
Dag Seierstad

MED SF OG SV MOT EU: 1972-1994

Det kom et brev, fra St. Petersburg innunder jul 1994 - et brev fra en ung- 
sosialist i Russland som jeg kjente fra flere besøk i Leningrad i årene 1990- 
93. Han gratulerte med den «strålende seieren» i folkeavstemningen, ville 
vite hvordan den tverrpolitiske kampanjen var gjennomført, hva SVs bidrag 
hadde vært og spurte: «Vokste autoriteten til Sosialistisk Venstreparti i 
samfunnet i forbindelse med partiets standhaftige motstand mot medlemskap 
i EU?» Det var et brev det ble vanskelig å svare på.

SVs landsstyre sier det slik i beretningen for landsmøteperioden 1993- 
1995: «Etter EU-kampen er det også et faktum at SV - i motsetning til 
situasjonen etter folkeavstemningen i 1972 - ikke har styrket sin posisjon - 
verken i form av flere medlemmer, velgere eller økt oppslutning på menings- 
målingene.»

Det vil for ettertida bli stående som et historisk mirakel at SV kom ut av 
EU-kampen med svekket autoritet og tiltrekningskraft. SV var tross ait det 
eneste store nei-partiet som helt sikkert ville sagt nei til medlemskap i EU 
også om norsk jordbruk hadde vært tjent med EUs landbrukspolitikk.

I landsstyrets beretning for perioden 1993-1995 oppsummeres innsatsen 
slik: «Vår innsats totalt sett var nok så god som den kunne være - når vi tar 
partiets organisatoriske tilstand i betraktning.» Forbeholdet gjør setningen 
meningsløs. Min egen vurdering er denne: Under sluttkampanjen det siste 
halvåret var nok innsatsen «så god som den kunne være», Svikten var størst 
under EØS-kampen 1989-92. Deretter bedret det seg. Men som helhet levde 
ikke SV opp til det historiske ansvaret som lå på partiet.

Vedtakene var klare nok, og ved alle veikryss enstemmige: på lands
møtene i 1991 og 1993, på alle landsstyremøter som behandlet EØS eller EU, 
i alle sammenhenger der stortingsgruppa tonet flagg i EØS- eller EU- 
sammenheng. Partikontoret var tidlig ute og var effektivt nok i de fleste faser 
av kampen, og særlig effektivt det siste året før folkeavstemningen. Det 
samme gjelder Sosialistisk Opplysningsforbund som ga ut tre EU-bøker 
(1989, 1991,1994) som grunnbøker for studiearbeid om EU og EØS. Alle tre 
ble brakt også langt utenfor SV og SU. Stortingsgruppene, både den på 17 
fram til 1993 og den på 13 etter 1993, var aktivt framme med EØS- og EU- 
innspill i hele perioden fra 1989 til 1994. Sosialistisk Ungdom hadde fra 
første stund en klar nei-profil både til EØS og til EU og prioriterte EU-kamp 
høyt. Problemet var derfor verken at vedtakene ikke var klare nok eller at 
sentrale ledd sviktet. Likevel ble totalinntrykket for blekt og sluttvurderingen
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fra velgerne entydig negativ. Hva slo feil? La oss ta et kjapt tilbakeblikk på 
forrige EU-kamp for å ha et grunnlag for sammenlikning.1

FRA EEC-KAMP TIL EF2-KAMP: 1961-1972

SF ble stiftet i april 1961 og tok fra første øyeblikk klart standpunkt mot 
medlemskap i EF3. Da Stortinget i april 1962 vedtok å søke forhandlinger om 
fullt medlemskap, stemte SFs to representanter mot forslaget. Denne første 
EF-kampen ble avblåst da president de Gaulle plutselig vendte tommelen ned 
for britisk medlemskap i januar 1963.

SF stemte også mot å søke medlemskap da spørsmålet neste gang kom 
opp i Stortinget i juli 1967. På nytt ble søknaden blokkert av et fransk nei 
takk. Etter valgnederlaget i september 1969 sto SF uten representanter på 
Stortinget. Meningsmålingene var nede i 2,5% våren 1970. Samtidig var det 
klart at en ny EF-kamp var i emning. SFs sentralstyre hadde sin første EF- 
debatt så tidlig som 10. mars 1970 og la opp en beredskapsplan for EF- 
arbeidet.

I juni 1970 vedtok Stortinget for tredje gang å sende en søknad til Brussel, 
og Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet ble stiftet 28. 
august 1970 av en gruppe framtredende EF-motstandere. Stiftelsesmøtet 
valgte et råd på 25 personer, der Torild Skard var eneste SFer.

SVs landsstyre møttes ei uke etter at Folkebevegelsen var stiftet. 4-5 med
lemmer var skeptiske til å ta standpunkt til Folkebevegelsen så tidlig, men 
møtet endte med et enstemmig organisasjonsvedtak. Vedtaket siteres i sin 
helhet fordi det så presist trakk opp rammene for SFs nei-kamp i 1970-72: 

«Kampen mot norsk medlemsskap i EEC må bli hovedsak for SF i tida 
som kommer. EEC-arbeidet bør føres etter følgende retningslinjer:
1. SF ser det som en viktig oppgave å slutte opp om og effektivisere 
arbeidet til 'Folkebevegelsen mot norsk medlemsskap i Fellesmarkedet'. 
Det bør skje ved at:
a. partiet stiller opplysningsmateriell og foredragsholdere til rådighet for 
Folkebevegelsen.
b. fylkespartier og lokallag slutter opp om arbeidet til lokale anti-EEC 
utvalg og tar initiativet til å danne slike tverrpolitiske utvalg overalt hvor 
de mangler.
c. Lokallag og enkeltmedlemmer organiserer tverrpolitiske grupper på 
arbeidsplasser, skoler og innen faglige organisasjoner.
2. Partiet bygger opp sin kampevne ved at:
a. Sentralstyret og studieforbundet sørger for å få utarbeidd solid og 
konkret skoleringsmateriale for partiets medlemmer og følger opp dette 
med løpende tilleggsinformasjon om EEC-spørsmålet.
b. alle lokallag går grundig gjennom det skoleringsmateriale som sendes 
ut.
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c. alle SF-lag knytter EEC-arbeidet så nært som mulig til sitt kommunal
politiske og faglige arbeid. Det må være et hovedsiktepunkt å kunne gå ut 
i sitt eget lokalsamfunn og konkret påvise at EEC-spørsmålet ikke dreier 
seg om abstrakte prinsipper, men om faktiske livsvilkår for folk flest.» 

Vedtaket ble sendt ut til lokallag og fylkeslag sammen med et «rettleiings- 
brev». Der heter det:

«Begrunnelsen for vedtaket er denne: Det er mange sosiale grupper av 
det norske folk som trues av EEC-medlemsskapet. Det er også mange 
politiske grupperinger som ser kampen mot EEC som en sentral politisk 
oppgave og en nødvendighet Derfor må motstandsfronten omfatte alle 
større sosiale grupper som har objektiv interesse av å hindre EEC- 
medlemsskap og alle politiske grupperinger som effektivt kan og vil ta 
opp kampen mot EEC.
Kommentar til vedtaket:
Hva betyr det at SF vil slutte opp om arbeidet til Folkebevegelsen ? 
a. Det betyr at all EEC-motstand bør samles i én felles, tverrpolitisk front
- og at Folkebevegelsen i dag gir det beste utgangspunkt for en slik 
samling.
Det betyr at alle tverrpolitiske utvalg og grupper som SF’ere tar initiativ 
til, bør arbeide som en del av Folkebevegelsen. Slik kan vi sørge for at 
motstandsfronten mot EEC blir så brei som mulig, og at arbeidet til 
Folkebevegelsen blir så effektivt som mulig. Hva Folkebevegelsen kan 
bli til, avhenger for en stor del av oss i SF.
Da er det ikke nok å melde seg som personlig medlem i Folkebevegelsen. 
Folkebevegelsen blir først en virkelig folkebevegelse når lokale anti- 
EEC-grupper og utvalg arbeider aktivt over hele landet.
Videre betyr det
- at SF vil delta aktivt i tverrpolitiske initiativ og aksjoner fra 
Folkebevegelsens side
- at SF’s eget EEC-arbeid må føres uavhengig av de paroler og den 
argumentasjon som Folkebevegelsen sentralt måtte legge til grunn, men 
likevel slik at det ikke kommer i veien for arbeidet til andre EEC-mot- 
standere.
Hvordan skal anti-EEC-gruppene organiseres? 
a) På arbeidsplassene:
- Ta kontakt med arbeidskamerater, drøft EEC og anti-EEC-arbeidet.
- Spre våre løpesedler om EEC.
- Start ei studiegruppe om EEC med arbeidskameratene.
- Organiser ei anti-EEC-gruppe omkring studiearbeidet og utdelings- 
aksjonene.
- Ta opp EEC-spørsmålet på fagforeningsmøtene. Forsøk å få vedtatt en 
uttalelse mot EEC.
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- Få klubbstyret til å ta kontakt med andre klubbstyrer om større 
aksjoner.
b) I lokalsamfunnet.
- Tverrpolitiske anti-EEC-utvalg er det mest effektive dersom en vil ha 
bredde og tyngde over EEC-aksjonene. Ta kontakt med folk dere regner 
med er EEC-motstandere. Forsøk særlig å finne fram til folk som er 
aktive i andre politiske partier, i fagbevegelsen, kooperasjonen, 
småbrukar- og bondelag, fiskarlag, husmorlag og andre organisasjoner. 
Ta gjeme også kontakt med organisasjoner på stedet og få til et samarbeid 
mot EEC.
- Utdelingsaksjoner, stands, underskriftsinnsamlinger, åpne 
debattmøter, leser-innlegg i lokalavisene er viktige virkemidler i 
startfasen. Og husk: mange steder må det komme et initiativ fra SF for at 
anti-EEC-arbeidet skal komme i gang. Nøl ikke for lenge!»

Det er sjelden en plan til de grader kan leses som en beskrivelse av hva som 
faktisk foregikk senere. Dette organisasjonsvedtaket fra september 1970 kan 
også leses som en beskrivelse av hva SV-organisasjonen i alt for stor grad - 
og på alt for mange steder - ikke gjorde under EU-kampen 1989-94.

Folkebevegelsens ledelse var i starten ytterst skeptisk til at SF skulle 
spille noen synlig rolle i organisasjonen. Dyktige og arbeidsvillige SFere ble 
holdt utafor sjøl når de trengtes. Enkeltpersoner som Berge Furre, Rolf 
Hanoa og Fritz Holte ble likevel uunnværlige i kraft av sine personlige 
kvalifikasjoner. Etter hvert økte kravene til virksomheten så raskt at det ikke 
var mulig å holde SFeme på avstand. Og på grasrotnivå lot SFeme seg ikke 
stoppe. I de fleste lokale utvalg av Folkebevegelsen var SFeme blant de mest 
aktive. SF anno 1970-72 var i medlemstall og i antall lag en langt svakere 
organisasjon enn SV var i perioden 1989-94, tallmessig sannsynligvis under 
det halve av dagens SV. Men der hvor det fantes et partilag, var det sjelden 
noen tvil om at EF-kampen måtte gå foran alle andre partioppgaver. 

EF-tilhengeme la i 1970-72 argumentasjonen sin langs to spor:
- fredsprosjektet som knyttet sammen tradisjonelle rivaler som tyskere og 

franskmenn,
- og trusselen om å havne utafor EFs tollmurer.

Hovedperspektivet i SF-argumentasjonen mot EF-medlemskapet var 
følgende:4 EF var noe langt mere enn en tollunion. Det var et tilløp til en 
ovemasjonal statsdannelse med kapitalismens friheter innskrevet i 
grunnloven (Roma-traktaten). SF tok avstand fra EF først og fremst fordi EF 
befesta kapitalmakten i Vest-Europa både formelt og reellt. Det var det 
kapitalistiske ved EF, ikke det overnasjonale, som var kjernen i SFs 
avvisning av EF-medlemskapet.

I den utadvendte agitasjonen trådte sjølråderetten fram som det sentrale 
enkelt-ordet både i SFs og Folkebevegelsens opplegg. Dette skapte det 
mangfold og den fleksibilitet i kampen som måtte til for å vinne folke
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avstemningen. Ulike politiske og sosiale grupperinger kunne på hvert sitt 
grunnlag peke ut felt der det var viktig å beholde nasjonal sjølråderett. SFs 
argumentasjon kunne derfor, innen rammen av slagordet «sjølråderett», 
utvikle en EF-argumentasjon på SFs eget politiske grunnlag. Denne 
argumentasjonen hadde flere nivåer og målgrupper. Det grunnleggende 
nivået var avklaringen internt i partiet om SFs syn på EF og EF- 
medlemskapet. Målgruppa var i den forbindelse medlemmene, særlig de 
aktive medlemmene.

1 den utadvendte virksomheten ble argumentasjonen bestemt også av 
taktiske forhold. Målgruppa avgjorde hva en la vekt på i den enkelte 
situasjon. Det oppsto likevel få spenninger mellom det klare anti- 
kapitalistiske perspektivet som begrunna EF-standpunktet internt i partiet og 
den utadvendte argumentasjonen.5 Den utadvendte argumentasjonen var mest 
virkningsfull når den tok utgangspunkt i konkrete forhold. For SF var det 
naturlig å gripe fatt i forhold som ved sitt innhold pekte ut det anti- 
kapitalistiske ved kampen mot EF-medlemskapet.

SF kom styrket ut av EF-kampen i 1970-72 både organisatorisk og 
politisk. SFs studiehefte om EF ble solgt i et opplag på 7000 i stensilert A4- 
format og i nærmere 3000 som bok. Nye medlemmer strømmet til partiet, og 
SF sto med en politisk autoritet som ga løfter for framtida. Det første lands
styremøtet etter folkeavstemningen pekte ut to hovedoppgaver:
- å hindre alle nye forsøk på å få Norge inn i EF,
- å ta opp kampen mot alle former for EF-utvikling i det norske 
samfunnet6

Landsstyret konkluderte slik - med Berge Furres stemme: «Oppgava er å 
skapa eit Noreg som aldri blir 'modent for EF- men som mognast til 
verkeleg folkestyre over kapitalmakt og autoritetar.»
Nå gikk det ikke så enkelt, men det er en annen historie.7

UTE AV ØYE, UTE AV SINN. 1974-1988
Etter 1974 var EF ute av SVs oppmerksomhet: Programmene fra denne 
perioden beskriver den kapitalistiske verdensøkonomien, ikke EF. Ingen SV- 
medlemmer reiste spørsmål om å endre SVs syn på EF eller på medlemskap i 
EF. Partiet brukte ikke tid og krefter på å holde motstanden mot EF levende 
blant medlemmer og sympatisører.

Temaet EF dukker så vidt opp på Ny Tids store Europakonferanse, 
«Europavei 3», høsten 1982. Det som der vakte oppsikt var SV-leder Berge 
Furres forslag om at Norge burde få en «observatørordning med talerett» i 
EFs utenrikspolitiske samarbeid, det som den gang gikk under betegnelsen 
EPS.

Sikkerhetspolitikk var det sentrale feltet for SVs Europapolitikk på 1980- 
tallet. Den sovjetiske invasjonen i Afghanistan skjerpa den kalde krigen og
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brakte øst-vest-kontaktene ned på et nytt lavmål. Rustningskappløpet fikk en 
ny kraftig omdreining. Ronald Reagan ga grønt lys for «stjernekrigen», og i 
Europa raste debatten om utplassering av nye generasjoner atomraketter. 
Norge bidro til å skjerpe øst-vest-motsetningene ved å tillate forhåndslagring 
av store mengder amerikansk krigsutstyr.

I dette klimaet oppsto perspektivet om EF som en motvekt til USA og 
som en positiv kraft mellom øst og vest. Denne tankegangen slo inn også i 
SV, men særlig i enkelte SU-miljøer. Utad argumenterte SU~eren Hans 
Holm-Hansen sterkest for et slikt synspunkt: «EF betyr i dag økt 
vesteuropeisk selvstendighet, på bekostning av amerikansk dominans. Et 
selvstendig Vest-Europa er igjen en forutsetning for sovjetisk tilbaketrekking 
fra Øst-Europa, og en almen avspenningsprosess i Europa.» Konklusjonen 
var klar: «Som sosialist og fredsforkjemper mener jeg derfor at Norge snarest 
bør søke medlemskap i EF.»8

Også innen SV slo den nye kald-krigs-spiralen inn på tilsvarende måte. 
Theo Koritzinsky sa for eksempel til Ny Tid 15.11.86 at «hvis EPS lå an til å 
bli et alternativ til NATO, ville vi vært langt mer positive til EPS-tilknytning 
- det kunne til og med åpnet for norsk EF-medlemskap». Mens Erik 
Solheim, den gang partisekretær, i intervju med Europinion (tidsskriftet til 
Europeisk Ungdom) høsten 1986 sa at «SV kommer til å bli vesentlig mer 
positive til EF, den dagen Fellesskapet utgjør et alternativ til USA.»

Men nettopp på denne tida, fra seinsommeren 1986, begynte reform
politikken til Gorbatsjov å ta form. Ikke EF, men den nye sovjetiske topp
ledelsen ble «brua» og «den positive kraft» mellom den kalde krigens øst og 
vest. Da muren falt i november 1989, falt samtidig bunnen ut av argumentet 
om et sjølstendig EF som vilkår for avspenning. Alleuropeiske samarbeids
opplegg var veien fram, ikke EF som uavhengig maktfaktor mellom USA og 
Sovjetunionen. Det trengtes ikke lenger noen bru mellom «øst» og «vest». 
Det som kunne komme til å trengs, var bruer mellom EF og de nye, 
ettersoyjetiske republikkene Russland, Ukraina og Hviterussland. 
Oppmerksomheten kunne på nytt vendes mot EF som økonomisk-politisk 
system.

EF var ikke noe tema i lagsdebatten foran SVs landsmøte i 1987. Det 
oppsto likevel en lett hektisk stemning under selve landsmøtet, utløst av et 
intervju med påtroppende leder Erik Solheim i Dagbladet samme dag som 
landsmøtet åpnet. Der sa Solheim blant annet: «Dersom vi kan holde 
spørsmålet om medlemskap utenfor, trenger vi absolutt en debatt der målet er 
å føre Norge inn i et mer konkret politisk samarbeid med EF.»9

Uttalelsen var innholdsmessig uskyldig nok, men falt i samme intervju 
der Solheim ville «begrense lokal lønnsglidning» og erklærte at «jeg kanskje 
representerer partiets velgere mer enn partiets medlemmer». Uttalelsen 
utløste derfor mistenksomhet fra store deler av landsmøtet. Erik Solheim 
måtte klargjøre overfor landsmøtet hva som lå i uttalelsen til Dagbladet.
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Klargjøringen gikk langs linjer som Solheim hadde gitt uttrykk for i et
intervju i Ny Tid tre uker før landsmøtet: «Etter at venstresida greide å holde
oss utafor EF fikk vi en utilsiktet virkning, nemlig at sosialdemokratene
knyttet oss tettere til USA. Jeg ser det som viktig for Norge å komme ut av
det amerikanske jerngrepet. Jeg er derfor for at vi diskuterer hvordan Norge
kan samarbeide med EF, men debatten bør ta utgangspunkt i at vi står utenfor
og vil gjøre det i overskuelig framtid. Vi bør diskutere hvordan vi kan få til et
samarbeid mellom de radikale partiene i EF-landa, men om vi starter opp en
diskusjon for eller mot norsk medlemskap, blir det de gamle skytter- 

10gravene.»
Landsmøtet i 1987 vedtok følgende avsnitt som del av det nye 

prinsipprogrammet:
«EF-samarbeidet har utviklet seg på flere måter siden folkeavstemningen 
om medlemskap i 1972. Flere land er med, og kontakten mellom dem har 
økt, samtidig som det utenrikspolitiske samarbeidet har fått større 
omfang. Men EF har ikke maktet å løse Vest-Europas mest presserende 
problemer, og samarbeidet preges av store motsetninger, både landene 
imellom og mellom sentrum og utkant.
SV arbeider for at Norge skal støtte utviklingen mot et mer uavhengig 
Europa. SV ønsker økt samarbeid i Europa, men ikke basert på kapital
kreftenes interesser, som EF er uttrykk for. SV er imot norsk medlemskap 
i EF.»

Prinsipprogrammet trakk deretter opp ei ramme for en mer aktiv Europa
politikk:

«SV ønsker likeverdig samarbeid i Europa for å møte utfordringene i 
Europa: tilbaketrekkingen av stormaktenes atomvåpen, forurensningene 
og arbeidsløsheten. SV ønsker samarbeid mellom de små landene i Øst- 
og Vest-Europa for å styrke deres selvstendighet i forhold til stormaktene. 
SV vil arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet. SV vil styrke 
samarbeidet med sosialistiske og radikale partier og bevegelser i Europa.» 

Det var ingen dissens på dette punktet. Dermed var grunnlaget lagt for en 
klar nei-holdning fra SV dersom «omkampen» skulle komme.

OMKAMPEN OM EU, 1988-1994
Kunne omkampen vinnes, hvis den kom? I oktober 1986 var Ottar Brox 
skeptisk. I intervju med Ny Tid (25.10.86) var budskapet at «den grunn
leggende koalisjonen bak nei’et er ødelagt» først og fremst som følge av 
endringer i bygde-Norge og i forholdet mellom bygdenæringene og de 
radikale kreftene i fagbevegelsen.»11

SVs landsstyre hadde sin første EF-debatt i mars 1988. Debatten ble fulgt 
opp på møtet i hovedstyret (nå: sentralstyret) 26. april. Hovedstyret vedtok en 
fire siders uttalelse der det blant annet heter at «stadig flere problemer må
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løses gjennom internasjonalt samarbeid og at enkelte av disse problemene 
best kan løses gjennom ovemasjonal myndighet». SV vil derfor «gjeme 
drøfte all-europeisk samarbeid, også med overnasjonale trekk. Et slikt 
samarbeid bør ha som viktige mål:
- Miljøvern.
- Nedrustning og felles sikkerhet.
- Full sysselsetting og andre sosiale, kulturelle og politiske menneske» 

rettigheter.
SV kan ikke se at EF er en organisasjon som kan bidra til å løse de aktuelle 
problemene. EF fungerer på kapitalens premisser og vil således vanskelig 
kunne arbeide for de ovenstående mål.» Uttalelsen konkluderer derfor med at 
SV sier «Nei til norsk medlemskap i EF.»

Om tilpasningen til det indre markedet sier uttalelsen:
«SV kan ikke godta en passiv norsk tilpasning til det indre marked. SV 
vil arbeide for en felles nordisk holdning til det indre marked. Denne 
felles holdningen må være basert på ivaretakelse av de beste regler for 
arbeidsmiljø, helse- og sikkerhetsforskrifter, forbrukerbeskyttelse og 
miljøvern.»

Hovedstyret foreslo at det måtte opprettes et tverrpolitisk «Opplysnings
kontor om EF» med utgangspunkt i de fire nei-partiene fra 1972, Senter
partiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og SV. Opplysningskontorets arbeid 
skulle være basert på «at Norge ikke skal bli medlem av EF» .

Arbeiderbladet (28.4.88) brukte overskriften «SV-svev mot EF» etter 
hovedstyremøtet og ingressen «SV får ikke lenger frysninger på ryggen ved 
tanken på norsk deltakelse i det indre marked i EF.» Overskriften og 
ingressen ble brukt til tross for at avisa lot Erik Solheim få siste ordet: «Vi 
frykter en situasjon der vi ikke går, men sklir inn i EF.»

Vedtaket fra SVs hovedstyre peker fram mot den strategiske uenigheten 
mellom SV og Senterpartiet i forholdet til EU. Hovedstyret åpnet for at det 
kunne være riktig for Norge å gå inn for overnasjonale ordninger, men ikke 
på EFs grunnlag. Overnasjonalitet kunne være aktuelt når det gjaldt miljø
vern, nedrustning og alleuropeisk sikkerhet, menneskerettigheter og syssel
setting.12 Senterpartiet ga under EU-kampen ingen åpning for overnasjonale 
ordninger, og brukte Grunnloven og «selvstendigheten» som symbol for 
innholdet i nei-kampen. Dette førte til at Senterpartiets EU-motstand fikk et 
fundamentalistisk skjær over seg, mens SVs nei ble oppfattet som mer 
tidsbestemt og mer avhengig av hvordan EU kunne komme til å utvikle seg.

I juni 1988 hadde Stortinget sin første EF-debatt i denne «omkampen» 
om Norges forhold til EU.. Utgangspunktet var to stortingsmeldinger som 
argumenterte for at Norge måtte tilpasse seg EFs indre marked.13 Theo 
Koritzinsky var SVs medlem i utenriks- og konstitusjonskomiteen og 
dissenterte på avgjørende punkter.
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Under EØS-debatten i 1990-92 forsøkte særlig ja-debattanter fra Arbeider
partiet å spre en myte om at SV i denne stortingsdebatten «godtok at Norge 
måtte tilpasse seg EFs indre marked» og dermed godtok utgangspunktet for 
det som skulle bli EØS-avtalen. Dette er feil. I fraksjonsmerknaden til SV 
heter det: «Men Sosialistisk Venstreparti kan ikke godta at Norge, slik det 
uttrykkes i stortingsmeldingen, «må tilpasse seg utviklingen av EFs indre 
marked». Theo Koritzinsky la vekt på at: «det er helt nødvendig med 
nasjonal styring over kapitalbevegelser, slik at Norge blant annet kan føre en 
politikk for full sysselsetting», «helse- og miljøpolitiske krav må stå i 
forgrunnen i den nye norske og nordiske EF-debatten», og tok avstand fra 
EF-tilpasninger som «undergraver Norges muligheter for en økonomisk 
politikk med vekt på nasjonal styring av kapitalbevegelser, en aktiv 
distriktspolitikk og en politikk for full sysselsetting.»

I denne fasen av EF-debatten skapte det problem for SV at Arent M. 
Henriksen, stortingsrepresentant for SV fram til 1989, i et offentlig 
utredningsutvalg hadde vært enig med resten av utvalget om å fjerne valuta- 
kontrollen og slippe løs frie kapitalbevegelser over de norske grensene. I 
debatter møtte SVere i 1988-89 stadig AP-folk som påsto at SV nå tok 
avstand fra Arent M. Henriksen for å finne argument mot EFs fire 
markedsfriheter.14 Men Arent M. Henriksen hadde ikke ryggdekning i noe 
SV-vedtak eller noe SV-organ for det standpunktet han inntok i utrednings
utvalget. Spørsmålet om valutakontroll og frie kapitalbevegelser var aldri 
oppe til diskusjon i noen SV-sammenheng mens utredningsarbeidet foregikk.

Det var på denne tida en uviss situasjon i og omkring15 SV når det gjaldt 
holdningen til EF, og særlig til hvor sterkt SV burde engasjere seg i å befeste 
nei-perspektiv på EF. Det fantes for eksempel både en EF-tilhenger og 
enkelte svært forsiktige EF-motstandere i det første EF-utvalget som SV 
nedsatte våren 1988. Det samme var tilfelle i Oslo SVs internasjonale utvalg, 
der Runar Todok var leder.

Blant sentrale tillitsvalgte var det likevel liten tvil. SVs landsstyre hadde 
EF-spørsmålet oppe i september 1988 etter en innledning av nestleder Per 
Eggum Mauseth. Der sa han blant annet: «EF-saka er ikke en hvilken som 
helst politisk sak for Sosialistisk Venstreparti. Selve grunnlaget for partiets 
samling/stifting ligger i seieren fra 25. september 1972 - 16 år siden i dag. 
SV har med rette blitt oppfatta som selve kjemetroppen i EF-motstanden i 
Norge, spesielt innen arbeiderbevegelsen.»

Med henvisning til prinsipprogrammet fortsatte Per Eggum Mauseth: «Vi 
har altså ikke et situasjonsbestemt forhold til EF. Så langt vi kan overskue 
har vi en prinsipiell motstand. Vi trenger derfor heller ikke uttale oss uklart 
om vår holdning til EF. Vi har ikke et EF-standpunkt som varierer med EFs 
miljøpolitikk eller med enkelt-beslutninger om andre sider av EFs stand
punkter. Vi skal gå foran i EF-motstanden også i 1988 og i 1990-åra, liksom
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i 1971 “72. Skal vi være en drivkraft i en kamp vi bør ha forutsetninger for å 
vinne, skal ikke vi skape tvil, men mobilisere styrke i motstanden.»

Landsstyret vedtok en «EF-strategi» i 7 punkter der det blant annet står:
- «EF-motstanden må denne gangen 'politiseres' mer enn i 1972. Vi er 
motstandere av EF fordi vi ønsker å føre en annen politikk enn den som 
rår i EF. Vi vil for eksempel stå utafor EF for å oppnå et grønnere 
samfunn.» (punkt 2)
- «SV vil arbeide for at en eventuell folkebevegelse mot EF får en 
politisk plattform som klart tar avstand fra fremmedfrykt og rasehat.» 
(Fra punkt 3)
- «SV mener at et Informasjonskontor mot EF-medlemskap bør 
etableres snarest råd.» (Fra punkt 5)
- «Den farligste utvikling er om Norge står utafor EF og ukritisk skriver 
av alle EF5s direktiver og lover. SV tar derfor avstand fra at det skal være 
en generell politikk å følge reglene for EF’s indre marked. SV vil sørge 
for at alle viktige tilpasninger blir tatt opp til kritisk debatt.»

Et eksempel på at SV på dette tidspunktet søkte å «vokse på EF-kampen», er 
en stor Dagblad-mnonse 15.10.88. Diagrammer viste hvordan EF hadde 
flere arbeidsløse, flere fattige og større forurensing enn Norge, og budskapet 
var «Meld deg inn i tide!» - i SV, ikke i EF.

Den gradvise tilpasningen til EF
Fra 1989 tok EF-kampen en vending som hadde ligget i lufta lenge - helt 
siden stortingsmeldingen om tilpasning til det indre markedet kom høsten 
1987. «Omkampen» skulle ikke bli en klar og enkel prinsippdebatt om norsk 
medlemskap i EF. Velgerne skulle i stedet stilles overfor en lang, uoversiktlig 
og teknisk preget tilpasningsprosess.

Etter avtale med sosialdemokratiske statsministre i Norden og Østerrike 
holdt Delors i januar 1989 en tale i EF-parlamentet som trakk opp 
perspektivene fram mot en EØS-avtale mellom EFTA og EF. Statsministrene 
i EFTA møttes så i Oslo 13. mars og gjorde sitt historiske vedtak: «Vi ser for 
oss, blant annet, etableringen av et felles europeisk marked med fri bevegelse 
av varer innen en tollunion og fri bevegelse av tjenester og kapital .... » 
Dessuten: «en sammenfallende lovgivning mellom EF og EFTA». Denne 
Oslo-erklæringen er seinere virkeliggjort gjennom EØS-avtalen - med 
unntak av punktet om tollunion. En tollunion vi forpliktes av, men ikke er 
medlem av, det forbyr Grunnloven.

Det tok tid før alvoret i Oslo-erklæringen satte skikkelige spor etter seg på 
nei-sida. Sjøl var jeg bedt om å holde en halv times EF-innledning på SVs 
landsmøte i april 1989 - og hadde forberedt et generelt oppgjør med EF- 
systemet forstått som det indre markedets nådeløse konkurransekapitalisme. 
Det var på tips fra Theo Koritzinsky minuttene før jeg gikk på talerstolen at
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jeg føyde til det avsnittet som ble hovedkonklusjonen på innlegget: Et nei til 
EF må bety nei til EF-tilpasning!

EØS-forhandlingene ble forberedt på embetsmannsnivå fra forsommeren 
1989. Det var likevel først i desember at Stortinget ble invitert til å mene noe 
om en framtidig avtale. Da stilte SV - som eneste parti - krav til forhand
lingsmandatet16:

«Utformingen av nye rettsregler og bestemmelser skal bare harmoniseres 
med EFs hvis det er forenlig med et høyt ambisjonsnivå når det gjelder 
normer og standarder, særlig når det gjelder krav til helse, arbeidsmiljø, 
sikkerhet og miljøstandarder. Norge må under ingen omstendighet la seg 
forplikte av EFs prinsipp om 'gjensidig godkjenning'. En gjensidig åpning 
av markedene for offentlig innkjøp må utredes langt grundigere før en tar 
opp forhandlinger om dette. Varehandelssamarbeidet skai ikke baseres på 
en tollunion med EF. Forhandlingene med EF må ikke føre til en utvidet 
liberalisering av kapitalbevegelsene mellom Norge og EF/EFTA og heller 
ikke til en utvikling av et felles marked for finansielle tjenester.»

SV er kritisert for mange ting i denne EF-kampen, blant annet både for uklar 
EØS-profil og for at EØS- og EU-standpunktene «ble tredd ned over hodet» 
på medlemmene. Men allerede på dette tidspunktet var det klart at SVs krav 
ville sette bom for en EØS-avtale. Samtidig ville det forundre om noen hadde 
klart å fmne en eneste SVer som var uenig i de konkrete kravene som ble 
stilt. Det var krav som måtte stilles hvis SV skulle ta sine egne prinsipp- og 
arbeidsprogram alvorlig. Det var da heller ingen uenighet innad i SV om 
disse kravene til forhandlingsmandatet, verken i Stortingsgruppa eller i 
sentralstyret. Ingen SV-med lem mer reagerte på kravene i Ny Tid eller i andre 
media - naturlig nok.

SV var tidlig ute med sine krav til forhandlingsmandat. I Stortinget var 
SV eneste parti som mente noe om regjeringens forhandlingsmandat. Heller 
ikke utafor Stortinget var det på dette tidspunkt - så vidt jeg har kunnet 
konstatere - noen partier eller organisasjoner som hadde stilt krav til 
forhandlingsmandatet eller til innholdet i EØS-avtaien. Samtidig la SV- 
kravene en mal for EØS-debatten. Nei til EU formulerte etter hvert17 sine 
krav og oppfordret andre organisasjoner å stille sine egne krav til en EØS- 
avtale. Det førte blant annet til at LO-forbund og LOs landsstyre eter hvert 
stilte sine krav til en EØS-avtale. Det samme gjorde Kristelig Folkeparti.

Ikke alle krav var alvorlig ment. Det gjaldt særlig LO-ledelsen som fikk 
oppfylt halvannet av sine 15 krav18, men som likevel anbefalte EØS-avtalen. 
Det er heller ingen tvil om at Kristelig Folkeparti fikk få av sine krav oppfylt 
- uten at det fikk noen konsekvenser for EØS-standpunktet.

Det kan diskuteres hvor riktig det var av SV «å stille krav til EØS- 
avtalen» - i forhold til ei linje som innebar å si nei til EØS fra første 
øyeblikk.19 Jeg mener fortsatt at denne «krav-linja» var riktig. Det var 
nødvendig å reise en debatt om det konkrete innholdet i en mulig EØS-
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avtale. Det var ingen som høsten 1989 så for seg en avtale så omfattende og 
så bindende som den EØS-avtalen vi faktisk fikk. Det Stortinget diskuterte i 
desember 1989, var «norsk tilpasning til EFs indre marked». SVs konkrete 
krav til forhandlingsmandatet var i praksis et nei til de mest betenkelige 
tilpasningene til dette indre markedet.20

Det er likevel klart at SV med denne krav-linja åpna seg for kritikk med 
enklere utgangspunkt. I Klassekampen avsluttes et intervju med Paul Chaffey 
med spørsmålet: «SV er med visse forbehold tilhenger av en EØS-avtale. En 
slik avtale legger nettopp EFs fire friheter, kapitalens friheter, til grunn. Er 
ikke en EØS-avtale en glideflukt i retning norsk EF-medlemskap?»25 SV- 
krava i Stortinget ville ha stoppet denne glideflukten. Men det er ingen tvil 
om at det var vanskelig å «bryte lydmuren» i media med slik konkretisering 
av EØS-debatten.

I november 1989 stilte SVs faglige landskonferanse - før stortingsgruppa
- sine krav til en EØS-avtale. En melding fra NTB fastslår at lands
konferansen «støtter en EØS-avtale som alternativ til EF-medlemskap». Men 
vilkårene landskonferansen hadde stilt, var mange:
- ikke tollunion,
- ingen svekkelse av krav til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og miljø

standarder,
- varige unntak for offshoreindustrien, landbruket, nærings- og distrikts

politikken og konsesjonslovgivningen,
- ingen økt adgang for utenlandske fiskere til norske fiskeressurser,
- ingen harmonisering av skatter og avgifter.
Det var ikke lett å nå fram med vettuge budskap til en uinformert offentlighet 
når en sto overfor en joumaliststand som ikke hadde innsikt nok til å se at 
nesten hvert eneste punkt på lista var et veto mot en EØS-avtale som etter 
EFs forutsetninger skulle bygge på EFs «acquis communautaire», dvs. på 
regelverket for EFs indre marked.

Hensikten med slike kravlister var å synliggjøre hvorfor det var viktig å 
være imot en framtidig EØS-avtale. Det var likevel naturlig at de utålmodige 
ville ha SV fram til et klart nei til EØS raskest mulig. Etter nyttår 1991 kunne 
det se ut som om et forhandlingsresultat kunne komme i løpe av noen 
måneder.22 På landsstyremøtet i februar 1991 var det tre stemmer for å kreve 
EØS-forhandlingene brutt. Paul Chaffey viste til at Senterpartiet ikke krevde 
brudd i forhandlingene da partiet trakk seg fra Syse-regjeringen i november 
1990, mens Erik Solheim opplyste «at ledelsen i Nei til EF har bedt SV om 
ikke å kreve brudd i EØS-forhandlingene nå».23

SV-ledelsen vurderte det i 1989-90 slik at det ikke ville bidra til en 
kraftig, folkelig EØS-motstand dersom SV og resten av nei-sida tok avstand 
fra EØS-avtalen i utgangspunktet. Ja-sida framstilte forhandlingene med EF 
som forhandlinger om en «utvidet handelsavtale». Det var bare blant de godt 
informerte at det var klart hva som lå i utgangspunktet for EØS-forhand-
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lingene: at avtalen ville bli en avskrift av Romatraktaten på alt som hadde 
med det indre markedet å gjøre. En vurderte det slik at folk flest ikke ville ha 
forståelse for å si nei til et forhandlingsresultat som ikke forelå. Men samtidig 
var det klart at de fleste kravene som SV hadde stilt til avtalen, ikke ville bli 
oppfylt.

Det en i ettertid kan kritisere SV for, er at partiet ikke kombinerte denne 
«kravlinja» med atskillig mer intensiv skolering og mer offensiv agitasjon 
mot det indre markedet - og dermed mot EØS-avtalen - som EUs storstilte 
kapitalisme-prosjekt. Det studiemateriellet som forelå, hadde i hovedsak en 
slik innretning. Men verken partiledelsen eller partiorganisasjonen som 
helhet klarte å løfte denne skoleringsoppgaven så høyt som EØS- 
utfordringene krevde. Dermed fikk heller ikke den utadvendte EØS» 
argumentasjonen den anti-kapitalistiske brodd som den kunne og burde hatt.

Senterpartiet og Nei til EF sto under EØS-kampen overfor samme 
taktiske dilemma som SV - og valgte nøyaktig samme linje. Skal en dømme 
ut fra mediabildet, var det ingen debatt om dette i Senterpartiet. I Nei til EF 
ble debatten avklart på rådsmøtet i februar 1991 - der bare et lite mindretall 
gikk hm for at organisasjonen skulle ta standpunkt til EØS-avtalen allerede 
da. Det er likevel sannsynlig at ingen av de 60-70 rådsmedlemmene som var 
tilstede på møtet, var i tvil om sitt nei til en EØS-avtale. Alle de tre sentrale 
nei-organisasjonene fulgte derfor samme strategi: Et nei til EØS måtte 
forberedes gjennom konkrete krav som ikke kunne oppfylles.

Denne EØS-strategien ble etter alt å dømme mer omstridt i SV enn i 
Senterpartiet og i Nei til EF. Debatten kom opp med særlig styrke på SVs 
landsmøfe på Hamar i april 1991. På nytt ble det foreslått at SV skulle kreve 
brudd i EØS-forhand lingene, og denne gang var mindretallet stort.

For dem som hadde satt seg inn i SVs EØS-argumentasjon burde det ikke 
hersket noen tvil om at SV ville gå inn for å avvise EØS-avtalen. Når det 
likevel ble høy temperatur over EØS-debatten på landsmøtet, hadde det nok 
sammenheng med at mange delegater likevel - etter mitt syn fullstendig uten 
grunn - følte seg usikre på hvor partiledelsen sto, og at enkelte av dem heller 
ikke hadde noe imot å gi ledelsen et varsko. Men dermed bidro debatten også 
til effektivt å spre inntrykket i media av at det var strid om EØS i SV.

Dette inntrykket ble forsterka da Berge Furre i juni 1991 anbefalte EØS 
som et historisk kompromiss. SV burde være villig til å godta en EØS-avtale 
«mot et løfte fra Arbeiderpartiet om at EF-saken legges på is for en periode 
av minst fem år framover».24 Ny Tid refererte samtidig til at Paul Chaffey 
«lenge delte Furres standpunkt, men ikke lenger gjør det med det resultatet 
EØS-forhandlingene nå ser ut til å gi».25

Synspunktet til Berge Furre fikk virkning utad, men ingen virkning 
innover i SV. Det viste seg noen få dager seinere da det såkalte «gjennom
bruddet» i EØS-forhandlingene kom 18.-19. juni, det som raskt viste seg å 
være falsk alarm basert på en voldsom misforståelse fra ledelsen i den
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norske forhandlingsdelegasjonen. Paul Chaffey karakteriserte for eksempel i 
en kommentarartikkel i Arbeiderbladet (22.6) EØS som EFs venteværelse og 
presenterte hovedgrunnene til at SV sa nei til EØS-avtalen. Han argumenterte 
samtidig for at det burde holdes en folkeavstemning om EØS-avtalen, både 
fordi den omfattet så mye av EFs regler og fordi den omgjorde resultatet av 
folkeavstemningen i 1972. I slutten av juni sa også Nei til EFs rådsmøte nei 
til EØS-avtalen og krevde folkeavstemning.

EØS-kampen endte med tap. Det tapet stilte SV overfor enorme 
utfordringer nettopp fordi EØS-avtalens markedsffiheter er mer i strid med 
SVs program grunn lag enn med noe annet norsk partiprogram. Erik Solheim 
advarte mot EØS-løsningen så tidlig som i oktober 1988: «Vår linje er at 
Norge ikke skal lirkes inn i EF gjennom bakveien. Det verst tenkelige av alt 
er at AP-regjeringen får lov til å tilpasse oss skritt for skritt nærmest i all 
stillhet. Regjeringas syn ser ut til å være at byråkratene skai skrive av alle 
EFs lover, næringslivet kopiere alle EFs standarder og teknokratene tilpasse 
våre holdninger, mens presse og politikere holder kjeft og folket gis 
sovemedisin.» Bedre prognose på hva som faktisk har skjedd, ble ikke gitt så 
tidlig som i 1988.

Beriin-murens fall
Parallelt med EØS-forhandlingene foregikk det langt mer dramatiske ting i 
Europa. I november 1989 falt muren i Berlin, og i nyttårstalen sin lanserte 
president Mitterand tanken om et «konføderalt Europa» av EF, EFTA og de 
østeuropeiske land. Han tok dermed opp igjen tankene til de Gaulle om et 
Europa fra Atlanterhavet til Ural. Verdensbegivenheter grep inn og endret 
viktige vilkår rundt EF-debatten i Norden.

Berge Furre har i ettertid erkjent at «han den første tida etter Berlin
murens fall hadde vært på vei over mot et ja-standpunki Det forelå da en 
mulighet for å skape en virkelig all-europeisk samarbeidsordning. Men den 
ble ikke grepet. I stedet har EU satset på å bygge opp murer mot Øst- 
Europa.»26 I Stortingets EF-debatt rett over nyttår (4.1.90) oppfordret Erik 
Solheim regjeringen om å undersøke Mitterands utspill om et konføderalt 
Europa.

Dagens Næringsliv brukte overskriften «Åpner for u-sving i EF-saken» 
om Erik Solheims innlegg.27 Klassekampen prøvde også å festne inntrykket 
av at SV var på vei mot et nytt syn på EF, blant annet i et intervju med Erik 
Solheim 16.1.90 med overskrift over fem spalter «SV på glid vekk fra RF- 
standpunktet?» Spørsmålstegnet ble fulgt av ingressen: «En positiv holdning 
til den franske president Francois Mitterands forslag om en europeisk 
konføderasjon. Vilje til å avgi norsk suverenitet. Betyr det at SV snur i EF- 
spørsmålet?»
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I intervjuet benektet Solheim at SV hadde endret syn på EF: «Nei-stand- 
punktet er SVs varemerke.» Samtidig holdt han fast på at internasjonali
seringen hadde skutt så stor fart etter 1972 at det var behov for overnasjonale 
løsninger på mange områder, både når det gjaldt miljøvern, kapitalkontroll 
og forurensningene i Øst-Europa.

De nye maktforholdene i Europa slo direkte inn i Nordens forhold til EF. 
I september 1990 åpnet Ingvar Carlsson overraskende og uten forhåndsdebatt 
i partiet for at Sverige kunne søke medlemskap i EF. Det skjedde på sosial
demokratenes kongress og fikk tilslutning fra kongressen, også der omtrent 
uten debatt. Eneste forbehold som ble tatt, var at EF ikke utviklet en felles 
forsvarspolitikk. Denne meldingen kom på tverke for Arbeiderpartiets EF- 
strategi: en tilpasning til EF gjennom en EØS-avtale som etter hvert ville 
bryte ned EF-motstanden i Norge. Hvis Sverige søkte medlemskap, kunne 
ikke NATO-landet Norge sitte på gjerdet. Det var konklusjonen til AP- 
Jedelsen allerede høsten 1990. Men foreløpig var det EØS. EF-medlemskapet 
«sto ikke på dagsordenen».

Meldingen fra Sverige utløste umiddelbart debatt i SV. Raymond 
Johansen sa til Arbeiderbladet at «det vil være svært vanskelig for Norge å 
bli stående utenfor EF dersom Sverige blir EF-medlem». Men under 
overskriften «Sterk SV-uenighet» kunne ikke Ny Tid vise til noen andre enn 
Raymond Johansen som mente at Norge måtte følge Sverige inn i EF. SU- 
lederen Lisbet Rugtvedt slo fast at «svensk medlemskap forandrer ikke EF», 
Paul Chaffey at «det må ikke skape større panikk hos oss at de svenske 
sosialdemokratene går inn for EF enn at de norske gjør det», og Hanna 
Kvanmo at «så sant det på noen forsvarlig måte er mulig, må vi unngå at 
Norge kommer med i Fellesmarkedet.»28

På SVs landsstyremøte 23.-24. september var det ingen som fulgte 
Raymond Johansens linje. Erik Solheim prøvde å dempe den allmenne 
kritikken mot Raymond Johansen, men etterlot ingen tvil om hovedsaken: 
«Blir det ny EF-kamp, må partier med høyst ulike standpunkt vise at de kan 
samarbeide.»

Den tverrpolitiske kampanjen
Det tverrpolitiske samarbeidet var allerede i gang. I slutten av august 1990, 
omtrent på dagen tjue år etter stiftelsen av Folkebevegelsen, ble 
Øpplysningsutvalget om Norge og EF omdøpt til Nei til EF. Det skjedde på 
en bredt sammensatt landskonferanse. SV hilste den nye nei-organisasjonen 
velkommen: «SV-leder Erik Solheim oppfordrer sine partifeller til å gå aktivt 
inn i Nei til EF-aksjonen som ble startet søndag» - som det het i 
Arbeiderbladets ingress (28.8) under overskriften «Velkommen nei-aksjon».

For SV tydet valgresultatet i 1991 på at alt var i god gjenge. 12,2% førte 
hundrevis av nye SVere inn i kommunestyrer og fylkesting - og tusenvis inn
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i andre lokalpolitiske verv. Problemet for EF-kampen ble SV- 
perfeksjonismen: du tar ansvar for det vervet du har fått, og du må forberede 
deg bedre enn alle andre! Det ble lite tid til overs til praktisk EF-kamp - på 
gater, i organisasjoner, i media. Dessuten mente nok mange at det ikke hastet.

Men det hastet. EØS-avtalen skulle avgjøres av Stortinget. Dermed var 
det klart at bare en folkelig mobilisering langt utover det som trengtes for å 
vinne en folkeavstemning, kunne stoppe EØS-avtalen. Nei til EU startet sin 
omfattende EØS-kampanje i februar 1992. Den kulminerte med båtstafetten 
langs kysten i juli/august og med streikene på nøkkelbedrifter fra Agder til 
Trøndelag i september. Da Stortinget godkjente EØS-avtalen i oktober 1992, 
viste de to siste meningsmålingene for første gang dødt løp mellom ja- og 
nei-standpunktene.

1 denne kampanjefasen var mange SVere aktivt med. Men EØS-kampen 
ble ikke prioritert så høyt at en «la alt annet til side» slik SFere hadde gjort de 
siste kampanjemånedene i 1972. En viktig grunn var at få trodde EØS- 
kampen kunne vinnes - til tross for at lista ikke lå høyere enn å få tallet på 
nei-stemmer på Stortinget opp til den magiske grensa på 42. Det var under 
EØS-kampen SV som organisasjon sviktet mest. Men mer om dette seinere.

Interne avklaringer
Om folkeavstemningen
De siste månedene av EØS-kampen var mange SVere -- godt hjulpet av heia
rop fra media og ja-politikere - opptatt av samvittighetskvaler omkring en 
framtidig folkeavstemning. Fra juni 1992 var mye av EU-debatten internt i 
SV dominert av hvordan en skulle forholde seg til én av mange mulige 
hypotetiske situasjoner: hva skulle SV stemme i Stortinget hvis det ble et 
knapt ja-flertall ved en folkeavstemning?

Synspunktene gikk i mange retninger. Noen mente SV måtte bøye seg for 
ethvert flertall - uansett hvor lite det måtte være. Andre mente SV måtte 
stemme nei i Stortinget uansett hvor stort ja-flertaliet måtte bli - bare det var 
klart markert i valgkampen fra SVs side. Ottar Brox var den som 
dramatiserte debatten mest i en kronikk i Dagbladet 27.8.92 - formet som et 
åpent brev til Erik Solheim: «Forlater SV sine velgere?» Kronikken sluttet 
slik:

«SV får knapt nok en ekstra stemme om partiet lover å legge ned våpnene 
etter et knapt folkeavstemningstap (så mange ’byradikale* super™ 
demokrater finnes ikke!), men du vi! miste de fleste nye velgere som er 
kommet til i din tid om de vinner fram, de som vil skape inntrykk av at 
SV ikke tar sine egne erklærte verdier alvorlig nok til å kjempe for dem 
med alle lovlige og ellers aksepterte midler.»

Debatten endte med landsstyrets vedtak i september 1992: SV bøyer seg bare 
for et ja-flertall i landet som helhet dersom det også er et ja-flertall i minst
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halvparten av fylkene. Henry Valen var kjapt ute med sin dom: «SV-kravet 
gjør JA-seier umulig.»29 Denne vurderingen til Valen var fullstendig 
misvisende. Det kunne godt bli ja-flertall i 10 fylker selv med et samlet ja- 
flertall ned mot 53%.30 SVs landsstyre tok med åpne øyne en sjanse, dels for 
å samle seg om et felles standpunkt, og dels for å få spørsmålet «ut av 
verden». Det siste viste seg som et fromt ønske, effektivt punktert av et punkt 
i LO-vedtaket fra kongressen i september 1994 og av en del SVere som reiste 
debatten på ny de siste ukene før folkeavstemningen.

Om regjeringssamarbeid
På landsstyremøtet i november 1992 oppsto den debatten som skulle ende 
som SVs akilleshæl i valgkampen 10 måneder seinere. Utgangspunktet var 
spørsmålet: Kan SV gå i regjeringssamarbeid i en regjering som godtar EØS- 
avtalen som sitt arbeidsgrunnlag? Spørsmålet ble reist av Hans Ebbing. 
Solheims svar var: «Å debattere slike krav og betingelser allerede nå, ville 
være å forskuttere en utvikling vi ikke kjenner.»31 Det var denne debatten 
som i stor grad ble EU-debatten internt i SV fram til landsmøtet i april 1993. 
Første runde i kampen falt på landsstyremøtet i mars. Et forslag fra Bergen 
og Hordaland SV om å programfeste at SV bare kunne gå inn i en regjering 
som forpliktet seg til å si opp EØS-avtalen, fait med 22 mot 4 stemmer.32 

Landsmøtet i april 1993 endte med et vedtak som sa at 
«mobiliseringen mot norsk EF-medlemskap har utløst politiske krefter 
som kan danne grunnlaget for en alternativ politikk etter at EF-saken er 
endelig avklart. ... SV vil derfor bidra til å bygge en ny allianse med et 
fornyet Ap, - en allianse der også Sp kan delta. En slik allianse må 
forankres i breie massebevegelser som fagbevegelsen og 
miljøbevegelsen. Dessuten må det bygges videre på den folkelige 
mobilisering som er skapt i kampen mot norsk medlemskap i EF. Denne 
alliansen er en forutsetning for å skape et samfunn som bygger på andre 
verdier enn det EF-systemet bygger på. På en slik bakgrunn er SV beredt 
til å gå inn i forhandlinger om regjeringsdannelse.
SV vil legge til grunn at regjeringssamarbeidet ikke må hindre Norge å si 
opp EØS-deltakelsen. SV vil også bruke regjeringsmakten til å stanse EF- 
tilpasningen gjennom EØS eller på annen måte for å legge grunnlag for et 
alternativt økonomisk system til markedsliberalismen.»

Vedtaket var et kompromiss - et kompromiss i en situasjon der menings
målingene ga SV en oppslutning som svingte mellom 15 og 20%, og der SV 
var jamstort med Arbeiderpartiet i Nord-Norge.

Valgnederlaget i 1993
Årsakene til valgnederlaget ved stortingsvalget i 1993 er diskutert av flere, 
også i dette heftet av Vardøger. Jeg nøyer meg her med min egen subjektive
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vurdering i knappest mulige form: Det er mulig at mange nei-velgere 
bedømte SVs EiJ-profil som uklar, og at de derfor foretrakk det klareste nei- 
altemativet, altså Senterpartiet. Men raset i velgeroppslutning skjedde under 
valgkampen, og da var det andre saker som SV kom uheldig ut med, blant 
annet et saklig sett prisverdig skatteutspill. Viktigst ble likevel samarbeids- 
invitten til Arbeiderpartiet.

På landsmøtet var det vilkårene knyttet til samarbeidsinvitten som var 
vitsen med vedtaket. Arbeiderpartiet skulle enten avsløres - hvis de avviste 
vilkårene - eller tvinges til radikalisering - hvis de godtok vilkårene. Det 
siste var det få som trodde på. Men landsmøtet var villig til å gi 
Arbeiderpartiet sjansen - for vidåpen scene.

Landsmøte-budskapet nådde ikke fram til velgerne. I valgkampen var det 
samarbeidsviljen som ble hovedbudskapet. Vilkårene ble teksten med de små 
bokstavene. Dermed framsto SV for velgerne som et parti som ikke visste 
hva som var viktigst, regjeringssamarbeid eller EU-motstand. Velgerne flykta 
fra SV i alle retninger. SV endte på 7,9% og med en stortingsgruppe på 13, 
fire færre enn før valget.

SV i sluttkampanjen
Valgnederlaget ga SV en langt mer beskjeden plass i den avgjørende 
kampanjen fram mot folkeavstemningen enn landsmøtet hadde lagt opp til i 
sine vedtak. Likevel gjennomførte SV en god og effektiv kampanje det fram 
mot folkeavstemningen. Kampanjen bygde på strategidokumentet «Det er nå 
det gjelder», vedtatt av landsstyret i mars 1994. Strategien bygde på fire 
hovedpunkter:
- SV skal stå for venstresidas argumenter.
- SV skal fokusere på EU som system, ikke så mye på selve forhandlings

resultatet.
- SV skal trekke opp de internasjonale utfordringene og knytte disse til den 

norske virkeligheten.
- SV ønsker å påvirke utviklingen i Europa.
Lederen for strategiutvalget, Kyrre Lekve, gikk allerede etter en måned ut 
med hard kritikk for manglende oppfølging, ikke fra partileder og fra parti
sekretær, men fra «bredden i partiet».33 Det er likevel min vurdering at SV 
langt på vei klarte å gjennomføre denne strategien for kampanjen fram mot 
folkeavstemningen. Kampanjemateriellet var fullt på høyde med det som 
ellers ble produsert på nei-sida, og organisasjonen maktet hardkjøret de siste 
månedene. Ledende SV’ere sto fram som naturlige og viktige deler av nei- 
fronten på debattmøter, i TV-panel og i mediadebatten for øvrig.34
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SV-bildet i media
Mediabildet av SV var i lange perioder under EØS- og EU-kampen ikke 
bildet av et parti med enstemmige nei-vedtak og en prinsipiell nei- 
argumentasjon. Avislesere og TV-seere fikk ikke med seg de enstemmige 
vedtakene fra landsmøter og landsstyremøter. Når de leste om SV, var annet
hvert oppslag enten med et SV-medlem som var blitt EU-tilhenger35 eller 
med en ledende SVer som hadde sagt en setning som i overskrift eller ingress 
kunne dreies til et SV på gli eller et SV i tvil.

Eksemplene på det siste er mange. Blant mine egne klipp skal jeg her 
bare trekke fram en håndfull. Vi kan gjeme starte i Ny Tid. Erik Solheim 
hadde i september 1988 et helsides intervju i Ny Tid etter et besøk hos SF i 
Danmark. Intervjuet uttrykker klar og prinsipiell EF-motstand på sentrale 
områder som miljøvern, kapitalkontroll og politisk handlefrihet. I tillegg 
omtales EF som «en hemsko» i avspenningspolitikken. Men i dette Ny Tid- 
intervjuet var overskriften «Heller EF enn rasisme», og i ingressen står det: 
«Dersom alternativet til medlemskap for Norge er å bli stående utenfor med 
rasistenes hjelp, ville han heller inn i EF.» Det som sies i intervjuet, er noe 
helt annet: «Kampen mot norsk medlemskap i EF må skje uten at en inngår 
'allianser med Fanden'. Det må bli en politisk EF-motstand der det ikke er 
plass for rasister og Fremskrittsparti-folk.»

Det er da også journalisten som spør: «Heller inn i EF enn å bli utenfor 
med rasistenes hjelp?» Og Erik Solheim svarer: «Vi oppnår ikke noe om vi 
avviser EF ved å ta et skritt i brun retning. Personlig tror jeg at vi fremmer 
EF-motstanden best ved å bygge på venstresidas verdigrunnlag. ... Vi ønsker 
å stå utenfor EF fordi vi ønsker mer effektive miljøverntiltak, mer politisk 
handlefrihet og mer kontroll med kapitalkreftene.» Det var journalistens 
spørsmål som ble til ingress og overskrift, ikke svaret til Solheim.36

Klassekampen presset stadig på for å «kle av» SV i EU-debatten. I et 
helsides intervju med Paul Chaffey stilte ingressen det provoserende 
spørsmålet: «Er det bare et tidsspørsmål før SV blir EF-tilhenger, Paul 
Chaffey?» Svaret var nei, og resten av det helsides intervjuet ga ingen 
holdepunkter for at SV var «på gli». Men ingresser kan ha virkning likevel.37

Klassekampen hadde 24.10.91 en fem-spalters overskrift som sa: «SV 
mot EØS - foreløpig» Utgangspunktet var et NTB-intervju med Erik 
Solheim der det ikke sies noen ting som gir grunnlag for en slik overskrift. 
Det eneste Solheim sa om EØS i intervjuet var noen vurderinger om hvorvidt 
EØS-medlemskap ville fremme eller hindre medlemskap i EF.

Av og til tøydes argumentene til det absurde som for eksempel når 
Øyvind Johnsen skrev at «SV-ledelsens nesten brautende nei-standpunkt 
skjuler i realiteten stor usikkerhet i partiet om hvorvidt man befinner seg på 
riktig side av frontlinjen.»38 Slik fortsatte det både i 1991-92-93 og 94. I 
Verdens Gang 12. april 94 kunne en lese at «Solheim blir EU-tviler hvis
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fellesskapet utvikler seg østover.» Også denne gang var overskriften sterkere 
enn innholdet i intervjuet. Solheim blir stilt overfor en hypotetisk 
problemstilling: hva vil du mene om EU utvikler seg til en alleuropeisk 
samarbeidsorganisasjon? Solheim svarer. «Ja, da har jeg tatt feil.» Og legger 
til at det ikke er noe som tyder på at det skal gå slik.

På den annen side var viljen til å nyansere så stor at den fra tid til annen 
sprengte de grensene som var satt av landsmøte- og landsstyrevedtak. 
Dagens Næringsliv brukte i januar 1990 overskriften «Åpner for u-sving i 
EF-saken» om Erik Solheims innlegg i Stortingets EF-debatt. I et 
oppfølgingsintervju er Erik Solheim sitert slik: «I EF-debatten er situasjonen 
fremstilt som om SV og Sp konkurrerer om å være mest imot EF. Men vi er 
imot EF av helt andre grunner enn Sp. Vi er for overnasjonale løsninger og er 
villige til å oppgi suverenitet. Det vi ikke aksepterer ved EF er 
miljøpolitikken og kapitalkreftenes frie spill i EF.» På videre spørsmål siteres 
Solheim slik: «Jeg tror disse sakene (for SVs del) kan stå anderledes om fem 
år. Så fort som ting har endret seg de siste månedene, kan man tenke seg at 
SV forandrer sitt syn på EF.» 39 Men slik gikk det da ikke.

Det var også vanskelig for kjappfot-joumalistikken når Paul Chaffey 
tenkte for langt framover: «Det jeg har signalisert som er nytt, er egentlig to 
ting. Det ene er at Norge bør ha ambisjoner om å spille en mer aktiv rolle i å 
påvirke både EF og Øst-Europa. Det andre er at vi kan komme i en situasjon 
etter forhandlingene (EØS-forhandlingene, red), hvor vi er så tilpassa at vi er 
nødt til å diskutere hva slags europeiske motstøt, hva slag samarbeid man kan 
få i stand for å begrense det indre markeds negative virkninger.» Og videre: 
«Det ingen av de andre partiene har noen visjoner om, nesten ikke SV heller, 
er å bruke EF-EFTA-prosessen som en brekkstang inn i EF. Utnytte de 
motsetningene som fins innad i EF og stille oss på samme side som de mest 
miljøvennlige, de som er for velferdsstat, sosiale rettigheter og full syssel
setting.»40 Det er de utfordringene vi står overfor i dag, og der SV i nært 
samarbeid særlig med Vånsterpartiet i Sverige prøver å finne fram til de 
første grepene.

Det er riktig at enkelte i SV-ledelsen i for stor grad diskuterte forholdet til 
EU som del av en overordna og langsiktig Europa-politikk - og i for liten 
grad tok konsekvensene av at «krigen var i gang». Sigurd Allem sa det slik: 
«SVs ledelse bør raskest mulig gjøre det klart for partilederen at perioden vi 
nå går inn i ikke er tida for ukvalifisert høyttenkning, prøveballonger og 
doble budskap.»41 Derfor ble det bare å bekrefte et vel innarbeida bilde da 
40 SV-representanter i kommunestyrer og fylkesting i juni 1994 gikk 
sammen om et opprop som anklagde SV-ledelsen for tafatthet i EU-kampen: 
«Vi folkevalgte SVere synes partiets ledelse har vært for tafatte i sitt 
engasjement til nå og vil med dette oppfordre partiets ledelse om et sterkere 
engasjement. EU-motstandere og tvilende nei-folk må oppleve SV som en 
sikker kampfelle i EU-motstanden.» 42
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Blant mange nei-velgere ble SV i 1993-94 stående som en usikker kampfelle. 
Det opplever jeg som en urettferdig dom. Men dommen falt, både ved 
stortingsvalget i 1993 og ved lokalvalget i 1995.

Sluttvurdering
Tilbake til utgangspunktet: Hvorfor gikk SV svekket ut av EU-kampen? 
Noen sammenlikninger med SFs situasjon under EF-kampen i 1970-72 gir 
enkelte holdepunkter for et svar.

En forskjell er at strategien til DNA-ledelsen var mye smartere i 1994. I 
1972 var hovedparolen «A-velger er ja-velger» - slik at SF kunne svare 
«Nei-velger - stem SF!» Brattelis kabinettspørsmål til velgerne tre uker før 
folkeavstemningen var heller ingen innertier. En viktigere forskjell er det 
likevel at i 1970-72 var SF det eneste partiet med krystallklar nei-profil 
under hele EF-kampen. Senterpartiet hadde statsministeren i den regjeringen 
som søkte forhandlinger om medlemskap både i 1967 og i 1970. Og da 
bruddet kom med de andre regjeringspartiene i 1971, var det en 
«arbeidsulykke» som utløste regjeringskrisa, ikke prinsipiell strid om EF slik 
det var da Senterpartiet brøt ut av Syse-regjeringen høsten 1990.

Så lenge Per Borten var statsminister, måtte naturligvis både han og 
Senterpartiet ha et ikke-forhold til Folkebevegelsen. Men dette ikke-forholdet 
varte lenge etter at Bratteli-regjeringen hadde overtatt. For Per Borten og 
viktige deler av Senterparti-ledelsen ble Folkebevegelsen aldri noen naturlig 
samarbeidspartner - og heller ikke noen arena i kampen. Senterpartiet spilte 
heller ikke på andre måter noen dominerende rolle under nei-kampen fram 
mot folkeavstemningen i 1972.43 Derimot stilte Bondelaget og landbrukets 
økonomiske organisasjoner seg aktivt og effektivt bak Folkebevegelsen.

Blant store deler av den mobiliserte ungdommen i 1970-72, den delen 
som ikke lot seg fange av ml-retorikken til «Arbeiderkomiteen mot EEC og 
dyrtid», var SF enerådende som magnet for EF-motstand. I 1990-94 var 
situasjonen motsatt. Senterpartiet framsto som det steileste, og dermed som 
det klareste nei-partiet. SV fikk stemplet på seg for å være både uklart og i 
splid med seg sjøl. Jeg opplevde sjøl under valgkampen i 1993 å bli hengt ut 
- fra ledende Senterpartihold i Oppland - som én velgerne ikke kunne stole 
på i EU-saken.

Fra mitt utgangspunkt, som SV-er i aktiv kamp sammen med hundrevis 
av partikamerater mot både EØS og EU, opplever jeg det som bittert 
urettferdig at SV er stemplet som et parti med uklar nei-profil. Hvordan 
oppsto bildet av det uklare SV? To landsmøter og et titalls landsstyremøter 
har fattet enstemmige og krystallklare vedtak mot EØS- og EU-medlemskap. 
Det utadvendte informasjonsmateriellet har hatt høy kvalitet både i form og i 
innhold. Etter min vurdering var det gjennomgående bedre i forhold til de 
aktuelle målgruppene enn det som Senterpartiet og Nei til EU produserte.
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Derimot er det ingen tvil om at media dyrket bildet av den uklare EU- 
profilen til SV. Det var i all hovedsak et falskt bilde.44 I hvilken grad dette 
var uttrykk for ja-joumalisters oppriktige ønsketenkning eller for en dreven 
ja-strategi, er vanskelig å vite. Noe av slagsida skyldtes også nyhetskravet i 
dagens media: Det var ingen nyhet at SV - eller noen tusen SV-medlemmer 
- var mot EU. Hvis derimot én SVer var for EU - eller i tvil ....45

I begynnelsen av juli 1991 slo Nationen opp at ledende SVere ville 
komme til å spille en viktig rolle i Europa-bevegelsens ja-kampanje: «SV er 
splittet og ja-frontens solidaritetsprofil passer som hånd i hanske for SV- 
medlemmer som innser at EF ikke lenger er hva det engang var». Det viste 
seg raskt at det ikke var noe innhold bak oppslaget. Men det fikk en ikke lese 
i Nationen.

Men bildet av et SV splittet i EU-spørsmålet ble iherdig spredt gjennom 
media. Europabevegelsen gjorde store anstrengelser for å finne fram til flest 
mulige ja-SVere.46 40-50 personer med SV-tilknytning var alt en klarte å 
finne. Det forunderlige var ikke at de fantes. Det forunderlige var at de var så 
få - i et parti med nærmere 10.000 medlemmer. Et mindre splittet parti i EU- 
spørsmålet skulle en reise lenge rundt i Europa for å finne.

Erik Solheim formulerte SVs taktiske dilemma under EU-kampen slik: 
«Framfører vi de klare nei-argumentene, er vi fordekte senterpartistiske 
nasjonalister. Bringer vi inn nyanser, er vi straks ‘på gli i EF-saken'.»47 
Likevel er det ingen tvil om at Stein Ømhøi har rett når han allerede i 
september 1991 - etter SVs største valgseier - slo fast om dem som sto i 
brodden for SVs EU-kamp: «Det de skal svare for, er ikke hva de sier, men 
den politiske virkningen av hvordan de blir forstått.» 48

Mange har derfor rettet søkelyset mot personer i SV-ledelsen og spesielt 
mot Erik Solheim.49 Jeg vil ikke bidra til å overvurdere «personlighetens 
betydning for historiens forløp». Erik Solheim undervurderte til tider i 
hvilken grad EØS- og EU-kampen var en sammenhengende, årelang 
kampanje der ja-sidas maktovertak bare kunne møtes med tilsvarende 
målretta folkelig mobilisering. Og du mobiliserer ikke ved å ytre offentlig 
tvil om mobiliseringsgrunnlaget. Erik Solheim kunne også ha slått hardere 
tilbake når media forkludret de nei-budskapene som han og SV sendte ut.

På den andre sida: Det var ikke de mobiliserte, men tvilerne som til slutt 
satt på de avgjørende stemmene. Kan det være slik at SVs «nyanserte» EU- 
profll bidro til å vinne folkeavstemningen, men til å tape velgeroppslutning 
for partiet? Det kan være klargjørende å trekke en sammenlikning til hvordan 
SME-ledelsen opptrådte. Målgruppa for SME var først og fremst velgerne til 
Arbeiderpartiet, de som sto under krysspress mellom partilojalitet og egen 
nei-holdning. SME-ledere som Hallvard Bakke, Tove Strand Gerhardsen og 
Finn Erik Thoresen formidlet minst av alt tvil på eget standpunkt. Det er 
ingen tvil om at den krystallklare nei-holdningen til SME-ledeme og til ÅUF 
var avgjørende for å sikre det knappe nei-flertallet ved folkeavstemningen.
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Påvirker en «tvilere» best ved å være i tvil sjøl? Og ved å vise det? Personlig 
tviler jeg på det - i hvert fall i forbindelse med en EU-kamp som reiste så 
grunnleggende samfunnsspørsmål og der ja-sida med sitt enorme makt
overtak aldri tvilte på noe som helst.

Nå er det fort gjort å overdrive beskrivelsen av det «uklare» SV. Det er 
ingen tvil om at viktige riksmedia dyrket dette bildet av SV. Men var det slik 
SV ble forstått av velgerne? Det vet vi atskillig mindre om - sjøl om nei- 
velgere forlot SV i strie strømmer under valgkampen i 1993. Men det var 
velgere som var kommet til partiet under ekstremt gunstige valgkonjunkturer 
i 1989 og 1991. Det vi derimot vet, er at aktivistene i de to nei- 
organisasjonene Nei til EU og Sosialdemokrater mot EU ikke slo handa av 
SV under EU-kampen.50 En undersøkelse fra november 199451 viser at blant 
medlemmene i Nei til EU hadde 19% stemt SV i 1989. Ved valget i 1993 
stemte 24% SV, og høsten 1994 ville fortsatt 24% ha stemt SV. 
Oppslutningen om Senterpartiet økte enda sterkere, fra 32% i 1989 til 52% i 
1993 og 57% i 1994. Oppslutningen om RV økte derimot lite, fra 4,1 til 4,8% 
i løpet av de fem åra.

Samme tendens var det innen Sosialdemokrater mot EU. Der økte opp
slutningen om SV fra 6% i 1989 til 12% i 1993 og til 15% i 1994. Senter
partiet økte der fra 0,4% i 1989 til 8% i 1993 og til 13% i 1994. Også her 
økte oppslutningen om RV lite, fra 1,1 til 2%. For aktivistene innen de to nei- 
organisasjonene har dermed SVs EU-profil vært troverdig nok, sjøl om opp
slutningen om Senterpartiet økte enda raskere.

Mitt hovedanliggende er derfor ikke å rette søkelyset mot hvordan SV- 
ledelsen håndterte EU-saken i media. Det er langt viktigere å se på hvordan 
SV-organisasjonen som helhet mestret utfordringene. Her er min vurdering 
klar: Som organisasjon levde ikke SV opp til det historiske ansvaret som lå 
på partiet. SV-ledelsen fattet også under denne EU-kampen 
organisasjonsvedtak på linje med det som SFs landsstyre vedtok i september 
1970, og som er referert i starten av artikkelen. Den viktige forskjellen er at 
disse organisasjonsvedtakene ikke som i 1972 kan leses som beskrivelse av 
hva som faktisk skjedde.

I tilbakeblikk er det tida fra Oslo-erklæringen på EFTA-toppmøtet i mars 
1989 til stortingsvedtaket om EØS i oktober 1992 som er den kritiske 
perioden. Det var da alt for mange SVere trøsta seg med at EU-kampen ennå 
ikke hadde begynt. Men det var da Norge ble svinebundet til den prinsipielle 
konkurransekapitalismen på det indre markedet. Det var da innsikten om EU 
som den moderne kapitalismens mest rendyrkede uttrykksform skulle ha 
trengt inn i ryggmargen på hvert eneste SV-medlem.

Mye ble gjort. Det første studie- og diskusjonsopplegget om EF og det 
indre markedet forelå allerede i høsten 1988 og kom i ny versjon våren 1989. 
SO kom med en mer omfattende studiebok i august 1989, mens en oppdatert 
andreutgave kom i januar 1991. Denne siste utgaven ble viktigste studiebok
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også for Nei til EU i 1991-92. Likevel klarte ikke SV som helhet å prioritere 
EØS-kampen høyt nok - trass i at mye sto på spill. En EØS-avtale ville blant 
annet sette til side grunnleggende trekk ved SVs økonomiske politikk, særlig 
ved nærings- og regionalpolitikken og kraftig begrense handlerommet for 
ethvert sosialistisk reformprogram.
Hvorfor gikk ikke SV for full maskin inn i EØS-kampen? Det enkleste svaret 
er den åpenbare forksjellen fra 1972: For SF-medlemmene i 1972 var 
kampen mot EF-m ed lem skapet viktig for deres egen politiske identitet. De 
var preget av 1960-tallets politiske kamper - mot atomvåpen og 
kapprustning, mot NATO og blokkpolitikk, mot Vietnamkrigen og 
invasjonen i Tsjekkoslovakia. Avkoloniseringen ble avløst av nye former for 
vestlig økonomisk herredømme, og Norge ble på den norske venstresida sett 
som del av et forkastelig økonomisk verdenssystem i langt større grad enn i 
dag. Alt dette bidro til at den politiske kampen i Norge ble sett i sammenheng 
med kamper i andre land og i andre verdensdeler. Den gjorde EF-motstand til 
nødvendig del av det å være SF-medlem. EF sto for blokkpolitikk i Europa, 
for et samarbeid mellom tidligere kolonimakter og for en tøffere kapitalisme. 
Den som ikke sloss aktivt mot EF, trådte ut av dette verdensbildet og dermed 
ut av den politiske kampen.

«Det var selve EF-kampen som medførte politisering. Den kraft som lå i 
saka, sprengte ei regjeringa sprengte to partier og fordoblet den organiserte 
venstresida. Vi greide ikke å ta vare på denne situasjonen, men det er mest 
vår egen skyld.» (Per Eggum Mauseth , SFs partisekretær 1969-73, på SVs 
landsstyremøte i september 1988.)

Hvordan var situasjonen i 1990-94? SV protesterte mot EØS og EU på 
Stortinget og i uttalelser fra landsstyremøter og fylkesårsmøter. Men 
protesten ble ikke like livsviktig for hvert enkelt medlem som i 1972. EU- 
standpunktet ble ikke en nødvendig del av SVeres verdensbilde og dermed 
ikke like viktig for SV-medlemmers politiske identitet som i 1972. Vi fikk 
derfor heller ikke samme form for lokal mobilisering tvers i gjennom hele 
SV-organisasjonen.

De politiske kampene på 1960-tallet førte naturlig over i aktiv EF- 
motstand blant SFs medlemmer. Det samme skjedde ikke på 1980-tallet. Fra 
1981 begynte Willoch-regjeringen nedbrytingen av den sosialdemokratiske 
styringsmodellen, og da Brundtland-regjeringen overtok i 1986 fortsatte 
denne omleggingen. SV kritiserte og protesterte mot hvert enkelt skritt som 
ble tatt i retning av en friere markedsøkonomi. Men partiet maktet ikke å 
mobilisere hele SV-organisasjonen mot det som foregikk, langt mindre å 
mobilisere effektiv folkelig motstand mot det. En grunn til det var at SV ikke 
klarte å trekke opp et overbevisende alternativ som kunne utløse politisk 
kampvilje tvers i gjennom hele SV-organisasjonen.

Det var grunnleggende samfunnsendringer som ble banka i gjennom på 
kort tid. Lavrentepolitikken gjennom Husbanken forsvant, og med den
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restene av den sosiale boligbygginga. Bankene ble sluppet fri, og dermed 
forsvant kapitalstyringa innenlands. Valutakontrollen ble fjerna, og med den 
styringa med kapitalstrømmene inn i og ut av landet. Debatten om disse 
endringene ble ført på ekspertnivå, og Arbeiderpartiet så seg tjent med at det 
var slik. Fagbevegelsen ble i liten grad søkt mobilisert mot høyredreiningen, 
og SV ble for lite og for overrumpla av det som skjedde.

Dermed ble også det enkelte SV-medlem stående med «spredt» oppmerk
somhet mot det som foregikk i samfunnet. Det var så mye som var galt, og så 
mye som burde rettes på. Løsningen ble å «privatisere» politikken: å kaste 
seg over de SV-oppgavene som lå nærmest for hånd, og som en gjennom 
politiske verv hadde spesielt ansvar for å løse. Det var ikke lite lett som 
rundt 1970 å se seg sjøl som del av en verdensomspennende politisk kamp, 
der hver enkelt hadde et ansvar for å gjøre det lille norske sosialistpartiet til 
et effektivt redskap for denne kampen.

SV bidro effektivt - og kanskje avgjørende - til å vinne EU- 
avstemningen i 1994. Men ikke til å komme styrket ut av EU-kampen. Som i 
1970-72 utløste EU-kampen anti-kapitalistiske innsikter og kampvilje i 
viktige deler av det norske samfunnet. På flere felt ble EU-debatten et 
lærestykke både om kapitalisme og anti-kapitalisme. Det gjaldt for eksempel 
debatten om landbruk, fiske, arbeidsløshet, den skjeipede konkurransen i 
arbeidslivet, miljø og internasjonal solidaritet. Det er der vi nå må gripe fatt.

Noter

1) Min egen bakgrunn for å foreta en slik sammenlikning er blant annet: Jeg var 
medlem av SFs sentralstyre fra 1969 til 1973 og leder av SFs EEC-utvalg fra 
starten i 1970 og fram til folkeavstemningen. Fra våren 1988 og fram til i dag har 
jeg vært medlem av - og i perioder leder for - SVs skiftende utvalg for EU/EØS- 
saker. I tillegg var jeg fra 1991 til 1995 medlem av sentralstyret i Nei til EU.

2) I Norge var den offisielle betegnelsen EEC fram til 1972, deretter EF fram til 
Maastricht-traktatens EU (Den europeiske union) trådte i kraft. Jeg bruker her for 
enkelthets skyld betegnelsen EF for hele perioden fram til EU blir det offisielle 
navnet.

3) Ingen andre partier ville diskutere EF-spørsmålet foran stortingsvalget i 1961. 
(Edvard Bull: Norge i den rike verden. Tiden etter 1945, s.460)

4) De neste fire avsnittene er ordrett sitert fra et notat jeg la fram i forbindelse med 
en innledning for SVs landsstyre 19.3.1988. Jeg bruker disse avsnittene for å 
unngå å smittes av etterpåklokskap fra »omkampen» 1989-94.

5) Det skar seg bare én gang. Det var da SFs sentralstyre rundt Sankthans i 1972 
plutselig vedtok at SF skulle gå mot en handelsavtale av det slaget som Sverige 
og Finland nettopp hadde forhandlet seg til. På den tida hadde nei-sidas faglige 
tillitsvalgte sin fulle hyre med å slå tilbake tollskremslene fra alt som fantes av 
bedriftsledere og andre direktører knytta til norske eksportbransjer. Vedtaket fikk 
ingen praktisk betydning da det var helt andre personer enn de som utgjorde
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sentralstyrets flertall som sto støyten for SF i EF-kampen den gang. SF- 
budskapet ble i praksis derfor: handelsavtalen er unødvendig, men mye bedre 
enn medlemskapet.

6) For den som syns dette høres ut som gjenklang av 90-åra, kan jeg bare si: intet 
nytt etter norske EU-kamper,

7) Noen synspunkter på historia etter nei-seieren i 1972 har jeg gitt i artikkelen 
«Vant vi?» i Europabevegelsens antologi 20 år Norge 1972-1992, Oslo 1992.

8) Ny Tid 1.11.87.

9) Dagbladet 2.4.87.

10) Ny Tid 14.3.87.

11) Ottar Brox kasta seg naturlig nok iherdig over oppgaven å motbevise denne 
prognosen fra 1986 da »omkampen» virkelig kom.

12) Hva som var tenkt med overnasjonal sysselsettingspolitikk, ble ikke presisert, og 
det er vanskelig å se hva overnasjonalitet konkret kunne bety på dette punktet. 
EUs egen retorikk omkring en felles kamp mot arbeidsløshet skal nettopp bidra 
til å skjule hvor lite innhold det er i en slik «overnasjonal sysselsettingspolitikk». 
På de andre punktene svarer hovedstyrets åpning for overnasjonale løsninger 
ganske presist til det jeg sjøl anbefalte i sluttkapitlet i SO-boka På tvers av EU, 
juni 1994. Jeg argumenterte for at overnasjonalitet kunne trengs på ett felt til: 
»den globale fattigdommen og nøden som krever nye fonner for global 
solidaritet og utjamning om nord og sør skal kunne leve sammen på samme 
klode.»

13) St meld. nr. 61 (1986-87): Norge, EF og europeisk samarbeid og St. meld. nr. 
63 (1986-87).

14) Senterparti-strategen John Dale sa i privat samtale med meg høsten 1989 at 
Henriksens standpunkt hadde gjort det umulig for Senterpartiets representant i 
utvalget å dissentere.

15) Innen akademiske miljøer opplevde jeg mange flakkende blikk fra aktive nei- 
folk fra 1972 når jeg i årene fra 1988 og utover forsøkte å antyde at det kunne bli 
aktuelt med motekspertise mot overmakta fra departement og næringsliv også 
denne gang.

16) Senterpartiet satt etter valget i 1989 i regjering under Jan P. Syse og stilte sine 
krav innad i regjeringen.

17) Nei til EF ble formelt stifta i august 1990 som videreføring av Opplysnings- 
utvalget om Norge og EF.

18) Dette er påvist av Torstein Eckhoff i heftet LOs krav til EØS-en vurdering, Nei 
til EF, april 1992.

19) På dette punktet er jeg «part i saken» siden jeg var korttids EØS-sekretær for 
SVs stortingsgruppe høsten 1989 og sterkt medansvarlig for de konkrete kravene 
som SV stilte til forhandlingsmandatet i desember 1989.

20) Det kan være interessant å merke seg at Vånsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige, 
sa nei til en EØS-avtale på et tidlig tidspunkt uten at det utløste den minste EØS-
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debatt i Sverige. Da jeg besøkte Vånsterpartiets riksdagsgruppe i 1991, misunte 
den oss i Norge grepet med å stille krav til EØS-avtalen slik at debatten kunne 
dreies mot det konkrete innholdet av avtalen.

21) Klassekampen 13.6.90.

22) Forhandlingsresultatet forelå ikke før i mars 1992.

23) Arbeiderbladet 18.2.91.

24) Ny Tid 14.6.91.

25) Jeg har vanskelig for å tenke meg at dette er et riktig uttrykk for Chaffeys EØS- 
syn. Ingen i SV var mer klar over at EØS-avtalen ville inkludere hele EFs 
«acquis communautaire» omkring det indre markedet.

26) VårdLand 23.8.94.

27) Dagens Næringsliv 5.1.90.

28) Ny Tid 22.9.90.

29) Dagbladet 16.9.92.

30) Forskyves avstemningsresultatet fra 28. november 1994 med samme prosent
poeng i alle fylker, ville det blitt ja-flertall i 10 fylker med en ja-prosent på 53,7.

31) Ny Tid21.\\.92.

32) Dette vedtaket må forstås ut fra debattsituasjonen foran landsmøtet. Vedtaket 
betyr på ingen måte at 22 landsstyremedlemmer ville ha SV inn i en regjering 
som la EØS-avtalen til grunn. For ikke å ta i for hardt: Mange av dem som 
stemte mot forslaget, var verken for regjeringssamarbeid eller for å godta EØS- 
avtalen. Men de var mot å sende det signalet som lå i forslaget fra Bergen og 
Hordaland SV.

33) Ny Tid 22.4.94.

34) Et spesielt innslag var samarbeidsopplegget med Høyre. SV og Høyre gjorde 
hverandre fra august 1994 til motpoler i EU-debatten med en felles trykksak, en 
felles debattvideo og en serie med debattmøter mellom de to partiene utover 
høsten. Boka ble spredt i et opplag på 30.000 og ble blant annet sendt skoler og 
biblioteker. Over 1000 videoer ble sendt landet rundt på utlån.

35) Listene over ja-SVere fikk aldri mer enn 40-50 navn. I følge partikontoret var 
bare 29 av dem medlemmer av SV. Men helsider og forsider fikk mange av dem.

36) Ny Tid 10,9.88.

37) Klassekampen 13.6.90.

38) Arbeiderbladet 4.7.91.

39) Dagens Næringsliv 5.1.90.

40) Intervju i Ny Tid 16.2.90.

41) Klassekampen 13.4.94.

42 Ny Tid 29.1.94.
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43) Et tegn på det er at Senterpartiet sto på stedet hvil i velgeroppslutning fra 1969 
til 1973. Partiet økte fra 10,5% til 11% samtidig som de store ja-partiene, 
Arbeiderpartiet og Høyre gikk tilbake henholdsvis 11 og 2 prosentpoeng. 
Sosialistisk Valgforbund fikk ved valget i 1973 11,2% mot SFs 3,5% og NKPs 
1% i 1969.

44) Jeg har i arbeidet med denne artikkelen gått igjennom store mengder med avis- 
klipp som bekrefter denne påstanden. Det er for eksempel stadig slik at når over
skrifter og ingresser på intervjuer skaper tvil om SVs EU-standpunkt, er det liten 
eller ingen dekning å finne i sjølve intervjuet.

45) Derfor var Runar Todok og Terje Kalheim sikra spalteplass i riksmedia når de 
uttalte seg.

46) Europabevegelsens informasjonssjef Frank Rossavik, tidligere pressesekretær for 
SVs stortingsgruppe, var sentral i arbeidet med å finne fram til SV-medlemmer 
med ja-standpunkt.

47) Ny Tid 6.3.92.

48) Ny Tid 27.9.91.

49) Noen går så langt at de reiser tvil om Erik Solheim «egentlig» var mot norsk 
medlemskap i EU. Det er en helt grunnløs tvil. Jeg samarbeidet nært med Erik 
Solheim gjennom fem år med EØS- og EU-kamp, fra 1989 til 1994. Vi var inni
mellom uenige om hvilken nei-argumentasjon som var den mest effektive, og jeg 
tror fortsatt at jeg hadde mest rett. Men målet var det samme for oss begge: 
effektiv kamp mot medlemskap i EU.

50) Det var annerledes i det sentrale Nei til EU-sekretariatet. Der fantes det personer 
som var opptatt av å «straffe» SV for uklar nei-profil. «Straffen» var kontra- 
produktiv for nei-kampen siden den besto i å hindre at ledende SVere fikk fronte 
nei-sida på viktige møter.

51) Anders Todal Jenssen m.fl.: Medlemsundersøkelsen. Holdninger og sosial 
bakgrunn blant medlemmer i Nei til EU, Europabevegelsen og sosialdemokrater 
mot EU, Universitetet i Trondheim, 1994.
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