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Forord
Stortinget har med overveldende flertall gitt
sin tilslutning til at Regjeringen søker om medlemskap for Norge i Fellesmarkedet. Bare 13
representanter stemte imot.
Regjeringen la frem sitt syn på europaproblemene gjennom en stortingsmelding. I denne melding sier Regjeringen ingen ting om hvordan den
statlige ordning i Europa bør være. Regjeringen
har ingen mening om det bør tas sikte på selvstendige stater eller på en forbundsstat. Denne
mangel på problemstilling kom også til å prege
stortingsdebatten. Den dreiet seg for det meste
om økonomiske forhold.
Spørsmålet om norsk tilknytning til Fellesmarkedet er den største sak som har vært oppe i
Norge siden 1814. Den gjelder det norske folks
rett til å styre seg selv.
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- Før man kan danne seg en mening i denne
alvorlige sak, må man først finne ut hva slags
statsordning som passer best i Europa. Vi må få
en prinsippdebatt om de rent statlige forhold.
Lillehammer, juli 1967.

Eiliv Bakke

Forkortelse: Fellesmarkedet = Det europeiske
økonomiske fellesskap (EEC).
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Fellesmarkedet
I Norge synes det fortsatt å være en alminnelig
mening at Fellesmarkedet bare tar sikte på et
begrenset samarbeid mellom medlemsstatene.
Man har ennå ikke oppdaget at Romatraktaten
tar sikte på en sammenslutning av statene. Som
følge av denne feilaktige oppfatning resonnerer
man fremdeles ensidig økonomisk. Industrilederne vil inn i Fellesmarkedet fordi de tror at medlemskap kan gi industrien økonomiske fordeler.
Jordbruk erne vil stå utenfor fordi de frykter at
medlemskap vil påføre jordbruket store økonomiske tap. - Så fortsetter man å diskutere i
kroner og ører.
Både Romatraktaten, Birkelbachrapporten og
en rekke erklæringer fra de ansvarlige myndigheter i medlemsstatene viser tydelig at det tas sikte
på en sammenslutning av medlemsstatene. Romatraktaten er en fullmaktslov som gir hjemmel for
en gradvis nedbrytning av de nasjonale forfatninger. Man får etter hvert to slags lovgivning i
7
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medlemsstatene, en nasjonal og en overnasjonal.
Dette kaotiserer forholdene i de enkelte stater.
Men denne kaotisering er tilsiktet. Den er et ledd
i sammenslutningsprosessen. Det fører ingen vei
tilbake fordi medlemskapet er uoppsigelig. Det
eneste som kan bringe orden i kaos, er en felles
forfatning for statene. En slik forfatning er nettopp hensikten med det hele. Fellesmarkedet er
ment som en dynamisk overgangsordning som
skal fremtvinge en sammenslutning av medlemsstatene. Walter Hallstein bekrefter dette i en uttalelse i avisen Die Welt for 25. mars 1967. Fellesmarkedet er nødt til å ende i en politisk union,
sier han.
Romatraktaten stiller ikke medlemsstatene likt.
Fellesmarkedets institusjoner har en stemmerettsordning som favoriserer de større stater. De mindre stater vil bli stadig svakere etter hvert som
sammenslutningen skrider frem.
Det tas sikte på en forbundsstat, men grunnloven skal gis til slutt, når de større stater er blitt
mektigere og de mindre stater svakere. Underveis
får man en bitter maktkamp mellom de større
stater som søker å gjøre Fellesmarkedet til et
organ for sine særinteresser. Frankrikes president
prøver å gjøre Fellesmarkedet til et redskap for
sm personlige europapolitikk. For tyskerne er
8
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Fellesmarkedet nå først og fremst et «aksjonsfellesskap» som skal sørge for gjenforening av Tyskland. Franz Josef Strauss bruker denne betegnelse i en bok som han nylig har gitt ut. Blir
England medlem, vil nok også dette land vite å
.
.
vareta sme særmteresser.

Kommentarer
1. Fellesmarkedet består av: Vest-Tyskland,
Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og
Luxembourg. Romatraktatens bestemmelser
skal gjennomføres gradvis i løpet av en overgangstid på 12 år, som avsluttes 31. desember
1969. Overgangstiden er delt i 3 etapper,
hver på 4 år.
2. Romatraktaten er en fullmaktslov. Walter
Hallstein, som var president i Kommisjonen
fra 1. januar 1958 til 1. juli 1967, skriver i
1961: «Fellesskapet er noe som dannes etter
hvert. Selve traktaten er avfattet med henblikk på utvikling: Fellesskapets endelige form
blir ikke nådd med ett skritt, men med mange
i løpet av overgangsperioden. For hele saksområder, som f.eks. landbrukspolitikken og
samferdselspolitikken, inneholder traktaten
nesten helt tomme rammer. Fellesskapets
9
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organer er pålagt å fylle disse rammer med
materielt innhold. Utformningen av traktatens påbud og forbud, dens anvendelse på
de enkelte tilfelle, er en evig prosess, osv.
Hva viktigere er: Traktaten peker ut over
seg selv.»
3. Romatraktatens dynamiske virkning er
ikke begrenset. Finansministeren i Vest-Tyskland, Franz Josef Strauss, skriver i 1966:
«Overgangen fra tollunion til fellesmarked
krever at den enkelte stat avstår vesentlige
suverenitetsrettigheter til de felles organer,
f. eks. til et kvalifisert flertall i Ministerrådet
eller til Kommisjonen. Innføringen av fellesmarked får også virkning på områder som
bare delvis eller overhodet ikke omfattes av
Romatraktaten, som f.eks. de nasjonale medlemsstaters valutapolitikk og budsjettpolitikk.
Men nettopp budsjettpolitikken er en slik
vesentlig suverenitetsrettighet for nasjonalstatene. Den gjenspeiler også vedkommende
lands utenrikspolitikk og - frem for alt dets forsvarspolitikk.»
4. Stemmerettsordningen favoriserer de større
stater. Fellesmarkedets viktigste institusjoner
er: Kommisjonen, Ministerrådet, Den parlamentariske forsamling og Domstolen.

10
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Kommisjonen er det initiativtagende organ.
Den består av 14 medlemmer. Av disse har
Vest-Tyskland, Frankrike og Italia til sammen 9. Belgia, Nederland og Luxembourg har
til sammen 5 medlemmer. Kommisjonen fatter sine vedtak med alminnelig flertall.
Fra 1. juli 1967 kalles Kommisjonen for
Europakommisjonen.
Ministerrådet er sammensatt av 1 representant for hver av de 6 regjeringer i medlemsstatene. Ministerrådet kan som regel bare
fatte vedtak på grunnlag av en innstilling fra
Kommisjonen.
For de fleste vedtak er det bestemt i traktaten at de enten skal fattes med enstemmighet eller med kvalifisert flertall. Enstemmighet krevdes for en rekke vedtak som ble truffet i løpet av overgangstidens første, delvis
også annen etappe. Senere kreves kvalifisert
flertall. Det overnasjonale element blir derfor sterkere i løpet av overgangstiden, men
selv i overgangstidens siste etappe og etter
dens slutt kreves fortsatt enstemmighet for
enkelte vedtak, f.eks. om opptagelse av nye
medlemmer.
Hvor det skal treffes vedtak med kvalifisert flertall, er det innført et system med

1.1
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veiet stemmerett. V est-Tyskland, Frankrike
og Italia er gitt 4 stemmer hver, Belgia og
Ned erland 2 stemmer hver og Luxembourg
1 stemme. Dette gir til sammen 17 stemmer
til de 6 regjeringer. Når et vedtak må basere
seg på et forslag fra Kommisjonen, kreves et
kvalifisert flertall på 12 stemmer. Systemet
er bygget opp slik at Vest-Tyskland, Frankrike og Italia vil kunne få sin vilje igjennom
i alle tilfelle hvor vedtak skal treffes etter
forslag fra Kommisjonen.
Når det gjelder bruken av flertallsvedtak,
hevder Frankrike for tiden en avvikende
oppfatning.'~
Vest-Tyskland, Frankrike og Italia behersker Den parlamentariske forsamling. Disse
stater har til sammen 108 av forsamlingens
142 representanter.
•:•Luxembourg-forliket av 28. og 29. januar
1966 sier følgende om flertallsvedtak:
«Når beslutninger - på grunnlag av forslag fremsatt av Kommisjonen - kan treffes
ved flertallsvedtak, skal Rådets medlemmer
- såfremt det dreier seg om saker hvor ett
eller flere medlemslands særlig viktige interesser står på spill - i løpet av en rimelig tids12
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frist· bestrebe seg på å finne frem til løsninger
som kan godtas av samtlige rådsmedlemmer
under hensyn til deres gjensidige interesser og
Fellesskapets interesser i overensstemmelse
med Romatraktatens artikkel 2.
Når det gjelder foregående avsnitt, er den
franske delegasjon av den oppfatning at når
det dreier seg om særlig viktige interesser, må
drøftelsene fortsette til man har nådd frem
til en enstemmig avgjørelse.
De seks delegasjoner konstaterer at det
eksisterer meningsforskjell med hensyn til
hva som skal foretas dersom man ikke når
frem til full enighet.
De seks delegasjoner er imidlertid av den
oppfatning at denne meningsforskjell ikke
hindrer at Fellesskapets virksomhet gjenopptas i overensstemmelse med normal praksis.»

Litteratur
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Festgabe
fiir Alfred Miiller-Armack, Berlin 1961, s. 277.
Franz Josef Strauss: Entwurf fiir Europa, Stuttgart 1966, s. 24.
Die Welt for 27. juni 1967.

13
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Langeland, Løchen og Skutle: Det europeiske
· økonomiske fellesskap, Oslo 1961.
Markedsutvalgets rapport, del I, Otta 1967.

14
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Fellesmarkedet og
Amerikas Forente Stater
Fellesmarkedet er begynnelsen til en forbundsstat etter mønster av Amerikas Forente Stater.
Det kan derfor være av interesse å sammenligne
disse to statsdannelser.
Amerikas Forente Stater ble til på denne måte:
Først sammentrådte en grunnlovsgivende forsamling. Dette var i 1787. Tolv av de 13 kolonier
i Nord-Amerika var representert i denne forsamling. Den trettende koloni unnlot å etterkomme
innbydelsen til å sende representant. Grunnlovsforsamlingen bygde på konstruktiv statsfilosofi.
Det var filosofien om naturretten. Det vesentlige i naturretten er at hvert menneske har visse
medfødte rettigheter som ingen makt på jorden
bør kunne rokke ved. Av dette hadde filosof en
John Locke trukket den konsekvens at det i samfunnet må være et gjennomført folkestyre.
Grunnlovsforsamlingen gikk inn for folkestyre
etter de retningslinjer Locke hadde skissert. Ved
den nærmere utformning av dette folkestyre tok
15
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grunnlovsforsamlingen opp Montesquieus ide om
·maktfordeling og satte et klart skille mellom den
lovgivende, den utøvende og den dømmende
myndighet. Grunnlovsforsamlingen søkte også å
finne frem til en mest mulig rettferdig likestilling
mellom statene i unionen. Den lovgivende myndighet, kongressen, ble delt i to kammer: senatet
og representantenes hus. Det ble bestemt at i senatet skulle hver stat ha 2 representanter uansett
folketall i staten. I representantenes . hus skulle
hver stat ha representanter i forhold til folketallet i staten. Grunnlovsforsamlingen vedtok at
hver koloni skulle stå helt fritt med hensyn til
hvorvidt den ville gå inn i unionen eller ikke.
Til slutt bestemte grunnlovsforsamlingen at dersom så mange som 9 av koloniene erklærte seg
villige til å gå inn i unionen, skulle forbundsstaten tre i funksjon.
Det ble en intens diskusjon om grunnloven, og
det så først ut til at det ikke ville bli noen forbundsstat. Etter et års tid hadde imidlertid 11
av koloniene meldt seg inn, og forbundsstaten
trådte i funksjon. To av koloniene, Rhode Island
og Nord-Carolina, valgte å stå utenfor. De
meldte seg inn senere.
Vender vi oss til Fellesmarkedet, finner vi en
helt annen fremgangsmåte. Her begynner man
16
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i den andre enden: Med hjemmel i Romatraktaten
går man i gang med å bryte ned forfatningene i
medlemsstatene. Noen grunnlov for forbundsstaten eksisterer ikke, og man har ikke klart for
seg endemålet for denne nedbrytning. Man innleder en overgangsordning uten å vite hvordan
den endelige ordning skal være. Underveis blir
de mindre stater stadig svakere fordi Romatraktaten favoriserer de større stater. Når man kommer så langt at grunnloven skal gis, vil de mindre stater nærmest være satt ut av funksjon. De
vil ikke få noen reell innflytelse på utformningen
av grunnloven. Stormaktene i sammenslutningen
kommer til å bestemme deres skjebne.
Ordningen med forbundsstat var hensiktsmessig for koloniene i Nord-Amerika. Befolkningen utgjorde ca. 3 millioner mennesker. Det var
innvandrere fra forskjellige land i Europa. Mange
av dem hadde forlatt sitt hjemtand på grunn av
religionstvang eller annen ufrihet. Nå var de
enige om å gå sammen om å skape et nytt og fritt
samfunn i en ny verdensdel. Engelsk ble deres
felles språk. Forbundsstat svarte svært godt til
forholdene. Bare en mindre del av de vidstrakte
områder i Nord-Amerika var kolonisert, og det
var naturlig at man tok sikte på å ta opp nye
stater i unionen etter hvert som landet ble byg17
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get ut. Det var i grunnloven bestemt at nye
- stater kunne tas opp.
I Europa er forholdene annerledes. Statene i
Europa er gamle stater med sterke særpreg i kulturell henseende. De mange europeiske språk forteller om dette. Statene i Europa står også på forskjellige politiske utviklingstrinn. Vi har stater
som er demokratiske, f.eks. Danmark og Norge,
og vi har stater som er udemokratiske, f. eks.
Spania og Portugal. Her finner vi også VestTyskland. Denne stat har en demokratisk forfatning, men den har svake demokratiske tradisjoner. Naturrettsideene har ennå ikke gjennomsyret
det tyske folk. I Europa er forholdene således
meget forskjellige. Forbundsstat passer derfor
ikke her. Ordningen med forbundsstat vil føles
som en tvangstrøye.
Det internasjonale samarbeid som er nødvendig i Europa, må etableres som et frivillig samarbeid mellom selvstendige stater.

18
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Grunnlovshjemme len
Fellesmarkedstilhengerne vil benytte Grunnlovens § 9 3. Denne paragraf gir dem adgang til å
gjøre Norge til medlem av Fellesmarkedet, sier
de. La oss undersøke denne påstand.
Paragraf 93 gir Stortinget adgang til å overdra
norsk myndighet «paa et sagligt begrænset Omraade». Men selv for et slikt begrenset område
er det også tatt et kvalitativt forbehold, «dog
ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov».
Paragrafen setter klare grenser både i bredden
og dybden.
Den første betingelse for å kunne anvende§ 93
er at det saklige område blir klart beskrevet.
Stortingets vedtak må inneholde en klar begrensning. Blir ikke myndighetsområdet klart avgrenset, vil de overnasjonale organer i praksis
kunne uthule Grunnloven og gjøre Norge til en
delstat i en forbundsstat. Dette strider mot
Grunnlovens § 1. Stortinget vil ikke kunne nøye
seg med å vise til Romatraktaten og de tilleggs-

19
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erklæringer som knytter seg til den, f.eks. Bonn. erklæringen av 18. juli 1961. Forat det ikke skal
være tvil om hvor grensene går, må begrensningen kunne leses direkte ut av Stortingets vedtak.
Men da vil fellesmarkedstilhengerne få vanskeligheter med formuleringen av vedtaket. Romatraktaten er en fullmaktslov med stor gjennomslagskraft. Den har allerede nå virkning på særdeles viktige områder som ikke omfattes av traktaten. Det er dessuten intet i veien for at selve
traktaten kan knoppskyte med nye bestemmelser.
Dynamikken i dette system kjenner ingen grenser. Bare en felles forfatning for medlemsstatene
kan stanse denne dynamikk.
Romatraktaten er en farlig felle. Den er skrevet med skarpsindig beregning. Den farligste bestemmelse finnes i artikkel 235 som gir Fellesmarkedets myndigheter adgang til å supplere
selve traktaten med nye bestemmelser. Mon ikke
denne artikkel er ment å skulle skaffe disse myndigheter en slags hjemmel for å gi en felles forfatning for medlemsstatene? Når forholdene i de
enkelte medlemsstater er tilstrekkelig kaotisert,
vil vi antagelig få høre at Kommisjonen med
hjemmel i Romatraktatens artikkel 235 er gått i
gang med å utarbeide en forfatning for Europas
Forente Stater.

20
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Vi kan ikke se at fellesmarkedstilhengerne har
grunnlovshjemmel.

Kommentarer
1. Medlemskap i Fellesmarkedet er noe annet
enn medlemskap i De Forente Nasjoner.
Mario Moessinger skriver i 1961: «Skal en
stat tre inn i organisasjoner som f.eks. De
Forente Nasjoner, GATT, Verdenspostforbundet eller Europarådet, må den anerkjenne
visse prinsipper og forplikte seg til å forholde
seg på en bestemt måte. Blir det ikke noe
annet om den ved sin inntreden må finne seg
i å overføre vesentlige suverenitetsrettigheter
til et overordnet organ? Det er nettopp en slik
overføring Fellesskapet må forlange av et inntredende medlem, fordi man ønsker å sammensmelte medlemsstatenes økonomi og derfor må frata medlemmene den vesentlige innflytelse på deres økonomi.»
2. Romatraktatens dynamiske virkning er behandlet på side 9 (pkt. 2 og 3). Vi vil tilføye
at generalfullmakten i artikkel 235 i Romatraktaten minner meget om generalfullmakten i paragraf V i den nordamerikanske forfatning.
21
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3. Bonnerklæringen går lenger enn Romatraktaten. I debatten i Stortinget den 8. mars 1962
om forslaget til ny § 93 i Grunnloven uttalte representanten Per Borten: « •.. Det jeg
tok sikte på med min kommentar til hr. Røiselands innlegg, var bare at jeg gjerne ville peke
på at når vi tiltrer Bonnerklæringen, så tiltrer
vi noe som går inn på områder som ikke
direkte står beskrevet i traktatens paragrafer.»
4. Hva Kommisjonen selv mener. I innledningen
til sin tiende årsberetning sier Kommisjonen
i 1967: «I Kommisjonens øyne har Det europeiske økonomiske fellesskap alltid vært en
politisk union på det økonomiske og sosiale
område. Fellesskapets organer er politiske
organer. Arbeidet med å utvikle Fellesskapet
videre og med å utvide det utover det økonomiske og sosiale område kan bare krones
med hell hvis det fører til opprettelse av en
europeisk forfatningsordning på de øvnge
områder.» Dette er tydelig tale. -

Litteratur;
Mario Moessinger: Zweifel an Europa, Tiibingen
1961, s. 57.

22
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Stortingets behandling av forslaget til ny § 93
Grunnloven, Oslo 1962, s. 2378.
Frankfurter Allgemeine Zeitung for 20.
1967.

1

JUm

Grunnlovens § 1.
Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform
er indskrænket og arvelig monarkisk.
Grunnlovens § 9 3.
For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og
Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles
Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig
til, paa et sagligt begrænset Omraade, skal kunne
udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers
tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse
til at forandre denne Grundlov. N aar Storthinget
skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling
af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets
Medlemmer være tilstede.
Bestemmelserne i denne Paragraph gjælde ikke
ved Deltagelse i en international Sammenslutning,
hvis Beslutninger har alene rent f olkeretslig Virkning for Norge.
23
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Romatraktatens artikkel 235.
Hvis et tiltak fra Fellesskapets side i forbindelse med Fellesmarkedets funksjon synes nødvendig for å virkeliggjøre et av Fellesskapets mål,
uten at slike tiltak er hjemlet i denne Traktat,
skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og
etter at det har rådført seg med Forsamlingen,·
ved enstemmighet vedta de nødvendige bestemmelser.

24
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Europa og nasjonalstaten
Den mest alminnelige stat i Europa er nasjonalstaten. Denne statstype er sterkt sentraliserende innad i samfunnet og lite samarbeidsvillig
utad i forhold til andre stater. Den er seg selv
nok. Nasjonalstaten er en farlig stat. Den har voldt
megen ulykke i verden. I Europa har den utløst en
rekke kriger, blant annet også to verdenskriger.
Fellesmarkedstilhengerne påstår at Romatraktaten avskaffer nasjonalstaten. Men dette er ikke
tilfelle. Romatraktaten avskaffer ikke nasjonalstaten. Den overfører den på et større område.
Det er viktig å være oppmerksom på dette. Vår
tids mennesker har vanskelig for å tenke i dybden.
Grundig tenkning blir det stadig mindre av.
Mange skiller ikke engang mellom samarbeid og
sammenslutning. Man nøyer seg med å tenke i
områder. Istedenfor å forandre nasjonalstaten,
som nå er helt utidsmessig, overfører man den
på et større område, Fellesmarkedsområdet,
som blir utstyrt nettopp med alle nasjonalstatens
egoistiske egenskaper, blant annet også en ytre

25
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_tollmur. Samtidig gir man dette område en styreform som stammer fra Middelalderen. Montesquieus maktfordelingsprinsipp blir ikke benyttet.
Fellesmarkedets styre er slett ikke noe folkestyre.
Den parlamentariske forsamling er ikke valgt
ved direkte valg, og den har liten reell innflytelse.
Noen lovgivende eller bevilgende myndighet har
den overhodet ikke. - Man aner at tiden krever
reformer, men mangler ideer og griper tilbake
til fortiden.

Kommentar
Kommisjonen dominerer. Mario Moessinger
skriver i 1961: «Kommisjonen er samtidig lovgiver og øverste forvaltningsorgan, og i visse tilfelle er den til og med første rettergangsinstans.
Fellesmarkedets kvasiforfatning har riktignok
andre organer ved siden av Kommisjonen, som
f. eks. Ministerrådet, et slags parlament og en
domstol. Man har også gått inn for å fordele
myndigheten mellom disse organer. Men Kommisjonen spiller den dominerende rolle.»

Litteratur
Mario Moessinger: Zweifel an Europa, Tiibingen
1961, s. 74.
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Istedenfor Romatraktaten
Det er nødvendig å forandre nasjonalstaten.
Men til dette trenges nye ideer. Nasjonalstaten
må avløses av en ny og forenklet statsform som
kan tillate et friere økonomisk og kulturelt
samkvem mellom statene. Frihandel er et riktig
skritt i denne retning, men man må gå videre.
Nasjonalstaten, som er direkte engasjert i økonomiske og kulturelle tiltak, må innskrenkes til å
bli en ren rettsstat, eller sagt på en annen måte:
Overfor det økonomiske liv og kulturlivet må
staten bare virke indirekte.
Hvordan skal så dette skje i praksis?
La oss her ta fatt på Nordisk Råd, som nå er
et internasjonalt samarbeidsorgan i Norden. Hva
slags organ er egentlig dette råd? Det består av
representanter som er valgt av de lovgivende
forsamlinger. Det er et politisk organ. Ved siden
av de valgtt! representanter møter også en rekke
embedsmenn og rådgivende eksperter. Med valgte
representanter, embedsmenn og eksperter ut27
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gjorde rådet på sitt møte i Helsingfors i 1967
til sammen 218 personer. Nordisk Råd holder
på å utane til å bli en slags fellesmarkedskommisjon i Norden, altså et aktivt sentraliseringsorgan i Norden på samme måte som Kommisjonen er det i Fellesmarkedet. Det befatter seg med
både politiske, økonomiske og kulturelle saker.
Ordningen med Nordisk Råd er ikke tidsmessig. Vi bør isteden få nordisk samarbeid på denne
mate:
1. Når det gjelder det politiske liv, vil det være
tilstrekkelig at statsministrene regelmessig kommer sammen til uformelle konferanser. Formålet
med disse konferanser vil være gjensidig informasjon og dessuten meningsutveksling, men ikke å
treffe beslutninger. De politiske beslutninger
må treffes av de enkelte staters lovgivende forsamlinger.
2. På det økonomiske livs område bør initiativet til utvidet samarbeid komme fra det økonomiske liv selv. Representanter for det økonomiske liv bør drøfte sakene tvers over landegrensene og deretter fremme forslag overfor sine
respektive regjeringer. Regjeringene forbereder
så sakene videre og legger dem frem for de lovgivende forsamlinger, som · treffer den endelige
avgjørelse. Vi skal nevne et tilfeldig valgt eksem0
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pel: La oss tenke oss at representanter for Sveriges
Industriforbund og Norges Industriforbund på
forbundenes eget initiativ og for forbundenes
egen regning kommer sammen og drøfter aktuelle
problemer i det økonomiske liv, blir enige om
forslag til reformer og så fremmer forslagene
overfor sine respektive regjeringer.
3. En tilsvarende fremgangsmåte bør benyttes
på kulturlivets område. Initiativet til utvidet
samarbeid må komme fra kulturlivet selv. Vi skal
igjen nevne et tilfeldig valgt eksempel: La oss
tenke oss at representanter for Dansk Forfatterforening og Den Norske Forfatterforening kommer sammen og drøfter aktuelle spørsmål i kulturlivet, blir enige om forslag til reformer og så
fremmer forslagene overfor sine respektive regjermger.
Vi har på denne måte skissert hvorledes samarbeidet mellom rene rettsstater vil arte seg. For
det økonomiske liv og kulturlivet vil statsgrensene få en langt mindre betydning enn tidligere.
Det vil bli direkte økonomisk og kulturelt samarbeid over statsgrensene.
Under fellesmarkedsdebatten i 1963 ble det på
et møte i Lillehammer vedtatt en resolusjon som
inneholder et konsentrat av det som her er fremholdt. Resolusjonen lyder slik:
29
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« Vi

vil bevare Norges selvbestemmelsesrett. Vi
- tar avstand fra internasjonale samarbeidsformer
som krever at norsk myndighet overdras til overnasjonale organer. De internasjonale samarbeidsformer må være slike at de konstitusjonelle norske
myndigheter på et hvert område og på et hvert
trinn kan sette de grenser for samarbeidet som er
nødvendig for at Norge kan bestå som en selvstendig stat.
På dette grunnlag går vi inn for et utvidet
internasjonalt samarbeid mellom selvstendige og
likeverdige stater, såvel på det politiske som på
det økonomiske og det kulturelle område.»
Dersom det norske folk kunne bli ordentlig
orientert, er det all grunn til å tro at et stort flertall vil velge dette alternativ istedenfor å la seg
baste og binde av Romatraktaten.
I Mellomeuropa ser man enda tydeligere fordelene ved ren rettsstat. Denne statsform vil løse
spørsmålet om Tysklands samling på en enkel
måte. Statsgrensene vil få en så redusert betydning at det neppe vil ha noen hensikt for tyskerne å holde fast på kra vet om å slå de to tyske
stater sammen. Ren rettsstat fører til politisk avspennmg.
Ordningen med ren rettsstat vil kunne løse
samarbeidsproblemene i Europa. Her har mot-
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standerne av Romatraktaten et felles standpunkt
a sta pa.
Også innad i samfunnet byr ordningen med
ren rettsstat på store fordeler. Denne statsform
er vel egnet til å utvikle en moderne arbeidsrett,
altså tidsmessige bestemmelser om arbeidervern,
medbestemmelsesrett i bedriftene o.l. Staten står
jo nettopp sterkest overfor det økonomiske liv
når den selv ikke er direkte engasjert i økonomiske tiltak.
Ren rettsstat er også vel egnet til å utvikle de
sosiale trygder på en hensiktsmessig måte. Når
det gjelder de sosiale trygder, er det statens' oppgave å fastsette lovgrunnlaget og skaffe til veie
de nødvendige midler, mens selve disponeringen
av midlene må overlates til spesielle fagorganer
som egentlig er organer på kulturlivets område.
I Folketrygdens fylkesnemnder har vi allerede
organer av denne art.
0

0

0

Litteratur
Gudbrandsdølen for 26. januar 1963.
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Tre slags borgerskap
Den første forutsetning for å kunne løse de
internasjonale samarbeidsproblemer er at man
skiller mellom statsliv, økonomisk liv og kulturliv. Det er simpelthen ikke mulig å løse disse problemer uten dette skille.
Statslivet omfatter alle forhold som angår alle
mennesker på samme måte. For statslivet er det
naturlig å ha geografiske grenser, da mennesker
som lever under like naturvilkår, som regel også
vil ha like almeninteresser. I statslivet er mennesket borger av et avgrenset geografisk område.
Det økonomiske liv omfatter produksjon, omsetning og forbruk av varer. Det kjenner hverken
kommunegrenser, fylkesgrenser eller statsgrenser,
da neppe noe land er selvforsynt. Jorden er en
økonomisk enhet. I det økonomiske liv er mennesket verdensborger.
I kulturlivet er mennesket borger på en tredje
måte. Kulturlivet omfatter alt som beror på individuell begavelse. Åndsvirksomhet finner vi her.
32
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Et utpreget åndsmenneske vil kunne ha et langt
rikere indre liv enn selv hva den mest utadvendte
og bereiste turist kan forestille seg. Ideer er realiteter. I kulturlivet er mennesket borger av den
åndelige verden.

Kommentar
Naturvilkårene. I et brev av 21. juni 1967
fra Norges Bondelag, Landbrukets Sentralforbund og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Det
norske utenriksdepartement heter det:
«Den markante forskjell det er i klima og
andre naturbetingede vilkår for vårt jordbruk
sammenlignet med jordbruket i EEC, nødvendiggjør at unntaksordninger blir av varig art og
gjøres gjeldende for hele det norske jordbruk og
over hele landet. Våre organisasjoner vil presisere at unntaksordninger bare for enkelte distrikter av vårt land - ut fra en samlet vurdering er verdiløse når det er tale om de problemer norsk
jordbruk vil få ved en eventuell tilknytning til
Fellesskapet.»
Dette er en bek reftelse på at Norge ikke hører
hjemme i en stat som blir dannet på grunnlag av
Romatraktaten. Naturvilkårene i Norge avviker
for meget fra naturvilkårene 1 Fellesmarkedet.
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Nøkkelordet
Alt kommer an på selve statsformen. Nøkkelordet er altså ren rettsstat, hvor flertallet bestemmer. Det vesentlige er at staten ikke må forvalte
hverken kulturelle eller økonomiske tiltak. Staten
må kunne bestemme lovgrunnlaget for kulturlivet og det økonomiske liv, men lovene må ha
forskjellige tendenser for disse områder. I kulturlivet må lovene beskytte den enkelte, dvs. den
enkeltes åndsfrihet. I det økonomiske liv må de
beskytte samarbeidet, dvs. dannelsen av grupper.
I statslivet har lovene en tredje tendens. Her må
de beskytte det almenmenneskelige, dvs. likheten.
Lovene er grunnlaget for institusjonene. Det er
meget viktig å være oppmerksom på lovenes tendenser. De fordrer forskjelligartede institusjoner
og roper på en storstilet desentralisering.

Litteratur
Eiliv Bakke: Norges vei, Lillehammer 1966.
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Filosofene
John Locke (1632-1704) var ikke den første
som beskjeftiget seg med ideen om samfunnspakten. Flere naturrettsfilosofer hadde gjort det
før ham, blant andre Richard Hooker, som
Locke nevner og roser. Men Locke hadde en lykkeligere hånd enn alle de andre. Han ga ideen
en bedre utformning.
John Locke filosoferte altså over statens opprinnelse. Han forestiller seg menneskene i naturtilstanden. Her har menneskene en mengde rettigheter. De mest grunnleggende av disse er retten
til liv, frihet og eiendom. Men menneskene er
ikke istand til å beskytte sine rettigheter. Alle
må forsvare seg mot alle, og det hersker en konstant krigstilstand. Samfunnet oppstår på den
måte at menneskene slutter fred med hverandre
gjennom en frivillig avtale: en samfunnspakt.
Hensikten med samfunnspakten er at ingen lenger skal være dommer i egen sak. Domsmyndigheten overdras til en upartisk instans. Denne in35
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stans er staten. Den eneste rettighet borgerne opp-gir ved inngåelsen av samfunnspakten, er retten til
å straffe. Den eneste rettighet staten overtar, er retten til å straffe. Staten blir ren rettsstat. Staten konstitueres ved at det velges en lovgivende myndighet.
Locke forestiller seg staten som et selskap hvor
alle mennesker i samfunnet er medlemmer. Dette
selskap dannes etter samme prinsipp som et privat
selskap. Det har styre og sekretariat som et privat
selskap. Den lovgivende myndighet i statsselskapet svarer til styret i et privat selskap. Den utøvende myndighet i statsselskapet svarer til sekretariatet i et privat selskap.
Statsselskapets oppgave er å formulere og
håndheve samfunnspakten. Samfunnspaktens
konkrete innhold er straffdoven.
M ontesquieu forbedret Lockes system. Han
foretok en undersøkelse av de forskjellige lands
statsforfatninger. Han fant at ved siden av sin
egen opprettholdelse, som er hver stats hovedformål, har også hver stat et særformål. I Rom
var dette særformål rikets utvidelse, i Sparta
krigen, i Israel religionen og i Marseille handelen.
Men det finnes også, sier han med begeistring, et
land i verden hvor den umiddelbare hensikt med
staten er å sikre borgernes rettsvern, og han sikter til England - John Lockes land. Men, . sier
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han, skal dette lykkes, må statsmakten være tredelt. Er den ikke det, vil alt være forgjeves. Han
tar derfor og deler den utøvende myndighet i to:
den utøvende myndighet og den dømmende
myndighet, slik at det i alt blir tre statsmakter:
den lovgivende, den utøvende og den dømmende.
Locke er som filosof en typisk representant for
den lovgivende myndighet. Han er mest opptatt
med å finne det riktige lovgrunnlag i samfunnet.
Montesquieu er en typisk representant for den
utøvende myndighet. Han er mest opptatt med å
få statsapparatet til å fungere på en tilfredsstillende måte. De har begge gjort menneskeheten
meget store tjenester.
Senere filosoferte også / ean-Jacques Rousseau
over statens opprinnelse. Han skrev «Samfunnspakten», som vakte stor oppsikt. Men han var
selv ikke tilfreds med avhandlingen. Han ser
at i hans stat har borgerne en almenvilje, men de
legger også for dagen en særvilje som truer med
å ødelegge hele ordningen. Med særviljen søker
borgerne stadig å bryte ut av staten. Denne særvilje er et filosofisk problem som Rousseau aldri
klarte å finne noen løsning på.
Vi kan meget godt forstå hans vanskeligheter, men vi er også istand til å se årsaken.
Rousseaus stat er en helt annen enn Lockes.
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Hos Locke avgir borgerne bare retten til å
straffe. Hans stat er en ren rettsstat. Hos Rousseau avgir borgerne alle sine rettigheter. Han erklærer i «Samfunnspakten»: «I det øyeblikk fellesskapet dannes, overgir hvert enkelt medlem seg
til det slik som han er på det tidspunkt, med alt
han rår ·over og alt han eier. » Hans stat er altomfattende.
Hos Locke er staten bare et organ for almenviljen. Naturligvis kan det også her forekomme
meningsforskjeller, men de er ikke så store at de
lager uoverkommelige vanskeligheter. De kan
overvinnes ved hensiktsmessige avstemningsregler,
fra alminnelig flertall og videre over 2/ 3 flertall,
3/4 flertall osv. til krav om full enstemmighet,
alt etter sakenes viktighet. I denne stat kan også
den ene godt la seg representere av den annen, da
staten her bare befatter seg med rene almeninteresser.
Rousseaus stat er menneskefiendtlig. Særviljen
må få leve seg ut utenom staten, i kulturlivet og
det økonomiske liv. Vi må oppfatte forholdet på
denne måte:
Ønsket om ro og orden på demokratisk grunnlag oppstår i statslivet, i almenheten. Den rene
rettsstat gir så en alminnelig straffelov for å beskytte det almenmenneskelige ved menneskene.·
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Ønsket om åndsfrihet oppstår i kulturlivet, i
individet. Den rene rettsstat aksepterer dette
ønske og gir lover som beskytter den enkeltes
åndsfrihet.
Ønsket om økonomisk samarbeid oppstår i det
økonomiske liv, i gruppene. Den rene rettsstat
aksepterer dette ønske og gir lover som beskytter dannelsen av grupper. -

Litteratur
John Locke: Borger og statsmakt, Oslo 1947.
Montesquieu: Om Lovenes Natur og Aarsag,
Kiøbenhavn 1770.
Jean-Jacques Rousseau: Om Samfunnspakten,
Stavanger.
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Sammenfatning
Det har lenge vært behov for en ny statstype i
Europa. Før den første verdenskrig greide man
ikke å finne en brukbar statsform for Østerrike.
Statsformen i dette land var en slags forbundsstat
som skapte umulige tilstander for flere befolkningsgrupper. Den tysktalende del av befolkningen dominerte de øvrige språkgrupper og undertrykte dem både økonomisk og kulturelt. Dette
førte til utbruddet av den første verdenskrig.
Da verdenskrigen var slutt, gikk man til en annen
ytterlighet. Da ville man ha rene nasjonalstater.
Hver språkgruppe skulle danne sin egen stat.
Dette ble utgangspunktet for de tyske nasjonalsosialisters virksomhet. De formulerte punkt 1 i
sitt program således: « Vi krever på grunnlag av
folkenes selvbestemmelsesrett sammenslutning av
alle tyskere i et Stortyskland.» Deres virksomhet
førte til den annen verdenskrig. Etter den annen
verdenskrig går man igjen til en motsatt ytterlighet. Nå vil man danne en forbundsstat for hele
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Europa. Gjennom Romatraktaten er man nå i
ferd med å overføre på hele Europa umulige forhold av den art man hadde i Østerrike før den
første verdenskrig. Uenigheten om avstemningsreglene i Fellesmarkedet i 1965 minnet meget om
stridighetene i Østerrike før 1914. Franskmennene fryktet at den tyske innflytelse skulle bli for
stor.
Det har også vært foreslått en løsning gjennom
et statsforbund, dvs. et løsere forbund av nasjonalstater, men dette er ikke bedre. Det betyr bare
at man skyver problemene foran seg. Hverken
nasjonalstat, statsforbund eller forbundsstat kan
løse samarbeidsproblemene i Europa. Det kan
bare ren rettsstat gjøre. Ren rettsstat er den statstype tiden krever.
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