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Da regjeringen Bratteli tråd_te til for vel et å siden,
e,av den f $J lgende erkL3ring om 11arkedssaken: "Regjeringen il
aktivt bidra til at det norske folk får ptJ,li telige og all idige
infor1:uasjoner 9 der alle sider av spørsmålet blir be1: ·st 11 •
Spesielt handelsminister Kleppe, sorn nrnn:::,e c;an8;'er selv ha,., vist
stor evne til å oppfatte lJOli tiske motstaI1deres arguuente og
gå inn på en fordomsfri dr0ftelse for 0 6 imot, har unders -reket
betydnine,en av en s2Jdig vurdering av alle de h ensyn som piller
inn ved avsjØrelsen av norsk medlemskap . Ut ' fra disse ut alelser
var det grunn til å imøtese regjeringens markedsmelding m den
viss forventninc;. Her ville man k2.nskje få en samlet avv i ning
både av argumentasjonen for norsk medlemskap og av viktig motforestil li nger.
På denne bakgrunn er det en skuffende overraslrn _se
å lese st.meld. nr. 50 Om Norges tilslutning til De Euro1i iske
FellessJ:,:ap.
I k k e

mo tf.o r e s t i 11 i n g e r

I dette dokument forekommer nesten ikke motfore tillinger.
Noen få steder kan man finne fal-diske opplJsninger som ta er
r110t medlemskap , som f. eks~ at nmringsmiddelindustrien vil få
en gunstigere konkurranse-situasjon ved en h2.ndelsavtale. Men
dette er unn tal{ sm-:1 bekrefter hovedregel en: en massiv o:pp
marsjering av data og vurderint;er som ensidig favoriserer
medlemstaps-løsningen.
Typisk for framstillingsformen er brulrnn av ant kelser,
hypoteser og beskrivelsen av mul i gheter som vil åpne seg. Det
skal godt gj~Jres å finne elrnempler ~t erkjennelsen av at - i
muligens også vil få ulemper som ffJlge av medlemskap i EF
N.'.'.i,r rnan beskriver hvordan Fellesmarkedet lrn.n komme til å tvikle seg, hvilken politikk som kan "bli f95rt der o g l, vilk - muligheter som åpner seg for norsk medvirkning, er det nesten are
gunstj_ge~ positive, ønskelie;o utsikter som skisseres. Uk bladene
ynder å bruke uttrykket drømme-reiser. Skulle man tro ST meld.
nr. 50 9 må det være en siik~-·fe:rd--NorZ;e gir seg ut på til russel.

Verd i fu 1 1 · e

m å 1

Et trekk som stadig går igjen, er beskrivelsen v
hvilke verdifulle mål den norske rec;j erine; akter å gå inn for
å få gjennomf 1Jrt i :fellesor2):1.nene dersom Norge hlir medlen.
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Sc,,m tidig hev des det at vår egen handlefrihet i roa.li teten ikke
blir innskrenlrnt. Er disse taDkelinjcr logisk foreri.iige?
Er det bare Norge som skal påvirke d.e a..l"ldre 1 og de c::1.ndre ikl:e
oss? Eller er det slik at bare krefter som er forenl:Lge
med norske grunnverdier har gje nnornslac,skraft i denne drømmeverdenen? La meg gi et par ekscmplero
. Flere steder nevner man beroligende enstemmighetsregelen 9 som oppgis å være cm betryggelse for Norge.
nutviklingen har gå+t i retning av (J kt ilmflytelso for det enkel te
medlemsland •• 11 9 heter det i den forbindelse i sammendragskap::i::t,Jet~ · ·_Noen få linjer lenger _nede blir det pekt på at
de · små land:. i EF presser på f(?r . ,0kt overnas JonaJ.i tet 9 som
vil ')Øk e mulighetene for de små ,- lands innflytelse". Her kan
rna11 .. ikke :_bebreide regjerin['..en . at den bare opererer med ett
alternativ. Mon enten det går den e:ne vei eller den andro
enten det .blir overnasjonalitet eller ikke overnasjonalitet,
vil det i begge tilfeller were betryge:;ende for NorgeL

S p r å k b r u k e n

. I kapitlet om samfunnstyring og demokrati heter
det at regjeringen "vil ,.,-urdere eventuell overføring ·av deler
av myndighet til overnasjon2.le organer ut fra om denne vil
bety en effektiviserine; og dernokratiser1ng av samfunnsstyringen". Legg merke til språkbrulrnn: "vurdere 11 9 11 evontuell 11"
Både her og andre steder ·tales det om suverenitetsave:,ivelse er noo som vesentlig vil - eventuelt - kunne finne
st ed i framtida. Og som vi da kan vurdere.
Men hva mod den myndighotsoverfr1ring som finner
sted ved til trcdelsen? Inncbarer elet "en effelctivisering
og clemokratis~er1.ngSaL1funnsstyringent1 at vi gir fra oss
retten til ved norsk lov å hindre oppkjØp av aksjerJajoriteten
i norske bedrifter? Eller er det en 11 ,~ffektivisering av samfunnstyringen" når vi gir fra oss den adgang vi i dag har til
å rc gul0re kapitalbevegelsene ut og inn av landet?

av

Mener man at vi på ourc".i. der som disse ikke g ir fra
oss 11 st1,;rre myndighet til de felles organer enn nødvendig
for å l ;-:; se de problemer som best kan behandles på fell e $skaps
bnsis 11 ? Vil man virkeli c:; hevde at det bare er en "formell
suvercni tetH vi mister i slike saker11 ?
++++++++++++++++++++++++++++++++
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Tidene forandrer sec;
Tid0ne forandrer seg 9 sa by-fogden, han ble vekter, het d t i et
gammelt ord tale 9 OG det passer s;:~rli g godt på Europa beveg lsens
J?ra.nz Josef' Strauss, som Dagbladet så treffende kaller H
on I,i c ~
Arbeiderpartiets pensjnerte geno ralsekretrnr, n° stor
skogeier i · Østerdalen o g Europabevege lsens daglige lede ~ skyr
i sin kamp intet middel :rn\r det t jelder å rakke ned på mot~tanderne
av norsk rncdlcmskap i EF. En av hans siste salve lyder:
· .
11 Jcg kjenner diss e e:,utta sor:i står på torget og skriker
·
nå om dagen - Kalh eim og de andre. Det er folr vi
har slåss mot m211t,·c c an:;cr f ~1r . Nå opptrer eie tilrn ed i bunad l
Lloyd Geor.::;c sa en 0 anc; 2-t hans verste fiender var hans tidli 0crc teler~ Når ens hukommelse rekker så kort soi1l IIaak'on Lies,
burde en irnidl ertid v:;re s :r~'._ i 0 varsom med å sl enge om se g
med nedsettende uttal•lser om andre. Få - om noen - har vel
i de fØrf.'te tyve å rene etter 1945 9 oftere stått på torvet og
skreket enn Haakon I,ie var den 0 ang vel største demagog. Og
ennå lever mans(; som ikke har s lemt det kjer:i pcstore _demonstras jonsm9;tct so1.: Arbeiderp2..rtiot o(_ fagbevegelsen fiilck i stand
1xl Yo1 ngstorvct i au 0·ust 1963 etter at rec;jerinc;en GerhB.rdsen
l·rnrt forut hadde fått rnistilli tsvotur11 i Stortinget i dem
bcr9Jmi11elige Kinc;s Ba;/ -sc1læn. Hovedtaler::1c på dette rnrJ tct hvor tonen var rne0 e-6 aggressiv - var '•Einar Gerhardsen og - ja 1
bold Den; fast - Ragnnr Kalhcim. Da var hcU1 god noko
I-12.akon I,ie burde sk2,n1no SG [:)
Dagbl adet 13.4.. 72- Arne. J t:.;iik
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