene etter størrelsen, men i forhold til
folketallet har de små landene flest plasser. Etter at Enhetsakten ble vedtatt
i februar 1986, har parlamentet fått noe større betydning. Det fikk da rett til
å blokkere vedtak gjort i Ministerrådet - så sant ikke Ministerrådet står
enstemmig bak vedtaket sitt. Men EF-parlamentet kan ikke sjøl vedta lover
eller fatte vedtak som forplikter eller binder EF og EFs medlemsland.
Parlamentet kan med to tredjedels flertall kaste Kommisjonen. Det har ajdri
vært aktuelt. Maastricht-traktaten gir EF-parlamentet mer innflytelse i EFsystemet, noe vi skal drøfte senere i denne artikkelen.
EF-domstolen i Luxemburg avgjør hvordan EFs lover og regler skal tolkes,
og er øverste domsinstans i forhold til EFs lovverk. EF-domstolen skal som
andre domstoler dømme ut fra gjeldende lover, men har ved flere anledninger
skapt «ny lov» ved dommer som har blitt stående som retningsgivende.
Prinsippet om at en EF-lov trenger nasjonal lov til side, står for eksempel ikke
i Roma-traktaten. Det er «vedtatt» gjennom en dom i EF-domstolen i 1964.
Det samme gjelder prinsippet om «gjensidig godkjenning» av tekniske
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standarder, det såkalte Cassis-de-Dijon-prinsippet. På denne måten har EFdomstolen inntatt en klar politisk rolle innen EF-systemet som en pådriver for
økt integrasjon og overnasjonalitet. Denne pådriver-rollen var særlig tydelig
på 1970-tallet og første halvdel av 1980-tallet.

FRA ROMA-TRAKTAT TIL ENHETSAKT
Roma-traktaten forutsatte at etter en kortere overgangsperiode skulle de fleste
avgjørelser i Ministerrådet tas ved flertallsavgjørelser etter et opplegg med veid
stemmerett (jfr. tabell 1, s. 75). Enstemmighet trengtes bare dersom en ville
endre Roma-traktaten eller endre de felles tollsatsene overfor omverdenen.
Under de Gaulle satte Frankrike seg etter hvert imot en slik begrensning
av nasjonal suverenitet. De Gaulle insisterte på at EF skulle være «Fedrelande
nes Europa», dvs. i praksis «Regjeringenes Europa»: Ministerrådet skulle bare
kunne fatte vedtak hvis alle medlemmene i Rådet var enige. Dragkampen med
De Gaulle tvang i 1966 fram det såkalte Luxemburg-forliket: enhver regjering
hadde vetorett i saker der «særlig viktige interesser står på spill». Fra 1966 til
1986 var EF bundet av dette Luxemburg-kompromisset - i hvert fall hvis ett
av de store EF-land satte seg på bakbeina. Kravet om enstemmighet bidro til
at EF som politisk og økonomisk system sto på stedet marsj etter at
tollunionen og den felles landbrukspolitikken var ferdig utbygd på slutten av
1960-tallet. Utvidelsen i 1973, da Storbritannia, Irland og Danmark ble
medlem, låste situasjonen ytterligere.
Samtidig gikk verdensøkonomien inn i en ny fase. Valutamarkedene kom
i ulage: dollar, pund, mark, yen og andre valutaer steg og falt i så kraftige rykk
at hele balansen i verdensøkonomien kom i fare. Veksten i produksjon og
produktivitet avtok. Arbeidsløsheten gled ut av kontroll både i EF og i NordAmerika. Konkurransen mellom bedrifter om markeder, mellom bransjer om
kapital og myndigheters oppmerksomhet, mellom fmansministre og sentral
banksjefer om pengeverdi og konkurranseevne ble mer nådeløs. Kampen
mellom EF-land var like hard som mellom EF-land og land utafor EF.
Oppfinnsomheten økte hos bedrifter og myndigheter med sikte på å
beskytte egen produksjon mot import, også import fra andre EF-land. Alle
EF-land sørget for direkte og indirekte støtte til eget næringsliv på stadig mer
uoversiktlig måte. Det store «fellesmarkedet» ble bare delvis en realitet. For
mange produkter og produsenter var EF fortsatt i praksis delt i - etter hvert
-12 nasjonale markeder.3
Den økonomiske stagnasjonen etter 1974 satte kraftigere spor etter seg i
EF enn i Nord-Amerika og Japan. Svak økonomisk vekst, høy arbeidsløshet,
svekket konkurranseevne - denne situasjonen ble sammenfattet i begrepet
«eurosklerose»: det stivnede, rigide Vest-Europa uten evne til den omstilling
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i produksjon og arbeidsliv som var en forutsetning både for økonomisk vekst
og for at veksten skulle omsettes i arbeidsplasser. Denne diagnosen - godt
markedsført både av økonomer og konsemledere - førte fram til EFs store
prosjekt «det indre markedet», vedtatt i desember 1985.4
For å gjennomføre handlingsprogrammet for det indre markedet innen
fristen 31.12.1992, var det nødvendig med langt mer effektiv framdrift av EFs
egne beslutninger. Det viktigste var å få vekk vetoretten innen Ministerrådet,
som i prinsippet gjorde det mulig for ett medlemsland å blokkere enhver
beslutning og enhver endring av EF. Det skjedde med vedtaket av Enhetsakten
i februar 1986. Enhetsakten var den første viktige endringen av Roma-traktaten
etter at den ble inngått i 1957.5 Enhetsakten
formaliserte det utenrikspolitiske samarbeidet gjennom EPS, Det
europeiske politiske samarbeid,
endret Roma-traktaten slik at regionalpolitikk, miljøspørsmål, arbeidsmiljø,
valutasamarbeid, forskning og teknologi ble del av det traktatfestede
ansvarsområdet til EF,
ga økt myndighet til EF-parlamentet og regler for når Ministerrådet kan
fatte vedtak med kvalifisert flertall.
Tabell 1:

Relativ stemmestyrke i Ministerrådet i saker som kan avgjøres
ved kvalifisert flertall (54 av 76 stemmer)1

Tyskland
Frankrike
Italia
Storbritannia
Spania
Nederland

10
10
10
10
8
5

Belgia
Portugal
Hellas
Danmark
Irland
Luxemburg

5
5
5
3
3
2

Sum

53

Sum

23

Kravet om at vedtak bare kan fattes hvis det er avgitt minst 54 stemmer for forslaget, betyr
at mindretall på 23 stemmer kan hindre vedtak.

Enhetsakten fastslo at alt som angår framdriften av det indre markedet skal
avgjøres med kvalifisert flertall (54 av 76 stemmer) i Ministerrådet. Viktige
unntak var harmonisering av skatt, regler om «personers fri bevegelse» og
forhold som angår «ansattes rettigheter og interesser» (Artikkel 18). På disse
områdene gjelder fortsatt kravet om enstemmighet.
I EFs Ministerråd falt dermed saker til behandling i to hovedgrupper. Med
visse unntak kunne alt som hadde med det indre markedet å gjøre, vedtas med
kvalifisert flertall, med 54 av 76 stemmer. Andre saker, for eksempel
miljøvern, skatte- og avgiftspolitikk og utenrikspolitiske spørsmål, kunne bare
vedtas enstemmig.
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EF-parlamentet fikk med Enhetsakten i 1986 en økt, men fortsatt sterkt
begrenset innflytelse på en del saksfelt. I tillegg til utformingen av det indre
markedet gjaldt det regionalpolitikken, sosialpolitikken og saker knytta til
forskning og teknologi. På disse områdene ble det innført en saksgang i to
runder, den såkalte samarbeidsprosedyren: I første runde fremmes det et
forslag fra Kommisjonen. Parlamentet uttaler seg om forslaget, og Minister
rådet behandler forslaget. Hvis det er kvalifisert flertall i Rådet (minst 54 av
de 76 stemmene), har Rådet fattet et vedtak som kalles en «felles holdning».
I andre runde behandler Parlamentet Rådets «felles holdning». Hvis
Parlamentet godtar denne «felles holdningen», går saken tilbake til Rådet til
endelig vedtak. Hvis Parlamentet forkaster Rådets «felles holdning», kan Rådet
bare fatte gyldig vedtak hvis alle tolv regjeringer er enige om å holde fast ved
den «felles holdningen».
Hvis Parlamentet vedtar et endringsforslag til Rådets «felles holdning»,
går saken tilbake til Kommisjonen som kan fremme et revidert forslag for
Ministerrådet. Hvis Kommisjonen er uenig i endringsforslagene fra Parla
mentet, må Ministerrådet være enstemmig for at Parlamentets forslag skal bli
vedtatt. Med andre ord: Parlamentet kan ikke fatte endelige vedtak på vegne
av EF, men det kan påvirke utfallet. Parlamentet kan også hindre rådsvedtak
det ikke ønsker med mindre Ministerrådet stiller seg enstemmig bak vedtaket.
Denne skissen av formell saksgang gir bare et omriss av hva som skjer
i praksis. Medlemmer av Kommisjonen, Ministerrådet og Parlamentet står
gjennom sine sekretariater og faste nasjonale delegasjoner i uformell kontakt
både med hverandre og med andre som prøver å påvirke beslutningsprosessene.
Foran møtene i Ministerrådet utvikles det en hektisk aktivitet for å sikre
koalisjoner og pakkeløsninger som kan gi tilstrekkelig flertall for gyldig vedtak
- eller for å hindre slikt flertall.
Parlamentet er organisert i 18 faste komiteer med ansvar for hvert sitt
saksfelt. Fra Parlamentets side skjer mesteparten av de politiske diskusjonene
i disse komiteene. I Parlamentet er det såpass kamp om taletida at de fleste
må være fornøyd med en taletid på 1-2 minutter noen få ganger i året.
Parlamentet møtes normalt i Europarådets bygning i Strasbourg første uke i
hver måned (unntatt august). Komiteene møtes i Brussel i løpet av de neste
to ukene. Siste uke før Parlamentet samles, er vanligvis avsatt til møter i
partigruppene.
EF-parlamentet består i dag av 518 representanter valgt i juni 1989. Neste
valg holdes i juni 1994. Da skal det velges 567 representanter. Tallet på
representanter ble økt for å imøtekomme tyske ønsker om økt representasjon
etter at Øst- og Vest-Tyskland gikk sammen, jfr. tabell 2. Som en ser, er det
de store EF-land som får økt styrke i EF-parlamentet etter valget i 1994. Målt
i forhold til folketall er de små land likevel overrepresentert. I forhold til
folketallet skulle Danmark ikke hatt mer enn 8-9 av de 567 representantene.
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Tabell 2: Representanter i EF-parlamentet fra de enkelte medlemsland
1989-94

1994-99

81
81
81
81
60
25
24
24
24
16
15
6

99
87
87
87
64
31
25
25
25
16
15
6

518

567

Tyskland
Frankrike
Italia
Storbrittania
Spania
Nederland
Belgia
Portugal
Hellas
Danmark
Irland
Luxemburg

PARLAMENT OG PROSEDYRER
Maastricht-traktaten fra desember 1991 gir EF-parlamentet økt innflytelse på
viktige områder. Men enklere er EF-systemet ikke blitt. Heller ikke mer
forutsigbart, bortsett fra at EF-domstolen får atskillig mer å rydde opp i.
Unionstraktaten stiller opp åtte forskjellige prosedyrer for hvordan EFparlamentet skal delta i beslutningene innen EF-systemet. Hver prosedyre
gjelder bestemte saksområder. La oss ta for oss de tre viktigste. De to første
ble innført med Enhetsakten i 1986, den tredje ble innført av Maastrichtmøtet.6

Saker med vetorett for EF-parlamentet
Ministerrådet har til nå vært øverste beslutningsorgan innen EF-systemet - hvis
en ser bort fra at EF-domstolen stadig bryter inn og fastlegger hva EF egentlig
skal dreie seg om. Men i enkelte saker har EF-parlamentet en reell vetorett.
I hovedsak gjelder det samme saker som før Maastricht. De viktigste er:
- godkjenning av nye medlemsland,
- godkjenning av assosieringsavtaler,
- godkjenning av internasjonale avtaler med store budsjettkonsekvenser,
- opplegget av EFs strukturfond,
- valgreglene til EF-parlamentet.
Dette betydde for eksempel at EØS-avtalen måtte godkjennes av EF-parlamen-
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tet. Godkjenning krever absolutt flertall, dvs. at minst 260 av de 518
medlemmene i EF-parlamentet må være til stede i salen og stemme for avtalen.

Samarbeidsprosedyren
Denne framgangsmåten (se beskrivelsen ovenfor) ble innført ved Enhetsakten
i 1986. Sterkt forenkla kan en si at hvis parlamentet forkaster et forslag fra
Ministerrådet, kan Ministerrådet bare fatte gyldig vedtak hvis vedtaket er
enstemmig. Det betyr at ett land kan hindre vedtak hvis det har EF-parlamentet
i ryggen. Samarbeidsprosedyren skal etter Maastricht-traktaten brukes på
følgende saksfelt: konkurransepolitikk, samferdselspolitikk, sosialpolitikk,
regionalpolitikk, u-hjelp, og deler av miljø-, skole- og forskningspolitikken.
Samarbeidsprosedyren forutsetter at EF-parlamentet stadig må gå i forhandlin
ger med Kommisjon og Ministerråd for å lose omstridte forslag fram til
endelig vedtak i Ministerrådet.
I den forbindelse har EF-parlamentet nå valgt et «forliksutvalg» på 12
representanter til å møte Ministerrådets 12 statsråder til slike forhandlinger.
Store deler av EF-lovgivningen vil i framtida bli avgjort i disse «forhandlinge
ne». Slik forliksutvalget skal velges, vil de to store partigruppene, sosialdemo
kratene og kristeligdemokratene, høyst sannsynlig besette 11 av de 12
representantene. Det er like sannsynlig at Tyskland sammen med de andre
store EF-landene vil sitte med et klart flertall i dette forliksutvalget.7 En
skjematisk oversikt over beslutningsprosessen i EF er gitt i figur 1, s. 79.

Medbestemmelses-prosedyren
Dette er det viktigste nye innslaget i forholdet mellom EF-parlamentet og de
andre EF-institusjonene. Ordningen gir EF-parlamentet vetorett over viktige
saksfelt dersom parlamentets flertall etter mange runder med forhandlinger og
forliksbehandling fortsatt ikke er kommet til enighet med Kommisjonen
og/eller Ministerrådet.
Viktigste saksfelt er alt som faller inn under det indre markedet, dvs. med
den frie flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft og den frie etablerings
retten. I tillegg kommer heise- og kulturpolitikk og deler av miljø-, skole- og
forskningspolitikken.
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Figur 1: Beslutningsprosessen i EF-institusjonene
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KAMP OM PROSEDYRER
EF-politikk vil i stor grad være kamp om hvilke prosedyrer som skal brukes
for å fatte hvilke vedtak. Er for eksempel nye regler for forbrukervern noe som
faller inn under miljøpolitikk eller under reglene for fri flyt av varer og
konkurransepolitikk?

Eksempel 1: Kampen om artiklene 100A og 130S
100A og 130S er to artikler som kom inn i Roma-traktaten med vedtaket av
Enhetsakten i 1986. Miljøkampen i EF føres som en stadig kamp om hvorvidt
miljøvedtak skal fattes etter 100A eller etter 130S. 100A er den såkalte «indremarked-artikkelen». Den skal sikre fri flyt av varer. Fri flyt hindres hvis EFlandene har ulike helse- og miljøkrav til varene. Derfor betyr vedtak etter
100A det EF kaller «totaiharmonisering». Direktivene blir «maksimumsdirektiv»: Ikke noe medlemsland kan stille strengere krav til disse varene.
130S er derimot en artikkel som eksplisitt skal fremme miljøvern. Direktiv
vedtatt etter 130S blir «minimums-direktiv»: Ethvert medlemsland kan stille
strengere krav enn det felles minstenivå som EF-direktivet fastlegger.
Indre-marked-vedtak etter 100A kan fattes med kvalifisert flertall.
Mindretall som mønstrer mindre enn 23 av 76 stemmer i Ministerrådet,
stemmes ned. Vedtak etter 130S har inntil Maastricht måttet være enstemmige.
Ethvert EF-land kunne dermed blokkere framskritt i EFs miljøpolitikk.
Maastricht-traktaten innfører kvalifisert flertall også for mange vedtak etter
130S. Unntaksområdene er riktignok mange og store. (Jfr. for øvrig Einar
Belsoms artikkel i dette heftet av Vardøger)
Dette betyr at både forkjempere og motstandere av bestemte miljøvedtak
må kaste seg inn i prosedyrekamper ut fra en taktisk vurdering av hva en kan
vente å oppnå: hvilke flertall kan mønstres for hvilke forslag under hvilken
av de to artiklene? Kommisjon og EF-domstol har formelt siste ordet i slike
tvister om prosedyrevalg. Det er sjelden at prosedyrekonflikter føres helt fram
til EF-domstolen. Som i alle politiske system har EF-systemet sine underlig
gende maktkonstellasjoner som blir avgjørende når prosedyrevalg treffes.

Eksempel 2: Er arbeidstid et helsespørsmål?
Storbritannia er mot enhver felles lovregulering av arbeidslivet. For å unngå
britisk veto fremma EF-kommisjonen derfor sommeren 1993 et direktiv om
arbeidstid som lovgivning under artikkel 118a i Enhetsakten. Denne artikkelen
handler om å beskytte ansattes helse og sikkerhet. Lovforslag under denne
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artikkelen kan vedtas med kvalifisert flertall i Ministerrådet.
Den britiske regjeringen vil ha EF-domstolen til å erklære det nye
arbeidstids-direktivet for ugyldig med den begrunnelse at spørsmålet om
arbeidstid hører inn under det som på EF-språket kalles «den sosiale
dimensjon». I så fall krevdes det - inntil Maastrieht-traktaten trådte i kraft enstemmige avgjørelser i Ministerrådet. Blir direktivet definert som del av den
sosiale dimensjonen, er britene helt trygge. For den dimensjonen er de fritatt
for. Det var ett av vilkårene (i tillegg til forbeholdet mot økonomi- og
pengeunionen) for at britene skulle bli med på resten av Maastricht-vedtakene
i desember 1991.

Økt makt til EF-domstolen
Med Maastrieht-traktaten er gråsonene atskillig flere enn før, og det skal bli
flere måter å fatte gyldige beslutninger på. Dette betyr at EF-jusen blir enda
mer uoversiktlig og mer uforutsigbar. Det vil ta flere år med toppmøter og
dommer fra EF-domstolen før det blir avklart hva som blir det egentlige
innholdet i Maastrieht-traktaten.
EF-domstolen har til nå ikke veket tilbake for å fatte beslutninger av
vidtrekkende og prinsipiell betydning for utviklingen av hele EF-systemet. Den
nye unionstraktaten er et så uklart kompromiss mellom tyske, franske, britiske
og italienske interesser, og mellom Kommisjon, Ministerråd og Parlament for bare å starte med de mest iøynefallende - at EF-domstolen nødvendigvis
blir et sentralt beslutningsorgan i lang tid framover.
Et ferskt eksempel: EF-parl amentet vedtok i juni 1993 å stevne EFkommisjonen inn for EF-domstolen fordi den ikke hadde gjort nok for å sikre
fri flyt av personer etter den magiske datoen 1. januar 1993. Tre land,
Storbritannia, Irland og Danmark ville ikke gi opp personkontrollen ved
grensene sine. De øvrige ni medlemsland hadde derimot godkjent den såkalte
Schengen-avtalen som fjerner grensekontrollen dem i mellom. EF-parlamentet
forlangte at alle tolv land skulle fjerne grensekontrollene seg i mellom - med
en frist på to måneder. Hvis ikke, ville Kommisjonen bli stevnet for EFdomstolen.

NÅR INSTITUSJONENE SLÅSS
EF er ikke bare arena for drakamp mellom stater, mellom Tyskland, Frankrike
og Storbritannia, mellom nord og sør i EF, mellom store og små medlemsland.
Også EF-institusjonene slåss. 24. oktober 1993 holdt EF noe som ble kalt en
«interinstitusjonell konferanse». Det var en konferanse mellom Ministerrådet,
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EF-parlamentet og EF-Kommisjonen. Konferansen førte fram til en avtale
mellom disse EF-organa. Bak avtalen ligger en lang og uavbmtt drakamp
mellom de tre EF-institusjonene om hvordan beslutninger skal tas og hvor den
endelige makta skal ligge. EF-parlamentet ville sikre demokratiet ved å oppnå
mer makt i EF-systemet. Det ville samtidig gjøre EF til en mer ovemasjonal
myndighet. Ministerrådet og Kommisjonen ville hver på sin måte sikre sin
egen styring over EFs overnasjonalitet. Der låste det seg - under et røykteppe
av store ord.
Avtalen er som seg hør og bør stappfull av honnørord som gjennomsiktighet, subsidiaritet og demokrati. Når det kom til det konkrete, endte det med
kosmetiske reformer:
Ministerrådet kan heretter fortelle hvilken statsråd som stemte hva hvis det
kreves av ett land og hvis flertallet i Rådet støtter kravet.
Maastricht-traktatens ombudsmann får ikke fri tilgang til alle dokumenter
som angår saken, bare til de dokumenter som etter «administrative regler»
kan slippes fri. Det betyr at EFs saksbehandlere etter eget skjønn avgjør
hvilke dokumenter de vil sende over til ombudsmannen.

Det demokratiske tankekorset
Øker demokratiet i EF dersom EF-parlamentet får mer å si i forhold til
Ministerrådet? Dette er ett av tankekorsene i debatten om demokrati og grasrotinnflytelse i EF. I Ministerrådet stiller statsråder fra de 12 regjeringene.
Ministerrådet står ikke på valg som helhet. Men de enkelte regjeringer kan
kastes om de går på tvers av flertallet i nasjonale parlament, og parlamentsflertallene kan skifte fra valg til valg.
Et felles EF-parlament på 567 medlemmer blir først et demokratisk organ
hvis det virkelig representerer velgerne rundt om i Europa. Det forutsetter at
de viktige sakene kommer fram i media samtidig i 12 land. Dessuten må det
gis tid til å avklare holdninger, allianser og kompromisser gjennom offentlige
debatter på bred europeisk skala. Men hvordan skal holdninger og synspunkter
i Hellas og Portugal - og den interne uenigheten i Hellas og Portugal - knyttes
aktivt til debatten i Danmark? Og omvendt?
På grunn av sin størrelse er EF-systemet dømt til å bli elitenes politiske
system - der lokale grasrøtter i praksis er tildelt én eneste rolle: å stritte imot
i enkeltsaker som rammer dem aller hardest. Det er ingen tvil om at dansk
grasrot gjør mere inntrykk på en dansk statsråd i Ministerrådet enn på et
flertall i EF-parlamentet. Som en spansk grasrot på en spansk statsråd.
Hvordan skal en få danske og spanske grasrøtter til å «stritte såpass i takt» at
det gjør inntrykk på et parlamentsflertall i Strasbourg? I sak etter sak?
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MAASTRICHT-UNIONEN
Toppmøtet i Maastricht i desember 1991 ga EF en ny unionstraktat - en utvida
Roma-traktat. Traktaten legger opp til at EF skal utvikle seg til en økonomisk
og monetær union (pengeunion) med felles pengeenhet og sentralbank, og til
en politisk union med felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Maastrichttraktaten fastlegger at EFs Ministerråd i 1996 skal sette i gang den tredje og
avsluttende fasen i en «økonomisk og monetær union» (ØMU).
Det er riktignok stilt noen krav - de såkalte konvergenskrava - og de er
strenge (jfr. Ådne Cappelens artikkel i dette heftet). Unionen kan i 1996
opprettes med kvalifisert flertall hvis minst sju EF-land klarer krava. Hvis ikke,
får unionen en ny sjanse i 1998. Da kan tredje fase startes med simpelt flertall.
Alle EF-land som klarer krava, går inn i unionen.8 For tida er det knapt noe
EF-land som klarer konvergenskrava. Men hensikten er klar: Alle EF-land skal
inn på samme økonomiske politikk, en politikk som begrenser inflasjonen, som
legger tvangstrøye på offentlige budsjetter og som ikke legger vekt på hvordan
arbeidsløsheten utvikler seg.
Veien fram til en økonomisk og monetær union er ikke uten fallgruber.
Det har utviklingen etter desember 1991 vist til overmål. Valutakaoset har
knust forhåpningene om en rask overgang til en pengeunion. Den katastrofale
og stigende arbeidsløsheten gjør det stadig vanskeligere å gjennomføre den
innstramningspolitikken som må til for å klare konvergenskrava i Maastrichttraktaten.
Et sentralbanksystem (ESBS) med all makt over penge- og kredittpolitik
ken i hele EF, uavhengig av all politisk styring og med hovedoppgave å sørge
for at prisene holder seg mest mulig stabile, kan også bli tyngre å fordøye enn
Maastricht-entusiastene tenkte seg. Forløperen, Det europeiske pengeinstituttet
(EMI) er riktignok nylig etablert - og steds valget er gjort. Sentralbankens
hovedsete blir Frankfurt am Main, hvis EMI virkelig utvikler seg til EFs
sentralbank.
Samlingen av Tyskland stiller andre EF-land overfor et annet grunnpro
blem: Kan EF-unionen brukes til å «holde Tyskland på plass» - eller blir den
et verktøy nettopp for Europas nye stormakt? Slike dilemma kan fort føre til
nye interessekonflikter og nye koalisjoner både mellom EF-landene og innen
EF-landene i drakampen om hva unionen skal bli til, hvordan den skal styres
og om unionen overhodet bør få utvikle seg.9

TYSK SJØLRÅDERETT
Maastricht-traktaten utløste en intens unionsdebatt i mange tyske miljøer. Det
begynte med at samtlige statsministre i de 16 tyske delstatene - uansett
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partifarge - krevde at de gjennom sitt fellesorgan Forbundsrådet skulle ha
vetorett mot enhver videre overføring av suverenitet til EF-organ. De tyske
delstatene har et utstrakt sjølstyre, og de er bekymra for at en tett EF-union
vil flytte makt ikke bare fra Bonn til Brussel, men også fra delstatene både
til Brussel og Bonn. For i EF-systemet er det først og fremst Forbundsregjerin
gen som har muligheter for å hevde tyske interesser. Med en tettere EF-union
kan den føderale balansen forrykkes inne i Tyskland.
Sosialdemokratene fulgte opp kravet fra delstatene og satte press på
regjeringen. Det endte med at regjeringen ga etter: Enhver overføring av
myndighet til EF må godkjennes av et flertall på 2/3 både i Forbundsdagen
og i delstatsforsamlingen Forbundsrådet.

Karlsruhe mot Maastricht
Fra flere hold ble Maastricht-traktaten brakt inn for den tyske Forfatningsdom
stolen i Karlsruhe for å få fastslått hvorvidt traktaten er i samsvar med den
tyske forfatningen. Forfatningsdomstolen nådde i oktober 1993 fram til
følgende konklusjon: Maastricht-traktaten er ikke i strid med den tyske
forfatningen. Men det gjelder på bestemte vilkår, og de er mange og
stramme:10
EF-domstolen står ikke over den tyske Forfatningsdomstolen når det blir
strid om hvorvidt EF-regler er i strid med den tyske forfatningen.
Det er i strid med den tyske forfatningen dersom EF utvikler seg til en
forbundsstat. Forbundsdagen må ikke avgi oppgaver og myndighet av
«substansiell betydning» til unionen, og Tyskland forbeholder seg retten
til å si opp tidligere inngåtte forpliktelser.
- Tyskland må for eksempel ikke underkastes en «uoverskuelig, ugjenkallelig
automatikk» i retning av en valutaunion.
Den tyske regjeringen kan ikke lenger gå utenom Forbundsdagen når den
forplikter Tyskland gjennom vedtak i EFs Ministerråd. Både Forbundsda
gen og Forbundsrådet, som representerer de tyske delstatene, skal ha
kontroll med hvordan regjeringen opptrer i EF-organene.
Det er avgjørende at det demokratiske grunnlaget for unionen bygges ut
i takt med integrasjonen og at et «levende demokrati» bevares i hvert
enkelt medlemsland.

Dødsstøtet for økonomi- og pengeunionen?
Forfatningsdomstolen gir Tyskland full frihet i forhold til økonomi- og
pengeunionen som er kjernen i Maastricht-traktaten.

84

For det første: Konvergenskrava for opptak i økonomi- og pengeunionen
kan ikke svekkes. Det betyr at unionen ikke kan opprettes før tilstrekkelig
mange land oppfyller disse krava.
For det andre: Maastricht-traktatens tidsplan for utviklingen av økonomiog pengeunionen binder ikke Tyskland til å gå inn i unionen sjøl om
tilstrekkelig mange land oppfyller konvergenskriteriene.
For det tredje: Tyskland kan til enhver tid, ensidig og uten å begrunne det,
gå ut av en eventuell pengeunion.
Vedtaket til den tyske Forfatningsdomstolen vil bli gjennomlyst fra mange
hold. Dommen vil bli brukt som argument i alle retninger både i den norske
og i den europeiske EF-debatten:
Har dommen endelig gitt grønt lys for Maastricht-unionen?
Eller tvert imot: Har den satt stopper for utviklingen mot en stadig tettere
EF-union?
Har dommen gjenreist kompetansen til nasjonale domstoler i forhold til
EF-domstolen?
Eller betyr dommen bare den endelige bekreftelsen på at Tyskland er stort
og sterkt nok til å heve seg over EF-bestemmelser som binder alle andre
EF-land?
Den som vil ha svar på slike spørsmål, må nok utover de juridiske resonne
mentene til domstolene i Karlsruhe og Luxemburg. Den jus som får gjennom
slagskraft i EF-systemet, er den som avspeiler reelle maktforhold og effektive
politiske strategier. (Jfr. forøvrig Ame Ove rreins artikkel i dette heftet av
Vardøger.)

FORHOLDET MELLOM SMÅ OG STORE MEDLEMSLAND
EF tynges alt i dag av innfløkte og tungrodde beslutningsprosesser. Det øverste
beslutningsorganet, Ministerrådet, fungerer som langdryge internasjonale
forhandlinger og ikke som noe effektivt ovemasjonalt styringsorgan. Skal EF
bli større, må hele systemet bli mer effektivt. Ellers låser hele EF seg fast i
uhåndterlige beslutningsprosesser. Et mer effektivt EF blir samtidig et mer
ovemasjonalt EF - og et mer sentralisert EF. I hvert fall i forhold til små og
mellomstore medlemsland.
Hvis EF skal utvides til mer enn 12 land, har Tyskland og andre «store»
EF-land gjort det klart at de vil ha mer makt på bekostning av de «små». Små
EF-land har til nå hatt atskillig flere stemmer i EFs Ministerråd enn de ville
hatt om stemmene ble fordelt etter folketall. Stemmefordelingen mellom store
og små land ble bestemt den gang EF bestod av seks land, tre store (VestTyskland, Frankrike, Italia) og tre små (Belgia, Nederland, Luxemburg). De
tre store kunne koste på seg å være rause slik at de tre små fikk langt flere
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stemmer i Ministerrådet enn de skulle hatt etter folketallet. De tre små kunne
aldri stemme ned de store - og hadde heller ikke stemmer nok til å hindre
vedtak de tre store var enige om.
I et EF der tallet på «småstater» kan øke til 10-12, er det ikke plass til slik
raushet. Det europeiske råd bestemte riktignok i desember 1993 at søkerlanda
Norge, Sverige, Finland og Østerrike rykker inn i EF-institusjonene på samme
måte som dagens «små» medlemsland. De vil få ett medlem hver i Kommisjo
nen, Norge vil få tre stemmer i Ministerrådet og 15 plasser i EF-parlamentet.
I Ministerrådet vil de fire nordiske land til sammen få 13 stemmer av i alt 90,
eller under halvparten av de 30 % (27 stemmer) som til nå har vært terskelen
for å kunne hindre vedtak som skal fattes med kvalifisert flertall.
Hvis alle fire søkerlanda ender som medlem av EF, utvides Kommisjonen
fra 17 til 21 medlemmer. Det som EF-stormaktene alt i dag betrakter som en
uhåndterlig stor Kommisjon, blir dermed enda større. Men hvis ikke Norge
og Sverige skulle ha rett til hver sin kommisjonær, måtte også Belgia,
Nederland og Hellas miste samme rett. Og det kan bare vedtas med enstem
mighet. Dette betyr ikke at denne stemme-innflytelsen er garantert for all
framtid. Presset fra de «store» EF-land for et EF som ikke går på tvers av
deres interesser, vil forsterkes jo flere nye medlemsland som tas opp. Siden
institusjonelle endringer krever enstemmighet blant medlemslandene, vil presset
for institusjonell endring ta form av utpressing: Andre spørsmål av vital
betydning for trassige småstater vil kobles til kravet om økt institusjonell makt
for EF- stormaktene.

Når Tyskland blir større
Samlingen av Tyskland forrykket balansen innen EF både økonomisk og
politisk. Nå krever tyskerne at dette må avspeiles også institusjonelt i EFsystemet.11 I EF-parlamentet er det alt vedtatt at den tyske delegasjonen skal
øke fra 81 til 99. Men makta ligger i Kommisjon og Ministerråd. I Kommisjo
nen har Tyskland to av 17 kommisjonærer og i Ministerrådet 10 av 76
stemmer. Problemet for tyskerne er at dette er traktat-bestemt, og da trengs
enstemmighet får å endre det. Det må lages pakkeløsninger som gir noe til
alle, bare tyskerne får det de vil ha for å avgi suverenitet til en EF-union: en
union som aldri går på tvers av viktige tyske interesser.
I september 1993 la Tyskland fram et konkret forslag på et utenriksministermøte i EFs Ministerråd. Små land skal ikke ha så mange stemmer i
Ministerråd og i Parlament som de har i dag. I tillegg skal små land ikke
lenger ha vetorett i saker som til nå har krevd enstemmige avgjørelser. Seinere
har CDU, det tyske kristelig-demokratiske regjeringspartiet, gått enda lenger.
Partiet foreslår at nye EF-lover bare kan vedtas dersom flertallet i Ministerrå
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det også representerer et flertall av folketallet i EF. I praksis vil det si at
hovedkriteriet blir en stemmerett veid etter folketall. Til gjengjeld skal
vetoretten fjernes på de områdene der den etter Maastricht-traktaten fortsatt
gjelder, for eksempel på områder som utenrikspolitikk, skattepolitikk,
utdanning og rettsvesen. Vetoretten skal erstattes med et krav om «kvalifisert
dobbelt flertall». Vedtak skal på slike områder bare kunne fattes dersom både
fire femtedeler (alternativt tre fjerdedeler) av Ministerrådet og land med fire
femtedeler (alternativt tre fjerdedeler) av EFs samlede folketall står bak
vedtaket.
Varianten 4/5 betyr at Tyskland blir eneste land med vetorett. Sjøl om både
Norge, Sverige, Finland og Østerrike skulle bli medlem av EF, vil Tyskland
med 80 millioner innbyggere ha mer enn femteparten av EFs samlede folketall!
I tillegg skal tallet på medlemmer i Kommisjonen ned fra 17 til 10, slik at bare
store EF-land er sikra fast medlem i Kommisjonen. Formannsvervet i
Ministerrådet skal etter CDU-forslaget ikke gå på omgang blant medlemssta
tene. Formannen skal i stedet velges av Ministerrådet for ett år av gangen.
CDU vil også flytte mer makt til EF-parlamentet, særlig i lovspørsmål. Det
skal skje i demokratiets navn. At det samtidig øker tysk makt i EF, bekymrer
naturlig nok ikke CDU.
EF-parlamentet styres i dag av de to store partigruppene, sosialdemokratene
og kristelig-demokratene. De har tilsammen 310 av Parlamentets 518
medlemmer. I begge gruppene holder de tyske partiene, SPD og CDU/CSU,
helt sentrale nøkkelposisjoner. Den tyske innflytelsen er derfor langt større
innen EF-parlamentet enn innen Ministerrådet og Kommisjonen. Både SPD
og CDU har lenge argumentert for økt makt til EF-parlamentet på bekostning
av Ministerrådet. CDU venter sjølsagt ikke at et slikt forslag kan bli vedtatt.
Alle land - også de små - har vetorett mot slike institusjonelle endringer. Men
presset fra de «store» kommer til å merkes, særlig fordi det vil settes inn for
pakkeløsninger som kobler endringer i stemmerett med løsningen av helt andre
saker.

EF - PÅ VEI MOT HVA?
EF har skapt en tollunion omkring et felles indre marked for varer, tjenester,
kapital og arbeid. EF fører en felles handelspolitikk utad, en felles landbruks
politikk og en felles fiskeripolitikk. På andre områder har EF utvikla en
politikk som kommer i tillegg til nasjonale tiltak - i regionalpolitikken,
miljøpolitikken og sosialpolitikken. EF har i tillegg - allerede før Maastricht
- hatt en lovgivning som på mange områder trenger til side nasjonal
lovgivning, for eksempel i konkurransepolitikken, i regelverket for offentlig
næringsstøtte, i regionalpolitikken, i miljøvernet, på arbeidsmiljøområdet og
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i forbrukerspørsmål. Maastricht-traktaten utvider EFs myndighet til enda flere
områder. Men hva er EF - når det kan tilta seg slike rettigheter i forhold til
nasjonalstatene?
EF er i dag en blanding av en internasjonal (mellomstatlig) og en
ovemasjonal organisasjon.12 Som internasjonal organisasjon er EF avhengig
av suverene medlemsstaters felles samtykke for å komme fram til avgjørelser.
Som ovemasjonal organisasjon kan EF ved flertallsvedtak binde sine
medlemsstater. EF-histoden - fra Roma-traktaten via Luxemburg-forliket fram
til Enhetsakten - er sterkt preget av denne spenningen mellom det mellom
statlige og det overnasjonale. Forholdet mellom EF-institusjonene avtegner den
samme spenningen. Kommisjonen, Parlamentet og EF-domstolen framstår som
de mest overnasjonale organ, Ministerrådet og «toppmøtene» til Det europeiske
råd som de mest mellomstatlige.
I utgangspunktet avgjør Det europeiske råd og Ministerrådet hvordan EF
skal utvikle seg. Her møtes representanter for regjeringene - i prinsippet bare
ansvarlig overfor sine respektive nasjonale parlamenter - og dermed som
representanter for suverene stater. Det europeiske råd - toppmøtene mellom
regjeringssjefene - er arenaen for de store debattene og de viktige prinsippved
takene omkring EFs utvikling. Dette er et forum uten regelverk. Maastrichttraktaten sier ikke annet enn at «Det europeiske råd skal gi Unionen den kraft
som er nødvendig for dens utvikling, og skal fastlegge de overordnende
politiske retningslinjer for dette» (Artikkel D).13 Mangelen på regelverk
markerer at «toppmøtene» fungerer etter vanlige mønstre for diplomatisk
statskontakt: formelt søkes enstemmighet innen rammer satt av de reelle
maktforhold mellom statene.
Så langt som vetoretten gjaldt - og fortsatt gjelder - er Ministerrådet et
klart mellomstalig organ. Men Ministerrådet har i stigende grad kunnet fatte
bindende vedtak med kvalifisert flertall (minst 54 av 76 stemmer). Statene bak
mindretall bindes da av lover og vedtak de sjøl går imot, og Ministerrådet
opptrer som ovemasjonalt organ innen EF. I praksis mildnes overnasjonaliteten
ved at Minsisterrådet i det lengste søker kompromiss og pakkeløsninger som
ivaretar de fleste, men ikke alle, staters behov. Årsaken er enkel: EF trenger
stadig å bekrefte sin legitimitet ved å vise at alle medlemsland egentlig er tjent
med samarbeidet (les: overnasjonaliteten) i EF. Exit - det å tre ut av EFsamarbeidet helt eller delvis - er fortsatt en mulighet, og dermed en trussel
mot hele EF-systemet.
EF-kommisjonen har initiativ- og forslagsretten innen EF og har stort sett
ivaretatt rollen som ovemasjonal pådriver. Kommisjonærene skal i teorien
«verken søke eller motta instruksjoner fra noen regjering eller noe annet
organ». De skal bare la seg forplikte av EFs regler og vedtak. Praksis kan nok
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avvike fra dette påbudet. Det er regjeringene som fremmer forslag på «sin(e)»
kommisjonær(er), og gjenvalg forutsetter nok at regjeringen er fornøyd med
innsatsen.
EF-parlamentet har etter hvert blitt forum for de store føderale følelsene.
Som et organ av hovedsakelig rituell betydning har EF-parlamentet ikke blitt
tatt alvorlig verken av media eller av sine egne medlemmer. Oppmøtet bar til
tider vært katastrofalt lavt, også når viktige saker skulle diskuteres. Den
oppegående delen av EF-parlamentet har i stigende grad prøvd å utnytte ethvert
smutthull for å få innpass i de reelle politiske prosessene. Parlamentet har
gjentatte ganger truet med å utnytte veto-muligheten det har i enkelte
sammenhenger som pressmiddel for institusjonelle reformer. Siden avtaler med
tredjeland skal godkjennes av Parlamentet, ble det for eksempel truet med å
«ta EØS-godkjenningen som gissel».

Subsidiaritetsprinsippet
Det innvendes fra enkelte hold at med subsidiaritetsprinsippet innførte
Maastricht-traktaten noe prinsipielt nytt i forholdet mellom medlemsstat og
fellesorgan. I Maastricht-traktatens artikkel 3B heter det:
«På områder som ikke hører under dets enekompetanse skal Fellesskapet
treffe tiltak, i samsvar med nærhetsprinsippet, bare om og så langt målene
for det foreslåtte tiltak ikke i tilstrekkelig grad kan oppnåes av medlemssta
tene og derfor, på grunn av omfanget eller virkningene av det foreslåtte
tiltak, bedre kan oppnås av Fellesskapet.»
Velvillige tolkninger ser slik ut:
-1 EF skal ingen avgjørelse tas på høyere nivå enn det som er nødvendig.
- EF skal ikke ta avgjørelser som best kan tas av medlemsstatene.
Dette blir fort misvisende formuleringer. Hele poenget med EF har fra starten
vært å føre myndighet fra nasjonalstat til EF-organ, til Ministerrådet,
Kommisjonen og EF-domstolen. Slik var det før Maastricht, slik er det etter
Maastricht. Det faktiske innholdet i Maastricht-traktaten er å plassere nye,
viktige saksfelt innunder EF-ansvar samtidig som tidligere enstemmighetskrav
i stor grad erstattes med krav om kvalifisert flertall. Begge deler understreker
den overnasjonale karakteren ved EF-utviklingen.
Dette betyr ikke at det ikke føres en stadig drakamp innen EF om
maktforhold mellom nasjonalstat og sentral EF-makt. Men den tar først og
fremst form av drakamp mellom de store EF-land, særlig mellom Frankrike,
Tyskland og Storbritannia om hvordan EF-politikken skal utformes og i
hvilken retning den skal gå. Deler av denne indre maktkapmpen føres nå med
henvisning til subsidiaritetsprinsippet. Britene viser til dette prinsippet når de
fortsatt avviser bindende regler for arbeidslivet og strammere fellesregler i
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miljøpolitikken. Hver EF-stormakt slåss for tunge, nasjonale interesser også
på EF-arenaen - slik de alltid har gjort. Subsidiaritet påkalles av alle - når det
passer slik. Og nektes andre når det passer best.

Euro-stat uten forhandlingsøkonomi - lobbyenes arena
Nasjonal politikk utspilles ikke bare mellom institusjoner av typen regjering,
parlament og domstol. Partier, organisasjoner og økonomiske virksomheter
inngår aktivt i det politiske spillet og setter viktige rammevilkår for politikk
både som prosess og som resultat. EF er ikke noe unntak. Pressgrupper og
lobbyfirma av ulike slag har for lengst festa blikket på Brussel. Prosessene
fram til endelig vedtak i Ministerrådet er så omstendelige at de gir god
anledning til press og påvirkning utenfra.14 Sosialdemokratisk argumentasjon
for EF definerer EF som en ny og nødvendig arena for alle som vil vinne
tilbake styring som er «gått tapt» nasjonalt. En av forutsetningene er da at
sosialdemokratiets maktbasis, de breie folkelige organisasjonene, slår igjennom
på EF-nivå slik de i sin tid slo igjennom på nasjonalt nivå. Foreløpig er det
lite som tyder på at det skjer. Fagbevegelsen har siden 1973 hatt sin
overbygning på EF- og europeisk nivå i form av ETUC (Euro-LO). Men det
er en overbygning uten tyngde, uten beslutningsmyndighet og uten arena for
møte med noen motpart.
Industrien fikk riktignok sin euro-organisasjon (UNICE) så tidlig som i
1958 - samtidig som handelen og håndverksbransjene også fikk sine.
Landbruket var også på plass i Brussel i 1958 (COPA), forretningsbankene
(BEEC) i 1960 og sparebankene (GCECEE) i 1963.15 Disse euro-organisasjonene har - med COPA som delvis unntak - ingen ovemasjonal karakter.
Bedrifter, firma og banker har ikke direkte medlemskap, bare indirekte
gjennom nasjonale organisasjoner. Euro-organisasjonene innen næringslivet
kan ikke fatte flertallsbeslutninger som binder medlemsorganisasjonene.
Ledelsen for organisasjonene kan avgi uttalelser, gå i dialog med representanter
fra EF-kommisjonen og fra andre euro-organisasjoner. Men den har ingen
beslutningsmyndighet. EF har derfor ingen paralleller til den forhandlingsøkonomien som i varierende grad preger de fleste medlemsstatene. Tvertimot har
særlig UNICE bidratt aktivt til at en slik euro-korporatisme, et institusjonalisert
trekant-samarbeid mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere, ikke oppstår.16
EF har riktignok mange opplegg for trekant-kontakt. Helt siden 1958
inngår for eksempel Den økonomiske og sosiale komite (ESC) i EFs
institusjonskart. Dette rådet består nettopp av treparts-delegasjoner fra stat og
arbeidsliv. Men alle de 189 medlemmene er offentlig oppnevnte enkeltindivid,
og rådet er et rent høringsorgan uten påvisbar betydning for sosialpolitikk og
arbeidsliv i EF.17
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Alle andre forsøk på å etablere en «sosial dialog» mellom arbeidsgivere og
arbeidstakere har likeså rent ut i sanden. I stedet fins det et utall spesialiserte
lobbygrupper i hektisk virksomhet omkring EFs beslutningsprosesser.18
Lobbygruppene har hatt stor betydning fordi EF-kommisjonen alltid har vært
underbemannet i forhold til de oppgavene den har gått løs på. Den har derfor
vært avhengig av å kunne trekke på arbeidskraft og ekspertise både fira
nasjonale embetsverk, fra næringslivet og fra organisasjoner når lover og
vedtak skulle forberedes. Dette skjøt ekstra fart etter at det indre markedet ble
satt på beddingen i 1985. På få år skulle det utvikles et detaljert regelverk for
å sikre at prinsippene omkring den frie bevegelse av varer, tjenester, kapital
og arbeidskraft kunne få full gjennomslagskraft i forhold til all nasjonal
markedsregulering. Indre-markeds-prosjektet forutsatte et storstilt lovgivningsprogram som for lengst har passert 15 000 tekstsider med lover og forskrifter.
(Det er dette lovverket som i april 1993 ble omgjort til norsk lov gjennom
EØS-vedtaket i Stortinget.)
EF-systemet var på ingen måte i stand til å utvikle dette omfattende
lovverket med egne ansatte. De tyngste næringsinteressene har derfor på felt
etter felt blitt overlatt jobben å forberede «sine» deler av lovverket. Europas
største konsern har i praksis utformet store deler av det regelverket som sørger
for at konkurransen dem i mellom kan foregå mest mulig uhindret av nasjonale
og lokale markedsinngrep.
Round Table of European Industrialists, RTE, er en av de tyngste og mest
effektive lobbygruppene rundt EF-systemet. RTE ble stifta i 1983 og hevder
interessene til et 40-tall av de største konsern som er aktive på EF-markedene.
RTE er stadig ute med innspill som EF-kommisjonen på seinere stadier gjør
til sine. Da Kommisjonen i 1985 la fram programmet for det indre markedet
i sin Hvitbok, var dette en direkte kopi av et opplegg utarbeidd i regi av
storkonsern innen RTE (jfr. Rune Skarsteins artikkel i dette heftet).
Lobby-innsatsen retter seg hovedsakelig mot forvaltningsapparatet til EFkommisjonen, i atskillig mindre grad mot EF-parlamentet og Ministerrådets
apparat. Kommisjonen er eneste organ med innstillingsrett overfor Ministerrå
det. 12 000 saksbehandlere i 23 generaldirektorat skal dekke saksområder som
i omfang og kompleksitet gjør dem mer enn lydhøre for grundig forberedte
innspill utafra - aller helst i form av ferdigformulerte forslag til lovtekster og
forskrifter.
Som forvaltningssystem er EF ekstremt lukket og åpent på samme tid. Det
er lukket for offentlig innsyn, og det fins ingen regler for høring av berørte
parter, samtidig som det er lett tilgjengelig for de få utvalgte som slippes inn
bak kulissene. Ifølge Pierre Longin i kjemigiganten Monsanto er Kommisjonen
«ekstremt åpen» for opplysninger, utredninger og standpunkter fra næringslivet.
Samtidig står mye på spill for det samme næringslivet som alt i 1988 skal ha
omsatt rundt en halv milliard D-mark (ca. 2 mrd. kroner) på lobby-virksomhe-
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ten overfor EF-systemet. En stor del av dette beløpet ble betalt av EF-kassa,
som Kommisjonens honorarer for lobbyenes konsulenttjenester.19
Når saker forberedes for Kommisjonen, nedsettes arbeidsgrupper med
hemmelig mandat, hemmelig sammensetning og fortrolig arbeidsform. Den
som påvirker arbeidet i disse arbeidsgruppene, må først finne ut at gruppa er
nedsatt, hva den skal forberede og hvem som deltar i gruppa. Det forutsetter
lekkasje i systemet. Så blir utfordringen å finne fram til en deltaker som vil
la seg påvirke.20
Nasjonale organisasjoner har derfor hatt liten grunn til å gå veien om sine
tungrodde euro-overbygninger når en ville påvirke vedtak i Brussel. To andre
utveier har vært langt mer fristende: Enten gjennom direkte lobby-innsats, eller
ved å mobilisere egen regjering til å engasjere seg. Det siste kunne være særlig
effektivt hvis det var viktig å hindre bestemte vedtak eller ny lovgivning på
et felt. Der hvor vetoretten gjaldt, var det da nok å få med seg egen regjering.
Men også i saker som kunne vedtas med kvalifisert flertall, nådde en langt
om en fikk egen regjering på sin side.
EFs beslutningsstruktur har bidratt til at lobbyvirksomhet er særlig effektiv
når det gjelder å hindre ny lovgivning. Det er atskillig vanskeligere å føre nye
lovforslag fram til endelig vedtak. Dette ble særlig viktig etter 1985.
Gjennomføringen av det indre markedet innebar en dramatisk deregulering på
nasjonalt nivå, uten at tilsvarende regulering ble gjenskapt på EF-nivå.
Lovgivningen omkring det indre markedet er nok omfattende, men har som
hovedmål å sikre den frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.
Det vil si at lovgivningen først og fremst retter seg mot alle forsøk på å hindre
den frie bevegelsen på markedene gjennom nasjonal lovgivning og nasjona
le/lokale mottiltak. Lovgivningen knytta til det indre markedet begrenser
handlefriheten til offentlige myndigheter og folkevalgte organ på nasjonalt og
lokalt nivå, ikke handelsfriheten for aktørene på markedene.
Det fins unntak fra dette hovedmønstret innen andre deler av EFs
virkeområde, for eksempel innen landbruks- og miljøpolitikken. Men det indre
markedet ér i hovedsak et gigantisk dereguleringsprosjekt - et prosjekt med
trygg støtte i den lobby- og organisasjonsstrukturen som har slått rot i Brussel.
Denne strukturen har effektivt bidratt til at de fire markedsfrihetene står så
sterkt i EFs praksis. Forsøkene på å møte dem for eksempel med en «sosial
dimensjon”, en lovgivning som gir arbeidstakere overalt i EF felles rettigheter
i forhold til jobben, har til nå blitt slått effektivt tilbake.21
(Desember 1993)
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Noter
1) Den tyske Forfatningsdomstolen i Karlsruhe avga i oktober 1993 en 85 siders
vurdering av forholdet mellom Maastricht-traktaten og den tyske forfatningen.
Denne kjennelsen tar blant annet sterke forbehold mot at Tyskland opppgir Dmarken og tilslutter seg en europeisk union med ovemasjonal valuta (Jfr. s. 85 i
denne artikkelen, og Ame Overreins artikkel i dette heftet.)
2) Dette avsnittet bygger i stor grad på Guy Peters: «Bureaucratic Politics and the
Institutions of the European Community», s. 77-92 i: Alberta M. Sbragia (ed):
Euro-politics. Institutions and Policymaking in the «New» European Community,
Washington 1992.
3) Dette Ikke-Europa - et Europa radbrukket av nasjonale markeder og nasjonale
regelverk - er malende beskrevet av det indre markedets hovedideologer, Cecchini
og Delors.
4) David R. Cameron: «The 1992 Initiative: Causes and Consequences» i Alberta M.
Sbragia (ed.):: Euro-Politics, Washington 1992, s. 23-74.
5) Thomas Pedersen: «Political Change in the European Community. The Single
European Act as a Case of System Transformation», s. 200-206, i: Morten Kelstrup
(ed): European Integration and Denmark's Participation, København 1992, s.184212
6) Se f.eks. Christen Sørensen: «Unionstraktaten», s. 324-332 i: Christen Sørensen
(red): Europa. Nation-union - efter Minsk og Maastricht, København 1992, s.314353 og Poul Skytte Christoffersen: Traktaten om Den Europeiske Union, Bakgrund
- Forhandling - Resultat, København 1992, s. 187-206.
7) Notat, september 1993.
8)

Poul Skytte Christoffersen, op.cit. s. 80-99.

9) Se Thomas Pedersen: «Maastricht-traktaten i føderalistisk belysning» og Øyvind
Østerud: «I skyggen av Maastricht», i: Jon Bingen (red): Europa etter Maastricht,
Oslo 1992
10) Der Spiegel nr. 42, 18.10.93, Notat 29.20.93
11) Neue Ziircher Zeitung 7/8.10.93, Der Spiegel nr. 43, 25.10.93,
12) Se f.eks. Morten Kelstrup: «EF’s politiske system», Politica 3/1993, s. 262-264,
og Robert O. Keohane/Stanley Hoffmann: «Institutional Change in Europe in the
1980s» i: Keohane/Hoffmann (eds): The New European Community. Decision
making and Institutional Change, Oxford 1991, s. 1-40
13) Traktat om Den europeiske union, UD, Oslo, februar 1993, s.14
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14) Marinus van Schengelen: National Public and Private EC Lobbying, Aldershot
1993, s. 5-14
15) Wolfgang Streeck and Philippe C. Schmitter.: «From National Corporatism to
Transnational Pluralism: Organized Interests in the Single European Market.»
Politics and Society, 2/1991, s.136
16) Streeck and Schmitter 1991, op.cit., s.141
17) Streck and Schmitter, ibid., s. 138.
18) van Schengelen, op.cit., s. 275-290; Die Zeit 10.02.89. Et eksempel på en slik
spesialisert lobbygruppe er Fedesa, med det uskyldige navnet «Europeisk forening
for dyrehelse», en pressgruppe som med utgangspunkt i amerikansk agrobusiness
presser på for å tillate hormoner brukt i EFs kjøttproduksjon.
19) Der Spiegel, nr. 28/1989, s. 83.
20) Opplysninger gitt av Freddie Ottenheim ved Det Fælleskommunale EF-sekretariat,
lobbyist for danske kommuner i Brussel, i mai 1993.
21) Dag Seierstad: «’Proletarer i alle land...’ Europeisk fagbevegelse i trekktvang»,
Vardøger 20, 1992, s. 92-97.
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«FESTUNG EUROPA»? EF I TREKANTFORHOLDET
MED USA OG JAPAN *

CECCHINI-RAPPORTENS TO ANSIKTER
Toppsjefene i Europas 40 ledende multinasjonale foretak møtes jevnlig i sitt
eksklusive lobbyorgan, Roundtable of European Industrialists. Den daværende
formannen for denne forsamlingen Wisse Dekker - generaldirektør for
elektronikk-konsemet Philips - la i begynnelsen av 1985 fram en rapport med
tittelen Europe 1990: An Agenda for Action. Rapportens hovedbudskap var at
de gjenværende fysiske og institusjonelle hindringene for fri flyt av varer,
tjenester, kapital og arbeidskraft var i ferd med å gjøre EF til taper i
konkurransekampen med Japan og USA. Det ble videre hevdet at en
homogenisering av produktstandarder og -normer, ubegrensede transport
muligheter mellom EF-landene og en felles valuta ville innebære store
kostnadsfordeler for EFs multinasjonale selskaper.1
Dekkers rapport ble straks oversendt til EF-kommisjonen; og bare noen
måneder senere ble den publisert med nytt omslag som Kommisjonens Hvitbok
om gjennomføringen av det indre marked, redigert av Storbritannias
kommisjonsmedlem Arthur Cockfield. Tesene i Dekkers rapport hadde
Cockfield omarbeidet til 297 lovforslag for gjennomføringen av «det indre
marked».2
Som oppfølging av Hvitboken ble det under ledelse av den italienske
bankmannen Paolo Cecchini utarbeidet 15 rapporter om enkelte sektorers
økonomiske fordeler ved et homogent og helt åpent «indre marked» i EF.
Disse rapportene, som hadde den manende felles tittelen Research on the ’Cost
of Non-Europe’y ble sammenfattet og popularisert i den såkalte Cecchinirapporten.3
Cecchini-rapporten forteller oss at en gjennomført deregulering og
markedsliberalisering i EF vil resultere i større vareutvalg og konsum - og
dermed mer «velferd» - for EFs 346 millioner konsumenter. Fjerningen av
grensekontroller, homogeniseringen av tekniske standarder og forskrifter og
avskaffelsen av proteksjonisme ved offentlige innkjøp skal medføre en
«konstant fornyelse av konkurransen». Dette vil «utløse et tilbudssidesjokk i
Fellesskapets økonomi som helhet. (...) Kostnadene vil gå ned. Prisene vil
følge etter... (...) Uavlatelig konkurranse vil sikre realiseringen av en bære
kraftig god sirkel.»4
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I et lite kapittel med tittelen «Stordriftsfordeler - full fart mot global rivaliser
ing», blir det derimot lagt vekt på at bedriftene i mange nøkkelindustrier ikke
drives med «den spesialisering og størrelse som er nødvendig for å konkurrere
på globalt plan». En viktig grunn til dette er etter EF-kommisjonens mening
at prioritering av nasjonale leverandører ved offentlige innkjøp bidrar til en
oppsplitting av EF-markedet slik at hver enkelt produsent blir for liten til å
være konkurransedyktig på verdensmarkedet. Kommisjonen gir følgende
eksempler på sin målsetting for antall produsenter innen «nøkkelsektorer» i
EF5:* i
Type produkt

Trykk-kjeler
Turbingeneratorer
Elektriske lokomotiver
Koplingsutstyr for off.
telefonsentraler

Antall prod,
i EF

Ant. prod,
i USA

Ønsket ant.
prod, i
EF

12
10
16

6
2
2

4
sterk red.
3-4

7

?

2

Men det skal slett ikke bli snakk om global konkurranse ved offentlige innkjøp.
Kommisjonen forutsetter at offentlige anbudsinvitasjoner skal forbeholdes de
få gjenværende produsentene i EF, som i virkeligheten må bli rene karteller.
Hvordan dette kan rime med «uavlatelig konkurranse» skylder den å forklare.
I en annen rapport, som ikke er myntet på den store offentlighet, blir dette
problemet berørt. Der heter det at sammenslåinger av foretak «sannsynligvis
vil produsere både effektivitetsvinster, spesielt i form av kostnadsreduksjoner,
og en del økning i monopolmakt, som kan manifestere seg i høyere priser».
Men de trøster seg med at ifølge de studier som er gjort, «vil temmelig små
effektivitetsvinster være tilstrekkelig til å oppveie de negative virkningene av
økt monopolmakt». Nettoresultatet blir at de sammenslåtte foretakene oppnår
«ekstraprofitter».6 Så er altså ikke hensikten med «det indre marked» å skape
et paradis for konsumenter, men heller å gi storkapitalen større albuerom, helt
i samsvar med ønskene til Roundtable of European Industrialists.

STORDRIFTSFORDELER
En viktig drivkraft bak dannelsen av EF i 1957 var utvilsomt storkapitalens
behov for et stort og stabilt indre basismarked. Gjennom et slikt indre marked
skulle europeisk industri kunne høste stordriftsfordeler og dermed styrke sin
globale konkurranseposisjon. Den amerikanske kapitalens produktivitetsforsprang ble forklart nettopp med USA-foretakenes stordriftsfordeler på
96

hjemmemarkedet.7 Strategene bak EF mente kort og godt at de nasjonale
grensene i Europa var blitt en hemsko for de kapitalistiske produktivkreftenes
utvikling. Eller som EF--arkitekten og Kommisjonens første president, Walter
Hallstein, skrev i forbindelse med Fellesmarkedets 10-års jubileum:
«Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis og eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft. Det er kommet i gang
strukturreformer som skal tillate våre foretak å måle seg også med de mest
avanserte oversjøiske konkurrentene. Det betyr konsentrasjon og
spesialisering. Vi kan ikke avfinne oss med den dvergveksten som
småstats vesenet ville ha fordømt mange foretak til. Fellesmarkedet gir i
dag ... målestokken for optimal bedriftsstørrelse.»8
Selv om stordriftsfordeler blir ytterst stemoderlig behandlet i tradisjonell
økonomisk teori, er det et empirisk vel begrunnet fenomen som kapitalismens
systemstrateger tillegger stor vekt.9 Stordriftsfordeler innebærer at arbeidspro
duktiviteten øker og enhetskostnadene synker med økende produksjonsskala
opp til et visst metningspunkt. Innen prosessindustri og i produksjonen av for
eksempel fly, biler, industrimaskiner og halvledere er det betydelige stordrifts
fordeler både når det gjelder utviklingen av nye prosesser og produkter og
produksjonsanleggenes fysiske størrelse. For eksempel kostnadene ved å
konstruere, utprøve og sette i produksjon et nytt flyskrog vil ligge et sted
mellom 2 og 3 mrd. dollar. Men tilleggskostnadene for hvert eksemplar som
blir produsert, vil ikke være høyere enn 50 til 100 mill. dollar.10 Dessuten er
det ofte stordriftsfordeler knyttet til læring i produksjonsprosessen («learning
by doing»). Disse forholdene gjør at ettersom det blir bygget flere skrog, vil
enhetskosnadene synke og profitten pr. enhet vil øke.
På foretaksnivå, som kan omfatte flere geografisk spredte produk
sjonsanlegg og et helt spekter med produkter, er det betydelige stordrifts
fordeler ved markedsføring/salg og kundeservice. Enten foretaket selger 10
eller 1000 enheter pr. år, er totalkostnadene for å opprettholde et salgs- og
serviceapparat omtrent de samme. Siden begynnelsen av 70-årene har for
eksempel de tyske maskinbyggeme tapt betydelige markedsandeler til japansk
maskinbyggingsindustri, som økte sin verdensmarkedsandel fra 8,3 % i 1974
til 18,9 % i 1989. Tyske industriledere hevder at japanernes fremgang ikke
skyldes bedre produkter, men at foretakene deres er større og derfor kan koste
på seg et verdensomspennende salgs- og servicenett. De middelstore tyske
foretakene har derimot ikke ressurser til å bygge opp slike apparater. Som en
konsekvens av dette har den tyske maskinindustrien begynt å fusjonere, også
med foretak i andre europeiske land.11
Det er dessuten påvist stordriftsfordeler ved forskning og utvikling (FoU).
Innen teknologisk avansert produksjon trengs det som regel et forskningsmiljø
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av en betydelig minstestørrelse for å utvikle nye produksjonsprosesser eller
produkter. Eksempler her er kjemisk og elektronisk industri og bilindustrien.
For utviklingen av Opel Astra (avløser for Kadett) og Golf III, som begge ble
lansert høsten 1991, ble det brukt over 5 mrd. DM (20 mrd. kr), selv om de
nye modellene er heller beskjedne modifikasjoner av foregående modeller.12
Stordritsfordeler knyttet til FoU har i stor grad sammenheng med at små
bedrifter rett og slett ikke har finansielle midler til å utvikle og sette i gang
fremstilling av nye produkter innen teknologisk avanserte industrier. Det
amerikanske foretaket Intel brukte i 1980-årene ca. 850 mill. dollar (5,5 mrd.
kr.) på FoU til en ny mikroprosessor som er fire ganger raskere enn de som
tidligere ble markedsført. Investeringer i FoU og bygging av ett eneste
produksjonsanlegg for 4 megabit dynamiske lagerbrikker, såkalte DRAMS
(«Dynamic Random Access Memories»), som kom på markedet i 1989, kom
opp i ca. 1,6 mrd. dollar (10 mrd, kr.). Og eksperter regner med at bare FoU
for den nye 64 megabit DRAM, som japanske produsenter tar sikte på å
markedsføre midt i 90-årene, vil koste minst 6 mrd. dollar (35 mrd. kr). Her
er det enorme kombinerte stordriftsfordeler i FoU og i selve produksjonen:
Store kostnader for FoU og investeringer i produksjonsanlegg må nødvendigvis
fordeles på store produksjonsserier.13
Det er også viktig at storforetak har mer ressurser til å samle inn og
bearbeide informasjon om tilgjengelig teknologi, markeder, rivalenes strategier
osv. Her kan vi snakke om stordriftsfordeler knyttet til informasjonstilgang.
Videre er det stordriftsfordeler knyttet til risikobetonte prosjekter. Storforetak
kan spre sin satsing, og dermed sin risiko, på flere felter eller produkter. Hvis
et prosjekt går galt, har de mye større finansielle ressurser enn småforetak til
å bære tapet. Bankene synes å ha erkjent at storforetak er bedre rustet mot
risiko. Iallfall har empiriske studier i EF-landene vist at selv om de største
foretakene tar opp mye større enkeltlån, med tilsvarende risiko for store tap,
betaler de i gjennomsnitt hele 4 % lavere lånerente enn de helt små bedrift
ene.14 Her kan vi altså snakke om stordriftsfordeler knyttet til finansiering.
Stordriftsfordeler skapes for øvrig ikke bare på produksjonssiden, men også
på kjøpersiden. Når et produkt vinner markedsandeler, vil ofte fordelene ved
å kjøpe dette produktet øke. Det skapes en saueflokk-effekt på etterspørselssiden. Dermed øker markedsandelen enda mer, og det kommer i gang en
prosess med positive tilbakekoblinger. Slike mekanismer gjør seg tydelig
gjeldende for telekommunikasjonsutstyr, datamaskiner, programvare osv. (Dette
innebærer slett ikke at den «beste» teknologien blir dominerende. Når for
eksempel denne artikkelen blir skrevet på en IBM-kompatibel PC med tekstbe
handlingsprogrammet Word Perfect, er det ikke fordi «markedet har valgt ut»
Word Perfect som «det beste», men fordi det blir brukt av så mange andre.)
Tilsvarende mekanismer finnes også for temmelig enkle produkter. Når for
eksempel en vaskemaskinprodusent har lykkes i å oppnå en betydelig
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markedsandel og etablere et omfattende servicenett, vil enda flere kjøpe denne
vaskemaskinen, både fordi den er kjent og fordi det er lett å få service på den.
Sammenfattende kan vi si at stordriftsfordeler finnes i praktisk talt alle
kunnskapsbaserte industrier. Synkende skalaavkastning er derimot - som påvist
allerede av Ricardo og Marx - nærmest et spesialtilfelle som gjelder for
eksempel deler av primærnæringene. Forestillingen om den lille, individualist
iske, fornyende, dynamiske og risikovillige entreprenøren som fungerer som
kapitalismens teknologiske spydspiss, kunne være riktig når det gjaldt
produksjon og markedsføring av knappenåler, binders eller ostehøvler. Men
innen de teknologisk avanserte bransjene i vår tids kapitalisme er forskning,
utvikling, produksjon og markedsføring som regel satt i system av storforetak
med en veldig finanskraft. Kapitalismens utvikling har løpt ifra den lille
«griinderen». Han er en borgerlig illusjon som trives bedre i Høyres
valgkampanjer enn i kapitalismens virkelighet.

FORETAKSFUSJONER SOM FORBEREDELSE TIL «DET INDRE
MARKED»
Stordriftsfordeler gjør at markedsandeler blir en viktig indikator på vellykkethet. Hvis et foretak oppnår en liten økning av sin markedsandel, vil det som
regel ha styrket sin konkurranseposisjon og lagt grunnlaget for ytterligere eks
pansjon. De kapitalistiske foretakenes uavlatelige strev etter å legge under seg
eller slå seg sammen med andre foretak, såkalte fusjoner, har nær sammenheng
med kampen om markedsandeler og utnyttelse av stordriftsfordeler.
Tabell 1 viser at industrien i EF allerede er høyt konsentrert. For eksempel
de 40 største foretakene står for 23 % av industriens samlede omsetning, selv
om de utgjør mindre enn 0,5 prosent av det totale antallet industriforetak med
over 1000 ansatte. Japansk industri har omtrent den samme konsentrasjonsgrad
som industrien i EF, mens industrien i USA er langt mer konsentrert i
storforetak. Tallene i tabell 1 skjuler imidlertid store bransjemessige forskjeller.
EF-kommisjonen fant at: «En sammenligning av størrelsen til europeiske fore
tak med deres amerikanske og japanske konkurrenter viser at de europeiske
markedslederne er mindre for eksempel innen flybygging, dataindustri og
konsumentelektronikk.»15
Generelt var konsentrasjonsgraden i EFs industri fram til midten av 80årene relativt høy innen «gamle» og stagnerende bransjer, som stål og tekstiler,
mens den var lav innen høyteknologiske vekstbransjer. Dessuten viste det seg
at «hyppigheten av foretakssammenslåinger har vært mye lavere i industribran
sjer der etterspørselen øker relativt raskt enn i industrien som helhet, (og) euro
peiske foretak har tapt markedsandeler på tredjemarkeder og på EFs marked
innen disse bransjene.»16 Kommisjonen mener at den lave fusjonshyppigheten
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innen typiske vekstbransjer er en viktig grunn til deres tap av markedsandeler.
Her blir det for eksempel vist til at når det gjaldt elektrisk og elektronisk
utstyr, hadde industrien i EF et tap av markedsandel på 4,1 prosentandeler på
EF-markedet og 8 prosentandeler på ytre markeder mellom 1979 og 1986.17
Tabell 1: De største foretakenes prosentvise andeler av industriens samlede
omsetning i EF, USA og Japan, 1986. Foretak med minst 1000 ansatte.1*
Antall foretak
Land
EF (12 medl)
USA
Japan
8,0

5
6,8 %
13,5

20

40

16,9 %
26,5
17,5

23,0 %
34,6
23,7

En viktig konklusjon på disse studiene var at «Fellesskapets konkurranse
posisjon er mest truet... innen sektorer med relativt betydelige stordriftsfor
deler, ... sterk etterspørselsvekst og høyt teknologiinnhold (kontormaskiner,
elektrisk og elektronisk utstyr, presisjonsinstrumenter, kjemikalier, farmasøyt
iske produkter og flyindustri)».19 En studie av et utvalg av bedrifter innen
«nøkkelbransjer» påpekte dessuten at «i de fleste av disse bransjene kan
Fellsmarkedet ha plass til bare 20 produksjonsanlegg av minste effektive
størrelse, mens de nasjonale markedene i Fellesskapets fire største økonomier
(Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia) kunne ha plass til bare fire
foretak hver.»20 På denne bakgrunn inntok Kommisjonen en meget positiv
holdning til ytterligere foretakssammenslåinger, spesielt innen høyteknologibransjene.
EFs «Forordning om kontroll med foretakssammenslåinger», som har vært
i kraft siden 21. september 1990, står over den nasjonale kartell-lovgivningen
i de enkelte medlemsland. Ifølge denne forordningen skal Kommisjonen ha
myndighet til å godkjenne eller nekte fusjoner dersom den globale totalomset
ningen til de involverte foretakene overstiger 5 mrd. ECU (ca. 40 mrd. kr.)
pr. år, og minst to av de involverte foretakene har en årlig omsetning innenfor
EF på minst 250 mill. ECU (2 mrd. kr) hver. Generelt skal sammenslåinger
kunne godkjennes hvis de involverte foretakenes samlede markedsandel ikke
overstiger 25 % av EFs marked.
I prinsippet vil det si at EF-kommisjonen kan godkjenne at det eksisterer
bare fire foretak innenfor hver bransje i hele EF-området. Dessuten er det lagt
inn en unntaksklausul: «Konsentrasjoner som hindrer effektiv konkurranse»,
kan godkjennes hvis de «bidrar til realisering av Traktatens grunnleggende
målsettinger på en slik måte at deres fordeler, etter en samlet vurdering, opp
veier den skade de gjør på konkurransen.» Det fremgår utvetydig at

100

«fordelene» er «styrking av den europeiske industriens konkurranseevne».21
Og det er selvsagt Kommisjonen som skal foreta den «samlede vurdering».
I oktober 1991 hadde Kommisjonens 40 kartellvoktere behandlet 53
fusjonssøknader, og 52 av disse var blitt innvilget. Det tyske Bundeskartellamt
har gått ut med sterk kritikk av Kommisjonens generøse praksis.22
Den europeiske storkapitalen lot til å reagere spontant på Kommisjonens
signaler om en positiv holdning til sammenslåinger. I EF-landene økte tallet
på fusjoner og kjøp av majoritetsandeler blant de 1000 største foretakene fra
155 i 1983/84 til 622 i 1989/90.1 1989/90 var med andre ord gjennomsnittlig
nesten 2/3 av alle storforetak i EF involvert i en sammenslåing! I det samme
tidsrommet økte tallet på fusjoner mellom foretak i ulike EF-land med en
faktor på mer enn åtte, fra 29 (18,7 % av samlet antall fusjoner) til 241 (38,8
% av samlet antall). Antallet nasjonale fusjoner ble derimot bare vel fordoblet
fira 101 (65,2 % av samlet antall) i 1983/84 til 257 (41,3 % av samlet antall)
i 1989/90 (jfr. tabell 2).
Tabell 2: Sammenslåinger og kjøp av majoritetsandeler blant de 1000 største
foretakene i EF, 1983/84-1989/9023
1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

155

208

227

303

383

492

622

Nasjonal
andel0

65,2 %

70,2 %

63,9 %

69,6 %

55,9 %

47,4 %

41,3 %

EF-andel2)

18,7

21,2

22,9

24,8

29,2

40,0

38,8

Interna
sjonal
andel3)

16,1

8,7

13,2

5,6

14,9

12,6

19,9

Antall
operasjo
ner

1) Innen EF-land
2) Mellom to eller flere EF-land
3) Mellom EF- og ikke-EF-land

Det er en klar tendens til at de store haiene sluker de mindre fiskene. Dessuten
blir de store enda større, mens de mindre sakker akterut. 49,7 % av samtlige
fusjoner blant de 1000 største foretakene i EF i 1984/85 gjaldt foretak med
en samlet årsomsetning på minst 1000 mill. ECU (8 mrd. kr). 1 1986/87 hadde
denne størelseskategorien økt sin andel til 56,4 %, og i 1988/89 var den
kommet over 90 %. De fleste som studerer fenomenet, er ikke i tvil om at
«årsaken til giftemålsboomen blant de europeiske elefantene er forberedelsen
på det indre marked fra 1993.»24 Sammenslåingene og rasjonaliseringene av
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større foretak og raseringen av mindre bedrifter i «det indre marked»,
kombinert med EFs deflasjonistiske politikk («prisstabilitet» og «budsjettdisiplin»), vil innebære at den allerede høye arbeidsløsheten bare øker etter 1992,
stikk i strid med Kommisjonens løfter.
Det er også verdt å merke seg at verken fusjonsaktiviteten eller den
allerede oppnådde konsentrajsonsgraden i industrien er tilnærmet lik i de for
skjellige EF-landene. Særlig i Vest-Tyskland, som etter den andre verdenskrig
har hatt en relativt streng kartellkontroll, var det en voldsom økning i fusjons
aktiviteten mot slutten av 80-tallet. Det totale antallet årlig registrerte bedriftssammenslåinger økte med 250 % på bare syv år, fira 575 i 1984 til 2007 i
1991.25 En nederlandsk studie viser dessuten at konsentrasjonsprosessen er
kommet lengre i Tyskland enn i resten av EF: «De tyske foretakene er
gjennomgående 40 % større enn EF-gjennomsnittet, og de oppviser også den
mest effektive størrelse i de viktige bransjene kjemi og metall.»26
Vi må regne med at etableringen av «Det indre marked» vil medføre en
ytterligere styrking av den tyske industriens dominans innen EF. Den står best
rustet til å kjøpe opp rivaler i andre EF-land. Dessuten har tysk storindustri
en særegen eierstruktur, preget av en «delikat balanse mellom stiftelser,
institusjoner knyttet til de ansatte og offentlige institusjoner, alle sammen
koordinert av de allestedsnærværende og mektige storbankene (først og fremst
Deutsche Bank).» Dette gjør at «tyske storforetak er bare marginalt avhengige
av bevegelser i finansmarkedet»:
«Mens nesten alle store britiske foretak og de fleste foretak i Frankrike
og Italia er et lett bytte for utenlandske investorer, gjør eierstrukturen i
tysk industri det praktisk umulig for utenlandske investorer å sette i gang
fiendtlige overtakelser av store tyske foretak. (...) Forholdet mellom aksje
eierne, de store bankene, storforetakene og de viktigste stiftelsene gjør at
hvis noen ønsker å sette i gang et fiendtlig oppkjøp av et tysk storforetak,
ville den potensielle kapreren måtte kjøpe hele landet.»27
Denne asymmetrien mellom den tyske storkapitalen og storforetakene i andre
EF-land kombinert med Tysklands vedvarende handelsoverskudd medførte at
tyske utenlandsinvesteringer i 1980-årene var ca. 5 ganger større enn
utenlandske investeringer i Tyskland.28
På grunn av stordriftsfordelene vil frihandel kombinert med frie
kapitalbevegelser medføre både konsentrasjon av industriforetakene og en
geografisk sentralisering til områder som allerede har et industrielt forsprang.29
EFs indre marked vil stimulere raskere industrivekst i kjerneområdene i
Tyskland, Frankrike og Nord-Italia, og samtidig industriell stagnasjon i de mer
perifere delene av EF-området. De siste 15 årene har følgende regioner hatt
en forholdsvis høy økonomisk vekst, spesielt innen teknologisk avanserte

102

sektorer: Baden-Wilrtemberg (med Stuttgart) i Tyskland, Rhone-Alpes (med
Lyon) i Frankrike, Lombardia (med Milano) i Italia og Catalonia (med
Barcelona) i Spania. Disse regionene betegnes gjeme som «EFs fire tigre».

«DET INDRE MARKED» - BARE TIL INNVORTES BRUK
Til å begynne med var europeiske foretaksledere høystemt begeistret over
prosjektet «Det indre marked». Men etterhvert ser det ut til å ha demret både
for dem og for EF-kommisjonen at dette åpne, deregulerte og liberaliserte
markedet ikke nødvendigvis blir noen europeisk sandkasse. Etter fire års
sammenhengende jubel over den «økonomiske dimensjonen» ved «Europa ’92»
skrev det engelske næringslivsbladet The Economist at «hvis prosjekt 1992
river ned grensene ifølge planen, vil europeiske næringslivsfolk få seg et
sjokk». Og de tilføyde at «et økende antall europeiske foretak ønsker at
Fellesskapet skal revurdere sitt liberale standpunkt på nøkkelområder når det
gjelder 1992, som for eksempel konkurranse, industripolitikk og handel.»30
Omtrent samtidig hadde det amerikanske næringslivsbladet Business Week
et prangende oppslag med tittelen «The Battle for Europe». De slår fast at
«Europas fryktinngydende festning begynner å ligne en sveitserost». Og de
fortsetter:
«Når grensene viskes vekk fra kartet idet de 12 nasjonene forbereder seg
på et veldig, sammenhengende marked ved utgangen av neste år, vil Den
gamle verden bli en enda saftigere plomme. De nasjonale foretakene i den
stadig voksende giganten mangler ofte global slagkraft. Det nye Europa
er derfor et fristende marked for japanske og amerikanske foretak.»31
Bladet fortsetter med å kartlegge EF-markedet for biler, kommunikasjonsutstyr,
datamaskiner, konsumentelektronikk, bildekk, kontormaskiner, verktøymaskin
er, anleggsmaskiner og halvledere, og å vurdere hvordan amerikanske og
japanske foretak sannsyligvis vil dele markedene for disse produktene mellom
seg. I motsetning til Cecchini-rapporten som tror at «Det indre marked» vil
bidra til å styrke den europeiske industriens konkurranseposisjon, mener
Business Week at japanske og amerikanske foretak vil ta praktisk talt hele
kaka. Hvis denne prognosen slår til, er EF delvis avindustrialisert og befolket
med japanske og amerikanske foretak ved midten av neste århundre. Litt av
en skrekkvisjon for EFs kapitalister!
Likevel er ikke denne visjonen helt avveis. Et enhetlig, åpent og deregulert
EF-marked er ikke den beste yngleplass for stordriftsfordeler. Det vil tvert imot
være mest fordelaktig for de multinasjonale foretakene som allerede høster
betydelige stordriftsfordeler og har skaffet seg et internasjonalt konkurransefor-
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sprang.32 Mange viktige bransjer er dominert av japanske og amerikanske fore
tak. Beskyttet bare av den nåværende GATT-avtalte, generelle tollsatsen på
2,9 % for industrivarer ville mange industrier i EF være et lett bytte for disse
kjempene. I stedet for å bli en «eksersisplass» for den europeiske industriens
«internasjonale konkurransekraft» (Walter Hallstein), kan «det indre marked»
bli en yndet tumleplass for japanske og amerikanske storforetak. Jeg vil
illustrere denne problemstillingen ved å se nærmere på to europeiske nøkkel
industrier, nemlig bilindustrien og elektronisk industri.

Bilindustrien
Bilindustrien er en av EFs aller største enkeltbransjer både når det gjelder
produksjonsverdi og sysselsetting. I 1988 ble det i EF-landene produsert 12,8
mill. biler, mot 8,2 mill. i Japan og 8,1 mill. i USA. Det året sto EF-landene
for hele 37 % av verdens samlede produksjon av personbiler, mens Japan
hadde 24 % og USA 21 %. Tyskland har den største bilproduksjonen i Europa,
med 1,7 mill. ansatte i sin bilindustri i 1991 og vel 1/3 av EFs samlede
produksjon, mot Fankrikes 1/4, Italias 15 % og Spanias 12 %, mens Storbritan
nia har under 10 % av EFs samlede bilproduksjon.33
Størstedelen av bilene produsert i EF, selges i EF- og EFTA-landene. Bare
Tyskland har en betydelig «oversjøisk» eksport, med ca. 370 000 enheter
skipet til USA i 1987. Med unntak av General Motors (eier av Opel) og Ford
har bilindustrien i EF-landene hittil vært «heleuropeisk». Men også Opel- og
Ford-fabrikkene i Europa har en rent europeisk ledelse og nyter stor selvsten
dighet overfor sine amerikanske moderselskaper.
Hittil er markedet i enkelte EF-land blitt beskyttet med nasjonale kvoter
for import av japanske biler. Spesielt Italia og Frankrike har fastsatt strenge
importkvoter. Samtidig har bilindustrien i disse landene langt på vei lykkes
i å skaffe seg kontroll over markedet i Spania og Portugal, som også har
strenge importkvoter. (Spanias importkvote for japanske personbiler er bare
2000 enheter pr. år, mens importkvoten i Portugal er 10 000 ferdigbygde
enheter pluss montasjesett til 10 000 enheter pr. år.) I Spania var de japanske
bilenes markedsandel i 1988 på 0,9 %, og i Portugal 4,4 %. Italia har hatt de
strengeste mengdebegrensningene på japanske personbiler av samtlige EF-land,
og Frankrike har begrenset den japanske markedsandelen til ca. 3 % (jfr. tabell
3). På den andre siden har Fiat-gruppen 52 % av det italienske bilmarkedet,
mens over 60 % av alle årlig nyregistrerte biler i Frankrike er produsert av
Renault (28 %) eller Peugeot-gruppen (33 %). Bilmarkedene i Italia og
Frankrike er rett og slett godt beskyttede nasjonale markeder. Det blir
manifestert ved at bilindustrien i disse landene har svært høye innenlandske
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markedsandeler og lave eksportkvoter sammenlignet med den tyske bilindu
strien som har vært utsatt for sterkere utenlandsk konkurranse.34
Tabell 3: Japansk bilindustris prosentvise markedsandeler for person- og
kombibiler i europeiske land og USA, 1975 og 199035
Land
Norge
Østerrike
Sveits
Danmark
Nederland
Vest-Tyskalnd
Storbritannia
Frankrike
Italia
Belgia/Luxembourg
Irland
Portugal
Spania
Hellas
EF (12 medl.)
USA
*
1)
2)
3)

1975
28,4 %
5,4
8,4
14,7
15,5
1,7
9,0
1,6
0,1
*
*
*
*
*
*
9,9

1990
44,1 %
29,5
28,0
35,9
26,7
15,4
10,1
3,3
2,0
20,5'
43,4'
4,4'
0,9'
39,9'
9,8
18,52

Differanse
1975-1990
15,7 %
24,1
19,6
21,2
11,2
13,7
1,1
1,7
1,9
*
*
*
*
*
*
8,63

Mangler oppgave
1988
31 % når japanske biler produsert i USA regnes med.
21 % når japanske biler produsert i USA regnes med.

For EF som helhet var den japanske bilindustriens markedsandel på knappe
10 % i 1990 (jfr. tabell 3). Bortsett fra Tyskland er det bare EF-land uten en
egen bilindustri, nemlig Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Luxembourg og
Nederland, som har helt fri import av japanske biler. I disse landene har
japanske biler en langt høyere markedsandel enn EF-gjennomsnittet. I Danmark
og Nederland ble japanernes markedsandeler omtrent fordoblet i perioden
1975-1990 (jfr. tabell 3). Dette signaliserer hva fri bilimport til hele EFområdet kunne medføre.
Ifølge planen for «Det indre marked» skal EF-landenes nasjonale import
begrensninger på japanske biler være fjernet fra og med 1. januar 1993. Da
dette gikk opp for de europeiske bilprodusentene, fikk de mildt sagt panikk.
Og den ser ikke ut til å være grunnløs. En studie fra det amerikanske konsu
lentfirmaet McKinsey, bestilt av EF-kommisjonen og bilindustrien, bekrefter
de bangeste anelser. Hvis japanerne fikk fri adgang til EFs personbilmarked,
ville salget bli doblet fra ca. 1,1 mill. enheter i 1990 til 2,2 mill. i 1995. For
EF-landene ville det bety tap av mellom 120 000 og 140 000 arbeidsplasser.

105

Fiat ville få et produksjonstap på 209 000 enheter pr. år, for Peugeot ville tapet
bli 190 000 enheter, for Renault 156 000 og for Volkswagen ca. 170000. For
i det hele tatt å overleve måtte Renault og Fiat sannsynligvis slås sammen med
andre foretak.36
Tabell 4: Sammenligning av produktivitet og kvalitet hos bilprodusenter i
Japan, USA og Europa, 1989.31
Produktivitet: Arbeidstimer pr. enhet
Jap. prod, i Japan
Jap. prod, i Nord Am.
Am. prod, i Nord Am.
Am. & jap. i Europa
Europ. prod, i Europa

16,8
20,9
24,9
35,3
35,5

timer
"
"
”
"

Kvalitet: defekter
pr. enhet
52,1
54,7
78,4
*
76,4

* Mangler oppgave

Den japanske bilindustriens konkurranseforsprang kommer til uttrykk i lave
enhetskostnader og høy kvalitet. For sammenlignbare modeller registrerte en
anerkjent amerikansk studie i gjennomsnitt over dobblet så høy arbeidsproduk
tivitet og vel 30 % færre produksjonsfeil i japanske fabrikker i Japan enn i
europeiske fabrikker i Europa (jfr. tabell 4). En viktig grunn til dette er at
japanske produsenter har rendyrket det som på fagspråket kalles «lean
production» - «slank produksjon». Grovt sett går det ut på at alle overflødige
arbeidsoperasjoner er skrellet vekk. Desuten har de japanske bilfabrikkene
gjennom et system av underleverandører organisert i industrigrupperinger såkalte keiretsu - utviklet «just in time» produksjon til det ytterste: Komponen
ter leveres akkurat på det tidspunkt de skal brukes i produksjonen, slik at
kostnader for lagerhold praktisk talt er fjernet. Banker som er innlemmet i
keiretsu, har hittil sikret sine klienter sikre og rimelige kreditter. Keiretsu
organiserer dessuten all FoU med effektiv informasjonsspredning og standardi
sering som grunnprinsipp. Det er for øvrig verdt å merke seg at den japanske
Nissan-fabrikken i Sunderland i England produserer langt billigere enn sine
europeiske konkurrenter, selv om den foreløpig lager bare 120 000 enheter pr.
år og ikke kan sies høste stordriftsfordeler og fordeler ved «just in time»
produksjon fullt ut.38
Etter sterkt press fra den europeiske bilindustrilobbyen, spesielt italiensk
og fransk industri, krevde Kommisjonen at Japan bare skulle få øke sin mar
kedsandel i EF med jevne årlige trinn fra antatt ca. 10 % i 1992 til maksimalt
17 % i 1998. Det vakte oppsikt at denne begrensningen også var ment å skulle
omfatte biler produsert i de japanske fabrikkene etablert innen EF, de såkalte
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«transplants», og at dette skulle gjelde uten hensyn til EF-andelen («local
content») av komponenter og innsatsvarer brukt i «transplants».39
Den japanske bilindustrien har begynt å bygge «transplants» i EF-landene
for å unngå disse landenes massive importrestriksjoner. Nissans fabrikk i
Sunderland, England, produserer allerede 120 000 personbiler pr. år, og Nissan
er dessuten i ferd med å etablere seg i Spania. Toyota bygger fabrikk i Derby.
Ved å kjøpe seg inn i det britiske Rover-foretaket, har Honda etablert seg i
Swindon i Sør-England, og i 1990 produserte den nye fabrikken 26000
personbiler. Subaru forsøker å etablere seg i Frankrike, og Mitsubishi har gjort
forsøk på å slå seg sammen med Volvo Nederland. I 1990 ble det produsert
totalt 260 000 biler i japanske «transplants» i EF-landene, og i 1998 planlegger
de japanske fabrikantene å produsere 1,2 mill. biler i sine europeiske anlegg.
Det er mer en det samlede salget av japanske biler i EF-landene (ca. 1,1 mill.
enheter) i 1990.40
Den japanske bil- og elektronikkindustriens invsteringer er hovedgrunnen
til at akkumulerte japanske investeringer i EF-landene ble mer enn seksdoblet
på bare tre år, fira 6,6 mrd. dollar ved utgangen av 1987, til 42 mrd. ved
utgangen av 1990. Investeringer i EF som andel av Japans samlede direkte
utenlandsinvesteringer økte fra gjennomsnittlig 12,2 % i 1981-84 til 20,6 %
i 1988-89.41
Uttrykket «transplants», som ble lansert av lobbyen til den europeiske
bilindustrien, antyder at det dreier seg om fremmede organer som driver ren
montasjeproduksjon basert på komponenter importert fira Japan. Foreløpig må
rett nok noen komponenter, for eksempel motorer og girbokser, hentes fra
«moderselskapene» fordi de kan produseres økonomisk bare i store serier. Men
Nissan-verket i Sunderland som sysselsetter 2800 arbeidere, importerte også
komponenter fira 177 europeiske underleverandører til en samlet verdi av 4,8
mrd. kr. i 1990. Dette trass i at japanerne klager over foreløpige problemer
med sine europeiske underleverandører når det gjelder punktlighet for
leveranser og produktkvalitet.42
Det faktum at 80 % av Nissan-fabrikkens produksjonsverdi er «lokal», dvs.
stammer fra Europa, gjør at den er praktisk talt like «europeisk» som sine
europeiske konkurrenter. EFs forsøk på å inkludere «transplants» i Japans
samlede «importkvote», viser at hensikten er å hindre japansk bilindustri i å
fortrenge den europeiske gjennom investeringer innen EF. Uten en slik sperre
frykter både billobbyen og eurokratene at EF-landene i løpet av kort tid vil
gjenta USAs utvikling i 1980-årene. Der ble de japanske bilenes markedsandel
tredoblet fra 9,9 % i 1975 til 31 % i 1990, og japanske biler produsert i USA
hadde i 1990 nådd en markedsandel på 12,5 % (jfr. tabell 3).
Men EF-kommisjonens forslag skapte nye konflikter og problemer. I
Storbritannia er praktisk talt hele den eksportdyktige bilindustrien allerede ja
pansk, og de japanske etableringene betyr mye i områder med høy arbeids
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løshet. Den britiske bilindustriens nasjonalforbund har godtatt Nissan-fabrikken
som «britisk bilprodusent», og regjeringen regner den selvsagt som en del av
landets industri. Trass i sterkt press fra Frankrike og Italia, måtte Kommisjonen
til slutt gi etter for Storbritannias motstand mot å inkludere produksjonen i
«transplants» i Japans bil-«eksport» til EF.
Den 31. juli 1991 ble EF og Japan enige om en avtale om at japansk
bilindustri i perioden 1993-1999 skal begrense sin eksport til EF til maksimalt
1,23 millioner enheter pr. år. Det betyr at eksporten gjennom hele 90-tallet vil
bli liggende på omtrent det nivået den hadde nådd i 1990, nemlig ca. 1,1 mill.
enheter. Ifølge avtalen skal japanske «transplants» ha fri markedsadgang i alle
EF-land. Når den planlagte produksjonsveksten i «transplants» er inkludert,
vil den japanske bilindustriens markedsandel i EF øke fra 10 % i 1990 til 16%
i 1999. Mens Italia og Frankrike betrakter markedsandelen på 16 % som en
avtalt grense, mener Storbritannia at dette tallet bare er en prognose som rett
nok er nevnt i avtalen. Men selv om EF-landene ikke er enige om hva de er
blitt enige med Japan om, betyr avtalen at de kan skyve bilindustriens
problemer foran seg i enda noen år.43 For øvrig har EF-kommisjonen fått en
leksjon om at økonomiske problemer slett ikke kan fjernes gjennom liberali
sering og deregulering, og at institusjonelle løsninger så og si trenger seg på
av seg selv.

Elektronisk industri
Den elektroniske industrien er nøkkelindustrien par excellence ved slutten av
det 20. århundre. Grunnen til dette er først og fremst at elektroniske
komponenter inngår i stadig flere industriprodukter. Halvledere eller «integrerte
kretser» finnes i fly, biler, alskens navigasjonssystemer, dreiebenker, ur,
fotoapparater, kopimaskiner, faksemaskiner, telefonsentaler, telefonapparater,
TV- og videoapparater, CD-spillere, mikrobølgeovner, kjøleskap, vaskemaski
ner, flerfoldige typer medisinske apparater osv. 11988 ble det beregnet at euro
peiske industriforetak med 8 millioner ansatte (dvs. vel 1/4 av alle industrisysselsatte i EF) og en samlet omsetning på ca. 4000 mrd. kr. (tilsvarte ca.
7 norske bruttonasjonalprodukt) det året, var helt avhengige av halvledere som
komponenter i sin produksjon.44
I 1990 var 62 % av de samlede innkjøp av halvledere i EF import fra
Japan og USA. I den grad EF-landene har egen produksjon av halvledere, er
den sterkt avhengig av produksjonsutstyr importert fra Japan og USA.45 EFs
handelsunderskudd overfor andre industriland i høyteknologiprodukter,
hovedsakelig kontor- og datamaskiner, halvledere og konsumentelektronikk,
har økt raskt siden midten av 70-årene og var i 1986 kommet opp i 16,7 mrd.
dollar. Til sammenligning hadde EF et overskudd på 10,5 mrd. dollar i sin
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totale eksterne handel i 1986.46 Denne utviklingen, spesielt den store
importavhengigheten når det gjelder halvledere, har skapt bekymring blant
industriledere og politikere.
EFs svakeste punkt er nettopp produksjon av halvledere, selve kjernepro
duktet innen elektronisk industri. Innen denne bransjen er det bare tre
europeiske produsenter, nemlig Philips (Storbrit./Nederland), Siemens
(Tyskland) og SGS-Thomson (Frankrike). Men selv ikke Philips rangerer blant
verdens 11 største produsenter, målt i omsetning, unntatt IBM som produserer
halvledere nesten utelukkende til eget forbruk (jfr. tabell 5). I 1990 sto
japanske foretak for 2/3 av det samlede halvledersalget til verdens 10 største
foretak, unntatt IBM (jfr. tabell 5).
Tabell 5: Verdens største halvlederprodusenter, unntatt IBM*. Omsetning i
mrd. dollar 199(fn
NEC, Japan
Toshiba, Japan
Hitachi, Japan
Motorola, USA
Intel, USA
Fujitsu, Japan
Texas Instruments, USA
Mitsubishi Electric, Japan
National, USA
Samsung, Korea
Matsushita, Japan
*

4,15 mrd. dollar
3,57
3,21
2,75
2,92
2,77
2,72
2,04
1,61
1,34
1,29

IBM som i 1990 hadde en omsetning av halvledere på 4,10 mrd. $, er utelatt fordi selskapets
halvlederproduksjon nesten i sin helhet går til eget forbruk.

Når det gjelder mikroprosessorer, har de amerikanske produsentene Intel og
Motorola fortsatt et lite forsprang på sine japanske konkurrenter. Etter å ha
lansert en ny, superrask mikroprosessor i 1989, økte Intel sin omsetning med
over 30 % fra 1989 til 1990. Men vidunderproduktet hadde kostet flesk. Fra
1984 til 1988 investerte Intel 850 mill. dollar i utvikling av den nye mikropro
sessoren. Både Motorola og Intel har en svak kapitalbase sammenlignet med
sine japanske konkurrenter, og det blir spådd at Japan om få år vil være
ledende også i produksjonen av mikroprosessorer.481 USA blir dette oppfattet
som et militærstrategisk problem. Pentagon har derfor begynt å gi massiv
pengestøtte til forbundet av amerikanske halvlederprodusenter, SEMATEC.49
Når det gjelder dynamiske lagerbrikker, såkalte DRAMS, er det japanske
forspranget overfor både EF og USA allerede et faktum. Japan står for over
90 % av verdensproduksjonen av de største DRAMS. Også i produksjonen av
«skreddersydde» halvledere, såkalte ASICS («Application Specific Integrated
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Circuits») haler de raskt inn på sine amerikanske konkurrenter, mens EFlandene forlengst har falt av lasset.
For om mulig å holde stand mot den japanske flodbølgen, startet EF i 1989
et samarbeids- og utviklingssprogram med europeiske halvlederprodusenter,
JESSI (Joint European Submicron Silicon). Innen dette programmet er det
tyske konsernet Siemens i ferd med å utvikle en 64 megabit DRAM i
samarbeid med IBM. Men enda en gang ser det ut til at japanerne kommer
dem i forkjøpet. Hitachi, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric og Matsushita
har allerede laget prototyper av 64 megabits DRAMS, og Fujitsu har annonsert
at de skal investere 770 mill. dollar i 1992 for å sette i gang produksjon i
1993.1 så fall hopper de over 16 megabit generasjonen som både europeiske
og amerikanske foretak har investert store summer for å produsere fra 1992.50
Figur 1: Gjennomsnittspriser på verdensmarkedetfor lagerbrikker 1984-1991,
og prognose for 1991-1995. Dollar pr. stykk.51
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I produksjonen av DRAMS er det bare de som er først ute, som kan høste
profitter. Prisene på lagerbrikker har en tendens til å falle dramatisk bare et
par år etter at de er satt i produksjon, og denne tendensen ser ut til å forsterkes
for hver ny generasjon. For eksempel 4 megabit DRAMS kostet 125 dollar
stykket da de kom på markedet i 1989, men tidlig i 1991 hadde prisen falt til
bare 17 dollar (jfr. fig 1). Siden den europeiske DRAM-industrien er kommet
på etterskudd, risikerer den å lide store tap i årene som kommer.
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For å hindre at dette skjer, har EF lagt en importtoll på 14,9 % på alle typer
halvledere. Men den europeiske industrien hevder at de trenger en tollbeskyt
telse på 30-50 % over en femårsperiode for i det hele tatt å komme til hektene
igjen. For å komme industrien litt i møte, innførte Kommisjonen i januar 1991
minstepriser på japanske lagerbrikker solgt i EF-området. Mens prisene på
disse brikkene raste nedover på verdensmarkedet (jfr. fig. 1), ble de økt med
10-15 % i EF-landene.52
Minsteprisordningen kombinert med toll kan gi lagerbrikkeprodusentene
et lite pusterom, men samtidig skaper den alvorlige problemer for de største
brukerne av dette produktet, nemlig produsentene av datamaskiner. Hittil har
de stått relativt sterkere enn produsentene av halvledere, og så sent som i 1990
var det to EF-foretak blant verdens ti største innen bransjen målt i omsetning
(jfr. tabell 6).
Tabell 6. Verdens største produsenter av datamaskiner. Omsetning i mrd.
dollar, 1983 og 199053

IBM, USA
Fujitsu, Japan sammen med
ICL, Storbritannia*
Digital Equipment, USA
Unisys, USA
NEC, Japan
Hitachi, Japan
Hewlett-Packard, USA
ATT sammen med NCR,USA
Olivetti, Italia
Siemens-Nixdorf, Tyskland
*

1983

1990

36,5

62,7

4,1
4,8
4,0
2,3
1,7
2,5
3,3
1,8
2,2

13,0
12,7
10,1
10,0
9,8
8,1
8,1
7,3
7,1

Årlig vekstrate
8,0 %
17,9
14,9
14,1
23,4
28,4
18,3
13,7
22,1
18,2

Nært samarbeid siden midten av 80-årene. Fujitsu alene hadde en omsetning på 2,8 mrd.
dollar i 1983 og 11,5 mrd. i 1989, som gir en årlig vekstrate på 26,5 % i denne perioden.
ICL hadde en omsetning på 1,28 mrd. dollar i 1983 og 2,64 mrd. i 1989, som gir en årlig
vekstrate på 12,8 %. I 1990 kjøpte Fujitsu 80 % av aksjene i ICL, som på sin side kjøpte
opp det finske Nokia Data.

I tillegg til relativt høye priser på halvledere er de europeiske datamaskinprodusentene plaget av lavere arbeidsproduktivitet enn sine amerikanske og
japanske konkurrenter. Arbeidsproduktiviteten, målt som omsetning pr. ansatt,
er for eksempel gjennomsnittlig ca. 50 % lavere hos produsentene i EF enn
i USA. Som følge av dette har europeiske PCer vært opp til 50 % dyrere fira
produsent enn tilsvarende amerikanske maskiner. Resultatet har vært stagnasjon
og synkende driftsoverskudd eller økende underskudd. 11990 gikk alle de store
europeiske datamaskinprodusentene med tap eller bare så vidt i balanse, mens
deres oversjøiske konkurrenter fortsatt bokførte betydelige profitter trass i et
stagnerende marked. Flere av EF-landenes store datamaskinprodusenter er
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avhengige av statsstøtte for å holde hodet over vannet. For eksempel den
franske Groupe Bull har mottatt tilsammen 7 mrd. franc i subsidier siden
1983.54
Tabell 6 viser at ikke bare de europeiske produsentene, men til og med
selveste IBM har hatt relativ tilbakegang. Av alle foretakene vist i tabellen
hadde IBM den laveste omsetningsveksten i 1983-1990, på 8 % pr. år. Som
en følge av dette sank IBMs verdensmarkedsandel (for maskiner, programvare
og tjenester) fra over 35 % fram til 1983 til ca. 22 % i 1991.55 Også mange
andre av de store amerikanske produsentene har hatt lavere vekstrater enn sine
japanske konkurrenter (jfr. tabell 6).
Vinnerne har vært de store japanske foretakene med en omsetningsvekst
på melom 23 % og 28 % pr år i 80-årene (jfr. tabell 6). Fra 1980 til 1988 økte
Japans datamaskinproduksjon med gjennomsnittlig 20 % pr. år, og i 1988
nådde den samme nivå som USA. I 1990 utgjorde den samlede produk
sjonsverdien for datamaskiner i Japan 63,3 mrd. dollar, i USA 58,1 mrd.
dollar og i hele Vest-Europa 45,6 mrd. dollar.56 Japan hadde i 1988 en netto
eksport av datamaskiner på 13,4 mrd. dollar. Den nest største nettoeksportøren
var Taiwan med 3,8 mrd. dollar. Deretter fulgte Singapore med 3,0 mrd., og
endelig USA med 2,9 mrd. dollar. Samtlige EF-land, bortsett fra Irland, var
betydelige nettoimportører i 1988. Den samlede nettoimporten til VestTyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Nederland var på vel 9 mrd.
dollar.57
Japans konkurranseforsprang innen dataindustrien er blitt forklart med blant
annet følgende faktorer:
* Japanske produsenter bruker underleverandører i stort omfang. Omfattende
standardisering hjelper underleverandørene til å oppnå stordriftsfordeler.
Kontraktforholdene med underleverandører, som utgjør en viktig
komponent i industrigrupperingene eller «konglomerat»-relasjonene kalt
keiretsu, hjelper moderselskapet til å redusere kostnader for både lagerhold
og investeringer.
* Gjennom keiretsu har japanske produsenter nære forbindelser med handelsog markedsførings-/servicefirmaer. Dette sikrer rask og effektiv tilbakekob
ling fra kunder og god informasjonsflyt om markedsutviklingen.
* Når det gjelder produksjon av datamaskiner, er de store japanske
foretakene vertikalt integrert med en betydelig produksjon av den viktigste
«råvaren», halvledere. Deres utenlandske konkurrenter, med unntak av
IBM, Siemens-Nixdorf, og Hewlett-Packard, er rene datamaskinprodusenter.
* Som medlemmer av keiretsu har de japanske foretakene et intimt forhold
til de store bankene. Sammenlignet med USA og Europa er lånefinansieringen meget høy i forhold til aksjekapitalen. Dermed blir de relativt
uavhengige av aksjemarkedet med dets svingninger og spekulasjonsbølger.
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*

*

Lav og stabil lånerente og rikelig kapitaltilang har hittil gjort at de stadig
kunne foreta store modemiseringsinvesteringer.
Den japanske staten tvinger foretakene til å samarbeide i store, nasjonale
FoU-prosjekter støttet av MITI (Ministry of International Trade and
Industry). Dermed unngår de å gjenoppfinne kruttet. Ressursene blir
konsentrert, duplisering unngås, standardisering og kunnskapsspredning blir
fremmet.
Det er også viktig at j apanske foretak konsentrerer sin FoU-virksomhet om
å omsette oppfinnelser til produksjon. De legger med andre ord vekt på
anvendt teknisk og produksjonsrelatert FoU fremfor grunnforskning.

«FESTUNG EUROPA»?
Eksemplene bilindustrien og elektronisk industri viser at EFs program for
kreftenes frie spill, for liberalisering og deregulering, slett ikke skal gjelde
overfor tredjeland. Samme hvor mye EF-økonomene pukker på sin yndlingsideologi om frihandel og komparative fortrinn, så er Kommisjonens byråkrater
og yrkespolitikere realister som innser at en samtidig etablering av «det indre
marked» og fullstendig liberalisering av EFs eksterne handel ville innebære
en katastrofe for viktige deler av EF-landenes industri. I stedet for å la
dereguleringsprosjektet sprenge EFs grenser, erkjenner Kommisjonen at
institusjonelle ordninger, reguleringer og beskyttelsestiltak er nødvendige for
å fremme EFs industri. Her blir det igjen klart at formålet med «Det indre
marked» er å gjøre de europeiske storforetakene «kampdyktige» på verdens
markedet og samtidig beskytte dem på deres europeiske «eksersisplass».
Dette «proteksjonistiske» synet har for så vidt støtte i økonomisk teori
(forutsatt stigende skalavkastning) og erfaring. Mange studier har vist at bare
det/de land som allerede har skaffet seg et konkurranseforsprang, kan profitere
på frihandel med industrivarer. Derfor var frihandel i Storbritannias interesse
fram til slutten av 1800-tallet, og USA tjente stort på frihandel i perioden fra
slutten av første til slutten av andre verdenskrig, mens denne fordelen etter ca.
1960 flyttet stadig mer over til de to nye industrimaktene Vest-Tyskland og
spesielt Japan.58 Både når det gjelder etableringen av «Det indre marked» og
av handelshindringer overfor tredjeland, er Kommisjonen en lojal representant
for den europeiske storkapitalens interesser.
Kritikere av EFs proteksjonisme har hentet fram et slagord som kan vekke
ubehagelige assosiasjoner: Under den andre verdenskrigen gikk Joseph
Goebbels inn for en «Festung Europa» som forsvar mot de alliertes invasjon.
EF bruker i dag et helt arsenal av av både defensive og offensive midler for
å forsvare seg mot konkurranse utenfra. Her har tollbarrierer forholdsvis liten
betydning, selv om EFs importtoll på industrivarer er gjennomsnittlig 4 %, mot
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for eksempel bare 2-3 % i EFTA-landene.59 En rekke direkte reguleringstiltak
spiller en langt viktigere rolle. La oss se nærmere på de viktigste skytsene i
dette handelspolitiske bolverket.

Avtaler om importkvoter
EF-landenes viktigste proteksjonistiske våpen er muligens mengdemessige
importrestriksjoner. Disse er nedfelt i tosidige avtaler, såkalte importkvoteavtaler. En importrestriksjon hos den ene avtaleparten fremstår som en «selvpålagt» eller «frivillig» eksportbegrensning hos den andre. 1 1986 var 54,1 % av
EF-landenes samlede import underlagt slike avtaler, mens de tilsvarende tallene
for USA og Japan var henholdsvis 45 % og 43,5 %. I februar 1989 hadde
GATT registrert i alt 90 gjeldende avtaler med individuelle EF-land som
importører. Det tilsvarte en fjerdedel av samtlige avtaler registrert av GATT.
I tillegg kom 96 avtaler inngått av EF sentralt.60
Avtaler inngått av de enkelte EF-land har i hovedsak omfattet industrivarer,
med biler (13 avtaler), konsumentelektronikk (23 avtaler), fottøy (13 avtaler)
og bearbeidede jordbruks- og fiskeprodukter (6 avtaler) som de viktigste, og
med biler som den største verdimessige komponenten. Det er først og fremst
Japan (53 avtaler), Sør-Korea (13) og Taiwan som har måttet underskrive disse
avtalene. På EF-nivå har importkvoteavtalene hittil først og fremst vært knyttet
til EFs «Felles jordbrukspolitikk» (39 avtaler) og GATTs multifiberavtale,
foruten importbegrensinger på tekstiler (24 gjeldende avtaler).61 Med opp
rettelsen av «Det indre marked» ved utgangen av 1992 vil dette forandre seg.
Da vil EF sentralt stå for alle importkvoteavtaler med tredjeland. Vi har sett
at dette allerede gjelder for biler, der Japan har avtalt å begrense sin eksport
til EF til maksimalt 1,23 mill. enheter pr. år fram til 1999.
1 1980-årene var det en tydelig økning i importkvoteavtalenes varighet, og
et økende antall produkter ble underlagt beskyttelse. Dette skjedde trass i at
slike avtaler er et dobbelt brudd med GATT-reglene. For det første bryter de
med GATTs «grunnlov», nemlig forbudet mot diskriminering av enkelte land
(«Most Favoured Nation Clause»), og for det andre er de klart i strid med
GATT-avtalens Artikkel XI som krever fjerning av alle slags kvantitative
importbegrensninger.62 Når EF-landene kan ture fram med denne slags
proteksjonisme, er det ikke minst fordi deres mektigste rival, USA, i stor ut
strekning bruker det samme våpnet overfor de samme landene.63
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Anti-dumping tiltak
Med henvisning til GATTs regler for anti-dumping tiltak begynte EF å
iverksette slike tiltak i 1980. I 1984 vedtok Ministerrådet en forordning om
anti-dumping politikk som i sin ordlyd stort sett er i samsvar med GATTs
ytterst generelle og vage regler. I 1987 ble EFs anti-dumping regler utvidet
med den såkalte «skrutrekker-regelen». Den går ut på at anti-dumping toll også
kan legges på produkter som blir sammensatt/montert i EF dersom importen
av disse produktene allerede er underlagt slik toll og andelen av komponeneter
levert fra landet det gjelder, er minst 60 % av samlet komponentverdi. Trass
i at GATT, etter klage fra Japan, gjorde det klart at «skrutrekker-regelen» er
«ulovlig», bestemte EF at den skal stå ved kraft inntil videre. Et anti-dumping
tiltak varer i fem år og kan forlenges i nye fem år hvis klagen om dumping
blir opprettholdt.64
I perioden 1980-1988 ble i alt 176 forskjellige produkter rammet av EFs
anti-dumping tiltak. I årene 1980-85 var den gjnnomsnittlige anti-dumping
tollen på 23 %, og den resulterte i en beregnet gjennomsnittlig mengdereduksjonen i importen av de aktuelle varene på 40 %. Tidlig i 80-årene var
det først og fremst homogene varer, spesielt kjemiske produkter og metaller,
som ble pålagt anti-dumping toll. Senere ble produkter som datamaskinskrivere, halvledere, kopimaskiner, elektroniske vekter, video- og CD-spilllere mest
fremtredende. Som allerede nevnt, har produsenter av halvledere innen EF
siden midten av 80-årene vært beskyttet av en «generell» anti-dumping toll på
14,9 %, foruten at Kommisjonen har fastsatt minstepriser på halvledere. Som
ytterligere eksempel kan nevnes at EF-kommisjonen i juli 1989 la anti
dumping toll på inntil 33,9 % på CD-spillere importert fra Japan og Sør-Korea.
Det vakte oppsikt at det japanske foretaket Sony som produserer nesten alle
sine CD-spillere for det europeiske markedet i Colmar i Frankrike og som
hadde holdt høyere priser enn sine europeiske konkurrenter, likevel ble pålagt
en anti-dumping toll på 10 %.65 Foruten Japan er det NIC-landene Sør-Korea,
Taiwan, Hong Kong, Thailand, Singapore, Brasil og Mexico som er hovedofrene for EFs anti-dumping tiltak.66
Flere studier har påvist at Kommisjonens metode for beregning av
dumping-marginer resulterer i «dumping» i tilfeller der utenlanske foretak rett
og slett bare er mer konkurransedyktige enn sine rivaler i EF. Det er derfor
blitt konkludert med at anti-dumping tiltak er «Kommisjonens nyeste forsøk
på å løse det den oppfatter som det ’japanske problem’».67 En kan spørre
hvordan slikt er mulig i vår antatt liberalistiske epoke. Forklaringen er at EF
også her er i godt selskap med andre mektige industriland. I årene 1986/871988/89 iverksatte EF i alt 24 anti-dumping tiltak, mens USA også på dette
feltet var verdens ledermakt med i alt 89 tiltak. Og anti-dumping tiltak ser ut
til å være forbeholdt noen få store industriland: «Fra 1980 til 1986 ... sto de
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fire landene Australia, Canada, EF (som i denne forbindelse regnes som ett
land) og USA for 1276 av i alt 1288 undersøkelser, og 767 av totalt 775
positive funn».681 verdensøkonomien er det fortsatt makta som rår; handelen
blir liberalisert bare når det passer de sterkeste.

Kravet om «lokalt innhold»
Dette kravet overfor EF-eksteme investorer, som GATT har erklært «illegalt»,
brukes ikke bare i forbindelse med påstått dumping. (EFs anti-dumping
forordning av 1987 slår som nevnt fast at et produkt fra filial av utenlandsk
selskap i EF ikke er «europeisk» hvis minst 60 % av verdien av komponenter
og råvarer er importert.) Kommisjonen har for eksempel tatt sikte på at euro
peiske filialer av foretak fra tredjeland kan bli likestilt med europeiske foretak
ved offentlige innkjøp bare hvis minst 50 % av verdien av deres innsatsvarer
og råvarer stammer fra EF-land. Og det går rykte om at Kommisjonen gir
regional støtte til filialer av foretak fra tredjeland bare hvis deres «lokale
innhold» er over 80 %.691 1990 kjøpte det japanske foretaket Fujitsu 80 % av
aksjene i det britiske dataforetaket ICL. Noen måneder senere ble ICL
ekskludert fra størstedelen av det EF-finansierte forskningsprogrammet JESSI.
Begrunnelsen for eksklusjonen var selvsagt at ICL ikke lenger er «euro
peisk».70

Sær-europeiske produktstandarder
EFs system av produktstandarder og -normer som nå blir utviklet, kan i noen
tilfeller, spesielt innen TV og telekommunikasjon, brukes til proteksjonistiske
formål. I 1989 ble det for eksempel bestemt at det skai utvikles en særegen
EF-norm for den nye generasjonen TV-apparater med høy billedoppløsning,
det såkalte HDTV. For dette formålet ble det satt i gang forskning innen det
«all-europeiske» EUREKA-programmet under sterk medvirkning av de to EFgigantene på dette feltet, Philips-konsemet i Nederland og Thomson-gruppen
i Frankrike.
Det er verdt å merke seg at beslutningen om en «europeisk» HDTV-norm
kom etter at det var kjent at et japansk system snart ville være klart for
produksjon. Samtidig som Ministerrådet i EF fattet denne beslutningen, i
desember 1988, erklærte de ironisk nok at de var fast bestemt på å unngå å
etablere en «Festung Europa». Men i sin tale til EF-parlamentet noen uker
senere begrunnet Kommisjonens president, Jacques Delors, HDTV-vedtaket
med at «Fellesskapet ønsker ikke i noe tilfelle å overlate monopolet på audio
visuell teknologi til japanerne og programteknologien til amerikanerne».71
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I august 1991 presenterte EF-kommisjonen forslag til en forskrift som påbyr
at fra 1. januar 1993 skal alle fjernsynspapparater med billedbredde på mer
enn 52 cm være utstyrt med dekoder for D2-MAC-signaler for å kunne selges
innen EF. Med dette knepet har Kommisjonen sikret EF-konsemene pusterom
til å ferdigutvikle det analoge HDTV-systemet som ifølge fagfolk er
underlegent i forhold til de amerikanske og japanske digitale systemene. (En
viktig fordel ved de digitale systemene skal være at signalene kan sendes
gjennom de tradisjonelle jordbundne nettene og ikke bare gjennom systemer
for satelitt-TV.) Dekoderne for D2-MAC-signaler vil imidlertid koste
konsumentene dyrt. Tilleggsprisen på ethvert TV-apparat som selges etter 1.
januar 1993 er anslått til mellom 1200 og 2000 kroner, og disse pengene går
rett i lommene til Philips og Thomson.72
Strevet med å utvikle sær-europeiske standarder inneholder selvsagt et
betydelig element av proteksjonisme. Men samtidig vil slike standarder bidra
til at EF-foretak blir innestengt i det europeiske markedet og hindret i sin
globale ekspansjon. Innad vil de kunne danne mektige karteller; utad vil de
ikke være på banen i det hele tatt.

Statlig industripolitikk som moderne merkantilisme: Airbus-prosjektet
Airbus Industrie ble dannet i desember 1970 som et konsortium etter fransk
mønster. I bakgrunnsdokumentene heter det blant annet at det saken gjelder,
er «om Europa vil la en av dets mest moderne industribransjer forkomme, eller
om en gjennom det tetteste internasjonale samarbeid vil styrke denne sektoren
og gi den nye impulser.»73 Andelene i konsortiet, som har gjennomgått flere
endringer siden starten, er i dag slik sammensatt:
Aerospatiale, Frankrike
37,9 %
Daimler-Benz (som har kjøpt opp MBB),
Tyskland
37,9 %
British Aerospace (tidl. Hawker Siddeley),
Storbritannia
20,0 %
Construcciones Aeronautics SA (CASA),
Spania
4,2 %
Dessuten er den nederlandske flyfabrikken Fokker «assosiert medlem», og det
britiske foretaket General Electric Company (GEC, som nå er slått sammen
med det tyske Siemens-konsemet) har i lang tid vært fast underleverandør av
flymotorer.
Airbus Industrie er ikke et industriselskap i egentlig forstand, men heller
en slags salgs- og koordineringsorganisasjon, nærmest et salgskooperativ for
de fire medlemsforetakene. Eventuelle driftsoverskudd eller tap i Airbus
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Industrie blir fordelt på medlemmene etter deres andeler. Airbus sitt regnskap
er følgelig alltid nøyaktig i balanse.
Størstedelen av komponentene til flyene blir produsert av konsortiets
medlemmer som sender dem til Aerospatiales fabrikk i Toulouse, Frankrike,
for montering. Der har også Airbus Industrie sitt hovedkontor. Produksjonen
av komponenter til Airbus-fly inngår i foretakenes øvrige aktivitet på en slik
måte at den ikke kan identifiseres i deres publiserte regnskaper. De faktiske
produksjonskostnadene for komponentene er derfor kjent bare for det enkelte
konsortiemedlem. Airbus Industrie har ikke mulighet til å øve noen kostnads
kontroll; og konsortiemedlemmene, som faktisk er underleverandører i
monopolposisjon, kan praktisere grov overprising. I noen tilfeller er det blitt
hevdet at komponentprisene har vært inntil ti ganger høyere enn prisene på
verdensmarkedet. Dette har ført til mye krangel og konflikt, spesielt mellom
de nasjonale partnerne og Airbus-sentralen i Toulouse. Men konsortie
medlemmene står last og brast om å forhindre at finansdirektøren til Airbus
Industrie får innblikk i deres innteme regnskaper.74
Mangelen på oversikt og kostnadskontroll i Airbus-konsortiet har fått det
amerikanske næringslivsbladet Business Week til å karakterisere det som «et
politisk mareritt». Men dette marerittet har på mange måter vært en veritabel
suksess fra EF-standpunkt. Det begynte med det teknisk avanserte mellomdistanseflyet A300 med bred kabin som gjorde sin jomfrutur i oktober 1972.
Denne modellen viste seg å ha hele 30 % lavere drivstoffbruk og mye lavere
støynivå enn sine amerikanske konkurrenter.
Prisøkningene på olje etter 1973 kom som bestilt for Airbus Industrie. I
1978 fikk det amerikanske flyselskapet Eastern Airlines låne fire A300 nesten
gratis på prøve i et halvt år. Testen falt positivt ut. Eastern Airlines rapporterte
at de ville spare 40 mill. dollar pr. år ved å skifte ut hele sin kort- og mellomdistanseflåte med A300; og de bestilte umiddelbart 32 fly fra Airbus Industrie.
Grunnen til at Airbus ga Eastern Airlines så ekstremt gunstige introduk
sjons vilkår var at de ville komme seg inn på det store amerikanske markedet
som utgjør ca. halvparten av verdensmarkedet for passasjerfly. Til å begynne
var det likevel størst framgang utenfor USA.75 Tidlig i 80-årene var målset
tingen å oppnå en verdensmarkedsandel på 30 %. Men i 1988 hadde Airbus
solgt bare 168 fly til 78 forskjellige kunder rundt om i verden. Den sterke
økningen i etterspørselen etter fly mot slutten av 80-årene, og dermed økt
produksjonshastighet, førte til kvalitetsproblemer hos Boeing og Douglas. Dette
skapte økt interesse for Airbus-flyene både i og utenfor USA. Ordrereservene
økte voldsomt, fra bare 200 enheter i 1985 til 1600 enheter eller 30 % av den
samlede ordrereserven i verden i april 1991 (jfr. tabell 7). I 1991 var Airbus
blitt verdens nest største flyprodusent, etter Boeing, med en verdensmarkedsan
del på 35 %.76
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Siden slutten av 70-årene har Airbus utviklet flere nye modeller, og de kan
nå møte etterspørselen for de fleste kategorier kort- og mellomdistansefly. I
1990 ble det solgt flere enheter av Airbus-flyet A320 enn av noen annen flymodell i verden, og i 1991 hadde det kommet inn langt flere ordrer på
modellene A330 og A340 enn på Douglas sin rivalmodell MD11 eller Boeings
nye 111.11
Airbus Industrie sin målsetting fra 1980 er utvilsomt blitt realisert. Nå
planlegger konsortiet å utvikle et nytt «super-jumbo» fly med 600 til 800 seter
som skal ta opp kampen med Boeings jumbo-jet 747. Det er interessant å
merke seg at for å få «superjumboen» i produksjon hurtigst mulig (de første
flyene skal være produsert i år 2002) og for å sikre høyest mulig kvalitet på
vitale komponenter, har Airbus tilbudt de tre japanske storforetakene
Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries og Fuji Heavy
Industries å være underleverandører. Disse kontraktene vil samtidig sikre
«superjumboen» praktisk talt monopol på det betydelige japanske markedet.
Ikke uventet skrev en toneangivende amerikansk avis at «Airbus sitt tilbud til
de japanske foretakene vil skape bekymring i USA».78
Tabell 7: Prosentandeler av verdens samlede leveranser av sivile jetfly, 198690, og av flyindustriens samlede ordrereserver, april 1991J9

Andel av samlede
leveranser
Airbus Industrie
McDonnell Douglas
Boeing

15,1 %
16,7
64,5

Andel av ordrer

30 %
14
53

Flyproduksjon er USAs største eksportindustri og et av de få områder der
amerikanerne har sluppet japansk konkurranse. I USA har det vakt stor
irritasjon at Airbus nå er i ferd med å utkonkurrere deres nest største
flyprodusent, McDonnel Douglas. I 1990 hadde Douglas sin divisjon for
transportfly et driftsunderskudd på 177 mill. dollar, og selskapet måtte si opp
8400 arbeidere. Business Week mener at Airbus sin «fremdrift nå truer selve
eksistensen til Douglas’s kommersielle flydivisjon.»80 Hittil har ikke Airbus
maktet å bygge opp et like effektivt vedlikeholds system og et så verdensom
spennende og hurtigarbeidende servicenett som sine amerikanske konkurrenter.
Hvis denne svakheten blir overvunnet, har de amerikanske gigantene virkelig
grunn til å føle seg truet.
På grunn av stordriftsfordelene må flyfabrikkene ha meget store
produksjonsserier for å gå med overskudd. Av den grunn er det så viktig for
dem å vinne markedsandeler. Airbus sin økning av markedsandelen og Douglas
sitt tap siden begynnelsen av 80-årene er slik sett en stor delseier for Airbus
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og et alvorlig tilbakeslag for Douglas. Likevel er det langt igjen før Airbus når
det såkalte «break-even» punktet, der alle kostnader er dekket og produksjonen
begynner å gi netto profitt. I tillegg til at det trengs store produksjonsserier,
står Airbus her overfor det problemet at alle kontrakter om flykjøp utenfor EF
er i dollar. Og dollarkursen har variert voldsomt de siste 20 årene. Ved den
første rentabilitetsberegningen, som forutsatte 3,22 DM pr. dollar, ble «breakeven» anslått til ca. 360 fly. Ved senere beregninger, som har forutsatt lavere
dollarkurs i forhold til DM, er «break-even» punktet blitt økt til 860 og senere
ca. 1000 fly. Pessimistiske altemativberegninger har til og med anslått «breakeven» punktet så høyt som over 130 000 solgte fly. Med sin nåværende
produksjonskapasitet på maksimalt ca. 140 fly pr. år, ville Airbus følgelig
trenge over 900 år på å nå «break-even» punktet!81
Mangelen på økonomisk lønnsomhet gjør Airbus til et bunnløst sluk for
statlige subsidier. En stor del av disse subsidiene blir gitt som billige statslån
uten tilbakebetalingstermin for finansiering av utviklingskostnader. Vel 75 %
av Airbus sine utviklingskostnader er blitt dekket av slike lån, først og fremst
fra Tyskland og Frankrike. Resten av statsstøtten er rene eksportsubsidier. Når
dollaren faller under 1,80 DM pr. dollar, blir det tilsvarende tapet av ekportinntekter dekket av subsidier. Ifølge en studie fra US Department of Commerce
har den tyske og franske staten gitt Airbus subsidier på ialt 13,5 mrd. dollar
(ca. 90 mrd. kr.) siden konsortiet ble grunnlagt.82
De senere årene har det vært harde konflikter mellom USA og EF om
statsstøtten til Airbus. USA mener at disse subsidiene er i strid med GATTreglene. De krever at all eksportstøtte skal avskaffes og at maksimalt 25 %
av Airbus sine utviklingskostnader skal kunne finaniseres med billige statslån.83
EF hevder på sin side, med åpenbart god grunn, at også USAs flyprodusenter
er subsidiert gjennom sine lukrative leveranser til militærvesenet, der de i
praksis nyter totalt monopol og tar overpris innen sine respektive spesi
alområder. Praktisk talt alle utviklingskostnader i amerikansk flyindustri blir
dekket av direkte overføringer fra Pentagon eller av superprofittene på leveran
ser til militærvesenet. I følge EF-kommisjonen har den amerikanske
flyindustrien mottatt subsidier på i alt 22 mrd. dollar siden 1970. På denne
bakgrunn vil EF neppe prøve å stanse eksportsubsidiene til Airbus, og
Kommisjonen fastholder at minst 45 % av konsortiets utviklingskostnader må
kunne finansieres med billige statslån.84
Airbus-prosjektet kan sies å representere en strategi for «moderne
merkantilisme» som tar sikte på eksportøkning og stimulering av veksten innen
høyteknologisektorer gjennom systematisk statlig støtte.85 Den moderne
merkantilismen tilkjennegir en fundamental pessimisme når det gjelder det
kapitalistiske markedssystemets evne til på egen hånd å realisere den innovasjonstakten og den økonomiske veksten som er nødvendig for å hevde seg
i konkurransekampen mellom nasjonene. Denne tankegangen er stikk i strid
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med Cecchini-rapportens budskap om dereguleringens og markedsliberalismens
velsignelser.
Økonomer som tror på sin katekisme om komparative fortrinn og fri
konkurranse, er frustrerte over at den tilsynelatende liberalistiske EFkommisjonen innfører massive beskyttelsestiltak for europeisk bilindustri og
elektronisk industri og godtar enorme subsidier til Airbus. Følgende
hjeretesukk om Kommisjonens holdning til Airbus-subsidiene er i så måte
representativt: «EF-kommisjonen som ellers er temmelig kritisk til at det gis
statsstøtte til kommersielle selskaper, lukker sine øyne for alt dette med
henvisning til europeisk ’high-tech’».861 motsetning til disse økonomene later
det til at Kommisjonen ikke bare har innsett at deregulering og liberalisering
overfor tredjeland kan ødelegge europeisk industri, men at offensive
beskyttelsestiltak er ytterst nødvendige.

EF-støtte til industriell forskning og utvikling
Som ledd i å styrke Europas høyteknologi-industri har EF satset mye på
forskning og utvikling (FoU), spesielt innen mikroelektronikk og telekommu
nikasjoner. Jeg har allerede nevnt JESSI som har et totalbudsjett på 8 mrd.
ECU (ca. 65 mrd. kr) over knappe 10 år. Dette programmet skal få 3,8 mrd.
ECU (30 mrd kr) fra EF. Videre finnes ESPRIT (European Strategic Pro
gramme for Research and Development in Information Technologies), som
over perioden 1983-1992 vil ha mottatt ca 2,4 mrd. ECU (20 mrd. kr) fra EFkassa, RACE (Research and Development for Advanced Communications in
Europe) og det «all-europeiske» programmet EUREKA med nesten 300
forskjellige prosjekter, som også får betydelige beløp fra Brussel. EFs FoUinnsats er konsentrert om høyteknologi-områder der europeisk industri er under
sterkt press fra amerikanske og japanske konkurrenter.87
Men det spørs om dette er nok til å sikre EFs internasjonale konkurranse
posisjon innen disse bransjene. I 1990 var de samlede utgiftene til FoU innen
mikroelketronikk i Europa 11,5 mrd. dollar (mindre enn 33 dollar pr
innbygger), i Japan ca. 17,5 mrd. dollar (144 dollar pr. innbygger) og i USA
ca. 36 mrd. dollar (145 dollar pr. innbygger). De tre regionene brukte for øvrig
nesten en tredjedel av sine samlede FOU-utgifter til mikroelektronisk
forskning.88 Grunnen til at Europa har så mye lavere FoU-innsats pr. innbygger
enn Japan og USA ser ikke ut til å være lav offentlig støtte, men at industrien
selv investerer mye mindre på dette feltet. Når vi ser bort fra FoU for militære
formål (som er spesielt høy i USA), var den offentlige andel av samlede FoUutgifter i 1983 på 39,9 % i Vest-Tyskland, 46,3 % i Frankrike (57,8 %
innbefattet militærvesenet), 30,3 % i Storbritannia (49,8 % innbefattet
militærvesenet), 28,6 % i USA (46,0 % inklusive militærvesenet), og 23,6 %
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i Japan. I det teknologiske lederlandet Japan investerer med andre ord indus
trien forholdsvis mest og staten forholdsvis minst i FoU, og industriens
«innovasjonslyst» kan forklare mye av Japans suksess i etterkrigstiden.89
EFs sterke satsing på teknologipolitikk og støtte til FoU innen høyteknologi
ser ut til å ha sin grunn i at eurokratene oppfatter høyteknologien som en
sesam som kan bidra til å løse de fleste av Europas problemer. Som Gerd
Junne påpeker, er teknologipolitikken blitt en «’meta-politikk’ i den betydning
at teknologipolitikkens målsettinger (internasjonal konkurranseevne overfor
USA og Japan) har en tendens til å dominere nesten alle andre felter i politik
ken^...) Samtidig kan den store betydning som tillegges ’nye teknologier’, gi
et ’progressive (fremtidsrettet) ’image’ til en ellers konservativ politikk, mens
det søkes ’teknologiske’ løsninger for samfunnsmessige problemer (i stedet
for løsninger som ville innebære endringer i den eksisterende maktstruk
turen).»90
EFs teknologisatsing virker politisk samlende. Mange sosialdemokrater har
utvilsomt problemer med å svelge programmet for det deregulerte og
liberaliserte «indre marked» og Kommisjonens arbeid for å avskaffe pengeog fininaspolitikken som motkonjunkturvirkemidler og gjennomføre en
systematisk deflasjonspolitikk («budsjettdisiplin» og «prisstabilitet»). Tekno
logipolitikken skaper derimot begeistring og en følelse av fellesskap og
ffemtidsrettethet; den er en gulrot til EF-tvileme.

NOEN PERSPEKTIVER PÅ EFs TREKANTFORHOLD MED USA OG
JAPAN
Politiske og økonomiske konflikter mellom EF-landene gjør det høyst uvisst
hvorvidt de greier å stable på beina en politisk og økonomisk union. Ja, selv
det nåværende valutasamarbeidet står i fare for å gå helt opp i limingen, noe
som ikke minst skyldes den umulige kombinasjonen av faste valutakurser og
frie kapitalbevegelser (jfr. Olav Fagerlids artikkel i Vardøger 20). «Det indre
marked» er derimot det minimum EF-regjeringene klarer å enes om. Fra 1.
januar 1993 får følgelig EF karakter av en kapitalisme uten stat, en kapitalisme
som er deregulert innad, men avskjermet utad. Med sin sosialdarwinistiske vekt
på deregulering, liberalisering og deflasjonistisk politikk vil «Det indre
marked» innebære et hardere økonomisk og sosialt klima med større sosiale
ulikheter. Samtidig vil EF stå overfor mer konfliktfylte internasjonale forhold,
med Japan og USA som sine store rivaler.
Etter Tysklands samling hadde EF i 1990 en arbeidsstyrke på nærmere 155
millioner, mot USAs 125 og Japans 64 millioner. Og EF er verdens største
handelsmakt, med vel 20 % av verdens samlede eksport (eksklusive EF-intem
handel) i 1986, mot USAs 13 % og Japans 12 %. Dessuten er utenrikshandelen
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av relativt større kvantitativ betydning for EFs økonomi enn selv for Japan:
Samlet eksport og import av varer utgjorde 19,5 % av EFs bruttonasjo
nalprodukt i 1989, mens den tilsvarende andelen var 17 % for Japan og 16 %
for USA. (Det betyr ikke at eksporten er uviktig for USA. Ifølge USAs
handelsminister Carla Hills er det blitt beregnet at USAs eksport står for hele
75 % av landets økonomiske vekst.)91
Siden begynnelsen av 80-tallet har EF-landene gjort store anstrengelser for
å ekspandere på verdensmarkedet gjennom en systematisk deflasjonspolitikk
ledet av den tyske Bundesbank som i realiteten har kontroll over EFs felles
valuta, ECU. Som følge av denne politikken har EF-landene vært preget av
lav vekst i den interne etterspørselen. Det er karakteristisk at EFs eksport
ifølge Kommisjonens beregninger økte med gjennomsnittlig 5,4 % pr år i 1990
og 1991, mens den interne etterspørselen økte med mindre enn 2 %.92 Her kan
vi snakke om en tendens til japanisering av Europa.
Tabell 8: EFs, USAs og Japans handels- og driftsbalanse r, 1984 -1991. Mrd.
dollarn
EF

JAPAN

D

H

D

-32,3
-24,7
+10,5
+36,1
+17,3
+ 3,3
- 0,8
-3 1,4*

+7,4
+18,5
+46,5
+37,9
+17,0
+ 7,9
-3,1
-60,51

-154,9
-194,9
-157,8
-157,4
-127,0
-115,9
-108,1
-73,5

-90,4
-114,4
-135,8
-150,9
-126,4
-106,4
-92,2
i

H

ro

H

0°

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

USA

+ 42,6
+ 60,5
+ 84,0
+ 96,4
+ 95,0
+ 76,9
+ 63,6
+103,7

D
+35,7
+48,9
+85,2
+87,1
+79,6
+57,0
+35,9
+73,0

Noter: H er handelsbalanse; D er driftsbalanse. + betyr overskudd, - er underskudd. Handelsbalansene er
regnet fob både for import og eksport.
1)

For 1991 omfatter tallet det gjenforente Tyskland

2)

Inkluderer offentlige overføringer til USA som bidrag til dekning av kostnadene ved Gulf-krigen.

På midten av 80-tallet kunne det se ut som om EFs eksportdriv ga gode
resultater. Handelsbalansen skiftet fra et underskudd på 32 mrd. dollar i 1984
til et overskudd på 36 mrd. i 1987. Men senere skrumpet overskuddet igjen,
og i 1990 og 1991 ble det underskudd på henholdsvis 0,8 og 31,4 mrd. dollar
(jfr. tabell 8). I 1992 regner Kommisjonen med at EF vil få et handelsunder
skudd på ca. 25 mrd. dollar. EFs handelsoverskudd i 80-årene skyldtes nok
først og fremst at dollaren var sterkt overvurdert. Straks dollarkursen gikk ned
igjen mot slutten av 80-årene, forsvant også handelsoverskuddet som i
hovedsak hadde vært skapt av overskudd i handelen med USA. Det over
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skuddet skrumpet inn fra ca. 20 mrd. dollar i 1986 og 1987 til balanse i 1989
og betydelige underskudd i 1990 og 1991.94
Fram til 1990 hadde EFs underskudd i handelen med Japan stabilisert seg
på rundt 20 mrd. dollar pr. år. Men i 1991 kom det opp i 32,2 mrd. dollar,
samtidig som USAs handelsunderskudd med Japan økte til 44 mrd. dollar.95
Mens både USA og EF er underskuddsland, fikk Japan et rekordoverskudd på
sin handelsbalanse på over 100 mrd. dollar i 1991, og nærmere 3/4 av dette
overskuddet kan tilskrives Japans overskudd med EF og USA, (jfr. tabell 8).
På den andre siden er både USAs og EFs handelsunderskudd først og fremst
skapt av deres underskudd overfor Japan. Japans store og vedvarende
handelsoverskudd innebar at landet i 1986 ble verdens største kreditomasjon,
med samlede nettofordringer overfor utlandet på 129,8 mrd. dollar. På den
andre siden ble USA i 1985 verdens største skyldnemasjon.96
I de fleste industriland er utenrikshandelen i stor grad bransjeintem, dvs.
at de eksporterer og importerer de samme produktkategoriene, f.eks. hvitevarer,
biler, verktøymaskiner osv.97 Japans utenrikshandel er derimot typisk
komplementær: Størstedelen av landets import er råvarer til industrien, mens
eksporten består av høyt bearbeidede industrivarer. I 1990 var vel 98 % av
eksporten industriprodukter, dominert av biler og andre transportmidler,
kontormaskiner og elektronisk utstyr, vitenskapelig og optisk utstyr og
verktøymaskiner som til sammen utgjorde 69 % av samlet eksportverdi.
Derimot besto 49,7 % av importen av matvarer, råvarer, olje, gass og kull.98
Hver dag mottar de japanske havnene 80 millioner tonn olje, 30 millioner tonn
jernmalm og 25 millioner tonn kull. Ved slutten av 80-årene utgjorde importen
av viktige råvarer til industrimakten Japan følgende andeler av verdens samlede
import: Kobber 58 %; zink 21 %; jem og jernmalm 30 %; olje 17,5 %; kull
30,5 %; bly 19 %; mangan 20,5 % og nikkel 93 %. Landets viktigste råvarele
verandører er Australia, Indonesia, Malaysia, Folkerepublikken Kina, India,
Saudi Arabia, Iran og USA.99
Komplementariteten i Japans utenrikshandel har selvsagt sammenheng med
landets mangel på naturressurser. Og den innebærer at Japan er langt mer
avhengig av utenrikshandelen enn dens andel av bruttonasjonalproduktet kan
tyde på: For å holde industrien i gang, må Japan importere praktisk talt alle
råvarer og all energi; og for å kunne betale for disse varene må landet
eksportere industrivarer. Dette forholdet har sikkert bidradd til Japans sterke
eksportorientering. Men først og fremst innebærer det at japanske myndigheter
har en vital interesse av å sikre en pålitelig og stabil råvaretilførsel.
Japans overtak i internasjonal handel er ikke noe mysterium. Vi har sett
at landet ligger lengst framme innen bilindustrien og elektronisk industri. Også
japansk industri som helhet har nådd en høyere arbeidsproduduktivitet, målt
som produksjon pr. tariffmessig årsverk, enn industrien i noe annet land. Det
skyldes ikke først og fremst høy produktivitet pr. arbeidstime, men mange
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arbeidstimer (og tilsvarende korte ferier) pr. år. Den høyeste timeproduktiviteten har vest-tysk industri, som også hadde den korteste tariffmessige årsarbeidstiden blant alle de større industrilandene på bare 1697 timer i 1988 (jfr.
tabell 9).100
Tabell 9: Bruttoprodukt pr. arbeidstime og pr. tariffmessig årsverk i industrien
i 1987 (Vest-Tyskland = 100) og relative arbeidskostnaderpr. produsert enhet
i industrien malt i felles valuta, 1990.m

Japan
USA
Vest-Tyskland
Nederland
Belgia
Sverige
Frankrike
Italia
Spania
Storbritannia

Prod. pr.
arbeidstime

Prod. pr.
årsverk

Relative arbeidskost
nader pr. enhet, 1990
(1987=100)

83
90
100
85
80
76
75
70
55
54

105
101
100
88
82
82
78
73
58
56

81
85
99
94
98
119
92
109
127
107

Nå dreier ikke «kunkurranseevne» seg bare om produktivitet og lønnskostnader
pr. enhet, men i like stor grad om kvalitet, punktlige leveranser, kundeservice
osv. På grunn av et forholdsvis høyt lønnsnivå har for eksempel den tyske
industrien relativt høye arbeidskostnader pr. produsert enhet (jfr. tabell 9). Like
fullt er den, som alle vet, meget konkurransedyktig. Men også på dette området
har japansk industri opparbeidet seg et forsprang i forhold til EF-landene.
Når «det indre marked» er etablert, vil EFs eksterne handelsbalanse få
langt større betydning både økonomisk og politisk, og den vil bli fast koblet
til EFs deflasjonistiske økonomiske politikk med hovedvekt på «budsjettdisiplin» (balanserte offentlige budsjetter) og «prisstabilitet» (jfr. Olav Fagerlids
artikkel i Vardøger 20). «Det indre marked» vil innebære en skjerping av EFs
eksportfremstøt kombinert med proteksjonistiske tiltak. USAs og Japans
adgang til EF-markedet vil bli vanskeligere. Logikken i denne prosessen er at
både EF, USA og Japan vil øke sine anstrengelser for å gjøre økonomiske
fremstøt på hverandres bekostning. Dermed vil verdensøkonomien ha to
økonomiske stormakter som av eget ønske driver en systematisk deflasjonistisk
politikk, nemlig EF og Japan. Den tredje stormakten i trekantforholdet, USA,
vil på grunn av sine enorme betalingsbalanseunderskudd (jfr. tabell 8) før eller
siden bli tvunget til også å føre en deflasjonistisk politikk.
Resultatet av denne konstellasjonen kan bli en alvorlig stagnasjon eller
nedgang i verdensøkonomien, med økt arbeidsløshet og tiltakende rivaliseringer
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og konflikter mellom de tre økonomiske stormaktene. Med sin avanserte
eksportstruktur og EFs og USAs avhengighet av japansk produserte halvledere
og annet elektronisk utstyr, står Japan økonomisk meget godt rustet for slike
konflikter. Men i overskuelig fremtid vil USAs militære og dermed politiske
hegemoni sannsynligvis bestemme disse konfliktenes forløp. Vi bør imidlertid
ikke glemme at Japan nå øker sin militære opprustning, med vekt på marinen,
at 90 % av Japans våpen blir produserte innenlands, og at USAs militærvesen
er blitt sterkt avhengig av elektroniske komponenter produsert i Japan.102
I dag er det klare tegn til at EF på noen felter prøver å alliere seg med
USA i kampen mot «den japanske utfordringen». Amerikanske konsern blir
invitert til FoU-samarbeid med foretak i EF, og det er tydelig at EF-landene
foretrekker amerikanske direkte investeringer og bedriftsoppkjøp fremfor
japanske. På den andre siden prøver amerikanske foretak og politikere å utnytte
europeemes skepsis overfor japanere.103
I amerikansk offentlighet kan vi nå merke en entydig anti-japansk
stemning. Boken The Corning War with Japan av George Friedman og
Meredith LeBard, som har vakt mye oppmerksomhet og diskusjon, legger stor
vekt på Japans råvareavhengighet. Forfatterne mener at denne avhengigheten
innebærer en strategisk avhengighet av den amerikanske marinen som
«garanterer friheten på verdenshavene». Hvis Japans økonomiske fremgang
skulle bli utålelig for USA, ville amerikanerne i siste instans ha sjøblokade
som effektivt forsvarsmiddel. Og forfatterne er overbevist om at logikken i den
økonomiske konkurransekampen med nødvendighet må munne ut i politiske
og militære konflikter.104
En annen, hemmelig amerikansk studie med tittelen Japan 2000, som ble
laget på oppdrag av CIA, fremstiller japanerne som «skapninger av en tidløs,
amoralsk, manipulativ og kontrollerende kultur». Japans handelspolitikk blir
stemplet som «hensynsløs», deres tilbakeholdenhet i Golf-krigen blir karakte
risert som et utslag av nasjonal egoisme, og Japan blir beskyldt for å «strebe
etter en dominerende verdensrolle». Studien spår at «jo svakere Amerika blir,
desto større blir japanernes forakt», og den konkluderer med at Japan er «en
signifikant trussel mot USAs nasjonale sikkerhet».105
Det ville være for enkelt å avfeie disse ytringene som rent oppspinn, som
kolportasje satt i sirkulasjon av akademiske tullinger. Det finnes nemlig flust
av tegn på at de er symptomatiske for en ny stemning i det amerikanske
samfunn. Blant foretaksledere, i massemedia, i politiske kretser og i
meningsmålinger i USA kan en spore en sterk tendens til fiendtlighet overfor
Japan. Meningsmålinger viser at Japans popularitet (målt på en skala fra 1 til
100) falt fra 61 i 1986 til 52 i 1990. Ikke noe annet land, bortsett fra Kina etter
massakren på Tien-an-men-plassen har noen gang notert et så dramatisk
popularitetsfall. Ifølge de samme meningsmålingene svarte 60 % av de spurte
i 1990 at de betraktet Japan som en «kritisk trussel». Det var en høyere
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prosentandel enn for noen annen «mulig trussel».106 Amerikanernes markering
av 50-års dagen for Japans overfall på Pearl Harbor i desember 1991 gjorde
deres økende fiendtlighet mot japanere tydelig for allverden. På den andre
siden har ikke japanere flest glemt USAs atombombing av Hiroshima og
Nagasaki.
En knirkefri og stabil allianse mellom EF og USA mot «den japanske
utfordring» er likevel ikke sannsynlig. En slik allianse vil for det første bli
hindret av alt konfliktstoffet mellom de to blokkene, som EFs jordbruksproteksjonisme og subsidiene til Airbus bare representerer eksempler på.107 For
det andre er USA blitt en halvert stormakt: De har - foreløpig - beholdt sitt
militære hegemoni, mens deres økonomiske hegemoni forlengst er tapt.108
Kombinert med at den felles sovjetiske «trussel» er forbi, vil dette føre til mer
rivalisering og skiftende taktiske allianser mellom de tre blokkene; og USA
vil ikke nøle med å forsvare sine økonomiske interesser på bekostning av EF.
Mens Japan - hittil uten nevneverdig hell109 - strever med å styrke sitt domene
i Asia, har USA bygget opp en skanse på det amerikanske kontinentet. 11989
inngikk USA og Canada en omfattende frihandelsavtale, og den 12. august
1992 undertegnet USA, Canada og Mexico Den nordamerikanske frihandels
avtalen (NAFTA). Med den største frihandelssonen i verden, med 350 mill.
innbyggere og nesten 30 % av verdens bruttoprodukt, håper USA å oppnå ny
økonomisk styrke ved å kombinere kanadiske råstoffer og lavtlønnet mexicansk
arbeidskraft med amerikansk kapital.
At GATTs «Uruguay-runde» har stått i stampe i årevis er en følge av at
de tre økonomiske blokkene EF, NAFTA og Japan (med sitt domene) er i ferd
med å ta form. Vi ser konturene av av tre rivaliserende maktblokker som alle
kjemper om globalt økonomisk hegemoni. EF blir aktør i en «verdensorden»
preget av uorden, maktkamp, økonomiske kriser og politiske konflikter. Enten
de selv er klar over det eller ei, arbeider tilhengerne av norsk EF-medlemsskap
i virkeligheten for at Norge skal slutte seg til denne kampen om globalt
hegemoni. Det er én grunn til at venstresiden må si nei til at Norge innlemmes
i den europeiske festningen.
(August 1992)
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Ådne Cappelen
FINANSPOLITIKKEN INNENFOR DEN EUROPEISKE
MONETÆRE UNION

Innledning
Etter EF-toppmøtet i Maastricht 10. desember 1991 er planen for gjennomfør
ing av den økonomiske og monetære union (EMU) klar. Den består av tre
trinn:
1. Fra 1. januar 1993 skal det indre marked iverksettes. Denne delen av
planen tar i hovedsak sikte på å fjerne alle tekniske og økonomiske hindre
for fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.
2. Fra 1. januar 1994 forplikter EF-landene seg til å tilpasse også andre deler
av den økonomiske politikken slik at hvert land oppfyller fire krav som
anses nødvendige for fase tre av unionen. Disse fire kravene er:
i) Prisstigningen må ikke være høyere enn 1,5 % over gjennomsnittet for de
tre landene som har lavest prisstigning i EF.
ii) Det langsiktige rentenivået skal ikke overstige 2 % av gjennomsnittet for
de tre landene med lavest rentenivå.
iii) Den offentlige bruttogjelden må ikke overstige 60 % av bruttonasjonalpro
duktet (BNP), og underskuddet på statsbudsjettet må ikke være større enn
3 % av BNP.
iv) Den nasjonale valutaen kan ikke ha vært devaluert mot andre EF-valutaer
de siste to årene før fase tre i unionsplanen settes iverk.
I den andre fasen skal det etableres en forløper for en EF-sentralbank, det
skal være mindre svingemarginer mellom de ulike landenes valutaer og
bruken av ECU som penger skal utvides.
3. En gang mellom 1. januar 1997 og 1. januar 1999 innføres en felles valuta
i EF og de nasjonale valutaer forsvinner. Det opprettes en felles
sentralbank for hele EF som overtar det meste av ansvaret som de
nasjonale sentralbankene idag har. Et nytt EF-toppmøte skal vedta når fase
tre skal gjennomføres, og vedtaket kan fattes ved simpelt flertall.
I denne artikkelen skal jeg forsøke å vurdere noen konsekvenser av etablerin
gen av en økonomisk og monetær union (EMU) for Norges muligheter til å
drive en selvstendig finanspolitikk, dersom Norge blir fullt medlem i EF
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istedetfor å beholde dagens handelsavtale eller utvide denne til en EØS-avtale.
Når jeg ikke tar opp betydningen av EMU for penge- og kredittpolitikken,
skyldes det at vi gjennom å binde kursen på norske kroner til ECU samt å ha
frie kapitalbevegelser overfor utlandet allerede har tilpasset oss viktige deler
av EMU.
Hva er hensikten med å vurdere virkningene av EMU for norsk finanspoli
tikk? Mitt hovedsvar er at en selvstendig finanspolitikk er ønskelig for å
kunne føre en aktiv stabiliseringspolitikk, dvs. en finanspolitikk som kan bidra
til å dempe utslagene av store svingninger i produksjon og sysselsetting i privat
sektor samt store endringer i priser på verdensmarkedet som enten betyr mye
for landets inntekter eller vil endre inflasjonstakten vesentlig. Stabiliseringspolitikkens rolle er å dempe utslagene av sjokk i samlet etterspørsel eller
tilbud. Nå er det dessverre ikke generell enighet om at det er behov for eller
mulig å drive aktiv stabiliseringspolitikk, hverken i Norge eller i EF-landene.
Ser man på den politikken som har vært ført i de fleste EF-land siden
slutten av 1970-tallet, virker det som om disse landene ikke har ment det har
vært behov for og/eller har vært i stand til å drive aktiv stabiliseringspolitikk.
Istedet har den toneangivende holdningen vært at kontroll med inflasjonen er
den viktigste oppgave myndighetene har. Det har i mange land vært ført en
restriktiv pengepolitikk med høye renter som resultat. Flere land har også ført
en restriktiv finanspolitikk. Dette har så igjen ført til et lavt etterspørselsnivå
som riktignok har gitt lav inflasjon, men også et svært høyt nivå på arbeids
ledigheten. I planene for EMU følges denne praksis opp. Det slås fast at
hovedoppgaven for en ny europeisk sentralbank er å skape prisstabilitet. Med
en slik målsetting er det lite håp for at de av oss som gjeme så at full
sysselsetting ble gitt en høyere prioritet, får tilstrekkelig innflytelse over
politikkutformingen. Dette desto mer som den nye europeiske sentralbanken
skal ha en langt mer selvstendig stilling enn for eksempel Norges Bank har
i Norge. Etter mitt syn er det derfor all grunn til å frykte at EMU virkelig bin
det «uopplyste pengeveldet» som professor Ragnar Frisch kalte EF allerede
på begynnelsen av 1960-tallet.
EMU vil imidlertid føre til en rekke fordeler også. Transaksjonskostnader
for bedrifter og personer vil bli redusert i og med innføring av en felles valuta
i EF. Valutakursusikkerhet vil i stor grad forsvinne for de som i hovedsak har
sin aktivitet innen EF. Informasjonskostnader reduseres og finansiell
integrasjon øker. ECU vil bli en verdensvaluta i konkurranse med dollar, og
de enkelte nasjonalbanker kan økonomisere med beholdningen av finansielle
reserver. I land med godt utviklede finanssystemer er imidlertid disse
gevinstene små.
I de følgende avsnitt skal jeg se nærmere på ulike sider ved finanspolitik
ken i tilknytning til EMU. Jeg vil først ta opp spørsmålet om hvilke krav til
finanspolitikken som stilles ut fra hensynet til stabiliseringspolitikken innenfor
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EMU. Deretter skal jeg se nærmere på to ulike sider ved skattepolitikken som
begge kan tenkes å redusere mulighetene for å føre en selvstendig finanspoli
tikk. Det første dreier seg om å harmonisere indirekte skatter og det andre
hvorvidt økt arbeidskraftmobilitet på grunn av det indre marked vil redusere
den nasjonale selvstendighet når det gjelder direkte skatter og trygdeordninger.
Endringer i muligheten for å drive en selvstendig skattepolitikk har både noe
å si for stabiliseringspolitikken, men selvsagt mest å si for fastleggingen av
størrelsen på den offentlige sektor herunder overføringer til husholdninger og
næringsliv.

Stabiliseringspolitikkens krav til finanspolitikken
Stabiliseringspolitikkens oppgave er å dempe virkninger av store sjokk i
økonomien. Slike sjokk kan for eksempel være internasjonale konjunktur
svingninger eller store endringer i priser på verdensmarkedet. Eksempler på
det sistnevnte er de store endringer som har vært i råoljeprisene de siste tjue
årene.
Innenfor EMU vil ett land ikke lengre kunne endre sin valutakurs overfor
sine viktigste handelspartnere som jo stort sett er de andre medlemmene av
EMU. Hvis landet før det ble medlem av EMU har slitt med balanseproblemer
for offentlige budsjetter som har ført til at underskuddet er nær 3 % av BNP,
eller at bruttogjelden er stor, vil heller ikke en ekspansiv finanspolitikk som
svekker budsjettene og fører til økte låneopptak være mulig. Den eneste type
stabiliseringspolitikk som da gjenstår, er endringer i sammensetningen av
budsjettets inntekts- og utgiftsside og balanserte budsjettendringer. Å foreta
store endringer i sammensetningen av utgifter og inntekter vil vanligvis ikke
være så lett da budsjettene er bundet opp i ordninger og prosjekter som ikke
kan endres raskt. For land som derfor ligger nær de grensene som ble nevnt
innledningsvis, vil følgelig mulighetene for stabiliseringspolitikk være
minimale; ikke kan valutakursen endres og ikke har landet finanspolitisk
handlefrihet. For land som har finanspolitisk handlefrihet ifølge de regler som
er nevnt innledningsvis, står finanspolitikken til disposisjon, men også her vil
det være nye begrensninger, noe vi skal komme tilbake til.
Men det er ikke slik at alle typer sjokk som de ulike EF-landene kan bli
utsatt for, krever nasjonale virkemidler. Hvis de sjokk landene blir utsatt for
var like, og landenes økonomiske struktur også var lik og dessuten de politiske
holdninger også var like over landegrensene, ville en kunne klare seg uten
nasjonale virkemidler i stabiliseringspolitikken. Da ville de fordeler ved EMU
som er nevnt foran være hele historien. Det er imidlertid åpenbart at denne
form for likhet ikke finnes og heller ikke vil oppstå. Derfor vil EMU føre til
økte kostnader for landene i form av mer ustabile regionale økonomier, med
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mindre EF skaffer seg nye og kraftige virkemidler som kan erstatte de som
enkeltmedlemmene mister. La meg gi noen eksempler på hva jeg mener med
disse påstandene. Jeg skal i hovedsak begrense meg til å vurdere saken sett
med norske øyne.
Anta at det skjer en endring i etterspørselen vekk fra typiske norske varer
(«fisk») til fordel for kontinentale varer («vin»). Dersom de faktiske forhold
svarte til de som økonomer ofte bruker i stiliserte beskrivelser av virkeligheten,
hvor alle markeder alltid klareres ved fleksible priser, ville relative priser
endres slik at fisk blir billigere i forhold til vin. Norge ville bli fattigere og
etterspørre mindre varer samlet sett. Med fleksible priser er det unødvendig
med arbeidskraftsmobilitet eller valutakursendringer for å få istand en ny
handel slikevekt.
I en mindre ideell verden hvor prisene ikke er så fleksible på kort sikt, må
enten folk flytte fra Norge, krona må devalueres eller vi må leve med
underskudd på handelsbalansen og låne i utlandet. Devalueringer forsvinner
med EMU, og det er ikke grunn til å regne med at arbeidskraftmobiliteten vil
bli vesentlig større på grunn av EMU selv om vi i prinsippet får fri flyt også
av arbeidskraft. Et etterspørselssjokk som rammer Norge spesielt, vil derfor
føre til økt arbeidsløshet i Norge og lavere arbeidsløshet i andre EF-land.
Et tilsvarende resonnement kan vi gjennomføre dersom det av en eller
annen grunn skjer en stor nedgang i prisen på en vare som vi produserer mye
av i Norge i forhold til andre EF-land. Et eksempel på en slik vare er råolje.
Oljeprissjokk virker helt annerledes i Norge som er en betydelig råoljeeksportør, enn på de aller fleste andre EF-land som er netto-importører av råolje. Går
vi tilbake de siste tjue årene ser vi også at kronekursen har vært positivt
korrelert med råoljeprisen. Dette er hva vi skulle forvente i et system med
fleksible valutakurser, men også i et system hvor valutakursene bare justeres
dersom det oppstår mer fundamentale endringer i bytteforholdene dvs. slik som
var vanlig innenfor Bretton-Woods-systemet på 1950- og 1960-tallet.
Et eksempel på betydningen av usymmetriske sjokk som nylig er forsøkt
motvirket gjennom en devaluering, er den finske devalueringen høsten 1991.
Finland har hatt relativt mye større handel med det tidligere Sovjetunionen enn
andre EF- og EFTA-land. Oppløsningen av Sovjet ga derfor Finland et stort
sjokk som har ført til store underskudd på driftsbalansen og rekordhøy
arbeidsløshet som uansett virkemiddelbruk er vanskelig å motvirke. Hva skulle
Finland gjort hvis valutakursen ikke var et nasjonalt virkemiddel? Kravet til
stor prisfleksibilitet ville da vært desto større og det er sannsynlig at
arbeidsløsheten ville ha blitt enda større fordi en slik fleksibilitet ikke er
tilstede i de fleste økonomier vi kjenner til. Når dette er sagt, er det ikke min
oppfatning at valutakursjusteringer er det eneste saliggjørende. Men i visse
situasjoner er det et virkemiddel som det er «kjekt å ha».
Eksemplene over synes jeg illustrerer de problemer som vil oppstå når de
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enkelte EF-land blir utsatt for det som gjeme kalles usymmetriske sjokk. EMU
vil frata landene ett virkemiddel i stabiliseringspolitikken, og isolert sett vil
det føre til økte problemer. Dersom imidlertid de sjokk EF-landene utsettes
for i hovedsak er symmetriske, og altså rammer landene i omtrent like stor
grad, vil ikke EMU være noen ulempe, snarere tvert om. Overfor resten av
verden kan EF endre valutakursen og siden EF-landenes økonomi er sterkt
integrert vil de indirekte virkningene av både sjokk og mottiltak spre seg
mellom landene. Jeg tror det er rimelig å hevde at de store sentrale EF-landene
på mange måter er ganske like når det gjelder økonomisk struktur. I periferien
finnes det derimot land som er langt mer ulike både innbyrdes og i forhold
til landene i sentrum av EF. Det er disse landene som vil tape mest på å miste
muligheten til å justere valutakursen, og Norge er kanskje blant de mest
typiske i så måte. Det er imidlertid effekter av EMU og da spesielt det indre
marked, som kan føre til at også de store landene blir mer ulike. Dersom en
skal høste de gevinster ved etableringen av det indre marked som enkelte har
antydet, må landene spesialisere seg i større grad enn hittil gjennom utnyttelse
av stordriftsfordeler. Følgelig kan landene bli mer ulike og ikke omvendt, og
muligheten for usymmetriske sjokk kan bli større.
Kan EF motvirke disse negative virkningene av EMU på noen måte? Etter
mitt syn er det i hovedsak to utveier. Den ene består i å åpne for stor grad av
finanspolitisk fleksibilitet for hvert medlemsland, dvs. gå i en annen retning
enn å begrense den nasjonale handlefriheten slik EMU legger opp til. Den
andre er å opprette en form for «fiskal føderalisme» slik en har i USA. I USA
vil et inntektssjokk for en delstat bli motvirket av at de føderale myndigheter
motvirker sjokket gjennom et overføringssystem som både trekker inn midler
dersom en stat får økte inntekter og øker utbetalingene dersom det motsatte
skjer. Dette ligner på det systemet vi har i Norge idag ved den regionale
fordelingen av skattemidler. Når et fylke eller en kommune blir rammet av et
negativt sjokk, vil staten merke det på to måter. For det første er den
vesentligste delen av progresjonen i inntektsbeskatningen i statsskatten.
Viktigere enn det er det nasjonale stønadssystemet som sørger for at
arbeidsløse, folk på attføring og på spesielle kurs og tiltak, samt uføre, får
midler over statsbudsjettet og ikke over lokale budsjetter. For det tredje
overføres skattemidler mellom kommuner etter fastlagte regler som også har
en stabiliserende virkning. På den måten vil den sentrale finanspolitiske
handlefriheten og politikkregler kompensere for manglende handlefrihet lokalt.
Skulle vi få et slikt system i EF, måtte EF sentralt få langt større midler
til disposisjon enn idag hvor bare omlag 1 % av EF-landenes BNP går til EF.
Som kjent går disse midlene i stor grad til landbruket, og det gir ikke grunnlag
for noen aktiv finanspolitikk. Jeg tror derfor det vanskelig å komme unna en
vesentlig styrking av det sentrale EF-budsjettet dersom EF skal kunne drive
aktiv finanspolitikk noe det etter mitt syn vil bli stort behov for innen EMU.
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Ettersom det ikke er noen grunn til at offentlig sektor som helhet skal øke i
omfang som følge av EMU, må derfor den delen av offentlig sektor som idag
drives av nasjonalstatene, reduseres i omfang. En vesentlig styrking av det
sentrale EF-budsjettet er imidlertid ikke en del av EMU-planene slik de ser
ut etter møtet i Maastricht.

Finanspolitikken og harmonisering av indirekte skatter
EF-kommisjonen har sett på harmonisering av indirekte skatter og subsidier
som en del av arbeidet med å realisere det indre marked for varer og tjenester.
I et dokument fra 1987 skisserte derfor Kommisjonen en strategi for tilpasning
eller harmonisering av de indirekte skatter slik at skattesatsene ble mer like
innen EF. Hovedforslaget gikk ut på å tilpasse merverdiavgiften slik at såkalte
nødvendighetsvarer ble lavt beskattet mens andre varer og tjenester fikk en
normal sats. Kommisjonen antydet 15-20 % som satsen for de fleste varer og
tjenester. Den andre delen av forslaget gikk ut på å harmonisere avgifter på
tobakk, alkoholholdige drikkevarer samt bensin. For disse varene finnes det
særavgifter i det fleste land, men avgiftssatsene varierer betydelig. Grovt sett
kan en si at avgiftene øker jo lenger nord i Europa en kommer. I senere vedtak
i Kommisjonen har en myket opp de noe stivbente harmoniseringsforslagene.
En har antydet at en istedet kunne nøye seg med å bestemme visse minimums
satser for avgiftene for å unngå skattekonkurranse mellom landene og la
markedskreftene ordne opp med resten. Med det siste menes at dersom det blir
fri flyt av varer mellom EF- og EØS-land, vil forskjeller i avgiftssatser kunne
begrense seg selv og bestemmes av kostnader med å transportere og formidle
varene mellom land.
For et land som Norge som har meget høye avgifter samlet sett, vil
begrensninger i mulighetene for å bestemme avgiftssatsene kunne få store
virkninger på statens samlede avgiftsinntekter. Dermed blir det behov for å
justere utgiftsnivået nedover ettersom det neppe er grunn til å tro at det er så
mange andre skatter og avgifter vi kan øke så lenge det skal skje en viss
harmonisering. Av dette følger det at innføringen av de fire friheter i EF- og
EØS-området, vil kunne legge et press på de land som avviker i avgiftsstruk
tur. Norge er et slikt land. Selv om EØS-avtalen formelt ikke inneholder noe
om avgiftsharmonisering, vil markedskreftene likevel kunne ha konsekvenser
for hvor store avgifter Norge kan ha siden vi mister muligheten for å
kontrollere varer fra andre EF-land. Dersom Norge blir medlem av EF og
avgiftsharmonisering blir vedtatt, tyder beregninger på at den umiddelbare
nedgangen i statens avgifter kan bli på omlag 10 % av statens samlede
skatteinntekter eksklusive oljeskatter, eller i størrelsesorden 10-15 milliarder
kroner årlig. En slik skattenedgang vil føre til endringer i norsk økonomi som
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gjør at svekkelsen av den offentlige budsjettbalanse samlet sett ikke vil bli så
stor som den initiale skatteletten. Skatteletten har en ekspansiv effekt på
økonomien. Dette vil redusere trygdeutbetalinger fordi flere folk får jobb.
Husholdningene får økt kjøpekraft og når de bruker mer, vil noe av skatteletten
bli kompensert ved økte inntekter for staten (og kommunene). Til tross for
slike motvirkende effekter vil den offentlige sektors balanse bli en god del
svekket på kort og mellomlang sikt. Hvorvidt dette er bekymringsfullt eller
ei, avhenger av hvordan budsjettbalansen vil se ut i årene framover uten en
slik skatteharmonisering. Selv om den norske stat i internasjonal målestokk
er meget «kredittverdig» om vi kan bruke et slikt uttrykk, har de tiltakende
problem i norsk økonomi de siste årene ført til en betydelig og bekymringsfull
svekkelse av de offentlige budsjettene. Det er derfor grunn til å betrakte en
skatteharmonisering som en klar begrensning av norsk finanspolitisk
handlefrihet.
Danskene har allerede fått merke hva dette innebærer. I Tyskland er
avgiftene på de fleste varer lavere enn i Danmark og grensehandelen med
Tyskland er et problem for de danske myndigheter. Den danske skatte- og
avgiftsminister annonserte derfor i april 1991 at regjeringen ville redusere
avgiftene på øl, vin og parfyme i tråd med EFs krav. Ytterligere reduksjoner
i avgiftene må foretas før 1995 da de danske særordninger for grensehandel
må avvikles. En økning i den tyske momsen fra 1993 vil redusere danskenes
problem noe og gjøre at tyskernes avgifter også tilfredsstiller EF‘s harmoniseringsforslag om en nedre moms grense på 15 %. Selv om det ikke finnes noe
EF-direktiv om skatteharmonisering, skjer det for tiden likevel en harmonise
ring som følge av at grensehandelen liberaliseres i tråd med etableringen av
det indre marked.
Den skatteharmonisering som kan tvinge seg fram, vil ytterligere begrense
handlefriheten i finanspolitikken og dermed mulighetene for å drive
stabiliseringspolitikk. Hvis vi går tilbake til våren 1986 da norske regjeringer
korrigerte politikken og norsk økonomi etter det dramatiske oljeprisfallet
vinteren 1985/86, var det blant annet avgiftspolitikken som ble tatt i bruk ved
økte avgiftssatser. Ettersom det ikke er grunn til å tro at dannelsen av EMU
reduserer sannsynligheten for store oljeprisendringer og dermed for behovene
for justeringer av norsk økonomisk politikk, ville en norsk regjering bli
ytterligere fratatt virkemidler i stabiliseringspolitikken. Og husk at med
medlemskap i EMU kan vi ikke lengre devaluere, noe som var det andre
hovedvirkemiddel til regjeringen i 1986* Følgelig måtte altså politikken i 1986
ha sett helt annerledes ut enn det den gjorde hvis Norge på det tidspunkt hadde
vært medlem av en organisasjon med slike regler som planlegges i EMU.
Avgiftsharmonisering kan begrense også andre deler av den økonomiske
politikken. Miljøpolitikken er et eksempel hvor bruk av indirekte skatter kan
tenkes å ville spille en betydelig rolle i framtiden, men hvor utformingen av
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politikken kan begrenses av den frie handelen med varer. Andre eksempler er
edruskapspolitikken og ernæringspolitikken i videre forstand hvor bruk av
subsidier og skatter kan anvendes (og blir brukt mye i Norge idag) for å få
til en forbrukssammensetning som myndighetene synes er bedre enn det som
«rene» markedspriser vil føre til. Endelig spiller avgiftspolitikken også en rolle
i forsøket på å få istand en mer rettferdig inntektsfordeling enn markedet gir
opphav til. Også på dette området kan avgiftsharmonisering tenkes å redusere
den nasjonale handlefriheten i politikken. For Norges vedkommende kan det
imidlertid tenkes at det forslag til moms-system som EF-kommisjonen har
foreslått med lav eller ingen moms på såkalte nødvendighetsvarer, vil være mer
omfattende enn noen norsk regjering vil foreslå.
Som nevnt foran kan en avgiftsharmonisering medføre at offentlige utgifter
må reduseres i land med høye avgiftssatser. Men selv for land med gjennom
snittlige satser kan etableringen av det indre marked føre til et press nedover
på avgiftsnivået gjennom økt skattekonkurranse mellom landene. Det skyldes
at land som ligger geografisk nær hverandre med stor mobilitet av varer og
muligheter for transitthandel, vil kunne starte en skattekonkurranse som bringer
avgiftsnivået nedover. Uten en form for begrensning i den nasjonale
politikkfrihet vil det kunne oppstå en ny form for «beggar thy neighbour»
politikk hvor hvert land isolert sett vil kunne øke sitt avgiftsproveny ved å
redusere skattesatsene fordi landet regner med å «stjele» kunder fra nabolandet.
Dette er også noe av bakgrunnen for at en i EF-kommisjonen har vært inne
på å nøye seg med å spesifisere nedre grenser for avgiftssatsene. Med perfekte
markeder skulle da alle land til slutt ende på disse nedre satsgrensene gjennom
en skattekonkurranse. De som synes at det nåværende nivå på offentlig sektor
er for høyt, burde derfor ønske EMU velkommen, mens de som mener det
motsatte bør bekymre seg over EMU og i det minste tenke på hva som må
gjøres for å unngå slike virkninger hvis de mener andre forhold ved EMU og
EF er så tiltrekkende at de går inn for norsk deltakelse. Finansieringen av
«velferdsstaten» i de skandinaviske landene er nøye knyttet til et høyt avgiftsog skattenivå. Det er derfor ikke overraskende at venstresiden i sør-europeiske
land er positive til utviklingen i retning av EMU ettersom det for disse landene
vil bety økte skatter som så vil kunne legge grunnen for å utvikle en
velferdsstat. For Norge, Sverige og Danmark er derimot situasjonen nærmest
omvendt.
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Finanspolitikk og arbeidskraftmobilitet
Vi har så langt sett på hvordan etablering av det indre marked og fjerning av
handelshindre kan presse de enkelte landene til å harmonisere sine vareskatter
og i noen grad kanskje også visse tjenesteskatter. I dette avsnittet skal jeg kort
forsøke å si noe om mulighetene for at etablering av et felles arbeidsmarked
i EF- og EØS-området kan legge et press på landene også i retning av å
harmonisere direkte beskatning og deler av de sosiale utgiftene. La oss se på
virkningen på migrasjon som skyldes forskjeller i sosiale støtteordninger først.
En mulighet er å ta utgangspunkt i hvordan migrasjonen er mellom stater i
USA på grunn av forskjeller i sosiale stønader. Et slikt utgangspunkt kan
kanskje gi oss informasjon om en øvre grense for migrasjon ettersom det er
grunn til å anta at USA, ihvertfall i lang tid ennå, er langt mer homogent enn
EF. I USA er det faktisk stor forskjell i sosialstønad (eksempelvis en-foreldrehushold med små barn) mellom nabostater. Dette er i seg selv en indikasjon
på at et felles arbeidsmarked mellom statene langt fra fører til noen
harmonisering av sosialpolitikken.
Økonometriske undersøkelser tyder da også på at mobilitet som følge av
slike forskjeller er meget beskjeden og i tillegg svært treg. Mot slike resultater
kan en kanskje innvende at de gruppene vi ser på, er de som er minst mobile.
På den annen side er det grunn til å regne med at sosialstønader og tiltak rettet
inn mot fattige generelt, nettopp er tiltenkt personer og familier som er lite
mobile på grunn av sin «ressurssvakhet». Dersom sosialpolitikken også skulle
omfatte unge enslige som i utgangspunktet er en meget mobil gruppe, er det
vel så store generelle problemer i vedkommende land at det er liten grunn til
å tro at sosialstønadene alene skulle føre til sterk innstrømming av unge enslige
som ville sprenge sosialbudsjettet.
Det er imidlertid ikke disse forholdene som er bakgrunnen for at EFkommisjonen har vært opptatt av det som har blitt kalt «sosial dumping» og
som er grunnen til at den har foreslått et «sosialt charter». Dette skal øke den
sosiale beskyttelse (inkl. finansiering av pensjoner) i land med lave ytelser,
slik at næringsvirksomhet ikke flytter fra de nordre og sentrale deler av EF
til sør. Som kjent har det konservative partiet i Storbritannia gått sterkt imot
et «sosialt charter», og det er trolig en av grunnene til at det britiske
arbeiderpartiet etterhvert er blitt EF-tilhenger. Det de ikke har klart å kjempe
igjennom på nasjonalt plan, ønskes innført ved EF-direktiver. Hva er
resonnementet bak et «sosialt charter»? Anta at kapitalen flyter fritt mellom
landegrensene og «slår seg ned» der forventet lønnsomhet er størst. En høy
skatt på arbeidskraft (enten ved vanlige direkte skatter eller en arbeidsgiverav
gift på lønn) vil ha to virkninger. For det første kan det øke produksjonskost
nadene i landet, noe som isolert trekker i retning av lavere investeringer,
produksjon og sysselsetting. For det andre vil bedriftene velge mer kapitalin-
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tensive produksjonsmetoder eller et produktspekter som «tåler» høye
arbeidskraftskostnader, noe som trekker i retning av økte investeringer. Det
er grunn til å regne med at den første virkningen er størst, slik at land som
har høye skatter for å finansiere sitt sosiale sikkerhetssystem, får en
kapitalflukt ut av landet i forhold til land med lave skatter.
Disse resonnementene er imidlertid avhengige av hvor mobil arbeidskraften
er mellom landene. Dersom det overhodet ikke er noen mobilitet, vil
arbeiderne måtte bære byrdene ved skattene uansett og forholdene ovenfor
spiller ingen rolle. Hvis det derimot er en viss mobilitet, vil mekanismene over
gjelde ved at folk flytter fra det landet hvor skattene øker fordi den disponible
inntekten ble redusert. Dette gjør at lønn før skatt ikke reduseres så mye og
resultatet er lavere sysselsetting i tråd med at folk har forlatt landet. Hvis folk
ikke flytter og lønn før skatt ikke reduseres tilstrekkelig - alt annet likt - vil
det bli arbeidsløshet. Så kan en diskutere hvordan folks mobilitet er knyttet
til jobbmuligheter, og hvis relativ t høy ledighet fører til mobilitet får vi flytting
inntil den for høye lønnen er «passe» til å sysselsette de som ikke har flyttet.
I en viss forstand kan en derfor si at jo lavere mobilitet mellom land jo mindre
er behovet for et «sosialt charter».
Empiriske studier antyder at arbeidskraftmobiliteten ikke har vært stor
mellom EF-land. En grunn til dette kan være at en friere handel har erstattet
«behovet» for arbeidskraftmobilitet mellom land som har relativt lik produk
sjonsstruktur. Siden dette siste neppe gjelder de sørlige EF-land har det da også
vært restriksjoner på mobiliteten fra for eksempel Hellas og Portugal til EF.
Igjen er det slik at den fortsatte eksistens av betydelige forskjeller i reallønn
og kjøpekraft mellom EF-land som ligger «nær» hverandre på grunn av
kulturelle og andre forskjeller mellom landene, tyder på lav arbeidskraft
mobilitet. Et «sosialt charter» er opptatt av å sikre mobile arbeidstakere like
rettigheter som de «innfødte», og dette kan tenkes å øke mobiliteten over tid
og dermed behovet for charteret.

Finanspolitikken og kravet til statens bruttogjeldsandel
Jeg nevnte innledningsvis at ett av kravene som stilles til land som skal bli
medlem av EMU er at den offentlige bruttogjeld som andel av BNP ikke skal
overstige 60 %. I dag er det ikke mange små EF-land som tilfredsstiller dette
kravet, men Danmark klarer seg med et nødrop. EFTA-landene Finland, Norge,
Sverige og Østerrike oppfyller kravet meget klart. Hvorfor stilles det krav til
offentlig bruttogjeld og ikke til nettogjelden? Grunnen er antakelig at det
offentlige ofte har en god del «tvilsomme» fordringer knyttet til lån til u-land,
kreditter knyttet til innfrielse av garantier, aksjeposter av tvilsom verdi osv.
I Norge har det offentlige også betydelige bruttokrav på statsbankene ettersom
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disse dels er finansiert ved statsobligasjoner o.l. Det offentliges nettofordringer
vil derfor ofte være overvurdert. Jeg tror at det må være en viktig grunn til
at kravet er tatt med.
For Norges vedkommende vil kanskje ikke dette kravet spille noen
vesentlig rolle, men en kan ikke utelukke det. La oss for eksempel tenke oss
at statsbankenes rolle skulle bli vesentlig utvidet (og da ikke ved at tidligere
private banker faller som råtne frukter i hendene på finansministeren), og at
finansieringen av de økte utlånene skulle skje ved innlån over statsbudsjettet
slik praksis ofte har vært i Norge tidligere. Selv om utlånene fra statsbankene
da ikke var særlig risikobetonte, men f.eks. var knyttet til et ønske om å gi
rentesubsidier i stort omfang til bestemte formål, vil regelen om grenser for
offentlig bruttogjeld kunne få anvendelse. Det ville begrense den finanspolitis
ke handlefriheten idet mulighetene for å gi rentesubsidier ville bli begrenset.
Nå kan en spørre om hvorfor i all verden det er så galt å begrense friheten til
å gi subsidier. Et rimelig svar synes jeg da ville være å si at når realrenten er
nærmere 10 % og 7 % etter skatt, er situasjonen på finansmarkedene så langt
fra en rimelig realøkonomisk utvikling at subsidiering ikke nødvendigvis er
så galt. Noe helt annet er det å foreslå rentesubsidiering av den typen vi har
hatt i Norge tidligere, dengang realrenten etter skatt var klart negativ.

Finanspolitikken og kravet til statens budsjettbalanse
Sannsynligvis vil ikke Norge få for store problemer med å tilfredsstille
Maastricht-avtalens budsjettbalansekrav, og sett i forhold til den historiske
utvikling av budsjettbalansen, hvor vi i Norge stort sett har hatt overskudd på
statsbudsjettet, er det neppe grunn til for stor bekymring. Imidlertid er dette
langt fra sikkert. De siste års katastrofale bankkrise viser hvor usikker verden
er og hvilke følger dette kan få for den statlige budsjettbalanse når staten må
drive redningsaksjoner. Opprettelsen av banksikringsfondet viser også
problemet i forhold til bruttogjeldskravet som ble tatt opp i forrige avsnitt.
Hvis den norske staten før bankkrisen hadde ligget på grensen til en
bruttogjeldsandel på 60 %, ville den redningsaksjon vi har gående ha måttet
være langt mindre omfattende fordi staten ikke kunne låne nok inn for å
overføre til banksikringsfondet. I visse situasjoner som langt fra er særnorske,
kan bruttogjeldskravet virke finansielt destabiliserende og derfor stikk i strid
med hva som antakelig er intensjonen hos EMU-makeme.
Selv om budsjettbalansekravet ikke behøver å bli et stort problem for norsk
økonomi isolert sett, kan det imidlertid bli det indirekte. Blant dagens EFmedlemmer og ikke minst hos et for Norge viktig framtidig medlem - Sverige
- er det få som oppfyller budsjettbalansekravet. Som jeg har vært inne på i
drøftingen av stabiliseringspolitikk og finanspolitikk, vil dette kravet føre til
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ytterligere finanspolitiske innstramminger i svært mange EF-land utover de
som allerede er gjennomført på 1980-tallet. Dette tror jeg kommer til å skape
stagnasjon i Europa gjennom store deler av 1990-tallet dersom kravene i EMU
virkelig skal gjennomføres. Riktignok er ikke budsjettbalansene hos viktige
norske handelspartnere de verste, men land som Belgia, Nederland og Italia
var langt fra å oppfylle kravene i 1991. Land som Hellas, Spania og Portugal
oppfyller ikke kravene; og selv om de er perifere land for Norge og ikke for
store i EF-sammenheng, vil en restriktiv politikk i disse landene ramme Norge
gjennom disse landenes handelsrelasjoner med land som er viktige for Norge.

Avslutning
Jeg har i denne artikkelen forsøkt å formidle min skepsis til det forslag til en
europeisk økonomisk og monetær union som foreligger. Hovedsynspunktet i
forslaget er at samtidig som noen nasjonale virkemidler forsvinner - de pengeog valutapolitiske - skal den finanspolitiske handlefrihet også begrenses.
Grunnen til at dette siste er med i planen er frykten for at EMU skal føre til
udisiplinert finanspolitikk i enkelte land som så kan regne med redningsaksjo
ner fra EF. Hvorvidt EMU fremmer eller motvirker udisiplinert finanspolitikk
er i seg selv et åpent spørsmål som jeg imidlertid skal la ligge. Mitt
hovedpoeng er at hvis den nasjonale finanspolitiske handlefrihet skal begrenses,
må det bygges opp nye finanspolitiske instrumenter som finansieres på sentralt
EF-hold. Disse kan med fordel administreres nasjonalt. En må gjeme inkludere
slike virkemidler i et «sosialt charter», men jeg tror ikke at det er taktisk klokt
av Norge dersom vi blir medlem av EF, å koble slike finanspolitiske
virkemidler til et «sosialt charter» fordi viktige EF-land er mot et slikt charter.
Det kan kanskje være lettere å få tilslutning til et forslag om noen finanspoli
tiske virkemidler som kan spille en viktig rolle i stabiliseringspolitikken. Det
framgår også av det jeg har sagt at det ligger i kortene at en må utvikle nye
institusjoner i EF på sentralt hold for å kunne drive økonomisk politikk på en
fornuftig måte, gitt at en først innfører EMU i tråd med Maastricht-planen.
(Dette er nærmere behandlet i Olav Fagerlids artikkel i Vardøger 20.)
Egendynamikken i EF vil derfor trolig gå i retning av en føderalstat og ikke
en konføderasjon av stater.
Dersom Norge blir med i EF og EMU gjennomføres i tråd med foreligg
ende planer, vil Norge i framtiden ikke ha muligheter til å føre den type
økonomisk politikk som vi har gjort gjennom store deler av etterkrigstiden.
Særlig de endringer som har vært foretatt i valutapolitikken og finanspolitikken
siden oljeprisfallet vinteren 1985/86 ville ikke kunne ha blitt gjennomført. Nye
begrensinger i den økonomisk-politiske handlefriheten vil ha negative
realøkonomiske og velferdsmessige virkninger som må vurderes opp mot

147

eventuelle andre positive virkninger av EF-medlemskap. De økonomiske tap
som følger av manglende handlefrihet i politikken forsterkes av de mulige
straffetiltak EF vil sette iverk overfor land som ikke oppfyller Maastrichtavtalens krav. Disse straffetiltakene kan være at
-

-

-

Den europeiske investeringsbank omgjør sine lån,
Norge må sette penger inn på en ikke-rentebærende konto hos EFkommisjonen,
Norge blir ilagt bøter,
Norge mister stemmeretten i Ministerrådet i spørsmål som knytter seg til
EMU,
Norge får ikke oppnevne representanter til direksjonen i den nye
sentralbanken.

Disse tiltakene har dels en ren kostnadsside ved at landets disponible inntekt
blir redusert og dels innebærer de tap av innflytelse ikke bare på den generelle
politikken i EF, men også over forhold som vi idag har en viss nasjonal
kontroll med. De som mener at økt innflytelse over politikken i EF er et
argument for norsk medlemskap, må derfor huske på at denne medaljen også
har en bakside som ikke bare består i at vi må oppgi noe for å oppnå noe, men
at mulighetene for å oppnå dette «noe» også kan forsvinne. Det er også rimelig
å regne med at dersom mange av de store landene ikke skulle oppfylle
Maastricht-avtalens krav, vil straffereaksjoner av den typen som er nevnt over,
bli av en noe annen karakter enn om det er små land som bryter reglene. Slik
situasjonen er i europeisk økonomi for tiden, kan det meget vel tenkes at i et
utvidet EF blir det bare land som Norge, Luxembourg og Østerrike som
oppfyller Maastricht-kravene. Ingen innbiller seg vel at det da vil bli disse tre
landene som skal styre den økonomiske politikken i EF, mens det motsatte
meget vel kan tenkes.
(Juli 1992)
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Einar Belsom
MILJØKONSEKVENSER AV EFs INDRE MARKED*

Ikke minst på miljøområdet, har Erasmus Montanus-logikken fått en
framtredende rolle i argumentasjonen til halstarrige tilhengere av norsk
EF-medlemskap. Miljøproblemene krever overnasjonale løsninger. EF er
ovemasjonalt. Ergo vil EF løse miljøproblemene. Bildet av EF som miljøhelgen har fått nytt innhold etter Maastricht. Nå er bærekraftig utvikling visstnok
blitt formålet med samarbeidet i Europa. Det markedsliberalistiske Europa er
altså blitt en ovemasjonal organisasjon som skal redde miljøet. Tilhengerne
har riktignok problemer med å overbevise folk om både sitt eget og EFs
engasjement for miljøvern, selv om de gjør en hederlig innsats. Men er det
rimelig grunnlag til å gjøre seg store forhåpninger til utviklinga i unionen?
Tilhengernes troverdighetsproblemer skal få ligge. Viktigere er det å se
nærmere på sannsynlige konsekvenser av etableringa av det indre markedet.

GRYENDE MILJØENGASJEMENT I BRUSSEL?
Miljøvern har ikke vært en prioritert oppgave for EF. I Romatraktaten av 25.
mars 1957 nevnes ikke ordet i det hele tatt. Både den berømte Hvitboka, som
definerer strategien for å gjennomføre det indre markedet, og Ceccini-rapporten som forteller om alle fordelene, mangler helt og holdent en analyse av
miljøvirkninger eller forslag til miljøtiltak. Det viser med all tydelighet at det
ikke var miljøvern som sto høyest på dagsorden fram til midten av 80-tallet,
til tross for at det ble utarbeidet handlingsprogrammer med fine ord og
uforpliktende formuleringer i ‘73, ‘77, ‘82 og ‘87.1

Miljøvern på dagsorden i Brussel
Under andre omstendigheter kunne et par hendelser fram mot slutten av 80tallet ha gitt håp om bedre utsikter for miljøet. Gjennom Enhetsakten som ble
underskrevet i februar 1986, kom endelig miljøvern inn i de dokumentene som
danner grunnlaget for EF-samarbeidet. Det skulle likevel gå mye over to år
før EFs miljøvernministre fant det påkrevet å utrede sannsynlige virkninger
av det indre markedet for miljøet. I 1988 oppnevnte Kommisjonen ei
ekspertgruppe som skulle avgi rapport om det indre markeds miljødimensjon.
Utredeninga ble lagt fram i november 1989, og var langt fra hyggelig lesning
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for Kommisjonen. Konklusjonen er enkelt og greit at hvis det ikke treffes
dyptgripende tiltak for å motvirke de uheldige virkningene, vil det indre
markedet medføre ei enorm ekstra belastning på et allerede hardt presset miljø.
Tatt i betraktning den store innsatsen som var gjort for å markedsføre de fire
frihetene, for eksempel gjennom Ceccini-rapporten som ble oversatt til flere
språk, er det forståelig at Kommisjonen helst ikke ville at denne analysen av
mulige negative konsekvenser skulle bli kjent i en videre krets, og at den tok
seg bryet med å prøve å hindre det. Imidlertid gjorde lekkasjer hemmelighets
kremmeriet så belastende etterhvert, at rapporten måtte frigis, og fra september
1990 ble den offentlig tilgjengelig.2
EFs demokratiske alibi, Parlamentet, greide etter noen års tautrekking med
Kommisjonen, å få gjennomslag for at det skulle opprettes et miljøagentur.
Vedtaket i Ministerrådet 12. september 1990, gjør imidlertig det hele til en
parodisk figur. Det skal bare samle inn data fra medlemslandene, og skal altså
ikke ha kontrollmyndighet. Og ikke nok med det. Miljødataene skal
Kommisjonen kunne hemmeligholde, slik de ikke greide med ekspertrapporten
om miljødimensjonen.3 Da gjør det jo heller ikke så mye at agenturet ikke har
kommet lengre enn til papirstadiet. En har nemlig ikke kommet til enighet om
hvor det skal plasseres.4
Toppmøtet i Dublin i 1990 ba Kommisjonen utarbeide forslag til
økonomiske virkemidler i miljøpolitikken. Det mest interessante resultatet av
arbeidet, er forslagene til energiavgifter og ikke minst avgifter knyttet til
utslipp av karbondioksid og andre gasser. Innstillinga fra Kommisjonen
inneholdt fritak for energiintensive og konkurranseutsatte næringer, og
avgiftene fram mot år 2000 ble foreslått satt «tildels betydelig lavere enn de
C02-avgiftene Norge innførte i 1991».5 Likevel ble dette for sterk kost for en
del land, og Kommisjonen måtte derfor arbeide videre med saken. Det kan vise
seg vanskelig å komme fram til virkningsfulle avgifter som også blir godtatt.
Artikkel 99 i Enhetsakten krever nemlig enstemmighet i spørsmål angående
harmonisering av avgifter.6 Da blir det vanskelig å få høyere minimumsavgifter
enn det det mest bakstreverske landet vil gå med på.

Maastricht - et skritt fram?
Maastricht ga det hittil sterkeste verbale uttrykk for det voksende behovet for
å gi inntrykk av miljøengasjement i Brussel. Ordet «bærekraftig» kom med
i målformuleringa i Maastricht-traktaten. Men det er ikke begrepet bærekraftig
utvikling som er tatt inn, slik tilhengerne prøver å overbevise folk om.
Formuleringa er nemlig slik: «Fellesskapet har til oppgave, ..., å fremme en
..., bærekraftig og ikke-inflatorisk vekst som tar hensyn til miljøet,...».7
Forskjellen mellom bærekraftig utvikling og bærekraftig vekst, skal tas opp
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seinere. Foreløpig er det nok å slå fast at det ikke trenger å ha samme innhold.
Til tross for den nye formuleringa, ble ikke toppmøtet noe gjennombrudd for
miljøverntanken denne gangen heller. Fremdeles kreves det enstemmighet for
å kunne bringe inn miljøpolitikk på fellesskapsnivå. Slik kan ethvert land, ved
å påberope seg «nærhetsprinsippet»8, hindre at «Fellesskapet» tar ansvar for
nye områder innenfor miljøpolitikken.9
Når det gjelder bruk av overnasjonalitet i miljøvernspørsmål, kan en
argumentere for at Maastricht representerte et tilbakeskritt, til tross for at det
i det nye miljøavsnittet er innført avgjørelser med kvalifisert flertall der det
før var nødvendig med enstemmighet. Det skyldes i hovedsak to forhold. For
det første var flertallsavgjørelser allerede praksis etter en domsavgjørelse i EFdomstolen. For det andre inneholder den nye traktaten nye begrensninger på
miljøområdet.
I den såkalte Titandioksid-dommen av juni 1991 slo EF-domstolen fast at
direktiver som både har betydning på miljøområdet og for det indre markedet,
skal følge beslutningsprosedyren til indremarkedsaker. De fleste bestemmelser
på miljøområdet vil påvirke konkurranseforholdene, og er derfor indremarked
saker. Det vil si at de fleste viktige direktiver på miljøområdet, ville måtte
behandles under traktatens artikkel 100a, som krever bare kvalifisert flertall.
Slik sett inneholder Maastricht-traktaten først og fremst ei stadfesting av
gjeldende rett.10
Tilbakeskrittet består i at flere viktige områder eksplisitt unntas fra
flertallsvedtak. Det gjelder valg av energikilder, utnyttelse av vannressurser,
by- og regionplanlegging og tiltak av «primært fiskal natur».11 På disse
områdene kunne en muligens greid å få til avgjørelser med kvalifisert flertall.
De nye formuleringene om miljøpolitikken under artikkel 130 inneholder også
noe helt nytt. Ved innføring av tiltak som er spesielt dyre for det offentlige
kan de enkelte landene få dispensasjon, eller økonomisk støtte fra det nye
«samhørighetsfondet».12 Krav om økte overføringer til det fattige sør i EF, vil
nok legge en demper på de rikere landenes allerede labre iver etter å
gjennomføre vidtgående miljøtiltak i hele EF-området. Det blir derfor mer
sannsynlig at en vil se ei ulik utviklingshastighet i de ulike regionene.13
Maastricht innebar dermed bare ei tilsynelatende innføring av flertallsav
gjørelser i miljøsaker, samtidig som en på flere viktige områder fjernet
muligheten for flertallsavgjørelser. Slik sett kan det jo være like bra om
traktaten ikke blir ratifisert, også sett fra et miljøstandpunkt.

Miljøalarm for Fellesskapet
Denne gjennomgangen av noen av de viktigste enkelthendelsene av betydning
for EFs miljøpolitikk, viser at etdialvt år før det indre marked skal være i full
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funksjon, har ikke EF utviklet et rettslig grunnlag, effektive økonomiske
virkemidler eller institusjoner, som er egna til å demme opp for de negative
virkningene av den økonomiske dereguleringa og integrasjonen. Det finnes
riktignok en rekke retningslinjer som anviser målene for de enkelte landenes
politikk på en del områder. De er bare, ikke omfattende, detaljerte eller
ambisiøse nok, på de områdene som virkelig betyr noe. Det vil komme klart
fram i det følgende, der miljøkonsekvensene av det indre marked tas opp til
diskusjon.
Det indre markedet skal gi økonomisk vekst ved å gjøre det enklere å drive
handel, flytte kapital og arbeidskraft og slå sammen foretak over grensene.
Strategien går ut på å Qeme hindringene for handel og kapitalbevegelser. Det
vil si at tollmurer, grensekontroller og ulikheter i krav til produkter skal bort.
Disse tiltakene vil muligens gi en vekstimpuls på kort sikt. På litt lengre sikt
vil reduserte kostnader føre til strukturelle endringer i produksjonen. Det vil
bli mulig å utnytte stordriftsfordeler. Dermed skal produksjonen bli mer
effektiv, og økonomien vokse. Det høres jo fmt ut. Men bivirkningene gir
grunn til å slå alarm.
Det bildet av utviklinga i forurensninger som tegnes av ekspertgruppa14
og fargelegges i et grundig spesialnummer av Der Spiegel15, har et uvirkelig
skinn over seg. Det kan da ikke være mulig å sette i gang et eksperiment som
vil gi en eksplosjon i transportbehovet, som vil tvinge miljøskadelige produkter
inn der de til nå har vært forbudt, som vil hindre effektiv kontroll med
giftturismen, som vil øke utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider i
regioner der skogen allerede dør, og som vil føre til større vekst i utslippene
av drivhusgassen karbondioksid enn noen gang. Det kan da ikke være mulig
å aksellerere i gal retning, nå når alvoret begynner å gå opp for folk, og
miljøvern samler bred støtte. Men bildet er virkelig nok. Og det står dårlig til
med tiltak som kunne bidratt til å dempe denne utviklinga. I det følgende skal
enkelte deler av dette dystre bildet beskrives.

TRANSPORTEKSPLOSJONEN
Transportsektoren står for rundt halvparten av utslippene av nitrogenoksider,
40 % av hydrokarboner (utenom metan) og 20 % av karbondioksid i EF.16 Til
tross for teknologiske framskritt som gir lavere drivstofforbruk og lavere
utslipp fra biler, fly og skip, forventes utslippene fra sektoren å øke i tida
framover. Det indre markedet vil forsterke den tendensen.
Eksportgruppen oppnevnt av EF-kommisjonen anslår at de transportrelaterte utslippene av drivhusgassen kulldioksid vil øke med 37 % fra 1988 til
år 2010 (økning i totalutslippene: 45 %). I den samme perioden regner de med
at de transportrelaterte utslippene av nitrogenoksider vil øke med 10 % (økning
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av totalutslippene: 12 %), mens de transportrelaterte utslippene av skogdreperen svoveldioksid vil øke med 43 % (økning av totalutslippene: minst 8 %).17

Godstransport i det nye Europa
«Rimelig transport fremmer en omstrukturering og sentralisering innen
næringslivet som skaper et enda større transportbehov. Bedriftene blir slått
sammen og produksjonen sentralisert. Mye av utviklingen er basert på «just
in time» transport, og prognosene antyder at transportbehovet i EF vil bli
fordoblet innen år 2000.»18 Slik oppsummeres utviklinga i lastebiltransporten
i en lederatrikkel i bladet Samferdsel. Det kan være vel verdt å se nærmere
på hva som ligger bak.
En betydelig del av den økonomiske gevinsten ved etableringa av det indre
markedet, skal komme som resultat av at bedriftene i større grad vil kunne
utnytte stordriftsfordeler. Å produsere hvert produkt i større serier skal gi
lavere kostnader per enhet. Det forutsetter at produksjonen sentraliseres til
færre fabrikker. Sentralisering fører til økt transportbehov for en rekke
produkter. Samtidig går utviklinga innen produksjonsteknologi i retning av
såkalt «just in time» produksjon. Det går i korthet ut på å redusere alle
lagerbeholdninger til et absolutt minimum. Helst skal en ikke ha mere
materialer tilgjengelig enn det en til enhver tid trenger. I mange tilfeller
innebærer det at fabrikkene må få levert råmaterialer og halvfabrikata mye
oftere enn før. En kan med rette frykte at utviklinga går i retning av å flytte
lagerbeholdningene fra fabrikkene og over på veiene. Det er ikke rart
ekspertene ser for seg et eksploderende transportbehov, og mener dette alene
kan øke transportarbeidet med 15 til 30 prosent.19
Strukturendringene kommer ikke av seg selv. De kommer fordi det blir
billigere å transportere godset, og fordi produktkravene harmoniseres. Hvordan
produktkravene harmoniseres skal vi se nærmere på seinere. Godstransporten
blir billigere fordi grensene fjernes. Fordi en slipper venting ved grenseover
ganger, og fordi en slipper en del papirarbeid. En håper å spare rundt 9
milliarder ECU (ca. 70 mrd. kr.) årlig på å fjerne grensekontroller.20 En stor
del av de fordelene det indre markedet er blitt hyllet for, skyldes altså at
godstransport blir billigere, og at bedriftene utnytter fordelene ved at
transportkostnadene minker. Det betyr mer transportarbeid, og en industri
struktur som er tilpasset den nye situasjonen.
Men det indre markedet vil ikke bare øke transportbehovet, det vil også
føre til vridninger mellom de ulike transportmidlene. Dessverre blir miljøet
taperen også i denne sammenhengen. Jernbanen er, selv når den drives av
elektrisitet fra varmekraftverk, betydelig mindre miljøskadelig enn veitrans
port.21 1 1965 hadde den en andel på rundt en tredjedel av godstransporten. Nå
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er andelen sunket ned til rundt en sjettedel og utviklinga fortsetter.22
Liberaliseringa med harmonisering av krav til transportørene og ubegrenset
kabotasje23, fører til at veitransporten vinner i forhold til jernbanen.24 For mens
en har kommet langt i arbeidet med å gjøre forholdene bedre for grenseover
skridende lastebiltransport, har en ikke vært like entusiastisk på vegne av
jernbanen. Det er et vell av ulike tekniske standarder innenfor jernbanesektor
en, fra ulike sikkerhetsbestemmelser til ulik lysromprofil i tuneller og til og
med ulike sporvidder.25
Heller ikke når det gjelder utbygging av infrastruktur satses det på
miljøvennlig transport. Riktignok har Kommisjonen latt utarbeide et forslag
til utbygging av et høyhastighetsnett for jernbanen fram mot år 2010. Forslaget
har en prislapp på omtrent 100 milliarder ECU.26 Det er under halvparten av
hva ett land, Tyskland, bruker på veier i løpet av en treårsperiode.27 Samtidig
er det tatt initiativ til ei storstilt utbygging av motorveier for å gi plass til den
forventa økninga i veitransport både fra Kommisjonens side og fra de enkelte
medlemslandene. Frankrike har for eksempel antatt en plan om å utvide
motorveinettet sitt med 50 %.28

Høyt beskyttelsesnivå for utslipp fra personbiler?
I Enhetsaktens artikkel 100a slås det fast at: «Kommisjonens forslag innenfor
helse, sikkehet, miljøvern og forbrukervern skal bygge på et høyt beskyttelses
nivå.»29 Hva det i praksis innebærer ble nokså tydelig demonstrert da EF
behandlet utslippskrav for biler.
9. juni 1989 vedtok miljøvemmininstrene i EF et direktiv som setter
grenser for utslipp fra små biler. I direktivet som ble utarbeidet i samarbeid
med den europeiske billobbyen (der Fiat og Renault er spesielt aktive) er
grenseverdien for hydrokarboner og nitrogenoksider satt til 5 gram ved en
nærmere angitt testprosedyre. For å vise hvor lite ambisiøst dette er, kan en
sammenlikne med de reglene USA har hatt i mange år. I USA er det satt krav
til hver enkelt av gassene og ikke kun for begge gassene til sammen. Mens
EFs testprosedyre gjør det enkelt for bilfabrikantene, ved at en ikke tester fra
start, og bare i moderate hastigheter, tester en i USA fra motoren startes, på
ei mye lengre strekning og i varierende hastigheter. Det tyske miljøvernde
partementet har kommet fram til at de amerikanske reglene tilsvarer utslipp
på bare 3 gram etter EFs testprosedyre. EFs lave ambisjonsnivå innebærer at
de fleste små biler ikke vil trenge regulert, treveis katalysator for å tilfredsstille
kravene. 80 % av småbilene kan klare seg godt uten den teknologien USAs
og Japans regler gjør obligatorisk. EFs regler for 1992 og utover tillater altså
vesentlig høyere utslipp enn det USA har hatt siden begynnelsen av åttitallet.30
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Det vedtatte direktivet kan ikke sies å bygge på et høyt beskyttelsesnivå, men
Kommisjonens opprinnelige forslag var enda verre. I det første forslaget var
grenseverdien satt til 8 gram31, 60 % over det endelige resultatet som igjen er
vesentlig dårligere enn reglene i USA og Japan. Formuleringene om høyt
ambisjonsnivå i Enhetsakten, er ikke mye verdt.
Denne saken tyder også på at Parlamentet har større vilje til å gjøre noe
med miljøproblemene enn Kommisjonen og Rådet. I sin første høring gikk
Parlamentet inn for å sette grenseverdien til 5 gram32, og selv om Rådet var
noe motvillig til det forslaget, fant Kommisjonen det riktig å endre sitt forslag.
På det grunnlaget mener man i NHOs utredning om EF og miljøet, at «sterk
vilje til miljøinnsats i Parlamentet betyr aksellerasjon i EFs miljøvernarbeid».33
Men som vi har sett, vil ikke en gang Parlamentet stille tilsvarende krav til
sin bilindustri som de viktigste konkurrentlandene gjør. Også blant de
folkevalgte er det industrilobbyen som legger premissene.

FØRE-VAR-PRINSIPPET SATT PÅ HODET
Harmonisering av krav til ulike produkter står sentralt i arbeidet med det indre
markedet. Det er ei forusetning for utnyttelse av stordriftsfordeler og økt
handel. En regner med en årlig gevinst på 4,8 milliarder ECU når harmoniser
inga er gjennomført.34 Mulige ulemper ved gjennomføringa av denne strategien
har en ikke tatt hensyn til i regnestykket.
Miljøbevegelsen har lenge vært opptatt av at når det er tvil om hvorvidt
et produkt (eller en aktivitet) er miljøskadelig, så skal en føre en politikk som
om en var sikker på at det (den) er miljøskadelig. Denne holdninga kalles
gjeme føre-var-prinsippet. Dette prinsippet slås også fast i artikkel 130r i
Maastricht-traktaten35.1 følge Enhetsakten og det fjerde handlingsprogrammet
for miljøvern skal en sikre seg at det ikke oppstår irreversible miljøskader.36
Føre-var-prinsippet har altså vært en del av EFs offisielle miljøpolitikk i flere
år.37 Men som det framgår under, er det slett ikke det prinsippet som følges
i praksis.

Prinsipper for harmonisering av produktkrav
EFs politikk på dette området bygger på tre hovedprinsipper: Gjensidig
godkjenning, gjensidig varsling og rammebestemmelser. Før prøvde man seg
med detaljerte forskrifter for de ulike produktene, men det viste seg svært
vanskelig. Det kunne ta over ti år fra en startet til en ble enig om produkt
kravene. Derfor gikk en i mellomtida over til de nevnte prinsippene, som i
hvert fall ser ut til å ha hjulpet betraktelig på hastigheten i arbeidet. Dessverre

155

innebærer de også at EF-landene i stor grad samler seg på en minste
fellesnevner når det gjelder miljøkravene.
Som kjent innebærer prinsippet om gjensidig godkjenning at hvis et
produkt er godkjent i ett land, er det automatisk tillatt i alle andre EF- og
EØS-land. Det enkelte land kan i prinsippet hindre import på grunnlag av
uheldige helse- eller miljøvirkninger, men er da avhengig av at EF-domstolen
gir medhold i en eventuell sak. Til nå har det vist seg at Domstolen er lite
innstillt på at slike forhold skal hindre den frie handelen.38 Dersom en skulle
følge føre-var-prinsippet i en sak der et land har forbudt import av et bestemt
produkt, ville produsenten av produktet måtte bevise at produktet er ufarlig.
Nå er det omvendt. For å hindre import må en bevise at det er gjort ut fra
hensyn til helse eller miljø. Etter Maastricht må det enkelte land bevise at
miljøbegrunnelsen er reell innen tre måneder, mens en før i praksis hadde tre
til fire år på seg.39
Prinsippet om gjensidig varsling betyr at det enkelte medlemsland må
varsle Kommisjonen om nye forskrifter før de trer i kraft. Kommisjonen
vurderer forskriftene, og kan eventuelt blokkere dem i inntil ett år, mens det
forhandles. Slik kan det enkelte land innføre egne forskrifter bare dersom
Kommisjonen ikke mener de rammer den frie handelen.
I de tilfeller der EF har kommet til at det er nødvendig med felles
forskrifter for produkter, har en tatt i bruk retningslinjer utformet som
rammebestemmelser. Retningslinjene inneholder bestemte krav til produkter,
men sier ikke hvordan kravene skal oppnås. Mens dette prinsippet for
regulering ikke er spesielt problematisk ut fra et miljømessig standpunkt, så
er ikke praksisen i EF mye å skryte av. Retningslinja for utslipp fra biler er
ett eksempel på nettopp det. Under følger noen andre viktige eksempler.

Fri flyt av flytende gift
Sommeren 1991 ble ei ny retningslinje for plantevernmidler enstemmig vedtatt
av EFs jorbruksministre. Det er viktig å merke seg at det var jordbruksministrene som utgjorde Rådet. Det skyldtes at retningslinja ble vedtatt med hjemmel
i artikkel 43 som omhandler jorbrukspolitikk, og som ikke gir rom for at
enkelte land skal kunne stoppe produkter med henvisning til helse- eller
miljømessige forhold.40 Dersom den hadde blitt vedtatt med hjemmel i artikkel
100a som omhandler harmonisering av nasjonale forskrifter, ville landene i
hvert fall kunne ha forsvart seg mot de verste stoffene. Av de rundt 450
kjemiske forbindelsene en kan finne i omtrent 2000 ulike plantevernmidler i
dag, er bare 60 godkjent i samtlige EF-land. Retningslinja bygger på prinsippet
om gjensidig godkjenning slik at på oppfordring fra produsenten, må ethvert
land i «Fellesskapet» tillate et stoff dersom det er tillatt i minst ett land, og
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ikke Ministerrådet har vedtatt forbud mot det, med kvalifisert flertall. I
retningslinja heter det at et middel ikke må ha noen «uakseptabel innvirkning»
på miljøet eller «skadevirkninger» på menneskers helse, og ved kombinert bruk
av ulike midler kreves det at skadene holdes under en «økonomisk akseptabel»
toleranseterskel.41 Ei eksepertgruppe med representanter fra de tolv medlems
landene skal etterhvert utarbeide ei liste over tillatte stoffer. Men det betyr ikke
at mange stoffer plutselig kan bli forbudt. Stoffer som allerede er tillatt i ett
land, vil uansett få en frist på ti år før de må trekkes fra markedet. Nye stoffer
vil kunne gis foreløpig godkjenning av et enkelt land, og følgelig omsettes i
hele EF i tre år før ekspertgruppa kan gjøre noe. At plantevernmidlenes
toksikologiske egenskaper er å anse som forretningshemmeligheter i følge
retningslinja, er vel nesten en nødvendighet for at bestemmelsene skal kunne
omsettes i praksis. Ellers ville protestene blitt for kraftige.42
Dette ekempelet viser tydelig hva en mener med føre-var-prinsippet i
Brussel. I praksis er det det omvendte prinsipp som gjelder: Dersom ikke
samtlige land har funnet det bevist over enhver tvil at et plantevernmiddel er
farlig, er det å regne som ufarlig. Og selv når en kommer fram til at et stoff
bør forbys, skal en ta seg god tid før et forbud iverksettes. Den kjemiske
industrien som selger plantevernmidler for 130 milliarder kroner årlig, er
selvsagt svært tilfreds.
Det franske selskapet Rhone-Poullenc må også være meget fornøyd. Det
er nemlig det eneste selskapet i Europa som produserer treimprigneringsmiddelet pentaklorfenol (PCP). Selskapet produserer årlig 30000 tonn av stoffet,
til en salgsverdi av 2 milliarder kroner. I 1987 ble pentaklorfenol totalforbudt
i Tyskland etter at anslagsvis 20000 tyskere hadde fått alvorlige helseskader.
Stoffet er kreftfremkallende selv i ørsmå mengder, og inneholder en av de
giftigste stoffgruppene vi kjenner, nemlig dioksin. Før forbudet ga bruken av
pentaklorfenol utslipp i størrelsesorden 1300 gram TE (toksiske ekvivalenter)
dioksin pr. år i Tyskland. Størrelsen på dette utslippet kan anskueliggjøres ved
å sammenlikne med totale utslipp fra søppelforbrenningsanlegg, som tyske
myndigheter ønsker å redusere til 4 gram TE pr. år. Nå vil hensynet til den
frie vareflyten fjerne det tyske forbudet. Rådet, denne gangen bestående av
finansministrene, har nemlig vedtatt ei retningslinje som tillater «begrenset
anvendelse» av stoffet. Begrenset betyr her blant annet at en kan bruke det på
flater utendørs, i industrielle anvendelser, til impregnering av telt og kraftige
tekstiler. Begrunnelsen for vedtaket skal være at fattige irer og portugisere ikke
har råd til å avstå fra bruken av middelet, og heller bruke litt dyrere
kjemikalier slik en forlengst har gått over til i Tyskland. Med til historien hører
også at Rhone-Poullenc hadde en representant i den ekspertgruppa som
formulerte retningslinja. Slik saken nå ligger, ser det ut til at selv kjemikalier
som beviselig er livsfarlige, og inneholder store mengder av de giftigste
stoffene vi kjenner, skal kunne omsettes fritt i hele EF, dersom sterke
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kapitalkrefter ønsker det. Tyskere, nederlendere og dansker vil sannsynligvis
motsette seg retningslinja, og da vil Domstolen få det siste ordet.43
I denne sammenhengen kan det jo også være på sin plass å si litt om EFs
regler om drikkevann. Disse reglene er vanskelige å tilfredsstille mange steder.
Hele 20 % av tyske vannverk greier faktisk ikke å tilfredsstille grenseverdiene
for plantevernmidler i vannet.44 Og lett vil det ikke bli i framtida heller, siden
fri flyt av plantevernmidler og andre gifter ser ut til å være viktigere enn rent
drikkevann og folks helse. Produsenter av kildevann på flaske går nok lyse
tider i møte. Og ingen bør bli overasket om EF skulle komme til å endre
grenseverdiene for drikkevann slik at de blir lettere å overholde. Det viser
neste eksempel.

Fri flyt av radioaktiv mat
Etter Tschemobyl-ulykken hadde rundt en tiendedel av maten som ble omsatt
i EF, konsentrasjoner av radioaktive stoffer over de gjeldende grenseverdiene.
I 1987 kom Kommisjonen med et forslag til forskrift for maksimumsverdier
for radioaktivitet i matvarer i EF «i tilfeller av anormale radioaktivitetsverdier». Forslaget innebar økning av grenserverdier med fra ti til hundre ganger.
For viktige matvarer som brød, kjøtt og fisk ble grenseverdien pr. kilo satt til
3000 becquerel jod og strontium pluss 5000 becquerel cesium og 80 becquerel
av den spesielt farlige transuran-gruppen, som blant annet omfatter plutonium.
Disse tallene kan sammenliknes med den norske grensa som er på 600
becquerel for alle stoffene til sammen. For matvarer av mindre betydning er
høyeste grenseverdi i Norge på 5000 becquerel, mens Kommisjonen ville tillate
inntil 80000.45
Det er ikke vanskelig å se hvilke interesser som styrte Kommisjonen.
Atomindustrien ønsker selvfølgelig høye grenseverdier. Derfor er det ikke
underlig at Frankrikes og Storbritannias representanter i Ministerrådet foreslo
enda høyere grenseverdier. Spesielt for Frankrike er motivene vanskelige å
skjule. Landet har som kjent mange atomreaktorer og eksporterer jorbruksvarer
i et enormt omfang. Det gjaldt å begrense forventa inntektstap når ulykkene
kommer. Det lyktes de også med. Forbrukernes helse spiller liten rolle for
atomindustrien og dens støttespillere.

Merking av produkter - til forbrukernes beste?
Liberalemes løsning på miljøproblemer, er gjeme at forbrukerne skal styre
produksjonen gjennom sin etterspørsel. Ved å ta hensyn til miljøvirkningene
av produktene skal forbrukerne sørge for samfunnsmessig optimal produksjon.
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For alle forurensninger som ikke rammer forbrukeren av produktet direkte, er
teorien helt uholdbar selv når forbrukeren er klar over produktets og
produksjonens skadevirkninger. I EF vil det ikke bli lett for forbrukerne å få
kjennskap til produktenes skadevirkninger; selv ikke de som rammer
forbrukeren direkte.
Den nye retningslinja for merking av helseskadelige produkter forteller
hvilke stoffer som skal merkes som kreftfremkallende. De enkelte land kan
ikke kreve at andre stoffer skal merkes. EFs liste inneholder omtrent 50 stoffer.
I Danmark opererer en med ca. 200 stoffer som kanserogene, og i Norge
2000.46 Dette eksempelet viser konkret hvordan føre-var-prinsippet brukes i
enkelte land, mens en i EF ikke tar prinsippet i bruk. I Norge er det nok at
et stoff forårsaker kreft hos dyr (når stoffet gis i rimelige mengder), for at det
skal merkes som kreftfremkallende. På EFs liste kommer bare stoffer en er
helt sikker på forårsaker kreft hos mennesker. Hvor mange som må få kreft,
før en i EF greier å klassifisere et stoff som kreftfremkallende, vites ikke.

Føre-var-prinsippet i praksis
Disse eksemplene viser klart og tydelig hva de fine formuleringene i
Enhetsakten og Maastricht-traktaten er verd. Den frie vareflyten er overordnet
hensynet til befolkninga generelt, og det er industriens interesser som
dominerer over folkeviljen. Bestemmelsene om plantevernmidler, pentaklorfenol, radioaktivitet i matvarer og merking av helseskadelige stoffer viser at
i EF er et stoff å regne som ufarlig til det motsatte er bevist så grundig at selv
ikke produsentene vil tvile på det. Det er føre-var-prinsippets motsetning som
brukes i praksis, og det hele er satt i system av de flittige EF-byråkratene.

AVFALL PÅ AVVEIER
Moderne industrisamfunn produserer enorme mengder avfall. I EF-landene
produseres det årlig rundt 2,2 milliarder tonn, hvorav omtrent 70 millioner tonn
er spesialavfall. Avfallsproblemet kan angripes på flere måter. Den tradisjonelle
måten er å lagre det. I den senere tid har man blitt klar over at den strategien
er svært kostbar. I følge OECD kan deponering koste 100 til 1000 ganger mer
enn andre, mer miljøvennlige metoder.47 Alternative strategier for avfallsbe
handling er reduksjon av avfallsmengde, resirkulering og .gjenvinning,
forbrenning for å utnytte energien og destruksjon av giftig avfall.
Det indre marked vil isolert sett øke avfallsmengden. Økt økonomisk vekst
og økt forbruk fører til mer avfall når det ikke settes inn tiltak for å hindre det.
Men den viktigste virkninga av markedet er kanskje at grensene åpnes også
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for spesialavfall. Det kan føre til en omfattende «gift-turisme»: Spesialavfall
fraktes lange avstander for å bli tatt hånd om i land med slakke miljøkrav og
følgelig lave kostnader for behandling av gifta. Den samla kapasiteten for
destruksjon og miljøsikker lagring av spesialavfall i EF dekker mindre enn
halvparten av behovet. Kostnadene ved behandling av avfall er tildels meget
høye, men varierer sterkt fra land til land. Derfor er det ikke rart at mange
frykter konsekvensene av gift-turismen. Amsterdamkontoret til Greenpeace har
da også laget en rapport om problemet med det treffende navnet: «The Single
European Dump», - felles europeisk søppelplass.48

Fri flyt av spesialavfall
Fram til ganske nylig hersket det en viss tvil om avfall faktisk er å regne som
en vare og dermed omfattet av bestemmelsene angående fri flyt av varer. Men
i juli i år feide Domstolen all tvil til side. Den slo fast at: «Avfall, enten det
kan resirkuleres eller ikke, skal betraktes som en vare, og denne varens frie
bevegelse skal i prinsippet ikke hindres.»49 Saken som var oppe gjaldt om den
Belgiske regionen Vallonia kunne opprettholde sitt forbud mot import av
spesialavfall. Dommen viser til at EF har felles regler for frakt av spesialavfall
som ikke åpner for forbud mot import. Derimot kan en forby import av vanlig
avfall dersom en har en god begrunnelse på helse- eller miljøområdet, siden
EF ikke har felles regler for vanlig avfall. Den såkalte miljøgarantien kan altså
brukes til å hindre import av ufarlig avfall, men ikke farlig avfall.
Den frie flyten av gift står i kontrast til formuleringene i artikkel 130r i
Maastricht-traktaten. Der står det nemlig at miljømessig skade helst skal rettes
opp ved kilden.50 I praksis er det den frie flyten som prioriteres.
EF har forstått at det er nødvendig med minimumskrav til deponier for
avfall. Disse kravene må tilfredsstilles innen fem år. Men heller ikke i denne
sammenhengen har det mye omtalte «høye beskyttelsesnivået» materialisert
seg. Allerede i dag har flere medlemsland betydelig strengere krav. Dermed
vil drivkrafta bak gift-turismen bestå.51

Emballasjedirektiv med bivirkninger
Emballasje utgjør en stor del av avfallet, og EF er i ferd med å utforme sin
politikk på området. Nylig la Kommisjonen fram et forslag til retningslinje for
emballasje. Innholdet i den er et steg i riktig retning, men som vanlig er det
også ulemper knyttet til Kommisjonens forslag. I løpet av ti år skal 60 % av
all emballasje resirkuleres og 30 % forbrennes i medlemslandene. All
emballasje skal ha merking som forteller om den kan resirkuleres eller ikke.
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Det er selvsagt positivt at det tas initiativ til å øke andelen emballasje som
resirkuleres. Forbrenning vil i noen tilfeller være bedre enn deponering, mens
i andre tilfeller vil det kunne gi så store utslipp av blant annet dioksiner at det
bør unngås. Uansett er resirkulering å foretrekke. Derfor ville det vært ønskelig
med et høyere ambisjonsnivå når det gjelder resirkulering.52
Problemene med retningslinja er knytta til at den skal vedtas på grunnlag
av artikkel 100a. Det betyr at bestemmelsene vil være maksimumskrav. De
enkelte land kan bare føre en strengere politikk hvis det ikke fører til
konkurransevridninger. Land som Danmark, Nederland og Tyskland vil få
problemer med å fortsette sin relativt strenge politikk. Den mye omtalte
dommen som ga Danmark lov til å forby drikkevarer på metallbokser, var
bygd på at EF ikke hadde felles regler. Når nå EF eventuelt får felles regler,
kan ikke Danmark vise til den såkalte miljøgarantien, og forbudet står for fall.
På samme måte innebærer felles merkeforskrifter at andre, nasjonale
merkeforskrifter som det tyske «griine Punkt» må utgå. Den største ulempen
ved retningslinja er at den ikke tar opp problemet med den voksende mengden
emballasje.53 Opprinnelig var målsettinga å redusere mengden søppel fra privat
forbruk med mellom 60 og 90%, men etter lobbyvirksomhet fra emballasjeindustrien, ble kravet ijemet.54

Fri flyt eller miljøvern?
EFs avfallspolitikk styres av hensynet til den frie flyten av varer, og ikke etter
formuleringene i traktatenes miljøavsnitt eller av hensynet til miljø og
mennesker. Å redusere transport av gift, og dermed redusere faren for alvorlige
ulykker, er ikke et viktig mål for «Fellesskapet». Det ser heller ikke ut til at
reduksjon av avfallsmengde, verken av spesialavfall eller annet avfall, vil bli
en del av strategien.

ENERGIPOLITIKK UTEN MILJØ AMBISJONER
Når det gjelder utslipp til luft er energisektoren dominerende. Forbrenning av
fossile brensier er hovedårasken til utslipp av klimagasser og sur nedbør.
Utslippene har lokale, regionale og globale skadevirkninger. Energisektoren
er hovedkilden til langtransporterte forurensninger. Derfor er også behovet for
samarbeid over landegrensene stort. I EF er likevel energisektoren langt på vei
unntatt fra overnasjonale beslutningsprosedyrer.
I Maastricht-traktaten er en del områder i forbindelse med miljøvern
underlagt en ovemasjonal beslutningsprosess, men det gjelder ikke energiom
rådet. I arikkel 130s beskrives hvilke prosedyrer som skal følges for vedtak
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med sikte på å nå målsettingene for miljøpolitikken. I artikkelens paragraf 2
slås det fast at tiltak som påvirker et medlemslands valg av energikilder og
den generelle strukturen i dets energiforsyning, må vedtas enstemmig.55 Det
er vanskelig å tenke seg en miljøvennlig energipolitikk som ikke påvirker valg
av energikilde. Det er jo nettopp valg av miljøskadelige energikilder som er
et hovedproblem i dag.
Fram til nå har EFs energipolitikk vært preget av motsetningene mellom
de ulike landene. Noen store felles anstrengelser er ikke gjennomført, og
landene har i stor grad ført en uavhengig energipolitikk. Dermed har en fått
en situasjon der de ulike landene har ført en svært ulik politikk. Danmark har
satset relativt mye på energiøkonomisering og alternative energikilder.
Frankrike har på den andre sida gjennomført ei storstilt utbygging av
kjernekraft. Portugal bruker relativt mye vannkraft i elektrisitetsforsyninga,
mens andre land har satset på varmekraftverk. Når det gjelder forskningsmid
ler, har derimot EF tatt et klart standpunkt til fordel for kjernekraft. Hele 88%
var fordelt til prosjekter knyttet til atomkraft pr. 1989.56
Subsidiering av egen industri skal som kjent ikke forekomme i EF. På
energiområdet subsidierer likevel en rekke land sine egne foretak. Spesielt ille
er det at de mest miljøødeleggende energikildene subsidieres i enkelte land.
Tyskland subsidierer sin kullindustri med flere milliarder mark gjennom
avgifter på andre energiformer, den såkalte «Kohlpfennig»57. Den franske stat
betaler rentene på lånene som finansierte atomenergi-programmet. Lånene
beløper seg til minst 22 milliarder ECU, eller 175 milliarder kroner.58
Sett fra et miljøvernsynspunkt er høye energipriser et gode. Høye priser
gir, isolert sett, lavere forbruk og mindre utslipp. Målet for EFs energipolitikk
er derimot å sørge for rikelig tilgang av energi, og til lave priser. Lavere
kostnader for energi som en konsekvens av et framtidig felles energimarked
er anslått til rundt 240 milliarder kroner årlig.59 Et indre energimarked vil
sannsynligvis føre til at subsidiene til energiprodusentene vil måtte opphøre
slik at prisfallet vil motvirkes noe. Nå er det et stykke igjen før en kan etablere
et indre marked også for energi. Transport av de ulike energibærerne er
problematisk, men det jobbes med regler som vil sikre hvem som helst tilgang
til de ulike distribusjonsnettene for energi, slik at feks Portugal kan få fraktet
elektrisitet fra Frankrike gjennom det spanske høyspentnettet. Forslaget til nytt
regelverk har møtt en del motstand, og det er sannsynlig at det vil ta enda litt
tid før det kan vedtas.60 Når det indre markedet for energi gjennomføres, vil
det oppstå et sterkt press mot myndighetene i land med relativt sett strenge
miljøkrav. Tyskland vil for eksempel få problemer med å beholde sitt regelverk
for kjernekraftverk og varmekraftverk når billigere fransk kraft kan konkurrere
direkte på det tyske markedet.61
1 1975 ble prinsippet om at forurenser skal betale vedtatt som et hovedprin
sipp i EFs miljøpolitikk. Som leseren forlengst har forstått er det gjeme langt
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fra prinsipp til praksis, og det er vanskelig å se at forurenseren betaler i EF.
Det gjelder generelt, og for energiområdet spesielt. Som samarbeidsorgan for
flere land, burde EF i hvert fall ha kunnet sette prinsippet ut i livet for
langtransporterte forurensninger. Ei naturlig tilnærming ville være å avgiftsbe
legge eller forby utslipp som gir opphav til sur nedbør, drivhuseffekt eller
svekker ozonlaget62 ut fra en forståelse av skadevirkningene til de enkelte
utslippene. Til nå har ikke «Fellesskapet» gjort noe i den retninga. Det har jo
ikke en gang greid å få slutt på subsidiering av miljøødeleggende energikilder.
Som tidligere nevnt, vil det være vanskelig for EF å utforme en felles
avgiftspolitikk med miljømessig betydning fordi harmonisering av avgifter
krever enstemmighet i Rådet. Da hjelper det lite at Parlamentet ønsker
utslippsavgifter i tråd med forurenser-betaler-prinsippet. Dermed er det mer
enn tvilsomt om EF vil nå målsetninga si om å stabilisere utslippene av
drivhusgassen karbondioksid på 1990-nivå innen 2000. På fellesskapsnivå
mangler en virkemidler for å nå målet. Det synes derfor mer sannsynlig at
utslippene vil øke, slik prognosene tilsier hvis det ikke treffes vidtgående tiltak.
I ekspertrapporten om miljødimensjonen anslås utslippene å øke med rundt 15
% fram mot år 2000 som en konsekvens av økt veksttakt. Denne økninga
kommer i tillegg til den forventa økninga uten virkningene fra det indre
markedet på 26 % i forhold til nivået i 1983.63

FINANSPOLITIKK UTEN MILJØHENSYN
Jordbrukspolitikken (se også artikkelen til Reidar Almås i Vardøger 20) og
strukturfondene er EFs viktigste finanspolitiske instrument. Begge bidrar til
nedbryting av miljøet.

Støtte til miljøskadelig jordbruk
Industrijordbruket utkonkurrerer småbøndene. Til tross for høyere transport
kostnader kan hollendere og franskmenn tilby billigere melk i Spania enn de
lavtlønnede, lokale bøndene. Innen år 2015 er det ventet en nedgang i antall
sysselsatte i jorbruket fra ni til tre millioner. Arbeidskraft skiftes ut til fordel
for mer kunstgjødsel, mer sprøytemiddel, flere maskiner og også genmanipulerte arter. I prosessen er det produksjonsformer med lavest mulig kostnader
som vinner fram. Hvorvidt produksjonen er miljøvennlig eller ikke spiller
ingen rolle.64 Mens epler må ha en minste diameter og agurkene må ha ei
bestemt krumming for at produsenten skal få støtte, er det langt igjen før
miljøkrav vil kunne spille noen rolle.
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Konkurransepresset har allerede ført til utstrakt ulovlig bruk av ulike hormoner
i blant annet kjøttproduksjon og melkproduksjon. Enkelte hormoner kan føre
til blodpropp, hjertesvikt og andre alvorlige lidelser hos mennesker som får
dem i seg gjennom maten. Fjerning av alle grensekontroller vil gjøre det enda
vanskeligere å kontrollere jordbruket, og bidra til spredning av ulike
sykdommer.
Høy-teknologibedriftenes påvirkningskraft overfor EF-systemet understre
kes av holdninga til patenter på levende materiale. Kommisjonens liberale
holdning går i korthet ut på at en skal kunne ta patent på nesten alt, bare en
ikke markedsfører det som nye arter, men som «oppfinnelser».65 Dermed vil
det bli fritt fram for selskaper med behov for å framskaffe planter som tåler
sprøytemidler bedre.

Infrastrukturprosjekter uten kontroll
De såkalte strukturfondene skal bidra til utbygging av infrastruktur i
næringsfattige strøk, og er altså blant EFs «distriktspolitiske» virkemiddel. Et
par eksempler illustrerer at disse fondene ikke alltid gir særlig positive
resultater sett fra miljøvernsynspunkt.
Med støtte fra et av fondene, er det plantet 500 000 hektar eukalyptus-skog
i Portugal. Den hurtigvoksende monokulturen brukes i papirproduksjon, og
fortrengte selvsagt korkproduksjonen som er bedre tilpasset de lokale
forholdene. Så er det heller ikke rart at den tidligere landbruksministeren,
Alvaro Barreto, som fikk prosjektet gjennom EF-systemet, nå er president i
Portugals største cellulose-foretak.66
I 1986 finansierte et fond en konsekvensanalyse for et prosjekt vest i
Hellas. Analysen konkluderte med at prosjektet ikke kunne gjennomføres på
grunn av miljøkonsekvensene. To år etter ble prosjektet støttet med 24
millioner kroner fra et annet fond. Ved flere tilfeller er det gitt støtte til
prosjekter som strider med EFs egen retningslinje for beskyttelse av fugler.67
Eurokratene har selvsagt notert seg at slikt skjer. Det er også gjort forsøk
på å endre rutinene til det bedre. En har prøvd å få med seg landene på at det
skal utføres konsekvensanalyser slik det skal gjøres i andre større prosjekter,
men det har en ikke lyktes med. Dermed har en fortsatt en paradoksal
situasjon. Kommisjonen kan insistere på at større prosjekter skal gjennomgå
grundige konsekvensanalyser når de utføres uten støtte fra fondene. Hvis det
gis støtte derimot, utføres analysen i høyden i etterhånd.68
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EF SOM PÅDRIVER I VERDENSSAMFUNNET BÆREKRAFTIG VEKST ELLER UTVIKLING?
EFs ansvar for internasjonale miljøproblemer er udiskutabelt. Med omtrent 7%
av jordas befolkning slipper «Fellesskapet» ut 15,9 % av all karbondioksid og
29 % av alle klorfluorkarboner, det har 31 % av alle personbiler, står for 70%
av all eksport av plantevernmidler og 20 % av all import av tropisk tømmer.69
Miljøpolitikken til EF er ikke mye å skryte av på hjemmebane. Men gjøres
det en hederlig innsats på bortebane? Ikke hvis vi skal tro Carlo Ripa di
Meana, som var EFs miljøkommisær inntil nylig. Han nektet å reise til
miljøkonferansen i Rio fordi EF ikke ville gi ham noe å tilby verden, fordi EF
mangler virkemidler for å nå målet om stabilisering av karbondioksidutslippene, og fordi det ikke er noen vilje til å hjelpe land i tredje verden med beløp
tilsvarende 0,7% av bruttonasjonalproduktet. Deretter forlot han stillinga si i
protest mot EF-systemet som han kaller en «høyskole i hykleri».70

Pådriver for internasjonale avtaler?
EF-tilhengere her hjemme har vært svært så opptatt av å framheve at EF har
en plan for å redusere utslipp av karbondioksid ned til nivået fra 1990 innen
år 2000. Men som vanlig er det ingen sammenheng mellom liv og lære.
Virkemidlene i planen er neppe egnet til å nå målet, og forutsetninga for å
sette planen ut i livet er at USA og Japan gjør det samme, og det gjør de jo
ikke.71 Dermed er det klart at EF ikke har seriøse planer om å stabilisere
utslippene sine. Påstandene om EFs pådriverrolle er derfor betydelig
overdrevet.
EF har ikke vært pådrivere for begrensninger på utslipp av ozondrepende
klorfluorkarboner heller. Fransk kjemisk industri er nemlig storprodusent av
gassene og har jobbet hardt mot begrensninger. Det ellers så bakstreverske
USA har derimot vært mer villig siden det amerikanske gigantselskapet Du
Pont har utviklet metoder for å erstatte de verste gassene. EF har derfor bare
motvillig nærmet seg det amerikanske standpunktet.72

Bærekraftig vekst
Det er lite håp om at EF skal endre vesentlig på kursen på kort sikt, til tross
for nye formuleringer i Romatraktatens artikkel 2 etter Maastricht. Gang på
gang er det demonstrert at fine ord betyr ingenting for EFs praksis. Men det
kan være verdt å se litt nærmere på formuleringene likevel.
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Artikkel 2 definerer EFs målsetninger. Artikkelen er ei fin samling med mål
de fleste kan si seg enig i. Men det er ikke gjort noen eksplisitt prioritering
mellom ulike mål til bruk når ikke alle mål lar seg forene. På norsk lyder
artikkelen slik:
«Fellesskapet har til oppgave, gjennom opprettelsen av et felles marked
og en økonomisk og monetær union, å fremme en harmonisk og
balansert utvikling av den økonomiske virksomhet i Fellesskapet som
helhet, bærekraftig og ikke-inflatorisk vekst som tar hensyn til miljøet,
en høy grad av økonomisk likhet i økonomisk yteevne, et høyt
sysselsettingsnivå, høy grad av sosial sikkerhet, høynet levestandard
og livskvalitet, samt økonomisk tettere forbindelser og solidaritet
mellom medlemslandene.»73
Enkelte har hengt seg opp i ordet bærekraftig og kommet til at EF har
«bærekraftig utvikling» som mål. Begrepet defineres vanligvis slik: Bærekraftig
utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på bekostning
av muligheten for framtidige generasjoner til å møte sine behov. (Se også
artikkelen av N. Shanmugartnam i Vardøger 21.)
Det kan diskuteres om det i det hele tatt er ordet bærekraftig, slik vi
kjenner det som er kommet inn. På engelsk brukes nemlig ordet «sustainable»
ofte i andre sammenhenger. «Sustainable growth» betyr gjeme ikke annet enn
opprettholdbar økonomisk vekst, og har ikke noen direkte kobling til behovene
verken hos dagens eller morgendagens generasjoner. Men hvis en aksepterer
at det er greit å bmke det sterkt positivt ladete ordet bærekraftig, er det likevel
problemer knyttet til ordlyden. Det er nemlig bærkraftig vekst som tar hensyn
til miljøet som er målet, og ikke bærekraftig utvikling. Det er viktig å merke
seg at alle målene i artikkelen gjelder for «Fellesskapet». En eventuell
solidaritet med resten av verden er iallefall ikke tilstedeværende i formuleringe
ne. Her er også kjernen i den diskusjonen EF kan se ut til å ha valgt side i.
Brundtlandrapporten var preget av en tradisjonell vekstoptimisme, og
foreskrev sterk økonomisk vekst også i Vesten. I den senere tid er dette synet
blitt utfordret av en rekke framtredende økonomer. Det kanskje mest kjente
debattinnlegget kommer faktisk fra Verdensbankens miljøavdeling, og har
tittelen: Environmentally Sustainable Economic Developement - Building on
Brundtland med bidrag av blant andre Trygve Haavelmo og Herman Daly.74
Deres argumentasjon kan sammenfattes slik:
•
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Kapital og naturressurser er i høy grad komplementere, og i mindre grad
substitutter. Den økonomiske veksten, muliggjort gjennom akkumulasjon
av kapital, i vår tids avanserte kapitalisme er tvetydig. På den ene sida
innebærer den større bruk av naturressurser og større belastning av

livsmiljøet når kapitalen brukes til å intensivere utnyttelsen av naturressur
ser. Men i den grad kapitalakkumulasjonen impliserer tekniske framskritt
som reduserer belastninga på naturen, kan veksten sies å være i samsvar
med bærekraftig utvikling. Hittil har imidlertid den første tendensen
dominert.
•

Dagens forbruk av naturressurser, inkludert forbruket av resipienter for
forurensende utslipp, er altfor høyt og må reduseres. Industrilandene bruker
i dag en altfor stor andel av ressursene. Fattige land må få tilgang på mer
naturressurser for å dekke helt grunnleggende behov. Derfor må
industrilandenes utslipp og forbruk av ressurser generelt reduseres kraftig.

•

På grunn av måten en måler nasjonalprodukt på, vil utslippsreduksjonene
føre til økonomisk tilbakegang selv om livskvaliteten i Vesten ikke
nødvendigvis blir dårligere. Det betyr at den økonomiske veksten stopper
opp, og til og med blir negativ (fordi store deler av den akkumulerte
kapitalen ikke kan brukes lenger).

Bærekraftig økonomisk vekst i «Fellesskapet» innebærer altså, hvis de nevnte
økonomer har rett, at fattige land blir fratatt muligheten til ei bærekraftig
utvikling.

Ansvar for eget skadeverk?
Regninga for miljøødeleggelsene må betales. Spørsmålet er hvem som skal
betale den. I de fleste andre sammenhegner ville det vært en selvfølge at
regninga skal betales av den som har forårsaket skaden. Men ingenting tyder
på at industrinasjonene vil betale for skader på ozonlag, for sur nedbør, for
drivhuseffekt eller førspling og forgiftning av verdenshavene. EFs manglende
vilje til å øke overføringene til Den tredje verden, viser at tanken om at
forurenser har plikt til å rette opp skadeverk som rammer andre, er like fjern
som før.

HÅP PÅ LENGRE SIKT?
I overskuelig framtid er det lite håp om noen endring av kurs. Det vil helt
sikkert komme små justeringer. Noen av de verste utslagene av EFs
miljøpolitikk, vil måtte rettes opp. Men store endringer skal man ikke sette sin
lit til. Selve prosjektet, det indre marked, går ut på å la markedskreftene få fritt
spillerom. Regulering av økonomisk aktivitet blir sett på som et onde nærmest
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i seg selv. Reguleringer som er nødvendige av hensyn til miljøvern og følgelig
av hensyn til innbyggernes helse og livskvalitet generelt, vil derfor ikke kunne
gjennomføres med mindre den ideologiske drivkrafta bak det indre markedet
skifter karakter. Det kan bare skje hvis maktforholdene endrer seg.
Noen har fordeler av å kunne ødelegge miljøet, andre har ulempene. Hvor
store ødeleggelsene skal bli, er avhengig av maktforholdet mellom ulike
grupper. Det store flertall av kapitaleiere, og næringslivstopper, har klare
fordeler av å kunne fortsette å forurense. En bedrift som forurenser, påfører
andre ulemper. Når de utsatte ikke får skadeerstatning, skjer det i virkeligheten
en skjult subsidiering av bedriften; den slipper å betale «kostnadene» den
påfører samfunnet. Derfor motsetter også bedriftene seg reguleringer som kan
bidra til helt eller delvis å fjerne denne formen for subsidiering. Som vi har
sett er dette klart og tydelig det som skjer i EF. Bedriftene utnytter sin makt
til å hindre miljøkrav, og de lykkes fordi de har stor makt. Det indre markedet
gir dem mer makt.
Det indre marked er et knefall for liberalismen, og det innebærer en
storstilt og systematisk overføring av makt til bedriftsherrene. Samtidig vokser
miljøbevisstheten i store lag av befolkninga. En kan derfor vente seg økt
folkelig mobilisering for miljøet. I tida framover vil kampen hardne til, og i
denne kampen mellom grupper i befolkninga ligger håpet. Hvis miljøvememe
greier å få overtaket, kan utviklinga snus. Men det er langt fram. De
omveltningene som trengs, er så omfattende at de vil kvalifisere til betegnelsen
revolusjon.
(September 1992)
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Anders Todal Jenssen
NASJONALISME OG INTERNASJONALISME*

I 1990 trodde mange at nasjonalismen på det nærmeste var utryddet, i det
minste i vår del av verden. Mange snakket om en framtid for internasjonalt
samarbeid, og FN så ut til å styrke sin rolle i verdenssamfunnet. I dag er del
vel åpenbart for de fleste at dette var feilaktig. Begrepet «nasjonalisme» har
dessuten blitt viktig i vår hjemlige EF-debatt. Den retoriske bruken bidrar til
en begrepsforvirring som er stor fra før. Kan noen forklare hvorfor det er
nasjonalisme når Lahnstein vil forsvare Stortingets suverenitet over norsk
territorium, mens det ikke er nasjonalisme når Brudtland sier «Det er typisk
norsk å være god»?
Den ideologiske nasjonalismen har to kilder:
Frankrike 1789: Folkesuvereniteten
Tysklands samling: nasjonalromatikk
Norsk nasjonalisme er inspirert av begge, men mest den franske på den
politiske siden fordi:
Konstitusjonen fra 1814 var direkte inspirert av fransk tenkning om
folkesuvereniteten.
Kampen for parlamentarismen ble ført parallelt med kampen for nasjonal
selvstendighet. Aktørene var de samme, på den ene siden den radikale
venstrebevegelsen, som var en allianse av bønder og radikale intellektuelle
i byene, og den svenske kongen og hans utpekte embedsmannsregjering.1
Hva er så «folkesuvereniteten?» Tanken om folkesuvereniteten var et opprør
mot legitimeringen av makten i de dynastiske statene. Det eneveldige
kongedømmet (som det franske og det Dansk-Norske) var kongedømmer «av
Guds nåde»: Kongen hadde sin makt direkte fra Gud.2 Folkesuverenitetstanken hevder det motsatte synet: at det finnes et folk av frie ansvarlige
samfunnsborgere og at all politisk makt springer ut av dette folket.
Det «folket» folkesuverenitetstanken viser til, er det vi gjeme kaller en
nasjon eller en etnisk gruppe: en gruppe mennesker med visse kulturelle
fellestrekk (særlig språk). I land som allerede var etablerte som dynastiske
stater (f.eks. Frankrike) og i de fleste tilfeller av såkalte «utskillingsnasjonalisme» (at en mindre del av en flernasjonal stat bryter ut) som i Norges tilfelle,
er det denne avgrensingen sjelden et problem. Grensene er gjeme «gitt» av
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historiske forhold og nedfelt i en bevissthet om skjebnefellesskap, felles kultur
etc. (såkalt nasjonal identitet). Problemene var langt større i de tilfeller der
nasjonalstater ble skapt gjennom å innlemme små dynastistater i større
nasjonalstater (som i f.eks. Tyskland og Italia). I slike tilfeller ble nasjonsbyggingsprosessen langt vanskeligere og langt mer konfliktpreget. I mange
tilfeller var det militær styrke som avgjorde. Det ideologiske arbeidet for å
skape følelse av enhet og solidaritet ble desto vanskeligere. De mange
svulstige og ofte skjønnmalende trekk i nasjonalromantikken er resultater av
dette ideologiske strevet. Dette trekket finnes også i norsk nasjonalisme, men
sjelden i form av aggressiv selvhevdelse.3

Nasjonalisme som integrerende og mobiliserende kraft
Det kan diskuteres hvor viktig framveksten av nasjonalstater var i moderniser
ingsprosessen, men de fleste vil nok være enig i at:
Nasjonalstaten bidro avgjørende til utviklingen av demokratiske styrefor
mer. Folkesuverenitetstanken er selve kjernen i rettferdiggjøring av den
demokratiske styreformen. Uten en grunnleggende oppfatning av
fellesskap vil ikke respekt for lover og politiske vedtak være mulig.
Nasjonalstaten bidro til politisk integrasjon.4
Nasjonalstaten bidro til utvikling av nasjonale kulturinstitusjoner. Særlig
viktig for utvikling av økonomi og teknikk var utvikling av utdanningsog forskningsinstitusjoner.
Striden for nasjonalstaten bidro til å dempe motsetninger mellom deler av
et folk, f.eks. klassestrid. De felles mål kom i forgrunnen, gruppeinteres
sene i bakgrunnen. I Norge er gjenreisinga etter krigen et godt eksempel
på hvordan felles nasjonale mål kan overskygge indre motsetninger.

Nasjonalisme som konfliktskaper
Nasjonalismens hovedproblem har ofte vært manglende samsvar mellom
nasjon og territorium (d.v.s. stat). Det er bare et lite mindretall av verdens
stater som befolkes av én etnisk gruppe. I nesten en tredjedel av verdens
stater utgjør den største folkegruppen mindre enn halvparten av den totale
befolkningen (jfr. tabell 1). Et uavkortet krav om etnisk «rene» stater vil med
andre ord bety uro og konflikt i en betydelig del av verden. I Afrika har
Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) forsvart de eksisterende statsgrens
ene til tross for at disse er trukket opp av de tidligere kolonimaktene uten

175

andre hensyn en europeisk stormaktspolitikk. Alternativet kan være vedvaren
de borgerkrig i nesten alle afrikanske stater.
Tabell 1: Den største etniske gruppens andel av befolkningen innen verdens
stater
Den største etniske gruppen utgjør

Prosent av verdens stater

ca. 100%
90-99
75-89
50-74
0-49

9,2%
18,9
18,9
23,5
29,5

Tabell 2: Eksempler på situasjoner skapt av inkongruens mellom nasjon og
stat

Antagonistisk
konflikt

Forhandlet
autonomi

Latent konflikt
eller harmoni?

Nasjonen er en
del av en stat:

Irland fram til
1922

Grønland

Gamle imperier.
Sovjet inntil ca
1990. Kina i dag

Små etniske
minoriteter innen
en nasjonalstat:

Indere i Uganda
under Amin-regimet

Åland

Flertallet av
verdens stater

Nasjon innenfor
flere stater:

Kurdere i Tyrkia,
Irak og Iran.
Tamiler

Samer i NordSkandinavia

Tuareger.
Russere utenfor
Russland

Poenget er altså at nasjonalisme gjeme blir møtt med det vi kan kalle
motnasjonalisme. Jo hardere «trykket» blir mot en etnisk gruppe, jo sterkere
blir gjeme motnasjonalismen. Dette ser vi også i vår nærhet. Et lite kulturfel
lesskap som Island forsvarer seg innbitt mot språklig utvanning. Muslimske
innvandrere i Europa er ivrigere moske-byggere enn sine foreldre. Ofte, men
slett ikke alltid, ender slike nasjonale mobiliseringer og motmobiliseringer
med åpen konflikt (jfr. tabell 2).
Det er verdt å merke seg at f.eks. kurderne og tamilene er ofre for
Europeiske imperialisme. Særlig er tamilenes situasjon et grotesk eksempel.
De britiske kolonistene brakte store grupper tamiler fra India til Sri Lanka og
gjorde den tamilske minoriteten til sosial elite. Tamilene fikk bedre utdanning
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og høyere stillinger under koloniveldet enn singaleseme. Britenes splitt og
hersk teknikk er den historiske bakgrunnen for dagens blodige borgerkrig.
I disse tider er det også verdt å merke seg at det finnes eksempler på at
flere nasjoner lever fredelig side om side innen en stat.

OVERNASJONALISME
Rasisme
Er ikke rasisme nasjonalisme ført videre til sitt logiske endepunkt? Mitt svar
er nei. Rasismen er en ovemasjonal bevegelse. I rasistisk ideologi står rase
mot rase på tvers av landegrenser. I nazistisk ideologi var den ariske rasen
overordnet nasjonale grenser. Hitler ønsket et germansk imperium basert på
den ariske rasen. Som kjent inkluderte Hitler nordmenn i den ariske rasen. For
Hitler var den nasjonale motstanden i Norge både et praktisk og et ideologisk
problem. Dagens nynazisme har på samme måte et ovemasjonalt preg. Det
eksisterer i dag et nettverk av nynazistiske grupper på tvers av landegrenser
i Europa og Nord-Amerika.
De såkalte «nasjonalistene» i Norge er snarere rasister enn nasjonalister.
Riktignok beskriver de seg selv som forsvarere av norsk kultur og væremåte,
men det er god grunn til å tro at de seiler under falsk flagg:
hvis det er forsvaret for norsk kultur som opptar dem, burde de snarere
protestere mot amerikaniseringen av norsk massekultur enn innflytelsen
fra en liten gruppe innvandrere. Satt på spissen kan en hevde at Levis
Strauss alene påvirker norsk kultur mer enn alle innvandrerne til sammen,
hvorfor deltar de såkalte norske nasjonalistene i svenske høyreekstremisters feiring av Carl den 12. som fait i krig mot Norge?
Dette betyr at det analytisk er riktig å skille mellom nasjonalisme og rasisme.
Samtidig er det viktig å peke på to ting. For det første: det finnes nasjonalister
som også er rasister. For det andre: både nasjonalisme og rasisme skaper et
skille mellom «vi» og «dem». Behandlingen av en utgruppe kan være like
umenneskelig enten denne gruppen er definert ut fra hudfarge, språk eller for
den del seksuell legning, klassetilhørighet eller mentale handikap.

Universell individualisme
Tenkning om medfødte ukrenkelige menneskerettigheter er en form for
universell individualisme. I denne tenkningen settes individets rettigheter over
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kollektivets (f.eks. nasjonens) rettigheter. I forskning om etnisk diskriminering
framheves ofte individualisering som botemiddel. Tankegangen er at når en
lærer å se Per Svensson som individ adskilt fra gruppen svensker, vil en slutte
å diskriminere.
En slik universell individualisme er problematisk av flere grunner. For det
første er denne individualismen typisk for den vestlige kulturkretsen. Det betyr
ikke at den er moralsk uholdbar, men det betyr at den vil møte motstand
utenfor denne kulturkretsen. Det andre grunnen til at den er problematisk, er
at den overser at alle mennesker er knyttet til ulike grupper. En stor del av et
individs identitet er det vi kaller en sosial identitet. Når et individ tenker på
seg selv, er medlemskapet i ulike grupper viktig. De fleste som har vokst opp
i en nasjonalstat har en sterk nasjonal identitet. En nasjonal identitet er en
subjektiv bevissthet om
1.
2.
3.
4.
5.

et historisk hjemland (territorium)
felles myter om historisk opphav
en felles offentlig massekultur
samme rettigheter og plikter
felles økonomi

Fordi den nasjonale identiteten er så omfattende og berører viktige områder
av livet, er den også meget motstandsdyktig.5 I lange perioder kan den
nasjonale identiteten være nesten usynlig, men trues den vil den komme
tilsyne som nasjonalisme. Enkelte forskere har forklart etnisk konflikt med
utgangspunkt i sammenhengen mellom nasjonal identitet og psykologiske
behov hos individet. Fordi individets følelse av egenverd henger sammen med
statusen til de gruppene individet identifiserer seg med, vil individet
oppvurdere sin egen gruppe (f.eks. nasjonen) på bekostning av andre grupper.
Det er som i folkeventyret om jegeren og myrsnipa: «Enhver syns best om
sine egne».
Denne teorien er også interessant bl.a. fordi den forklarer hvorfor det ofte
er de mest marginale medlemmene av en gruppe som sterkest framhever
denne gmppens fortreffelighet. Det er med andre ord ikke et paradoks at
mennesker som føler seg tryggest på sin egen etniske identitet også er mest
åpne i møtet med andre nasjoner. Dette er en av grunntankene i folkeretten:
at internasjonalt samarbeid må bygge på gjensidig respekt for nasjonal
egenart. Ingen har rett til å påtvinge et annet folk sin egen kultur. For oss
kolliderer de to prinsippene om universelle menneskeretter og respekt for
nasjonal egenart f.eks. i debatten om omskjæring av kvinner i enkelte
utviklingsland.
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EF
EF representerer en utfordring til den nasjonale identiteten til folk både i
medlemslandene og de mulige medlemslandene. Frykten for at EF-medlemsskap vil fortrenge den nasjonale egenarten og kulturen er størst i Norge,
Danmark og Storbritannia og minst i Italia, Belgia og Spania. (De tre siste
landene er preget av betydelige regionale spenninger).
EF er med andre ord et ovemasjonalt system, men er det internasjonalistiskl Sett fra USA og Japan er EF en rival i striden om det økonomiske og
politiske hegemoniet i verdenssamfunnet. Europa forsøker å gjenvinne den
rollen det hadde inntil 2. verdenskrig. Sett fra utviklingslandene er EF en
tollmur som beskytter sine egne produsenter mot konkurranse fra u-landene
på samme måte som de «gamle» europeiske nasjonalstatene gjorde.
I dag eksisterer det ingen europeisk identitet. Flertallet av de som bor i
EF-landene identifiserer seg enten med sitt lokalsamfunn eller sitt land. Det
betyr at et forsøk på å skape en unionsstat med like vidtgående fullmakter
som dagens nasjonalstater trolig vil møte massiv folkelig motstand i de fleste
EF-land. Jaques Delors’ og andre sosialdemokraters unions-visjon (en stat
med makt nok til å styre kapitalkreftene, som Torbjørn Jagland sier) vil neppe
la seg realisere i det første hundreåret. Det er snarere Thatchers visjon om
«Nasjonenes Europa» som er realistisk: Fri flyt av varer, tjenester og kapital
overordnet de fleste andre politiske mål (fordi de er konkurransehindrende
eller konkurransevridende). Selv om EF i dag forsøker å skape en Europaidentitet gjennom felles flagg, Beethovens 9. som unions-hymne osv., kan
dette ikke skjule at europemes felles erfaring først og fremst er krig mot
hverandre, kappløpet om utbytting av koloniene og rivalisering om lederrollen
i Europa, også innefor EF. Det er neppe gjort i en håndvending å skape en
europa-identitet.6 Selv dagens langsomme overføring av makt fra nasjonale
politiske institusjoner til EF-organene vil trolig møte sterkere motstand
etterhvert (Striden om ratifisering av Maastricht-traktaten var et signal om at
selv dagens langsomme integrasjon er i raskeste laget).

Markedskreftene
Det finnes en annen måte å skape en europeisk stat på, som kanskje i mindre
grad vil utfordre de nasjonale identitetene. I verdenssamfunnet er det åpenbart
at de kapitalistiske markedskreftene er den sterkeste homogeniserende kraften.
Kapitalistiske produksjons- og distribusjonsformer vinner fram overalt og fører
med seg ikke bare en kommersiell massekultur, men også bestemte former for
lagdeling, familiemønster, osv. En strategi i EF-integrasjonen som gjeme
kalles «neo-fimksjonell integrasjon»7 baserer seg nettopp på dette. Tanken er

179

at markedskreftene skaper nye økonomiske og sosiale strukturer på tvers av
landegrensene uavhengig av politiske vedtak. Til slutt vil de nasjonale
politiske institusjonene være rene anakronismer: levninger fra en tid med
andre økonomiske og sosiale strukturer. En ønsker med andre ord integrasjon
uten politisk debatt og formelle vedtak.

Internasjonalisme
Internasjonalisme er «en positiv holdning til mellomfolkelig samarbeid utfra
et ønske om å oppnå felles goder»} Denne formen for internasjonalt
samarbeid er ikke noe framtredende trekk i dagens verden. Mye av det som
presenteres som internasjonalisme er blandet opp med andre, mindre edle
motiver. Det gjelder selv de norske TV-innsamlingene til folk i utviklingslan
dene. Som all veldedighet har den to sider: dels den praktiske hjelpen, som
er viktig nok, og dels den bestemte relasjonen mellom giver og mottaker
hjelpen skaper. Giveren kan sole seg i glansen av sin egen fortreffelighet. Av
mottakeren forventes det en ydmyk takk.
(November 1993)

Noter
*

Innlegg på ALLFORSKs rundebordskonferanse om nasjonalisme og internasjona
lisme i Trondheim 12/11-1993.

1) Stein Rokkan har gitt en innsiktsfull beskrivels av denne alliansen (Stat nasjon,
klasse, Universitetforlaget 1989).
2) En noe yngre variant er teorien om samfunnskontrakten: folket avgir makt til
staten/fyrsten i bytte for militær beskyttelse.
3) Snarere var det mange som holdt en ironisk distanse til den nasjonale reisinga.
Diktet «Kultursjå» av dikteren Hans Hylbakk fra Sumadalen harselerer over
«kulturstrevet» til den radikale venstrebevegelsen.
4) Kåre Lunden har (i Nasjon eller Union?, Det Norske Samlaget, 1993) gitt en
instruktiv drøfting av den nasjonale identitetens betydning bl.a. for legitimiteten
til det politiske systemet. Lunden er inspirert av arbeidene til A.D. Smith og
Jiirgen Habermas.
5)

Se Anthony Smith (1993): «A Europe of nations - or the Nation of Europe?»
Journal of Peace Research vol 30. no. 2 pp. 129-135, for en nærmere drøfting av
denne påstanden.

6)

Det er heller ingenting som tyder på at kulturen i de vestlige samfunnene
konvergerer. Resultater fra den internasjonale vediundersøkelsens andre bølge
(Ester et al. 1993: The Individualizing Society. Value Change in Europe and North
America, Tilburg University Press) viser tilnærming på noen områder, økte
forskjeller på andre.

7)

Se Gordon Smith: Politics in Western Europe, Holmes & Meier, 1989, kap. 10.

8)

Definisjonen er gitt i Norsk samfunns leksikon (Pax, 1987) side 182.
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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. EFmotstandeme 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 tilbakeliggende, er det andre store nei-partiet blitt fremstilt som mer usikkert i sin EUmotstand. 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
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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» neiargumenter. (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 politiskdemokratisk. 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 vitaliserende 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 statlighet, 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 statsgrunnleggelsens 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 førpolitisk 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 kommunikasjonsrammen 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 avgjørelsesprosedyrer?

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 integrasjonsideologi 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

190

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 FORFATNINGSFORMENE
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.
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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-
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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
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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)

Noter
1) «Norge er på ingen måte nødt til å bli medlem ut fra økonomiske argumenter»,
hevdet økonomiprofessor og EF-tilhenger Victor Normann allerede i 1989. Intervju
i Klassekampen 1.4.89. Det synes som dette er blitt et mer og mer utbredt
synspunkt.
2) Kyrre Lekve: «Hva slags EF-nei?» Kronikk i Klassekampen 13.10.93. Når jeg her
tar utgangspunkt i Lekves kronikk er det ikke ut fra noe spesielt ønske om å
markere meg mot han, som jeg i mange spørsmål står nær politisk sett. Grunnen
er at han må oppfattes som representativ for en forholdsvis stor gruppe SV og SUere.
3) Se i denne sammenhengen avslutninga av min artikkel om Europa-begrepet i
Vardøger 20, 1992.
4)
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handling, f.eks. gjennom en grunnlovgivende forsamling eller - det normale i
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nemlig folket som politisk-aksjonsdyktig enhet med bevisstheten om egen politisk
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omtaler av den nasjonale bevegelse i Norge.
7) Jfr. Alexander J. Motyl: «The Modernity of Nationalism: Nation, States and
Nation-States in the Contemporary World.» Journal of International Affairs Vol.
45, 1992 s. 307-324.
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Future of Europe.» Praxis International, Vol. 12 no. 1, 1992 s. 3. - Forøvrig er
denne artikkelen et interessant eksempel på hvordan en ledende, venstreorientert
tysk teoretiker som er grunnleggende positiv til samarbeid i Europa og en tysk
«vestorientering» som motvekt mot alle tendenser til en nasjonalistisk «Sonderweg», utvikler teoretiske premisser som gir grunnlag for en kritikk av EU, spesiellt
den manglende politisk-demokratiske dimensjonen i EU.
9) Jfr. Kåre Tønneson: «Mennsekrettighetserklæringene i det attende århundre og den
norske grunnlov.» Tidsskrift for rettsvitenskap Bd. 103, 1990 s. 30-38.
10) Habermas, op.cit.
11) J. A. Seip: Utsikt over Norges historie I, Oslo 1974 s. 51.
12) J.A.Seip: Utsikt over Norges historie /, s. 59.
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slik løsrivelsesrett i sin ideelle kontraktsituasjon. Jfr. Buchanan s. 348.
17) At denne folkeviljen hindres i sin realisering av priviligerte eliter innenlands og
av internasjonale maktstrukturer, er en annen sak.
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18) Jfr. Ernst Gellner: Nations and Nationalism, Oxford 1983 s. 39ff.
19) Det skal imidlertid her innrømmes at dette skillet mellom politisk kultur og øvrig
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20) Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge, 7. utg. Oslo 1990, s. 314. EUtilhengeren Helen Bøsterud har indirekte innrømmet at det kan reises tvil om EØSavtalens lovlighet ved å foreslå en grunnlovsendring som går ut på at Norge ikke
må være «tilsluttet» en organisasjon som vi overfører myndighet til. Se Anne
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Se Jens Astrup Seip: Tanke og handling i norsk historie, Oslo 1968 s. 90-141.
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prosedyrer Grunnloven foreskriver - også når disse må «tolkes». Eivind Smith sier:
«Et Storting som ikke selv er bundet av visse rettslige normer, ... er maktesløst.
I dette tilsynelatende paradoks ligger blant annet at Stortinget skylder Grunnloven
sin egen eksistens.» ’us’ og ’politikk’ i det norske statsliv, Oslo 1989, s. 124.
23) Det er imidlertid ikke så enkelt - som bl.a. Helge Seip og Willoch hevdet i
odelstingsdebatten i 1972 - at fordi det ikke finnes grunnlovsregler om
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(kabinettspørsmål etc.) fra de politiske elitene om å sikre monarkiet, men det er
jo nettopp normalsituasjonen ved enhver folkeavstemning der noe reellt står på
spill. Det fratar ikke denne avstemninga dens bindende karakter. Jfr. bl.a. Th. Chr.
Wyller: Christian Michelsen, Oslo 1975, s. 102ff.
24) Ot.prp. 35 (1971-72). Stortingsforhandlinger 1971-72 Bd 4a, s. 2 og 3.
25) Stortingsforhandlinger 1971-72 Bd. 8 (Odels- og Lagtingsforhandlinger) s. 334.
26) Slik statsviteren Knut Heidar gjør i en artikkel kalt «Folkeviljen til besvær» under
siste valgkamp. Dagbladet 3.9.93.
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27) Jfr. Carsten Smith: «Grunnlovsvedtak istedenfor § 93-vedtak». Lov og rett 1972,
s. 290-314.
28) Halvard Bakke: Ut av Europa? Oslo 1992, s. 105-106.
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Hans Ebbing

EF-KAMPEN OG ARBEIDERPARTIETS «FORNYELSE»
Venstresidens perspektiver i lys av EF-striden

Vil EF-kampen gi åpning for en ny, radikal politikk i Norge?
EF-striden har satt Arbeiderpartiet i et «eksistensielt dilemma», som vil
få konsekvenser for dets forhold til fagbevegelsen og dermed for partiets
strategiske plassering i norsk politikk. Partiets taktikk i EF-kampen er å
komme ut av denne klemmen ved å kapsle inn EF-saken som en sær-sak som
skal avgjøres utenfor de normale politiske prosessene - ved å gjøre en
konstitusjonelt rådgivende folkeavstemming bindende.
Ved et nei i folkeavstemmingen har venstresiden, særlig SV, offisielt satt
sin lit til at det vil føre til en «fornyelse» av AP slik at en regjeringskoalisjon
med dette - eventuelt også med Senterpartiet - skal bli mulig.1 Men hvor
realistisk er dette perspektivet? I hvilken grad er muligheten for en radikal
politikk avhengig av en «fornyelse» av AP? Og hva vil konsekvensene for
venstresiden bli dersom resultatet av EF-kampen blir et jal
De grunnleggende årsaker til at AP er kommet inn i sin eksistensielle
klemme er mangfoldige og ligger på flere plan.2 Denne artikkelen har imidler
tid et kortsiktig perspektiv. Den går ikke inn på de «lange bevegelser» i de
økonomiske, klassemessige og ideologiske forutsetningene - nasjonalt og
internasjonalt - for endringer i venstresidens posisjoner. Perspektivet er taktisk
ved at det begrenser seg til å vurdere noen tendenser og muligheter i kjølvan
net av den pågående EF-striden.

Hvis nei
Dagens AP-ledelse har satt all sin kraft og det meste av sin prestisje bak EFtilnærmingen. Søknaden om EF-medlemskap er for den et strategisk veivalg.
Dette veivalget kan ikke omgjøres eller lide nederlag uten at det får konse
kvenser for dagens topp-ledelse. Det er her optimistene på venstresiden ser
muligheten for en «fornyelse» av AP med sikte på et fundament for en
venstreorientert regjering i Norge. Det forutsettes at det vil oppstå et politisk
tomrom i toppen av AP som vil fylles med nye folk og en ny politikk.
En slik situasjon vil nok utløse en tilspisset kamp om makten i partiet. Men
om dette også vil føre til et radikalt skifte i partiets politikk, er et åpent
spørsmål, som avgjøres på en langt mer komplisert og «smertefull» måte enn
ved bare å skifte persongalleri. Skifte av personer kan tvert om være en
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velprøvet metode for å tilsløre at det ikke foretas viktige politiske endringer
og sikre den politiske kontinuitet.
Den tapende ja-til-EF-fløyen står da over for ett av to valg: Ta opp
kampen om å beholde flest mulige, sentrale posisjoner i partiapparatet eller
å gå i passivitet og overlate partiet til nei-siden som så skal forestå den
forutsatte «fornyelse».
Lite tyder på at vi vil få en en forenklet konfrontasjon mellom en ja- og
en nei-fløy i AP etter et nei-flertall som vil rydde grunnen for den etterlengtete fornyelse. For det første vil ikke hele partiledelsen opptre samlet i en slik
situasjon. Ikke alle har involvert seg like sterkt i ja-politikken. Dessuten har
en rekke politikere - både sentralt og i de lokale avdelinger av apparatet lenge gardert seg ved å «tvile seg fram til et ja»3 og på den måten fått bokført
en tvil som kan bli nyttig i de forestående interne kamper etter et eventuelt
nei-flertall. Slik har arkitektene bak dagens strategi sikret seg både kampfeller
og avløsere i den forestående maktkamp hvis de selv må trekke seg fra topp
ledelsen.
Denne forunderlige formen for positiv «tvil» gjenspeiler en grunnleggende
uklar politisk situasjon i partiet. Den «tvilende» ja-konklusjon er på den ene
side i samsvar med det herskende standpunkt i partiapparatet og demonstrerer
den nødvendige lojalitet for å sikre partikarrierene under det nåværende
regime. Samtidig holder den døren åpen for en annen utvei i tilfelle resultatet
skulle bli nei. Ved et nei-flertall er det derfor sannsynlig at et stort antall
partikadre vil benytte seg av denne gardering for å sikre sin egen politiske og
partiets framtid. Ja-«tvilen» er en typisk sosialdemokratisk tvil, partiopportunistenes metode. De utgjør en livskraftig politisk rase. Denne gruppens
«historiske misjon» kan - i den grad den kan sies å ha en slik misjon - bare
være å berge partiet som rammeverk for de individuelle karrierene.
Den politiske helgardering som ja-«tvilen» åpner for, vil bidra til å dempe
de politiske motsetningene innad i partiet. De fremste spissene på ja-siden må
nok trekke seg, men det vil være tilstrekkelig mange «tvilere» tilbake, beredt
til å overta og som nei-folkene kan inngå levelige kompromisser med. Neiffaksjon i partiet, med den lenge etterlengtede dannelsen av Sosialdemokrater
mot EF (SME) står svakere i partiet enn tilsvarende i 1972 (Arbeiderbevegel
sens informasjonskomité om EEC, AIK). Motsetningen er heller ikke så
dyptgående som i 1972. SME har med sin Ja-til-EØS-plattform alt i
utgangspunktet inngått et «strategisk kompromiss» med EF-tilhengeme i form
av et grunnlag for stadig EF-tilpasning. Det er EF-Unionen, den politiske
overbygningen - ikke den økonomisk-sosiale tilpasningsprosessen gjennom
EØS - SME sier nei til. De røster i partiet som etter stortingsvalget 1993 har
luftet tanken om at AP bør trekke EF-søknaden, har gjort dette nettopp med
henvisning til at EØS-avtalen kan utvikles videre.4 Selv om nei-siden i AP og
blant dets velgere rent kvantitativt i dag er større enn i 1972, så står den
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likevel organisatorisk og politisk svakere i partiet. Inge Staldviks situasjon i
AP var betegnede for dette: Verken i stortingsgruppa eller sentralt i partiet var
det et tilstrekkelig sterkt nei-miljø som kunne hindre at han ble isolert i sin
mer grunnleggende, anti-kapitalistiske motstand. Hans overgang til SV skjedde
isolert og med den isolerte motstandens logikk. Kompromissene i AP etter
et eventuelt nei ved folkeavstemmingen vil derfor mer ta form av kompromis
ser mellom enkelt-personer som representanter for løse fløydannelser enn
mellom organiserte fraksjoner og klare politiske linjer.
Partiet vil i en slik situasjon mer enn noen sinne lete etter samlende
lederkandidater. Dette innebærer at nei-folk med store ambisjoner om å lede
AP etter et nei, vil finne det hensiktsmessig nettopp ikke å organisere et nytt
AIK som tufter sin EF-motstand på en radikal sosialdemokratisk posisjon. Det
vil bare gjøre dem til markerte fraksjonsledere slik at de senere vil framstå
som splittelsesmakere, ikke som samlingsfolk. Etter valget 93 er det dessuten
blitt lettere å være EF-motstander i partiet - SME er i realiteten legitimert av
partiets ledelse - slik at den politisk-organisatoriske motstand som alltid er
nødvendig for å utvikle en godt begrunnet opposisjonell politikk innad i et
parti, ikke er tilstede. EF-sakens betydning for AP ble klart sett av Einar
Gerhardsen da han i 1972 - som EF-tilhenger - hevdet at dersom det ikke var
noen kjente EF-motstandere i APs ledelse, burde partiet se til å skaffe seg
noen. SME er det organisatoriske uttrykk for dette - den organisering som kan
forhindre en ny partisplittelse etter et eventuelt nei. Strategien fra både ja- og
nei-siden i partiet er nå å kapsle inn EF-saken, gjøre den til en enkelt-sak som
ikke skaper klare taper-fløyer innad i partiet - uansett utfall av folkeavstem
mingen. Saken skal løftes ut av partiet, ikke avgjøres ved «normale» politiske
prosesser, men utenfor de konstitusjonelle organer: ved direkte demokrati i
folkeavstemmingen! Partiets utenomparlamentariske strategi i EF-saken
skjermer det parlamentariske AP mot skadene som EF-saken ellers kan
forvolde. Valget 1993 var en vellykket øvelse i denne strategien.
Et nei-flertall vil nok bringe nei-folkene i AP moralskt på offensiven. Om
de også kommer politisk på offensiven vil være helt avhengig av at de har en
felles, alternativ politikk. Dette siste er høyst uklart. Det er i dag umulig å vite
hvor en ledende nei-skikkelse og EØS-tilhenger som Rune Gerhardsen egentlig
står i forhold til politisk strategi for et alternativ til dagens AP-politikk. Vi kan
selvsagt ikke se helt bort fra at den positive EØS-holdningen hos en del neifolk er taktisk betinget for å legitimere EF-motstanden og vise vilje til
partienhet. Det kan likevel ikke benektes at den mest velartikulerte EFmotstanderen i AP, Hallvard Bakke, framstår som en schizofren politisk figur
når han samtidig forsvarer de samme økonomiske mekanismene i EØS-avtalen
som han kritiserer i EF-medlemskapet. I så fall vil disse taktiske EØStilhengeme stå moralskt svakt den dagen de - som et ledd i «partifomyelsen»
- også skulle forsøke å formulere en nei-til-EØS-politikk som uttrykk for deres
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egentlige standpunkt. Deres redning ligger i at EØS-avtalen av ulike grunner
går i vasken.
Den strategiske skillelinjen i kampen om samfunnsutviklingen, slik den
kommer til uttrykk gjennom EF-saken, går idag ikke mellom tilhengere og
motstandere av EF-unionen, men mellom ja og nei til EØS. Men et nei til
Unionen er likevel en forutsetning for å et senere nei til EØS. Bare et nei til
Unionen vil kunne åpne opp for en politisk prosess som kan ta med seg EØSavtalen i dragsuget. Slik EØS-saken har utviklet seg, er det lite sannsynlig at
en krise rundt et enkelt EØS-direktiv nå i innspurten av EF-kampen vil kunne
bidra til å velte EØS-avtalen. Isolert sett er Unionen en overbygning - en mer
eller mindre realistisk målsetting som ikke på mange år er nødvendig for
Norges tilpasning til EF-økonomien. Dersom den derimot skulle bli en realitet,
vil Unionen med sine felles politiske institusjoner, sin felles utenriks- og
militærpolitikk og felles valuta få en viktig betydning for den politisk-militære
siden av konkurransekampen med USA og Japan - noe som i neste omgang
kan få store konsekvenser for både den økonomiske utvikling i Europa og for
krig-/fredproblematikken generelt.
Det er de «rene» ja-folkene og ja-«tvileme» som behersker partiapparatet
i AP. Mens nei-folkene i partiet - særlig lokalt og med tilknytning til
fagbevegelsen - nok vil kunne ha SV som et politisk alternativ til AP, dersom
stridighetene i AP ikke blir til å leve med, har ja-siden i sine to varianter intet
annet valg enn fortsatt virksomhet innenfor AP eller å gå i politisk passivitet.
De kan ikke melde seg inn i Høyre. Desto viktigere blir det for dem å forbli
i AP. Mange ja-folk vil derfor være villige til å inngå kompromisser. Dette
vil være desto lettere ettersom hele partiet har et ja-til-EØS i bunn. Dette vil
være ja-«tvilemes» store time. AP vil nok få en ny topp-ledelse, men noen
fornyelse av partiet vil det isolert sett ikke føre til. Et toppfornyet AP vil
snarest mulig forsøke å legge EF-striden bak seg. Det vil forskanse seg mot
opprivende indre motsetninger og kamper. Men på bakgrunn av den sterke
høyre-dreiningen i AP de siste 15 årene, kan en ny, radikal sosialdemokratisk
politikk bare utvikles gjennom slik kamper. En slik politikk kan bare føres av
et parti som har kraft og mot til å ta konfrontasjoner med kapitalkreftene og
deres politiske og organisatoriske miljøer. Det må - sentralt som lokalt - ledes
og formes av partimedlemmer som er villige til å ta sjansen på å ofre sine
partikarrierer til fordel for den nye politikken. Hvor finner vi slike folk i AP
i dag? Og hvilke tilløp til en ny politikk finner vi?
All den stund det i dag - midt under EF-kampen - ikke er tegn til at det
vil utkrystallisere seg en ny indre partikjerne som bygger sin politiske
plattform på et alternativ til EF/EØS-systemets politikk, er det lite sannsynlig
at partiet kort tid etter et nei ved folkeavstemmingen skal utvikle et slikt
alternativ. Noen har pekt på at fornyelsen først vil komme med dagens AUF-
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generasjon. Men hvilken tillit kan vi ha til at den vil fastholde sine radikale
perspektiver på sin veg inn i partiet? Når gjorde AUF det sist?
Utviklingen av en ny partikjerne vil ta lang tid, en prosess gjennom en
kombinasjon av etterdønninger etter EF-kampen og nye politiske saker. En
Rune Gerhardsen vil etter et nei-flertall være interessert i snarest mulig å samle
troppene i partiet som helhet. EF-motstandeme i AP er - om de vil realisere
sine politiske ambisjoner i AP - helt avhengig av at partiet er mest mulig
samlet med minst 35 % av stemmene ved stortingsvalg. Det betyr at skadene
etter EF-kampen må repareres raskest mulig, uten opprivende stridigheter om
«nye» saker. Også spørsmålet om AP skal inngå i regjeringssamarbeid med
SV (og eventuelt SP) etter EF-avstemmingen, vil kunne bli en slik «oppriven
de» sak. Dette gjør SVs vidunderlige forutsetning om et «fornyet» AP enda
mindre realistisk. Typisk nok har Stein Ømhøi, som arkitekten bak formulerin
gene om «et fornyet Arbeiderparti» i uttalelsen fra SVs landsmøte i all
offentlighet erklært at APs storhetstid i norsk politikk er forbi og at partiet vil
lide Venstres skjebne.5 Med andre ord: At SVs forutsetning om «det fomyete
AP» ikke tas særlig alvorlig av de som til slutt anbefalte denne formuleringen.6
Den foreløpige konklusjonen på utviklingen i AP etter et eventuelt neiflertall, er at det ikke vil føre til den fornyelse i AP som optimistene på
venstresiden håper på. Hvis den vil ha regjeringsmakt - noe den bør ville må den derfor satse på egne krefter - utvikle sitt eget alternativ ved bl.a. å
utfordre AP på kontroversielle, strategisk viktige saker.7
En fornyende dynamikk må tvert om tilføres partiet utenfra - først og
fremst fra fagbevegelsen i en dialektikk med konkurrerende politiske
alternativer, for eksempel et fornyet SV, for å holde oss til terminologien.
Dette forutsetter på den andre side at fagbevegelsen er i stand til å trekke de
«riktige» politiske konklusjoner av et nei-flertall og legge opp til et politisk
press mot AP i samsvar med dette: at den politiske linje må legges om, om
ikke i en klart sosialistisk, så i det minste i en radikal, sosialdemokratisk
retning. Bare slik vil AP kunne bringes i den nødvendige konfrontasjon med
kapitalkreftene som vil gjøre det i stand til å fornye seg og hente inn bred
støtte for dette. Da først vil AP - eventuelt i allianse med andre partier - ha
den massebevegelse i ryggen som er nødvendig for dets fornyelse. Spørsmål
er imidlertid om ikke utviklingen i AP er kommet så langt at det ikke lenger
lar seg radikalisere gjennom et press fra fagbevegelsen. For å få et svar på
dette, er det fagbevegelsen, det vil si LOfamilien, som først må radikaliseres
og selvstediggjøres i forhold til AP.
Mye vil derfor være avhengig av hva LO vedtar på den ekstraordinære
kongressen som skal ta standpunkt til EF-saken. Et LO-nei vil gjøre det
vanskeligere for AP å kapsle inn EF-saken fra den parlamentariske scenen slik
som ved stortingsvalget 93. LO er jo som fagbevegelse nødvendigvis en
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utenom-parlamentarisk organisasjon som med et kongress-nei vil svekke
mulighetene for å beskytte partiet mot EF-sakens virkninger gjennom
innkapsling. Et kongress-nei vil gripe direkte inn i APs massebasis som partiet
gjennom valgene fortsatt er avhengig av, selv om dets maktbasis ikke lenger
er fagbevegelsen, men integrasjonen i statsapparatet. I mellomtiden har LO
med sitt utsettelsesvedtak på kongressen i 1993 lagt munnkurv på sin egen
ledelse, mens det er fritt fram for de lavere organisasjonsledd å ta sine
standpunkter og føre de fram - noe de til dels alt har gjort. Det er i denne
sammenhengen at et parti som SV - til venstre for både AP og LO - kan få
en viktig rolle: Som en politisk katalysator som i et utfordrende samspill med
fagbevegelsen og andre makter å formulere den alternative politikk som LO
i sin tur kan utfordre AP med.
Problemet er om SV i kraft av sin ideologiske, sosiale og organisatoriske
sammensetning er i stand til å gjennomføre den dreining mot fagbevegelsen
og politiske avklaring som er nødvendig for at denne dynamikken skal komme
i gang. Er det taktisk i stand til å handle i samsvar med sine programmatiske
målsettinger? Den taktiske usikkeret og «selvutslettelse» som kom til uttrykk
ved partiets håndtering av sitt forhold til AP i valgkampen 93, er i virkelighe
ten symptomatisk for uklare, dels motstridende oppfatninger av partiets rolle
i dagens Norge. Den indre partikulturen, eller mangel på sådann, ikke
programmene, er problemet. SVs rolle som «katalysatoD> i en bred radikaliseringsprosess forutsetter en fornyelse også av dette partiet, en fornyelse som
må kome/ør APs.
Sjansen for et fornyet AP ligger altså i at AP etter nei-flertallet er svakt
og sårbart for press fra et mer selvstendiggjort, radikalisert LO med et fornyet
SV som politisk og ideologisk katalysator. En forutsetning for at SV skal få
en slik rolle er at det i denne prosessen - i sin iver etter å inngå kompromisser
med AP med sikte på regjeringsmakt - i ikke utsletter seg selv som det, fra
en sosialistisk synsvinkel sett, eneste realistiske alternativ i Norge idag. Alle
andre alternativer er enten personfiksert (Erling Folkvords Parti til sterk
Nedsettelse av Råttenskap i den Offentlige Forvaltning osv.), eller ren
sekterisme. Verken RV - der de interne motsetningene er minst like store som
i SV - eller EFPNROF har noe selvstendig program i forhold til SV. SV må
tvert om våge å ta de konfrontasjoner med AP som er nødvendig for å utvikle
den parti-substans som også kan gi det en viktig rolle som et utfordrende
opposisjonsparti, dersom regjeringsmakten lar vente på seg. Det innebærer
dessuten at SV ikke lar seg presse til selvutslettende kompromisser av LO.
Partiets historiske sjanse ligger fortsatt i en balansegang mellom selvstendighet
på grunnlag av et sosialistisk program og en allianse med LO8 i avveining mot
miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre «folkelige» bevegelser.

210

Hvis ja
Dersom resultatet av folkeavstemmingen skulle bli ja, vil det umiddelbart
oppstå et hardt press mot de nei-partiene som har erklært at de ikke automatisk
vil følge avstemmingsresultatet, men som påberoper seg sin rett i henhold til
grunnloven å la Stortinget avgjøre saken på grunnlag av representantenes
selvstendige vurdering og krav om kvalifisert flertall. Enten disse bøyer av for
presset eller opprettholder sitt nei ved den endelige, bindende avstemmingen
i Stortinget, vil konsekvensene for «fornyelsen» av AP på kort sikt bli de
samme: Ja-siden i partiet vant. Noen fornyelse på grunnlag av EF-striden
isolert sett vil det da bestemt ikke være grunnlag for. - Hvor vil da nei-folkene
i AP gå?
Da det ikke fins noen organisert nei-ffaksjon som peker ut over EFtilpasningen gjennom EØS, vil resultatet vanskelig føre til organiserte utbrudd
på landsbasis. Uten tvil vil en del av nei-folkene i AP ha SV som sitt
nærmeste alternativ. Lokalt kan det nok skje en del overganger og utbrudd.
Et ja ved folkeavstemmingen vil øke den politiske avstanden mellom SV og
AP og dermed selvstendiggjøre SV i forhold til AP. Her ligger det muligheter
for SV: Skulle den ekstraordinære LO-kongressen ha bestemt seg for et ja et standpunkt som vil være meget risikabelt for LOs faglige enhet - og
resultatet av folkeavstemmingen også bli ja, vil frustrasjonen med AP/LO i
store deler av fagbevegelsens lavere organisasjonsledd bare øke. Situasjonen
for SV er at enten det blir ja eller nei, vil partiet kunne håve inn en taktisk
gevinsten. Ved et ja, har AP definitivt demonstrert sin allianse med storkapita
len og statsbyråkratiet. Gevinsten for SV ved et nei, forutsetter derimot en
klarere kapitalismekritisk markering av EF- mo ts tanden fo rut fo r folkeavstem
mingen og som bygger på et bredt klasse- og allianseperspektiv. Bare slik kan
SV legge sine egne premisser for EF-motstanden. Bare dette kan føre til en
konsolidering av en radikal røz/-politikk i SV (til forskjell fra radikalmoralismen).9 Uten en slik konsolidering vil det heller ikke skje noen
nødvendig, strategisk fornyelse for venstresiden. Og uten et radikal real
politikk, vil partiet selvsagt ikke ha noe å gjøre i regjeringsallianse med partier
som nødvendigvis må ligge til høyre for det. Men her har vi ingen garantier.
Et ja fra LO-kongressen behøver ikke å hindre et nei i folkeavstemmingen.
Det var dette som skjedde i 1972. Det vil imidlertid være så godt som umulig
for AP å få til et ja i folket uten et ja fra LO-kongressen først. Et nei fra LO
er med andre ord tilstrekkelig til å hindre et ja i folket. Sett på bakgrunn av
den store EF-motstanden som er kommet til uttrykk i LOs lavere organisa
sjonsledd, vil et ja fra LO-kongressen imidlertid «sitte langt inne» og vil - som
i 1972 - tildekke store motsetninger innad i LO-systemet. Det vil hindre den
nødvendige fornyelse av et LO som er samlet. Fornyelsen av LO er med andre
ord avhengig av at LO-kongressen sier nei til EF. Dersom folket sier nei, men
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LO har sagt ja, vil LOs autoritet og evne til nyrekruttering svekkes ytterligere.
LO vil da stille seg på sidelinjen av de folkelige krefter som kan være
utgangspunkt for en mer radikal politikk. Det vil være en tragedie for LO.
Et ja-flertall i folkeavstemmingen, med økt frustrasjon og handlingslam
melse i et LO som sier ja til EF, vil i likhet med et nei-flertali svekke
forholdet mellom LO og AP, men med en annen dynamikk. Et LO som sier
nei til EF, vil selvstendiggjøre seg og ha bedre forutsetninger for å radikalise
re seg. Et slikt LO kan presse både AP og SV. Et LO som sier ja til EF vil
derimot svekke seg som politisk pressorganisasjon. Det faglig-politiske
samarbeidet vil da ha mistet enhver legitimitet nedover i rekkene. Det vil være
redusert til et selskapelig samvær mellom ledelsen i LO og ledelsen i AP og
helt fjerne muligheten for en fornyelse av AP. I en slik situasjon vil de
regjeringssøkende krefter i AP ha lite å tape på å gå i koalisasjon (fonuftsekteskap) med Høyre, slik tidligere Jern og Metall-formann Lars Skytøen er
inne på i sine memoarer. Et ja-flertall vil gi en ren ja-regjering - dersom da
ikke ett eller flere av nei-partiene er villige til på rekordtid i Det Nasjonale
Samholdets navn å glemme EF-striden til fordel for noen regjeringstaburetter
sammen med AP.
Konklusjonen blir i alle fall at et eventuelt ja-flertall vil forsterke høyretendensene i AP og svekke dets massebasis i fagbevegelsen. AP vil da definitivt - ha opphørt å være et sosialdemokratisk parti i den skandinaviske
betydningen av ordet. Det er ingen grunn til å glede seg over en slik utvikling,
for vi har'ingen garantier for at dette blir kompensert med en radikalisert og
styrket fagbevegelse i samspill med en venstre-allianse på offensiven.

SV
Deter viktig at APs høyredreining og historiske tilbakegang finner sin politiske
kompensasjon for arbeiderbevegelsen som helhet. Bare et radikalt, real-politisk
SV vil kunne yte denne kompensasjon og kanskje til og med bringe bevegelsen
på offensiven igjen gjennom en ny allianse. Men som nevnt ovenfor, har vi
ingen garantier for at det virkelig kommer til å gå slik. Dersom LO splittes
og SV ikke gjennomgår den omtalte fornyelse, vil EF-kampen - selv med en
nei-seier - kunne ende med et strategisk tilbakeslag og dermed for de andre
bevegelser som er avhengige av en ny allianse med arbeiderklassen for å nå
sine mål (særlig miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen). Det kan derfor være
nødvendig å si noe om SV.
Som organisasjon er SV et kvalitativt annet parti enn AP. AP ble i
utgangspunktet skapt av arbeiderklassen gjennom en lang klassekampperiode
etter et klassisk mønster - rundt et industri-, land- og anleggesproletariat i
allianse med småbrukere og etterhvert lavere funksjonærsjikt, i et nært forhold
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til fagorganiseringen av arbeiderklassen. Denne perioden når sitt høydepunkt
i midten av 30-årene. Etter 1945 med AP som det stabile regjeringsbærende,
til dels statsbærende parti, endrer det sin karakter både med hensyn til
rekrutteringsmekanismer, måten å ta opp i seg arbeidklassens erfaringer på,
mobilisering, organisatorisk utvikling og politisk allianser. EF-spørsmålet er
den store saken som illustrerer endringen fra Johan Nygaardsvolds folkesosialdemokrati til Gro Harlem Brundtlands statø-sosialdemokrati.
S V er et produkt av en helt annen prosess: ikke organiserte klassekamper,
men løse folkelige allianser rundt sentrale politiske spørsmål (kamp mot Avåpen, anti-imperialisme/NATO, EF-saken, kvinnepolitikk, miljøsaker) uten
«selvinnlysende» klassekarakter, slik som for eksempel kampen for fagorgani
sering (tariffavtaler) og kortere normalarbeidsdag var det i APs oppbyggingsperiode. Rekrutteringen til SV har derfor ikke skjedd ut fra noen klar
klassebevegelse, eller gjennom klassekamper som etterlater seg kollektive
erfaringer over tid, men ut fra opposisjonelle saker til venstre i den politiske
skala uten alltid noen selvinnlysende indre sammenheng.10 Den mest radikale
miljøaktivist kan ha et reaksjonært kvinnesyn eller være tilhenger av NATO.
EF-saken viser at den tradisjonelle arbeiderklasserekrutteringen til AP - og det
nære forholdet til LO - ikke har vært noen garanti for at AP skulle befinne
seg til venstre på den politiske skålen. Nytt rekrutteringsgrunnlag har svekket
arbeiderinnflytelsen på partiets politikk. Ulike arbeidergruppers økonomiske
interesser i EF-saken kan dessuten være motstridende.
SVs radikalisme har overlevet ved at enkelte politiske standpunkter, for
eksempel til NATO og dels EF-saken, har fungert som politiske «knagger»
som åpner opp for en mer sammenhengende venstre-radikalisme ut fra en noe
dypere forståelse av de sammenhenger som objektivt er til stede. Her har
imperialismeforståelsen spilt en viktig rolle og SVs radikalisme vil være helt
avhengig av at en slik forståelse opprettholdes og utvikles. Partiets radikalisme
og solidariske holdninger er derfor i utpreget grad intellektuelt og moralskt
begrunnet, mens APs fordums radikalisme vesentlig var knyttet til klassebe
vissthet (Einar Gerhardsen snakket om klassefølelse) og praktisk solidaritet
gjennom fagforeningene. Å hevde at «SV er det som AP engang var»11 er like
galt som å hevde at Gro Harlem Brundtland fører partiet fra Nygaardsvold
videre.
Mangelen på klar «klassebasis» for SVs radikalisme gjør den mer utsatt
for svingninger i de ideologiske konjunkturene og politiske moter. Det er bl.a.
de tendenser til Ja-til-EF som er tilstede i SV særlig i visse urbane strøk,
uttrykk for. Rekrutteringen har alltid vær utpreget «individualistisk». Det er
både en styrke og en svakhet - en styrke forsåvidt som medlemmene er mer
selvstendige enn i de fleste andre partier, en svakhet forsåvidt som dette
svekker den handligsrettede felleskapsfølelsen. Valgresultatet i 1993 viste at
partiet har problemer med å finne sin identitet i forhold til AP - både
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strategisk og taktisk. Den kvantitative vekst i velgeroppslutningen 1989-92 ga
langt fra noen tilsvarende vekst i organisasjonen. Gjennomsnittsalderen i på
partiets landsmøte i 1993 er nokså nøyaktig 2 år høyere enn på landsmøtet i
1991. Organisasjonens indre liv er slappere enn i 1970-årene da dagens
partikjerne fram til idag ble dannet. Oppfølgingen av de parlamentariske
forpliktelsene på kommunalt og fylkeskommunalt nivå har slukt opp partior
ganisasjonen slik at det nesten ikke er krefter igjen til å drive systematisk
organisasjonsarbeid, skolering og utenomparlamentartisk arbeid med
forbindelseslinjer tilbake til partiet. Dette svekker i neste omgang partikjernen.
Det er SP - ikke SV - som dominerer organisasjonen Nei til EF lokalt. 1 197072 spilte det da langt mindre SF en mye mer aktiv politisk og praktisk rolle
innad i Folkebevegelsen mot EEC enn SV gjør i dag.
Partiets framgang i perioden 1989-92 var i stor grad gjort avhengig av en
formidling gjennom media, særlig TV, j.fr. «Solheim-effekten». Velgertilslutningen til partiet skjer i større grad som respons på medie-utspill i
enkeltsaker enn gjennom bevisstgjøringsprosesser ved deltakelse i organisa
toriske kamper, diskusjoner, skolering. Dette gjør partiet særlig sårbart når det
møter motstand som gjør det usikkert og famlende som ved valget 93. En
konsolidering av en radikal, kapitalismekritisk politikk må skje mer eller
mindre på tvers av - og i opposisjon til - de markeds styrte medias formidling.
Dette er helt grunnleggende for et parti som vil bygge sin politikk på en
kritisk, opposisjonell samfunnsforståelse. Partiorganisasjonen er idag lite
effektiv som et redskap for å utvikle medlemmenes standpunkter og politiske
holdninger. I perioden 1989-93 utviklet partiledelsen i stor grad politikken via
media og innhentet sin støtte over TV-skjermen i stedet for gjennom den
kronglete, møysommelige og motsetningfylte veien gjennom organisasjonen
og medlemmenes hoder og hender. Valgnederlaget i 1993 var trolig nødvendig
for å unngå at partiet til slutt skal bli et rent medie-parti. Et slikt parti er
udemokratisk, dets åpenhet og liberalitet har egentlig ingen betyding for
utviklingen av politikken. Den utformes i de innerste, uformelle kretser - i
relasjon til medieutspillene. Organisasjonens oppgave blir å være en
valgkamporganisasjon som skal sikre partiledelsen gjenvalg til maktposisjoner
i statens folkevalgte organer.
Dette er imidlertid ikke bare SVs problem - men problemet for et hvilket
som helst venstreside-parti i Norge (og Europa). SVs situasjon er - i
internasjonal sammenheng - faktisk ganske «avansert» sammenlignet med
tilsvarende partidannelser i de fleste europeiske land. Venstresidens utgangs
punkt her er likevel bedre enn i mange andre land - hvilket forteller oss hvor
svakt den står i Europa generelt. Den folkelige, demokratiske opposisjon som
kommer til uttrykk gjennom EF-motstanden, burde derfor være et godt
utgangspunkt for SV. Utnyttelsen av dette vil imidlertid være helt avhengig
av partiets taktiske dyktighet - under forutsetning av at det fins en noenlunde
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felles strategisk forståelse i partiets ledelse og at denne har bred oppslutning

i partiet. Det er her samarbeidsinvittene til AP de siste to årene - profilert
gjenom medieutspill ikke gjennom interne diskusjoner12 - virker så tvetydige.
Landsmøtet i 1993 demonstrerte at det ute i organisasjonen - det vil si
utenfor sentralstyret og landsstyret - var en sterk motstand mot en strategi for
regjeringsmakt uten først å avklare EØS-saken i forhold til et mulig
regjeringssamarbeid med AP. Også i deler av stortingsgruppa var motstanden
stor - uten at dette kom åpent til uttrykk. Etter hvert som landsmøtet nærmet
seg - og dels under landsmøtetet - begynte nervøsiteten å spre seg i partiledel
sen. Underhånden-undersøkelser i fylkes-delegasjonene viste at ca. halvparten
av delegatene ville ved en kampvotering ikke godta at EØS-saken ble en
unevnt forutsetning for et mulig regjeringssamarbeid. Møtet samlet seg til slutt
om et kompromiss som i realiteten - det vil si så lenge AP er et EØS-parti
- gjør det umulig for SV å innlede forhandlinger om regjeringssamarbeid uten
å sette seg opp mot landsmøtets vedtak.
SVs forhold til strategien om en samarbeidsregjering med AP viser partiets
svakhet og styrke via de mekanismene som er nevnt ovenfor: På den en side
konflikten mellom kvantitativ velgerframgang 1989-92 og organisatorisk
stagnasjon og ideologisk usikkerhet etter «kommunismens sammenbrudd» på
den andre. Mellom et stadig mer medieformildet parti og en partikjerne av
selvstendige landsmøtedelegater, mellom partiets medie-oligarki sentralt og
radikale «instinkter» i viktige deler av medlemsstokken i lokallag utenfor Oslo
området. (Oslo er en provins som oftere herjes av ideologiske konjunk
tursvingninger og moteretninger enn resten av landet.) Den geografiske og
dermed miljømessige plasseringen av partiets sentrale apparat vil derfor alltid
være en kilde til konflikter.
På denne bakgrunn skulle det være tilstrekkelig klart at en svekkelse av
Ap gjennom EF-saken ikke automatisk vil føre til en styrking av venstresiden.

Arbeiderpartiets siste sjanse: forstyrrende momenter eller statsmanns
kunst?
Den politiske utviklingen ved de skisserte alternativene ovenfor er selvsagt
hypotetiske. Det er en erklært regel for realpolitikere aldri å svare på
hypotetiske spørsmål. Realpolitikeren - enten hun befinner seg i AP eller SV
- vil derfor nødig beveges til offentlig å ta standpunkt til de to hovedal
ternativene som her er skissert. Det ville kunne gi andre realpolitikere for
mange informasjoner om hvilken taktikk det legges opp til. De vil normalt
heller ikke bli drøftet i organiserte former - som regel bare uformelt: Noen
av oss snakker sammen. I den realpolitiske grunnlov er politikk imidlertid
definert som det muliges kunst. En politikers dyktighet er derfor avhengig av
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evnen til å tenke gjennom de realistiske, men ikke desto mindre hypotetiske
muligheter. Det følger av politikk som det muliges kunst. Ingen er derfor mer
avhengig av gode politiske hypoteser enn den som har ambisjoner som
realpolitiker. Så får vurderingen av den aktuelle situasjon avgjøre om det er
formålstjenlig eller ikke for realpolitikeren å ta offentlig standpunkt til de
hypotetiske spørsmål som melder seg.
De to skisserte mulighetene som realpolitikeme i LO, AP og SV må
forholde seg til i sine taktiske overlegninger, forutsetter «normale» forløp i
utviklingen av EF-kampen, det vil si et forløp hvor regjeringens maksime om
at «Norge ikke har en fisk å gi» gjelder. Med dette menes at det ikke oppstår
en internasjonal situasjon som skaper stor usikkerhet ved at sikkerhetspolitiske
problemstillinger kastes inn i EF-striden gjennom de internasjonale politiske
begivenhetenes gang. Jeg tenker her først og fremst på muligheten av at
situasjonen i Russland/Øst-Europa kommer ut av kontroll og det gjenoppvekkes
et NATO-syndrom i det norske folk, der EF med sitt forsvarspolitiske
samarbeid i Vestunionen har erstattet NATO/USA. I en slik situasjon har Neisiden tapt. Da nytter ingen nei-til-EF-argumenter lenger. For freden er uten
tvil en fisk verdt.
Det sikkerhetspolitiske argumentet har selvsagt lenge vært tilstede i EFdebatten, og det vil bli forsøkt utnyttet til siste trevl etterhvert som folkeav
stemmingen nærmer seg. Men det vil ikke få tyngde uten at det oppstår en
«situasjon» i Russland og omegn som kan utnyttes for alt hva den er verdt.
Et ja-flertall på en slik bakgrunn vil legge helt nye premisser for utviklingen
av AP og i norsk politikk generelt. Det vil være redningsplanken ikke bare for
dagens topp-ledelse i AP, men for AP som et konsolidert, virkelig høyresosialdemokratisk parti.
Men ingen av de nevnte alternativene behøver å oppstå: Både utviklingen
i EF og i Norges forhandlinger om medlemskap kan gå slik at forhandlings
prosessen bryter sammen - eller blir brutt som resultat av en bevisst politisk
beslutning av den norske regjering: Motstanden mot medlemskap blir så stor
og resultatet av forhandlingene ser ut til å bli så dårlig at regjeringen finner
det klokest å bryte forhandlingene på en eller annen «god» sak som ikke
etterlater regjeringen med et ufordøyelig prestisjenederlag. Når regjeringen i
sitt indre har erkjent at slaget er tapt - men ikke offisielt innrømmet det - er
det bare den «gode» saken som mangler - fisk, olje, melk eller alle tre.
I en slik situasjon, der regjeringen trekker søknaden om medlemskap, vil
dette raskt framstå som en «heroisk», uselvisk og modig handling i Den
Nasjonale Enhetens navn. Reprisen på den «nasjonale ulykke» fra 1972 med
en tilspisset EF-kamp som splitter både partier og familier, vil være unngått.
Et praktisk talt samlet AP og Nei-side vil juble. Ja-siden utenfor AP, det vil
si i Høyre og i Europabevegelsen, vil også i det stille trekke et lettelsens sukk
- selv om den for ordens skyld offisielt vil måtte beklage regjeringens
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handling. I en slik allmenn tilstand av nasjonal lettelse behøver ikke APregjeringen å innrømme noe nederlag. Den kan da bruke nei-sidens hovedar
gument i samband med striden om å følge et knapt ja-flertall i folkeavstem
mingen til det ytterste: Det norske folk kan ikke slutte seg til EF som en sterkt
splittet nasjon! Regjeringens retrett vil da framstå som stor statsmannskunst,
en klok handling, hvor den har ofret sitt partistandpunkt til fordel for Den
Nasjonale Samling i Krisens stund! AP vil raskt vinne tilbake store velgerska
rer og forholdene vil igjen normaliseres for noen år - samtidig som regjeringen
kan føre videre sin EF-tilpasning i praktisk politikk - for så å fremme en ny
søknad om medlemskap når tiden virkelig blir moden.
Forholdene for norsk kapitalisme gjør ikke EF-medlemskap til en
nødvendighet for fortsatt kapitalakkumulasjon. En oppgivelse av EF-prosjektet
i denne omgang vil derfor ikke skape uholdbare konfrontasjoner med de
dominerende kapitalgrupper. Norges plassering i den internasjonale arbeidsde
lingen ligger tilnærmet «fast» med eller uten medlemskap. De tunge delene
av eksportrettet, vareproduserende industri vil - uten medlemskap - ha de
samme markedsvilkår for sine varer dersom EØS-avtalen trer i kraft, og
tilnærmet de samme vilkår dersom den ikke trer i kraft (frihandelsavtale).
Produsentene for hjemmemarkedet har ingen objektive interesser av
medlemskap. Og når det gjelder kapitalbevegelsene, er disse alt så liberalisert
at de norske kapitalgrupper som har overskuddskapital å eksportere, vil finne
åpninger for dette. (Ikke en gang EØS-avtalen er her nødvendig). EFmedlemskapet ville trolig gjøre slik flytting av kapital lettere med sikte på
innhenting av profitt i en mer internasjonal sammenheng. Men det er ikke
avgjørende. Det er derfor ingen tunge, økonomiske forhold i norsk kapitalisme
som objektivt sett skulle gjøre en retrett i EF-saken vanskelig. EF kommer
heller ikke til å legge press på Norge for at det skal opprettholde sin søknad
om medlemskap. Retretten vil ikke skape internasjonale forviklinger i det hele
tatt.
Resultatet av stortingsvalget 93 viser også at de innenlandske hindringene
for medlemskap er blitt høyere. Til og med enkelte røster i Høyre har kort tid
etter valget antydet at regjeringen bør trekke EF-søknaden.13 EF-prosjektet til
sosialdemokratiet er først og fremst et spørsmål om politisk strategi for et parti
som skifter sin basis fra den organiserte arbeiderklasse til det moderne,
sammensatte og omfattende statsapparatet, ikke en nødvendighet for norsk,
«seriøs kapitalisme»14, som har blomstret utmerket fra sin plass i den
internasjonale arbeidsdelingen - uten EF-medlemskap.
Statsmannskunsten som ville utøves med en retrett i EF-saken, er derfor
utelukkende et spørsmål om «den subjektive faktor» i den innerste krets i
maktapparatet i AP: Handlingen kan bare gjennomføres dersom all prestisjefølelse i EF-prosjektet er skjøvet til side for det overordnete, objektive formål å
redde AP som et stort masseparti og dermed som stabil inngangsdør til den
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politiske makt i den moderne staten. Dersom AP ikke lykkes i å kapsle inn
EF-saken, vil dets rolle som selvstendig regjeringsparti opphøre i overskuelig
framtid, enten avstemmingsresultatet blir ja eller nei. Det må - om det fortsatt
vil ha regjeringsmakt - da dele regjeringsmakten med andre. Som det partiet
som redder nasjonen fra indre splid og kaos (som det selv har lagt opp til!),
vil det derimot ha sikret sin maktbase i overskuelig framtid og bidradd til den
etterlengtede normalisering av de politiske forhold.
Det springende punkt blir om den innerste krets i AP, og da særlig
ststsministeren, har de personlige kvaliteter som er nødvendige for å gjøre
denne «heroiske» retrett.15 Arbeiderpartiet er gjennom EF-kampen kommet til
det siste punkt før «the point of no return»: Dersom partiet ikke finner en sak
å snu på, vil det med EF-saken ha avsluttet sin tid som et sosialdemokratisk
masseparti. Beslutningen ligger da hos Gro Harlem Brundtland. Innkapslingsstrategien har derimot til hensikt å unngå at saken blir satt på spissen på denne
måten.
(Oktober 1993)

Noter
1) SVs landsmøte 1993 vedtok en uttalelse der det bl.a. heter: «SV vil bidra til å
bygge en allianse med et fornyet Ap - en allianse der også SP kan delta.» Denne
alliansen tenkes som det parlamentariske grunnlag for en ny regjering som SV vil
bruke til «å stanse EF-tilpasningen og legge grunnlag for et alternativt økonomisk
system til markedsliberalismen».
2) Tidligere nummer av Vardøger har berørt denne årskassammenhengen, se særlig
nr. 11, 14, 15 og 18.
3) Begrepet å tvile fører i samsvar med vanlig språkbruk til et nei: Resultatet av tvil
er en negativ konklusjon. Tvilen retter seg mot «det positive», mot ja-standpunktene. Tvilen er nei-ets svangerskap. A tvile seg fram til et Ja er ikke bare å øve vold
mot folks naturlige språkfølelse: Det demonstrer også maktens språk i det politiske
Norge.
4) Rune Gerhardsen og Gunnar Mathiesen (Finmark) i Dagbladet 15.09.93.
5) Utspill i stortingsvalgkampen 1993, NTB-melding 10.08.1993, jfr. Klassekampen
samme dato. Se også Ny Tid 20. aug. 1993.
6) Det forhold at denne forutsetningen ikke kan oppfylles, var en av grunnene til at
undertegnede, som en av aktørene bak landsmøtekompromisset, kunne støtte den
omtalte formuleringen. Den betyr kort og godt at det er umulig for de mest
regjeringsvillige i SV å gå i forhandlinger med AP om regjeringsmakt uten å sette
seg opp mot landsmøtets vedtak. Valgkamputspillet i august 93 om samarbeid med
AP har imidlertid gitt oss en påminning om at det er sterke krefter i SVs ledelse
som kunne være villige til å gjøre nettopp dette. En positiv erfaring med det
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sørgelige valgresultatet for SV er at slike tanker idag må fortone seg som den rene
utopi selv for de mest regjeringskåte i SV. Det kan bli SVs redning.
7) Det dreier seg først og fremst om å erobre og utvikle styringsmidler for en
økonomisk politikk for «mer plan og mindre marked».
8) Dersom denne analysen er feil og AP virkelig gjennomgår en fornyelse uten å
miste for mye av sin størrelse, vil det oppstå en virkelig hypotetisk situasjon med
to sosialistiske/venstresosialdemokratiske partier i Norge. Vil det virkelig være plass
til det? Eller vil de bli slått sammen? Er det SV eller AP som i så fall skal
nedlegges og gå opp i det andre? Eller et helt nytt, tredje parti? Dette er det
nytteløst å spekulere over. Dert er altså en forskjell mellom gode og dårlige
politiske hypoteser.
9) Demokratisk realpolitikk - d.v.s. politikk som forholder seg til virkeligheten for
å forandre den med de demokratiske maktmidler som erobres og i samsvar med
det politiske mandat (program) et parti har fått fra sine tilhengere, er i lengden den
eneste formen for moralsk forsvarlig politikk.
10) Høyre/venstre-skalaen i politikken følger ikke automatisk klassemotsetningene og
har derfor en gyldighet realtivt uavhengig av disse. Skalaen har både en dimensjon
knyttet til ulike organisasjonspraksiser (f.eks. demokratioppfatninger), en moralsk
dimensjon (privatisert, individualisert) versus samfunnsmessig (kollektiv)
moralkodeks og en kunnskapsmessig (f.eks. forståelsen av eiendoms- og
produksjonsforholdenes betydning for nødvendigheten/muligheten av samfunns
endring/forsvar av det bestående). Selv om disse dimensjonene «i siste instans»
kan føres tilbake til (økonomiske) klassemotsetninger, er det ingen selvfølgelig
sammenheng mellom individenes politiske standpunkter og klassetilhørighet.
11) Bl.a. Kjellbjørg Lunde i offentlig debatt i Arbeiderbladet 27.02.93. Carl I. Hagen
påstod i 1989 det samme om Fremskrittspartiet, så her er historieløsheten virkelig
tverrpolitisk fundert.
12) Et utkast til samarbeidsutpillet i valgkampen 93, som svekket SVs selvstendige
profil, var delt ut til deler av pressen/NRK selv før sentralstyret hadde fått
anledning til å diskutere og vedta det. Utkastet gikk ut over rammene for
samarbeid som lå i landsmøtets kompromissvedtak.
13) Tromsøs tidligere Høyre-ordfører og sentral Høyrepolitiker, E. Rian i NRK
16.09.93.
14) Erik Solheims formulering fra sitt innledningsforedrag på SVs landsmøte 1993.
15) Sett fra en historie-teoretisk synsvinkel er denne situasjonen interessant: Den kan
betraktes som en test på hvilken rolle en politikers personlighet kan spille i det
historiske forløp og hvilke vilkår som må være oppfylt for at en slik forklarings
faktor skal ha vitenskapelig interesse.
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(med-)ansvar for flere numre og bidradd med mange artikler.
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Hans Ebbing, som leder Kontoret for utbygging og eiendomsforvaltning ved
Universitetet i Bergen, er medlem av Vardøgers redaksjon. Han har skrevet en rekke
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KLANGFARVER MOT EU
Nei til EU Sør-Trøndelag har fått en stor gave av Håkon Bleken: en hånd
trykket serigrafi i 100 eksemplarer med tittelen "Klangfarver i moll". Med
denne gaven vil Bleken hjelpe Nei til EU Sør-Trøndelag å rette opp sin
miserable økonomi, slik at organisasjonen kan bli mer effektiv i sitt arbeid for
å hindre norsk EU-medlemskap.
Bildet (51x61cm) som koster kr. 3500,- innrammet, er utstilt på Nei til EU
Sør-Trøndelag sitt kontor i Kongensgt. 30, Trondheim. Det kan bestilles på tlf.
73-534877, mandag - fredag kl. 13.00 - 15.00.
Nå har Håkon Bleken gjort sitt, og det er opp til oss som liker billedkunst og
misliker at Norge blir medlem i EU, å følge opp. Kjøp straks et av Blekens
bilder, så har du et vakkert og varig minne om ditt bidrag til kampen mot
norsk EU-medlemskap 1994.
Vennlig hilsen
Styret for Nei til EU Sør-Trøndelag

Nei til EU Sør-Trøndelag
Kongens gt. 30
7012 TRONDHEIM
Med dette bestiller jeg...... eks. av Håkon Blekens bilde "Klangfarver i moll".
Hvis det er mulig, vil jeg helst ha bilde nr............ i serien. Dere kan kontakte
meg på tlf......................................

for avtale om avhenting/bringing av bildet.

Navn............................................................................................................................
Gate/vei............................................................................................................ ...........

Postnr./adr............................................................................................................
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RABOTYAGI
In Russia today, the formal term for "workers" is
seldom used. The word rabochii, once trumpeted
by every government agency, has been replaced
on the street by the informal, disparaging slang
term rabolyagi.

Perestroika and After
Viewed from Below
Rabotyagi: Perestroika and After Viewed from
Below presents interviews with ordinary men and

women who speak of life inside and outside the
factories of Gorbachev's USSR and Yeltsin's Russia,
as well as newly independent Ukraine and Belarus.

Interviews with Workers
in the Former Soviet Union
Through a series of nineteen interviews conducted
between July 1988 and July 1993, their narratives
shed important new light on the evolution of the
economic and political situation in the final years
of the Soviet Union and the first years of the
"transition to the market."
$16.00 PB8782paper/288 pp.

DAVID MANDEL
Monthly Review Press, 122 West 27th Street, New York NY 10001
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VARDØGER 20
februar 1992
EF - fra fellesmarked til forbundsstat? (I)
Hvilke økonomiske og politiske krefter driver fram det europeiske unionspro
sjektet? Hvilke samfunnsgrupper har fordeler av etableringen av "det indre
marked” og den økonomiske og politiske union, og hvem er taperne? Er EU
et prosjekt for å "styre kapitalkreftene"? Eller er det heller et program for
økonomisk liberalisering og deregulering der politikken underordnes
storkapitalens imperativer? Er det sant at EU sikrer økonomisk stabilitet og
høy sysselsetting? Eller vil det tvert imot bli mindre stabilitet og høyere
arbeidsløshet? Vil EU svekke nasjonalistiske tendenser, eller - ikke minst
grunnet mangel på demokratisk legitimitet - fremprovosere nasjonal motstand
i medlemslandene? Representerer EU et "vindu mot verden", eller tvert imot
et økonomisk bolverk, først og fremst mot konkurransen fra Japan, NIClandene og USA? Hvilke konsekvenser ville norsk medlemskap i EU ha for
maktforholdene i vårt land, for den norske velferdsstaten, for vårt demokrati,
for miljøvernet osv.?
Sammen med dette heftet prøver Vardøger 20 å avklare disse og andre
grunnleggende spørsmål knyttet til EU, spørsmål en må ha svar på før en kan
ta et begrunnet standpunkt til norsk medlemskap i EU. De to heftene er ment
å utfylle hverandre og innenfor sine tilsammen 400 sider gi et mest mulig
fullstendig bilde av EU-prosjektet. Har du hatt utbytte av å lese Vardøger 22,
er vi sikker på at du også vil synes at Vardøger 20 er spennende og lærerik
lesning. Av innholdet i Vardøger 20: Rune Skarstein: EFs ’indre marked’ kapitalisme uten stat? * Anders Skonhoft: EF-integrasjonen og økonomisk
utvikling i Europa * Olav Fagerlid: EFs monetære union - en statsambisjon
uten stat * Reidar Almås: EF sin landbrukspolitikk - pengesluk og politisk pro
teksjonisme * Dag Seierstad: ’Proletarer i alle land,...’ Europeisk fagbevegelse
i trekktvang * Ame Overrein: Europa - slagord, visjon, virkelighet * Hans
Ebbing: Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn * Torstein Eckhoff: Valget
mellom frihandelsavtale og EØS

Vardøger
Postboks 5629
7002 TRONDHEIM
□ Jeg bestiller......... eks. av Vardøger 20 i løssalg, for kr. 70,- pr. eks.
□ Jeg bestiller abonnement på Vardøger f.o.m. nr........ , for kr. 60,- pr.
hefte betalt ved mottakelsen.

Navn: ...
Adresse:.
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The Impoverished Spirit |
in Contemporary Japan &
Selected Essays §
of Honda Katsuicni ||
edited by John Lie J

1

The Impoverished Spirit collects writings by the
influential Japanese journalist and critiic of Japanese
society, Honda Katsuichi. Although unknown in the
United States, Honda—thé I. F. Stone of Japan—was
recently named by Japanese college students as the
"author whose work we are most interested in
reading.” Honda's work has been
collected in over forty volumes but
has never before appeared in English.This edition of Honda's writ
ings covers three of his key areas of
concern: his exposés of Japan's
treatment of minority groups, in
cluding domestic cultural sub
groups and foreign nonwhite
Honda is frequently the target of right-wing
peoples; his fight against the collec violence.
When he goes out in public, he
often wears a wig and sunglasses.
tive amnesia and complacency
aboutjapan’s responsibilities for atrocities committed
during World War II; and his ongoing commentary
on the poverty of Japanese political and intellectual
life. Together they offer an insider’s view of Japanese
life seldom available to Americans. $ 16.00 • PB8596
paper ($2.00 P & H)

Monthly Review Press
122 West 27th Street • New York, NY 10001
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Marx + Engels
Collectéd Works
Volumes available: 1-25, 28-31, 38-431
‘This series still represents at least twice the value for money of any comparable product
on offer elsewhere. Not only does it maintain a consistently good standard of production,
it is beautifully indexed and presented. . . Unbelievably, the price of these treasures, which
are truly beyond compare, remains fixed at £15 a time.’ Ken Coates, Tribune
The invaluable Marx-Engels Collected Works, whose publication proceeds majestically, is
of unusual interest. . . As always, the extremely good indexing makes this edition of Marx
easier to refer to than any other. It is unlikely that this edition of Collected Works will ever
need to be replaced.’ Eric Hobsbawm, New Society
Volume 26 (forthcoming) covers work by Engels after Marx’s death (1883-89), including
The Origin of the Family, Ludwig Feuerbach, a chronology of the Chartist movement. Notes
on a Journey to America, and more.
Hardback £15
ISBN 0 85315 447 3

Capital
A Critique of Political Economy |
Voluma 1: Capitalist Production
Extent 767pp Hardback £7.95 ISBN 0 85315 210 1

Volume 2: The Process of Circulation of Capital
Extent 551pp Hardback £7 95 ISBN 0 85315 027 3

Volume 3: Capitalist Production as a Whole
Extent 948pp Hardback £7.95 ISBN 0 85315 028 1
For further details of the Collected Works and other Lawrence & Wishart publications,
please contact: Publicity Department. L&W
144a Old South Lambeth Road
London SW8 1XX
Tel (01/071) 820 9281 Fax (01/071) 587 0469

vardøger 9:
vardøger 10:
vardøger 11:
vardøger 12:
vardøger 13:

KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV "ØKOPOUTIKKENS" GRUNNLAG
(Kan fortsatt skaffes)
FASCISME OG KLASSEKAMP. FASCISERINGSPROSSESEN I TYSKLAND 1928 -1933
(Kan fortsatt skaffes)
SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I
(Kan fortsatt skaffes)
NORGE ETTER 1945
(Kan fortsatt skaffes)
FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN
EUROPA SOM ATOMSLAGMARK? MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMII ØST OG VEST (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 14: KARL MARX OG MARXISMEN - FORTOLKNING ELLER FORANDRING?
Hans Magnus Enzensberger:
På besøk hos dr. Marx
Arne Overrein:
Historiske perspektiver på marxismens utvikling
Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884 - 1910
Einar A. Terjesen:
Hallvard Tjelmeland:
Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk

arbeidarrørsle 1930 - 1968

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 15: KAMPEN OM ARBEIDSFORHOLDENE - TEKNOLOGI OG ARBEID I SEINKAPITALISMEN
Arbeidets degradering i det 20 århundre
Harry Braverman:
Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i
Knut H. Sørensen:

Norge - et historisk riss
Ny teknologi - ny arbeidsløshet?
Statsintellektuelle på norsk

Elin Kvande:
Hans Ebbing:
vardøger 16:

(Kan fortsatt skaffes)

MELLOM UTOPI OG DESILLUSJON - PERSPEKTIVER PÅ

POLITIKK OG KJØNNSROLLER I MODERNE NORSK LITTERATUR
Øystein Rottem:
Tekstens illusjoner og desillusjonens
Arne Overrein:
Rakel Nordseth:

vardøger 17:

tekster - fra 70-tall til 80-tall
"Mitt liv blei levd på den gale sida av jordkloden". Politikk, dekadens
og sosial mobilitet hos Dag Solstad
Med lasso i hånden og rubinen i favnen. Håpet og kampen om menneskelige
(Kan fortsatt skaffes)
livsbetingelser hos Agnar Mykle

RIVALISERING, MAKTBRUK, GJELDSKRISE - VERDENSØKONOMIEN 11980-ÅRENE

Marcello de Cecco:
Susan Strange:
Rune Skarstein:
Hyman P. Minsky:
Lars Mjøset:

Verdens finanssystem mellom internasjonale og transnasjonale forhold
Politikk, handel og penger
Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise
Den svarte torsdag vil neppe gjenta seg
(Kan fortsatt skaffes)
Det amerikanske hegemoniet - Forfall eller ny triumf?

vardøger 18: ARBEIDERKLASSE OG SOSIALDEMOKRATI - MOT AVVIKLING AV ET SKJEBNEFELLESSKAP?
Perry Andersson:
Sosialdemokratiet på 80-tallet
Goran Therborn:
Arbeiderbevegelsens fremtidsutvikling og omdanningen av den
Anders Todal Jenssen:
Hans Ebbing:
Ottar Brox:
Arne Overrein:

avanserte kapitalismen
Fra arbeiderparti til lønnstagerparti
Er det norske arbeidsparti et sosialdemokratisk parti?
Har sosialdemokratiet en sjanse?
Frihet, orden og sosialisme - merknader til Arbeiderpartiets "frihetskampanje"
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 19: DET INTERNASJONALE VALUTAFONDET OG VERDENSBANKEN - VERDENSØKONOMIENS TO MONSTRE
Milliarder i alle land, foren dere! Merknader om Verdensbanken og
Hans Magnus Enzensberger:
Bjørn Brede Hansen:
Rune Skarstein:
Riccardo Parboni:
Sjur Kasa:
Kjell J. Havnevik:

Det internasjonale valutafondet
Valutafondets rolle i det internasjonale gjeldsregimet
Pengene og livet! Om Valutafondets kondisjonalitet
Skyldnernes overskudd
Verdensbanken og det truede miljøet i den tredje verden
Verdensbankens nye strategi for Afrika sør for Sahara

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 20: EF - FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (I)
Rune Skarstein:
EFs "indre marked" - kapitalisme uten stat?
Anders Skonhoft:
EF-integrasjonen og økonomisk utvikling i Europa
Olav Fagerlid:
EFs monetære union - en statsambisjon uten stat
Reidar Almås:
EF sin landbrukspolitikk CAP - pengesluk og politisk proteksjonisme
Dag Seierstad:
"Proletarer i alle land,..." - europeisk fagbevegelse i trekktvang
Europa - slagord, visjon, virkelighet
Arne Overrein:
Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn - politiske drømmer versus politiske prosesser
Hans Ebbing:
(Kan fortsatt skaffes)
Valget mellom frihandelsavtale og EØS
Torstein Eckhoff:
vardøger 21: NÆRINGSUTVIKLING OG MILJØKONFLIKTER
Sjur Kasa og Lars Mjøset:
Miljøproblemer og teknoøkonomiske paradigmer
Norske fiskerier - Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv
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