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Vi har valgt å presentere stoffet
som en samling av artikler. Disse
bygger i hovedtrekkene på hverandre. De første artiklene forklarer en
del økologiske og økopolitiske
grunnbegreper. EF's planer og praktiske politikk vurderes deretter i
lys av disse.
Vi har imidlertid lagt vekt på at
de enkelte artiklene også skal gi
mening om de leses alene.
Den som leser hele heftet i sammenheng vil derfor finne en del
gjentakelser i stoffet.
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{snm) em EF:
(snm) Oslo, samlet til almannamøte 26. januar 1972, går mot norsk medlemsskap i EF.
I dag er vi inne i en utvikling som går i retning av en global økologisk kris6'
Mens gapet mellom næringsmidler og folkemengde øker med stigende hastighet i de fattige land, øker sløseriet og nedbrytingen av miljøet tilsvarende i
den rike del av verden, - en utvikling som bare er muliggjort ved de «utviklede» lands rovdrift på ressursene hos seg selv og i U-landene.
I Norge kjennetegnes ~llerede nå utviklinga ved avfolking av bygdene, strukturrasjonalisering, etablering av miljøødeleggende storindustri og urbanisering.
Dette innebærer ikke bare en stadig dårligere utnytting av selvfornyende ressurser og 'tæring på begrensede lagerressurser, men også den tiltakende psykiske
og fysiske belastning som støy, forurensinger, livsfarlig trafikk, bolignød og
oppjaget livsrytme i voksende byer fører med seg.
'
Voksende enheter og sentralisering fratar samtidig enkeltmenneskene muligheter til å virke inn på sin egen livssituasjon. Denne utviklingen, som (snm)
bekjemper, vil bli forsterket i EF.
(snm) bygger sitt arbeid på den innsikt økologien gir om det totale samfunns
livsstyrke og overlevningsevne. I dag er det en åpen konflikt mellom den økonomiske vekst-ideologi og de økologiske livsverdier. Romatraktatens målset.ting· i art. 2 om «stadig stigende levestandard og uavbrutt vekst» i medlemslandene, plasserer EF entydig på den ene siden i denne konflikten.
EF's målsetting betinger en tradisjonell vekstøkonomi satt i system også når
det gjelder programmer · for natur- og miljøverntiltak. Prioritering av en slik
vekstøkonomi er imidlertid uforenlig med en politikk fundert på økologisk
innsikt.
Norge er ennå et land med forholdsvis rik variasjon i næringer, levesett og miljø, - et mangfold som gir grunnlag for et livskraftig naturmiljø og et levedyktig folkestyre. En økologisk riktig politikk må ta sikte på å forsterke dette
naturlige mangfold istedenfor å erstatte det med et system som betyr forenkling, oversiktlighet og manipulerbarhet tilpasset sentralisert styring. Et slikt
system tjener bare de makteliter som eier og styrer Europas finansielle og teknologiske ressurser.
·
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Utenfor EF vil Norge ha en større mulighet for å drive en selvstendig og langsiktig miljøpolitikk ved å utnytte våre naturlige ressurser i pakt med økologisk innsikt. En slik politikk vil gjøre det mulig og nødvendig å ta hensyn til
de mange livsverdier som ikke lar seg måle i penger og effektivitet.
Innenfor EF vil vi måtte tilpasse oss et system bygd på prinsipper som er fullstendig uakseptable ut fra et rasjonelt natur- og miljøvernst~ndpunkt.
A la være å motarbeide norsk medlemskap i EF vil derfor være å se bort fra
den· største trusel som våre natur- og miljøverdier står overfor i dag.

2
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Innføring
Alle synes å være opptatt av natur- og miljøvern. Miljødebatten blomstrer.
Men - det som tidligere var en enkel, velavgrenset og lite kontroversiell diskusjon om verdien· av «pene» eller «karakteristiske» naturlandskaper, har
underveis tatt opp i seg nye og viktigere problemstillinger.
·
Det som er, og må være kjernespørsmålene i vår tids miljødebatt, ville for få år
siden blitt regnet som utenomasnakk, I dag innser stadig flere at miljøproblemene må sees i en ganske vid -sammenheng. Problemene kan ikke bare løses ved en mentalitets-forandring hos den enkelte. Miljø-spørsmålet er et politisk spørsmål, og som alle andre politiske spørsmål har det sammenheng med
de økonomiske inaktforholdene i samfunnet.
·
Nå er miljø-problematikken trukket inn i debatten om Norges tilslutning til
det europeiske fellesmarkedet. Det er på høy tid at dette gjøres. Men - , debatten løper av sted pa en høyst forvirrende måte. En rekke nye ord og begreper trekkes inn uten at man forklarer hva de innebærer . .Særlig populære er
ord som «økologi», «øko-krise», «økopolitikk» osv . .
I korthet, - økologien er læren om samspillet i naturen, den tar for seg forholdet mellom levende organismer ( også mennesket) og deres miljø. En
øko-krise inntreffer når betingelsene for dette samspillet ødelegges, tendenser
som idag er høyst faretruende. Det ser ut til at alle er enige om at noe radikalt
må gjøres for å unngå en slik øko-krise og ødeleggelse av livsmiljøet. Idag
blir natur rasert, ressurser uttømt, og prognosene for morgendagen ser dystre
ut. Man savner en politikk som tar utgangspunkt i vernet av livsmiljøet, en
politikk i samsvar med økologisk erkjennelse og ansvarlighet.

MILJØVERNETS BEGRENSNING
I denne situasjonen er ordet «øko-politikk» på full fart ir/,n i språket, «miljøvern» er der fra før. Disse begrepene er svært beslektede, men det er allikevel
viktige forskjeller mellom dem.
,
«Miljøvern» er blitt drevet i lange tider på forskjellige måter. Kampen for
sikrere og sunnere arbeidsplasser, bedre · boliger osv. er miljøvernsaker med
lange tradisjoner. Miljøvern kan også omfatte protester -mot riving av gamle
hus, eller mot behandlingshjem for narkomane i et fornemt boligstrøk. Dette
illustrerer litt av begrepets begrensning i debatten.
3
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ØKO-POLITIKK
«Øko-politikk» er adskillig mer omfattende. En øko-politikk forutsetter en .
omfattende analyse av samfunnssystemet ut fra økologisk viten. En øko-politikk vil derfor også omfatte miljøvern (men ikke alt som kalles miljøvern),
slik som det vil omfatte den økonomiske politikk og alt som henger sammen med denne.
«Økologi», «øko-politikk» og -beslektede begreper er altså helt sentrale i moderne miljødebatt, men brukes i stor utstrekning helt slagord-messig. Særlig
forvirrende er det når ett og samme begrep brukes til å begrunne to motsatte
holdninger i EF-spørsmålet.
For 1) - å kunne bruke disse begrepene som målestokk på EF's traktater,
planer_og praktiske politikk, noe som er svært nødvendig å få gjort, trenges
det 2} - en nærmere oppklaring i hva begrepene faktisk innebærer.
Dette heftet er et forsøk på begge deler.

PROBLEMENE DISKUTERES
I april i år møttes over 300 delegerte fra 10 europeiske land i Venezia for å
diskutere EF's fremtidige industri- og miljøpolitikk.
At miljøspørsmål omsider trekkes inn i den politiske debatten i EF og andre
steder er ingen tilfeldighet. En av sidene ved miljøproblematikken, forurensningene, har aldri vært så omfattende som nå. Mens de tidligere stort sett rammet arbeidere i særlig utsatte yrker, er de i dag så utbredt at alle mennesker
merker dem i en eller annen form. Mer enn noensinne er det grunnlag for å
karakterisere miljøproblemene som et symptom på en alvorlig sykdom i hele
vårt økonomiske system.
Opinionen har begynt å røre på seg. Miljøvern, i det minste som program, er
blitt en politisk nødvendighet. Hvor sterkt står så disse spørsmålene?

EF'S PLANER
Romatraktaten er EF's grunnlov. Denne gir uttrykk for en ren vekstøkonomisk målsetting, som skal berede veien for en vidtrekkende politisk integrasjon. For å bringe politikken på de forskjellige områder i samfunnet i «harmoni» med denne overordnede målsettingen, er det i årenes løp blitt nedsatt en
rekke komiteer til å utarbeide planer for en felles jordbrukspolitikk, industripolitikk, utenrikspolitikk, penge- og valutapolitikk, osv. Arbeidet pågår stadig,
og resultatet som begynner å vise seg, er et omfattende planmateriale, godt
avstemt innad.
·
Dette siste er det viktig å merke seg. Planene henger sammen med hverandre
og med den felles overordnede målsetting. En enkelt plan kan derfor ikke endres vesentlig uten konsekvenser for de andre.
Om man f. eks. fant å-måtte endre jordbruksplanen i pakt med en ny økologisk forståelse, ville dette ha innvirkning på både industri- og utenrikspolitikk.
Dessuten ville det betinge endringer av selve Romatraktaten.
·
4
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SPINELLI-P LANEN
Sentralt på Venezia-konferansen sto Spinellis plan for fellesskapets miljøpolitikk. Denne planen føyer seg helt friksjonsfritt inn i det samlede planmateriale. Den røper derimot ingen forståelse for alvoret i dagens globale øko-politiske spørsmål. Til tross for at de fleste miljøproblemene i vår tid har sammenheng med den ureflekterte vekst-målsettingen som bl. a. EF står for, skal
miljøpolitikken fortsatt underordnes ·denne. Miljøvern er for Spinelli stort
sett lik kontroll med forurensninger. Heller ikke dette skal introduseres så
raskt og omfattende at det kan tenkes å forrykke konkurranseforholdene og
den uavbrutte økonomiske vekst. Helt essensielle spørsmål om disponeringen
av jordens ressurser, ofres ingen oppmerksomhet. Ikke desto mindre er Spinelli, på norsk EF-tilhengerhold, blitt trukket frem som bevis på EF's miljøpolitiske engasjement. På det trinnet som miljødebatten her i landet befinner
seg nå, er det imidlertid klart at synspunkter som de Spinelli hevder er foreldede, og uansvarlige i dagens situasjon.

SICCO MANSHOLT
Like forut for konferansen ble det så i pressen gjort stort nummer av et brev
fra · Sicco Mansholt til presidenten for kommisjonen i Brussel. Dette brevet er
adskillig mer interessant. Enkelte propagandister synes å tro at øko-krisen nærmest var blitt løst med . dette brevet. Brevet. tar utgangspunkt i de globale
økologiske trusler, og er videre formet som et programskrift for en omlegging
fra vekst-økonomi til likevekt-økonomi. - Men dermed er det også klart at
brevet står aldeles løsrevet fra EF's øvrige planmateriale. Den erkjennelse som
kommer til uttrykk, er bare den første forutsetningen for å løse de problemer det er snakk om og gir ingen garantier, ikke engang for at de vil bli tatt
alvorlig på avgjørende hold. For å løse dem kreves klar politisk vilje, en lielt
ny hovedmålsetting og konkrete planer. Verdien av brevet henger først og
fremst sammen med hvilke muligheter det har for å bli fulgt opp av politisk
praksis, tankene som kommer til uttrykk er på ingen måte nye eller originale. Det mest oppsiktsvekkende ved brevet må vel være at Sicco Mansholt har
skrevet det.

FRAFLYTTING
Den samme Mansholt har tidligere ledet arbeidet med EF's jordbruksplan.
Denne planen forutsetter en gigantisk fraflytting fra europeisk jordbruksnæring, og utgjør forøvrig en av grunnpilarene for EF-samarbeidet. Romatraktatens prinsipp om internasjonal arbeidsdeling er lett gjenkjennelig i planen.
Jordbruksproduksjonen skal, med et enormt oppbud av kunstgjødsel, plantevernmidler og maskinelt utstyr, intensiveres i enkelte områder, mens den helt
nedlegges i andre. Både intensiveringen og nedleggelsen skjer etter rent markedsøkonomiske retningslinjer, og uten snev av økologisk vurdering.
5
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RESSURSUTPLYNDRING
Mens ressursene i ett område utplyndres, blir de totalt vanskjøttet i andre om' råder. Dette siste må imidlertid ikke forveksles med «sparing» av ressurser.
Jordbruksproduksjonen, og andre primærnæringer, er basert på utnyttingen
av fornybare ressurser, ressurser som kan «høstes» uten at grunnkapitalen forringes. Ved en bevisst pleie og beskatning over et lengre tidsrom kan dessuten ressursene gi større tilvekst enn i «ubearbeidet» tilstand. En forutsetning
er imidlertid at de holdes i hevd. Når bruken opphører vil ikke ressursene bli
liggende- som fullverdige reserver, men gradvis forringes. Dermed går tidligere tideres investeringer tapt.
STORDRIFT
Nedleggingen av arbeidsplasser i jordbruket har klar sammenheng med prioriteringen av industri . «Stordrift-tanken» er igjen den helt dominerende. Romatraktatens prinsipper om fri bevegelighet:. av arbeidskraft og kapital åpner alle
økonomiske elite til å investere resulskranker for et samfunns industrielle
tatene av samfunnets arbeid der de selv finner det mest hensiktsmessig. I praksis konsentreres investeringene i sentra med «industrielt og finansielt miljø»
(miljøpolitikk?)

og

SENTRALISERING
Disse frihetene forserer sentraliseringen i samfunnet. Balansen mellom forskjellige områder, med hensyn til bosetting og økonomisk virksomhet, forrykkes.
Byene og industrisentrene får sine pressproblemer, distriktene opplever økonomisk uttørring.
REG I ON ALPOLIT IKKEN
EF's regionalpolitikk må også sees i denne sammenheng. Den er nærmest utformet som en sosialpolitikk med sikte på å reparere skadene av den drastisk~
strukturomleggingen. Verdiene av å opprettholde næringslivet og bosettingsmønstret i et område fordi de sammen utgjør et godt livsmiljø, tillegges ingen
vekt. Det europeiske sosialfondet har et rent sentraliserende siktemål, men brus
kes som virkemiddel i regionalpolitikken. Fondet gir tilskudd til flytting og
omskolering etter industrisentrenes behov.
EUROPAS ROLLE
Nok et aspekt ved den internasjonale arbeidsdelingen er viktig å ha for seg.
Prinsippet er diktert av den sterke part i denne arbeidsdelingen. Europeisk
industri er basert på en energi- og råstofftilførsel langt større enn Europa
selv kan skaffe til veie. Likevel gjelder 'prinsippet om uavbrutt økonomisk
vekst, industrien er i sterk ekspansjon. I praksis er Europa avhengig av stor og
ensidig råstoffproduksjon i en rekke land, samt et godt grep om stabiliteten
i tilførslene. EF's plan for en_felles u,tenrikspolitikk, er klart utformet i sam6
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menheng med det,te. Europa er avhengig av å øke sin innflytelse på internasjonal økonomi.
For å kunne det, må det stå enig og sterkt, «Europa må tale med
,
·en stemme». ·

USTABILE MONOKULTURER
Økopolitisk er internasjonal arbeidsdeling i det omfang som det legges opp til
her helt forkastelig. Samfunnene, både EF _og dets ressursområder , utvikles
i retning av monokulturer, dvs. samfunn med et ensidig og spesialisert næringsgrunnlag. Monokulturer er ustabile strukturer. Dette er en konkret erfaring
.som både ble oppfattet og etterlevet i det tradisjonelle lokalsamfunnet. Samfunnets økonomi ble basert på pleie og høsting av flere ressurser samtidig. Foruten at bondeyrket i seg selv ble gjort mest mulig allsidig, la man vekt på yrkeskombinasjoner. Kombinasjoner som fisker-bonde eller bonde-jeger er svært
vanlige her i landet.
Det er lett å se at denne mangfoldigheten i næringsgrunnlag både gjorde bosettingen mulig i en generell knapphetssituasjon, og dessuten innebar en forsikring mot dårlige tider. Om det ene fotfestet sviktet, hadde man flere
bein å stå på. Helt vesentlig for 'en slik næringsform er selvfølgelig at ikke
utnyttingen av en enkelt ressurs får utvikle seg (f. eks. ved periodevis gunstige markedsforhold) slik at de andre ressursene blir ødelagt.
TRADISJONSBRUDD
I dag har vi en situasjon der nær sagt alle tradisjonelle erfaringer av dette slaget blir ignorert. Sentralisering av næringslivet, vanskjøtting. av enkelte ressurser, rovdrift på andre, sterk sentralisering. Dette er utviklingen både innen
EF og her i landet, det er ' for det meste snakk om en målestokksforskjell,
skjønt denne er viktig nok.
HVORFOR EN SLIK UTVIKLING?
Det er en svært så utbredt myte at denne omveltningen skyldes uomgjengelige
lovmessigheter ved den teknologiske utviklingen. Hva slags lovmessigheter dette skulle være, er imidlertid høyst uklart.
Adskillig klarere er det at det med den spirende teknologiske utvikling ble
skapt et helt nytt grunnlag for økonomiske og sosiale ·skillelinjer i samfunnet.
De nye redskapene øket utbyttet av den enkeltes arbeid, men forrykket samtidig hele prisnivået i næringene .. Det blir umclig å livberge_seg i næringen på .
gammelt vis, men de nye redskapene er samtidig for kostbare for folk flest.
Bare et mindretall kan makte de nødvendige investeringene. To forskjellige
slags forhold til produksjonsmidlene, eier og bruker, deler samfunnet i grupper med åpenbart ulike interesser.
Den tekniske utviklingen løper ikke løpsk avsted uten mål og mening. Den
som eier produksjonsmidlene rår også over resultatene av det samfunnsmessi-
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ge arbeid, og kan· dermed stake opp kursen for utviklingen videre i tråd med
egne interesser. Den tendens til forenkling, oversiktlighet, og manipulerbarhet tilpasset sentral styring som i dag truer en sunn samfunnsutvikling, skal
nettopp tjene de makteliter som eier og styrer samfunnets finansielle og teknologiske ressurser.
Det er den økonomiske strukturen i samfunnet som i første tekke angir kursen for den tekniske utviklingen, og .rammene for anvendelse av teknologi.
Hindringen for å utvikle en teknologi i samsvar med økologisk innsikt er altså ikke av teknisk art. I så henseende er det fullt mulig å utvikle en teknologi
basert på parallell, mangesidig og kontinuerlig ressur~utnyttelse. Moderne
teknologi vil bli et ufrakommelig hjelpemiddel i en omlegging fra vår nåværende vekstmålsetting til et samfunn i økologisk likevekt. De teknologiske
utfordringer som ligger i å muliggjøre et likevektssamfunn, vil bli minst
like store som innenfor rammen. av vår nåværende vekstmålsetting.
For å kunne trekke opp mer konkrete målsettinger for en samfunnsutvikling
mot økologisk likevekt, samt for å kunne utvikle teknologien til et egnet hjelpemiddel for dette, kreves en forbedret innsikt i grunnleggende økologiske
sammenhenger og en opptrekking av de viktigste retningslinjene for en aktuell øko-politikk. I det følgende skal vi gå litt nærmere inn på disse emne- _
ne.

8
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Økologi
Økologi defineres som «studiet av de gjensidig virkende forhold mellom organismer og miljø», eller rett og slett «læren om samspillet i naturen». Økologiens betydning ligger i det nye perspektivet den introduserer: et helhetssyn
på det samlede livsmiljøet, en totalforståelse av forutsetningen for liv på Jorden.
Dette helhetssynet står i kontrast til den sektortenkningen som preger moderne politikk og vitenskap. Vestens hurtige teknologiske utvikling skyldes
ikke minst at en har klart å isolere årsaksforhold og lovmessigheter ·i naturen.
På den måten har mennesket kunnet tilkjempe seg makt over naturlovene en makt som til fulle er blitt benyttet i forsøkene på å gjøre naturen til menneskets lydige slave.
Det vi i dag opplever er tilbakeslagene, i form av smog-katastrofer, døde inn:
sjøer og vassdrag, økning av· Jordens ørkenarealer., et stigende antall fysiske og
psykiske lidelser, osv. Maktmidlene er blitt så effektive og vidtrekkende at
. vi ikke lenger har kontroll over virkningene. Årsakene til dette er for en stor
del at en ikke har visst eller tatt hensyn til det faktum at alt henger sammen,
og at inngrep i og manipulasjoner med de uhyre kompliserte og innfløkte sammenføyningene som det naturlige livssamfunnet består av, kan forplante seg
utover i systemet på uforutsette og uheldige måter.
Natur .
,
Av vår økologidefinisjon !}åt det. fram at økologiens interesseområde er
. «natur». Men er det egentlig entydig hva vi legger i begrepet? Hva mener vi
når vi for eksempel snakker om «naturvern» og «naturmiljø»?
Dette kan høres ut som et akademisk spørsmål uten nevneverdig praktisk interesse. Imidlertid er det en kjensgjerning at vår naturforståelse har stor betydning for den måten vi forholder oss til naturen på. Et historisk overblikk forteller oss da også at det nettopp er i den europeiske tenknings og vitenskaps
oppfatning av naturen, at vi finner noe av roten til den økologiske krisen som
vi i dag er inne i.
Grovt skissert kan vi peke ut tre oppfatninger av naturen som har gjort seg
sterkt gjeldende i europeisk tenkning, og som har hatt betydning for vitenskapelig forskning og for utviklingen av produksjonsmidlene og den økonomiske
struktur.
9
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1) Tanken om at naturen er noe mindreverdig. Denne oppfatningen oppstår
som en logisk konsekvens av skillet mellom legeme og sjel, materie og
ånd. Det legemlige og det «verdslige» befinner seg alltid nederst på rangstigen.
2) Synet på naturen som et rått, ubearbeidet materiale som først får verdi
gjennom menneskenes arbeid.
3) Oppfatningen av naturen som en maskin - et sett av mekaniske lovmessigheter som står til menneskenes disposisjon. Ved å tilegne seg kunnskap
om naturlovene
mennesket oppnå herredømme over dem. 1)
4) Naturen blir sett på som en fiende , som det ikke bare er menneskets rett,
men også plikt, å bekjempe for å overvinne2 )
Synet på mennesket som naturens midtpunkt og hersker er €Il underforstått for·
utsetning for alle disse _oppfatningene.
Selvfølgelig har ikke en tanke i seg selv makt til å forandre naturen. Men at
forståelsen av naturens egenverdi, slik vi blant annet finner den i klassisk gresk
tenkning, blir erstattet med ·synet på naturen som instrument for menneskene,
har utvilsomt åpnet mulighetene for utviklingen av teknologisk forskning og
dermed produksjonsmidlene.
_
Denne utviklingen har imidlertid utvilsomt hatt økologiske konst:kvenser av
dimensjoner. Fremdeles tjener en menneskesentrert oppfatning som legalisering
for en ofte hemningsløs omforming av det naturlige livsmiljø.
Målet for menneskelig virksomhet sies å være en total frigjøring fra naturen,
vi skal gjøre oss uavhengige av de biologiske lover.
I ttåd med dette oppfatter vi et skille mellom oss selv og det vi kaller naturen. Naturen er det som ligger utenfor mennesket og dets miljø, og som i liten
eller ingen grad. er berørt av menneskelig virksomhet. Dens verdi bestemmes
hele tiden av dens anvendelsesmuligheter i forhold til menneskenes behov.
Vi må fastslå den skremmende kjensgjerning at innebygd i de moderne industrisamfunns teknologiske utvikling og organisasjon, er en oppfatning av menneske
og natur som økologisk sett delvis er gal, delvis uakseptabel.
Et sentralt økologisk prinsipp er at alle organismer eksisterer i kraft av den
rollen de spiller i naturs.ammenhengen. De er uløselig knyttet til sitt organiske
og anorganiske miljø gjennom et nettverk av næringskjeder og kjemiske kretsløp. Det naturlige livssamfunnet er bygget opp om gjensidige avhengighetsforhold og en kontinuerlig vekselvirkning mellom organismen og miljøet. Og
fordi alle levende vesener har sin spesielle funksjon i miljøet, har de også eksistensberettigelse.
Likevel er det no~n organismer som er viktigere enn andre, i den forstand
at livet på Jorden ikke k~nne bestå uten dem. Av disse må vi først nevne
plantene.
· ·
Plantene tilhører gruppen av produsenter, og er (sarnmen med planteplankton
og noen alger) de eneste organismene som kan oppta og benytte solenergien.
Dette skjer gjennom den mirakuløse prosessen som kalles fotosyntesen . Plante-

kw
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ne blir betegnet som autotrofe organismer - dvs. at de er selvberget med hensyn til organisk næring. Alle vi andre, som må spise andre organismer for å
leve, er heterotrofe.
.
.
Som om ikke dette var iiok, har plantene enda en livsviktig funksjon . En mener det også er gjennom plantenes fotosyntese at Jorden har fått en atmosfære med fritt oksygen. Plantene «forbruker» nemlig karbondioksyd, og produserer oksygen. Da plantene i sin tid kolonialiserte landområdene, skapte
de samtidig eksistensvilkårene for alle dyr som fulgte etter. Alle dyr, deriblant mennesket, kan derfor i en viss forstand karakteriseres som planteparasitter, selvom mange dyr også utfører viktige tjenester for plantene.
De organismen<: som· ikke er produsenter, er enten dekompositører eller konsumenter. Dekompositørene (mikroorganismer, sopper og baktreier) har den
viktige oppgave å bryte ned det døde organiske materiale, slik at plantenes
produksjon kan inngå i et sluttet næringskretsløp eller næringskiede, der produsentene danner grunnlaget og konsumentene (hovedsakelig dyr som spiser
·
produsentene) utgjør de høyere ledd.
Disse enkle kjensgjerningene skulle undergrave effektivt både slagordet «mennesket i sentrum», og den naive troen på løsrivelse og uavhengighet fra det
som må kalles våre objektive livsbetingelser. Det må videre være klart at det
er økologene og de miljøvernere som ser sine aktivite~er i lys av økologien, som
forvalter realismen når de advarer mot dagens utbredte tekno-romantikk. I den
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~kologiske sammenhengen er mennesket et dyr med sin tildelte rolle i økosystemet. At mennesket i større grad enn andre organismer er i stand til å omforme sitt miljø, endrer ikke vårt grunnleggende avhengighetsforhold til de
biologiske forhold som gjør livet mulig, og holder hele systemet i gang.
Ved dette skulle vi også ha kastet litt lys over det spørsmålet vi stilte innledningsvis: Hva er natur? A skille mellom den innvirkning mennesket øver på
sitt miljø, og den miljøpåvirkning som andre arter står for, bryter med enhver
øko-logikk. En tømmerhytte må regnes som like mye natur som en beverdam.
Heller ikke er det mulig å skille prinsipielt mellom grader av menneskelig miljøpåvirkning. Derfor må vi straks fastslå at alt menneske'verk må regnes som
natur, - en bil såvel som en kornåker.
Men selvom alt er natur, er det ikke dermed sagt at all natur har like stor verdi. I det følgende vil vi derfor klargjøre hva slags natur vi ønsker, og dermed
hvilke prinsipper organiseringen og styringen av det menneskelige samfunn bør
følge. Økologien sier noe om dette også.

SAMSPILLET I NATUREN
For å anskueliggjøre måten naturen er bygd opp på, bruker en gjerne en trinnmodell der organismen er grunn-enheten.
·
En organisme kan f. eks. være et menneske, en aure eller en gran: Samlingen av en art c;,rganismer innen et gitt område kalles en populasjon, f. eks. ·
all auren i en dam eller grantrærne i en skog. Alle plantene og dyrene i vannet
eller i skogen utgjør tilsammen et samfunn, og hele vannet eller skogen · alle de levende organismene sammen med det anorganiske materiale av kjemiske stoffer og mineraler - danner et økosystem. ·
Det er på dette nivået størstedelen av den økologiske forskning drives i dag
(s. k. økosystem-økologi eller systemøkologi). ·
Økosystemet
Når en studerer økosystemer for å kunne trekke gencµ-elle prinsipper og regler
fra forskningsresultatene, må en ta hensyn til et par viktige forhold:
For det første er et økosystem alltid i utvikling. A sammenlikne et økosystem
på et langt framskredet utviklingstrinn med et ungt system er derfor av interesse først og fremst når det er måten økosystemet utvikler seg på som skal
undersøkes.
For det andre er et økosystem alltid mer enn summen av ' de enkelte delene.
Systemet som helhet har egenskaper som ikke tilkommer dets enkelte deler.
Derfor er det nødvendig å studere økosystemene både med hensyn til struktur
og funksjon.
Den retningen økosystemet•følger i sin utvikling er klar og forutsigbar: enkle
og oversiktllge strukturer blir gradvis erstattet m~d mer kompliserte, inntil
hele systemet til slutt har utviklet seg til sammenføyninger av nesten utrolig
kompliksitet og sammensatthet.
Et vanlig eksempel er et økosystem som etablerer seg på eri sanddyne, og ut13
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vikler seg til en skog3). De første organismene som «kolonialiserer» sanddynen («pioner-organismene») er ·gjerne små og enkle med stor tilpasningsevne,
som regel en eller annen gras-art. Når graset har etablert seg, er forholdene
blitt modifisert såpass mye at nye arter av organismer kan «befolke» sanddynen, f. eks. andre former for vegetasjon og enkelte fuglearter. For hver ny art
som flytter inn skapes livsvilkår for ytterligere flere arter, inntil det er inntruffet en likevekt mellom den energi som er tilgjengelig innen systemet, og
den energi som blir anvendt. Så langt kommet, har økosystemet - som vi nå
tenker oss er blitt en skog - stabilisert seg på et «steady-state»-nivå. Vi har
fått det økologene kaller et klimaks-samfunn.
«Strategien» i denne utviklingen er å oppnå øket kontroll over, og motstandsdyktighet mot forsty·rrelser «utenfra»4 ). Det unge samfunnet på sanddynen vil
med sitt lave antall arter være uhyre sårbart. Hvis det f . eks. ble innført en
insektart som levde av den eneste gras-arten som vokste der, kunne lett hele
samfunnet gå til grunne, fordi graset formidlet all den energi som ble benyttet videre oppover i systemet. Men etterhvert som flere arter stadig kommer til,
fåi: samfunnet «flere bein å stå på», muligheten for å overleve blir ikke avhengig av en enkelt faktor. Økosystemet forsterker seg selv kontinuerlig gjennom
sin vekst, og kuliminerer gjennom etableringen av et så stabilt samfunn som
mulig på stedet. I et klimaks-samfunn representerer ikke et angrep på en enkelt art noen trusel på systemet som helhet, fordi den energien som til enhver
tid sirkulerer i systemet har så mange alternative kanaler å strømme gjenSkog-samfunnet på steady-statenivå har også funksjoner som det yngre systeFig . V Dette skjemaet viser noen viktige sider ved økosystemets utvikling
(autotrofe suksesjon).

----------UTVIKLING---------UNGT ØKOSYSTEM

MODENT ØKOSYSTEM

1) LITE ANTA_LL ARTER
ØKOLOGISKE NISJER
3) ENKLE OG LINEÆRE NÆRINGSKJEDER
4) FA
SAMVIRKENDE FORHOLD MELLOM ORGANIS- .
MENE
5) DARLIG ANVENDELSE AV
TILFØRT ENERGI

STORT ANTALL ARTER
STORT ANTALL ØKOLOGISKE
NISJER
VARIERTE OG INNFLØKTE
NÆRINGSKJEDER
MANGE SAMVIRKENDE FORHOLD MELLOM ORGANISMENE
HØY OG MANGFOLDIG ANVENDELSE AV TILFØRT ENERGI
STABILT - STOR MOTSTANDSDYKTIGHET MOT FORSTYRRELSER

2) LITE ANTALL

6) USTABILT LITEN MOTSTANDSDYKTIGHET MOT
FORSTYRRELSER_
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met ikke har. Samfunnet på sanddynen ville være et lett bytte for flom, vind,
tørke etc. Skogen har imidlertid innebygde mekanismer som virker stabiliserende på slike forhold. (Trærne gir ly for vinden og hindrer solen i å tørre ut
skogbunnen, samtidig som røttene holder grunnvannet oppe.) Økosystemets
funksjoner er imidlertid ennå et uutforsket felt. Men nettopp derfor bør forstyrrelser av økosystemene begrenses, slik at ikke varige skader til stadighet
oppstår p. g. a. uforstandig manipulering med livssamfunnet. Generelt kan
en si at det som kalles økologisk suksesjon er utviklingen av et sams.pill,·
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- en utvikling S(!m skjer både ved at flere medspillere kommer til, og ved at
spillet dergjennom kan innta nye og mer avanserte former. I dette samspillet
har hver organisme sin rolle, og denne rollen kalles deres økologiske nis;e. Nisje-begrepet er ikke knyttet til det geografiske området som organismen operer på (dette kaller vi organismens habitat), men betegner den måten organismen opptar og benytter energi på. Og siden et økosystems vekst stabiliseres
når den tilgjengelige energien benyttes maksimalt, kan antallet nisjer i et økosystem brukes som målestokk for økosystemets utviklingstrinn.
Når antall økologiske nisjer øker, innebærer dette også at næringsk;edene
utbygges. Den ~rganiske næringen ·som , plantene produserer blir tatt opp av
primærkonsumentene, som enten kan være beitende pattedyr eller insekter og
mikroorganismer som livnærer seg av dødt plantemateriale. I det første tilfelle får vi en næringskjede av typen (f. eks. gras - ku - menneske). Imidlertid tapes mye av energien ved overføring fra et ledd til et annet. Hele 90%
av energimengden går tapt på hvert trinn gjennom respirasjon, i form av
ekskrementer og den energi som konsumenten selv bruker til egen vekst og
vedlikehold. Derfor består en næringskjede eller næringspyramide sjelden av
mer enn 4-5 ledd.
Mennesket er i næringsmessig sammenheng både plante- og kjøtteter, og er
således ikke bundet til et bestemt ledd i næringskjeden . Likevel befinner vi
oss forholdsvis høyt oppe på pyramidene, - kjøttet fra primærkonsumentene
utgjør en vesentlig del av vårt kosthold. Den matvare-situasjonen som menneskeheten i dag befinner seg i, tilsier imidlertid at vi nyttiggjør oss en adskillig større del av primærproduksjonen direkte. I denne sammenhengen vil
naturligvis et jordbruk med høy utnyttelse av arealene bety mye. ·

Biosfæren
Et modent og stabilt økosystem er selvforsynt når det gjelder organisk næring.
Imidlertid skjer det en kontinuerlig utveksling av forskjellige slags stoffer
mellom de ulike øko-systemene, ved de biokjemiske kretsløpene. De kjemiske
stoffene hydrogen, oksygen, nitrogen og karbon, sammen med en rekke mineraler (svovel, fosfor, o.a.) sirkulerer uavbrutt gjennom det organiske og anorganiske materialet og binder økosystemene sammen til deri enhet som kalles
biosfæren - den tynne hinnen rundt Jorden hvor alle livsprosessene foregår.
Biosfæren er den eneste selvstendige og funksjonelle enheten innen økologien.
og det er i dette perspektivet vi må forstå organismenes og økosystemenes utvikling.
Gjennom millioner av år har livet på Jorden utviklet seg, fra spredte og
erikle organismesamfunn til en tett, sterk og ufattelig komplisert livsvev en enorm makroorganisme. Den eneste drivkraften i denne prosessen er og har
vært solens lys, - solenergien som blir fanget opp av utallige små planter og
satt til å gjøre et konstruktivt arbeid før den stråler videre ut i universet.
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Denne livsprosessen er en prosess mot det mangfold som gir styrke og overlevingsevne til det samlede livssamfunnet som vi alle er deler av.

KREFTCELLEN
Etter å ha sett på de prinsipper som gjelder for økosystemenes og biosfærens
utvikling, konkluderte vi med prinsippet om at «mangfold gir livsstyrke». Ut
fra dette skulle det gi seg selv at også mennesket, gjennom sin delaktighet i
det økologiske fellesskapet, har interesse av å opprettholde og styrke dette
mangfoldet. Denne erkjennelsen tilsier videre at økologisk mangfold er det
kjennetegriet på «ønsket natur» som vi etterlyste innledningsvis.
Mennesket kan sies_ å spille en dobbeltrolle i økosystemet. På den ene siden
deltar vi i stoffomsetningen på like linje med andre pattedyr. På den andre
siden har vi en helt spesiell evne og vilje til å gripe inn i, og manipulere med
økosystemene. I henhold til det som er sagt tidligere, kan vi straks slå fast
at mennesket ikke under noen omstendighet kan tilføre økosystemene og biosfæren ubegrensede forstyrrelser i form av avfallstoffer og tekniske inngrep
uten at det i siste instans rammer mennesket selv. Den senere· tids økning av
tallet på store og små øko-kriser skulle tale tydelig om dette.
Krisenes omfang øker naturlig nok etter hvert som mengden av påvirkninger
øker. Mange økosystemer kan oppta og bryte ned ganske store mengder av
fremmede stoffer uten store skadevirkninger. Men når mengden av tilførte stoffer overstiger en viss grense, inntreffer en ny utvikling som med hensyn til
kologisk mangfold går i motsatt retning av den «vanlige» suksesjonen. Det
komplekse livssamfunnet som gjennom lange tider har bygd seg opp f.eks.
i en innsjø, kan ved forurensning brytes nesten helt neq i løpet av relativt kort.
tid. Vi nevnte at forskjellige slags inngrep i og påvirkninger av økosystemene
kan få overraskende og omfattende skadevirkninger når vi ikke kjenner alle
de funksjonene som økosystemet har. En annen faktor som vi også har manglende kjennskap til, og som ofte har ført til uforutsette «tilbakeslag fra naturen», er den samvirkende effekten av flere forskjellige stoffer. Denne eftekten
er ofte større enn summen av virkningene til de enkelte stoffene, og øker derfor farene ved forurensninger betraktelig. For eksempel danner to komponenter i bil-eksos (nitrogenoksyd og hydrokarboner) under påvirkning av sollys en gass som er mye farligere enn disse to til sammen, - den såkalte fotokjemiske smog. Denne smogen som har forårsaket høyt overdødelighet både
i London og Los Angeles, rammer imidlertid ikke bare mennesker, men er også
ekstremt giftig overfor planter.
I dag pøses det ikke bare stadig større mengder av stoffer ut i økosystemene,
men nye stoffer kommer også hele tiden til. Oversikten over de virkningene som ulike kombinasjoner av disse stoffene kan få, foreligger ikke - noe
som understreker hvor uansvarlig og hasardiøst mennesket opptrer overfor sitt
livsmiljø.
2 -

Dette bør du vite om EF
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Rollen som gigantiskog effektiv nedbryter av økologisk mangfold må vi regne
med er uønsket for de fleste. Likevel ~kjer denne nedbrytingen kontinuerlig bl.a. gjennom forurensningene. En skissemessig forklaring firu_ier vi antakelig i disse to forhold:
1) Kortsiktige økonomiske vinningshensyn går konsekvent foran hensynet . til
livssamfunnet så lenge konflikten ikke blir altfor stor, og
.2) Utelukkende de skadevirkninger som er observerbare og opptrer i et visst
omfang blir tatt hensyn til. Skadevirkninger som i øyeblikket ikke
virker alt for urovekkende eller først opptrer på lengre sikt (som. f.eks.
genetiske forandringer forårsaket av strontium 90) blir derfor ofte oversett og bagatellisert, - enda disse kan være mest skremmende.
På ett område blir imidlertid et redusert økologisk mangfold bevisst tilstrebet, nemlig innen det moderne jord- og skogbruket. Driftsprinsippet for stadig større deler av primærnæringene er å holde økosystemene konstant tilbake
på et tidlig utviklingstrinn, fordi nettoproduksjonen (øki;i.ingen av stående
«biomasse» - organisk materiale) er størst i unge systemer. Konsekvensen av
dette blir store og sårbare mono-kulturer av den typen en finner på kontinentet, og som sikkert ville ha utviklet seg adskillig hurtigere her hjemme også,
- hvis· de naturgitte forhold hadde tillatt det.
At monokulturene (d.e. ensidig dyrkning av en enkelt plantesort, f. eks. hvete) i høy grad må karakteriseres som sårbare gått tydelig fram av de betinge!~
sene dyrkningen skjer under. For det første opprettholdes produksjonsraten
ved hjelp av store mengder kunstige gjødningsstoffer. Akeren er jo overhode
ikke selvforsynt med hensyn til organisk næring. For det andre er monokulturer av denne typen avhengig av at forstyrrelser utenfra i form av skade-insekter og andre slags epidemier effektivt og kontinuerlig blir holdt i sjakk ved
hjelp av kjemiske sprøytemidler. Både gjødningsstoffene og de kjemiske sprøy- temidlene har forurensende virkning på omgivelsene. Alvorligere er det likevel at selv om et avansert «industrielt» jordbruk, slik det bl. a. blir drevet .i
Japan, kaster av seg,4 ganger så mye som det tradisjonelle bonde-husdyrdrevne bruket ( f. eks. i India), så er det til gjengjeld 100 ganger så ressurs- og
energikrevende. Et overslag over forholdet mellom total anvendt energi og
energiutbytte i jordbruket viser et forhold på 15-1 i USA og 0,1-1 i enkelte
primitive jordbrukssamfunn. Den første driftsformen øder altså energi, mens
den siste skaper et energioverskudd.
Utviklingen innen landbruket må imidlertid ikke sees isolert. Industrialiseringen av jord- og skogbruk henger utvilsomt sammen med den generelle sentraliseringsprosess både innen det økonomiske liv og bosettingsstrukturen. Godt
over 70% av befolkningen i Europa og USA er idag konsentrert i urbane
strøk - et tall som stadig øker.
.
Denne utviklingen strider utvilsomt mot de økologiske prinsipper som gjelder et livssamfunns naturlige utvikling.
Nå må det likevel tilføyes at en kan ikke uten videre overføre systemøkolo-
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giske teorier på menneskesamfunn. En by, f. eks. skiller seg så prinsipielt
fra økosystemer at mange tilsynelatende likhetspunkter allikevel ikke er analoge. De mest avgjørende forskjellene kan oppsummeres slik:
a) Byen består nesten bare av konsumenter, - da unntatt gras og trær i parker,
blomster i bed osv., som imidlertid ingen plass har i menneskets næringskjede. Fordi all nærihgen må tilføres utenfra, blir hele samfunnet' avhengig
av at tilførselskanalene fra de matvareproduserende områdene holdes intakte. I f.eks. en krisesituasjon kan dette få svært alvorlige følger .
b) Moderne storbyer er bygget opp på og totalt avhengig av den energien
som blir tilført utenfra. Under strømstansen på den amerikanske østkysten i 1965, ble New York og en rekke andre byer lammet på en måte som
ingen . på forhånd hadde trodd var mulig. Liknende konsekvenser fikk
den engelske kullgruve-streiken i fjor høst.
c) Det skjer ingen naturlig næringssyklus i byen. Menneskenes avfallsstoffer
som ikke blir konsumert av andre organismer hoper seg opp, og skaper forurensninger når de blir transportert til omkringliggende økosystemer (eks.
indre Oslofjord)
Konklusjonen må bli at en by ikke kan regnes som et økosystem i det hele
tatt. Noe som nærmer seg et økosystem, får vi bare dersom vi regner med
byens omland, dvs. de områdene der primærproduksjonen skjer. Men selv da
får vi et abnormt system, skarpt inndelt i ett produksjonsområde og ett konsumområde som begge opprettholder hverandre kunstig, og som hver for seg
og til sammen danner et ytterst sårbart samfunn.
Denne strukturen som stadig blir utviklet og forsterket innen de industrialiserte land, er ikke bare av nasjonal karakter. Et liknende forhold eksisterer
mellom de rike og de fattige land, men inntar her helt groteske former .
Industrilandene er nemlig ikke på langt nær selvforsynt med de råstoffene som
er nødvendig for å opprettholde eller øke den nåværende produksjonen. Utnyttingen av ressursene i U-landene har derfor stadig blitt en sterkere forutsetning for opprettholdelsen av vår økonomiske vekst. I mange tilfelle innfører vi fra U-landene selv slike råstoffer som vi egentlig er selvforsynt med fra
før, fordi den «billige arbeidskraften» i U-landene gjør dette «lønnsomt». De
samme ·snevre lønnsomhetskriterier bringer oss faktisk, slik Borgstrøm har påvist'), til å ta livsviktige næringsmidler fra hungerrammede mennesker og gi
dem til våre hunder og katter, og til bruk som kraftfor i luksusproduksjonen
av kjøtt. ( Dermed går størstedelen av næringsverdien tapt.) Dette utplyndringsforholdet er det som kalles protein-imperialisme. Hvor viktig denne ressursplyndringen er for de rike landene forstår vi når vi tar i betraktning at
Nederland, som er ett av de tettest befolkede land i verden, også tilhører dem
med høyest levestandard. Befolkningsøkningen er altså ikke den eneste roten
til U-landenes huger-problem. Etterhvert som mennesker, kapital og råstoffer strømmer inn til, og sveller ut de urbane høyindustrialiserte områdene,
·
skjer en global nedbrytning av det økologiske mangfold.
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Denne mangfoldsreduksjonen skjer på alle nivåer. Den nærmest ubegrensede variasjon av kulturmønstre som tidligere kjennetegnet det globale menneskesamfunnet blir nå støpt om i den vestlige teknologis strømlinjeformede
standard-støpeskje, med den samme effektivitet og rasjonalitet som særpreger vår livsstil. Uniformeringen favner over det fysiske miljøet såvel som over
opprinnelige og stedbundne seder, skikker og verdisystemer. Som en kreftcelle
forsterker den teknokratisk styrte industristaten seg selv ved å suge næringen ut av den organisme den lever på og er en del av. Og lik kreftcellen sprer
den sitt vev og øker sitt konsum med ukontrollert hastighet. Men på denne måten fortærer den også i økende tempo grunnlaget for sin egen eksistens.
Det snakkes mye om «vekst» idag; blant annet har en ikke helt ukjent traktat «uavbrutt vekst» som målsetting. Vi mistenker denne veksten for å være
en kreftcelles vekst, og vi tror, som det følgende vil vise, at veksten slett
ikke kommer til å være «uavbrutt» .

RESSURSER
Noen vil vel oppfatte en slik sammenlikning som overdrevent dramatisk og
pessimistisk. Men alle kurver basert på foreliggende tallmateriale viser en
uhyre farlig tendens, og spådommer fra en rekke kjente og seriøse vitenskapsmenn gir ikke nettopp grunn til optimisme. Når det gjelder f.eks. kurven over
befolkningsøkningen, er den for biologer velkjent og lett å føre videre. Den naturlige veksten i en bakteriekultur utvikler seg på samme måte. Kurven illustrerer en såkalt eksponentialfunksjon, hvilket vil si at den øker moderat i begynnelsen, men stiger stadig sterkere etterhvert. Imidlertid er det bare i matematikken at funksjonen «nærmer seg uendelig». For en bakteriekulturs vedkommende f.eks., vil veksten vise en stadig stigende tendens bare til det
øyeblikk organismeantallet overskrider den tilgjengelige næringsmengden og
andre materielle betingelser for vekst og eksistens. Fra da av vil kurven synke,
dvs. bestanden bli desimert, like hurtig som den økte, inntil det er opprettet
likevekt igjen - på et svært lavt nivå.
I lys av dette har plutselig en mye utskjelt og forlengst avdødd prest fått ny
aktualitet. Presten som het Malthus, hevdet allerede i 17'986 ) at . fordi tilveksten av mennesker på Jorden ville øke så mye mer enn arealenes avkastningsevne, var en hungerkrise uunngåelig. Dette samsvarer godt med økologien som viser at en organisme eller et organisme-samfunn er begrenset på to
måter:
For def første må organismene ha tilgang til en viss mengde stoffer som er
nødvendige for deres vekst og reproduksjon. Begrensningen av disse stoffene
utgjør organismenes begrensning (minimumsloven).
For det andre kan organismene få for mye av disse stoffene. De har en viss
toleransegrense (maksimumsloven).
Både minimums- og maksimumsgrensene er i ferd med å bli overskredet i
dag, p.gr.a. det økende ressursforbruket. For flere av våre aller viktigste ressur20

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

Sr 1'10 3,5 mm

&...- 1!12.0 1,8 mi IJ

1500

1" uoo o,11s,..;u--1000

500

• .
ar
------16-----5------Lf------L~--a,.....____
' -1-1- 0

Jo,--cleras d>efol/c"J'l!J

i rnilliarcle,... me,tne.sker.
21

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

ser ( som vann og olje) ventes kurven for uttak å skjære kurven for tilgjengelig ressursmengder innen forholdsvis nær framtid7 • Dette tidspunkt bestemmes da ikke av ressursuttaket, men også av den økende forbrenningen, som
ved å skape forurensende avfallsstoffer bidrar sitt til å skjære ned på meng~
den av tilgjengelige ressurser.
Vi pleier å omtale ressursene med mengdebegreper. Mer sjelden er det at en
diskuterer ressursene kvalitativt, dvs. diskuterer hva som er ressurser. Dette
spørsmålet er det imidlerttd ikke så lett å svare på klart og entydig, fordi ressurser, bestemmes utfra hva en ønsker å oppnå eller opprettholde. For eksempel regnes «arbeidskraft», og «hjernekraft», kapital og råstoffer som viktige
ressurser når det gjelder å opprettholde eller øke produksjonen av en vare. På
den andre siden vil vi regne økologisk mangfold som en viktig ressurs, i henhold til vår kunnskap om økosystemenes og biosfærenes livsstyrke. Dette ressursbegrepet er imidlertid så generelt at det kun kan gjelde som «topp-norm>?
i forvaltningen av livssamfunnet, inntil det blir nærmere bestemt i forhold til
konkrete situasjoner.
I denne sammenhengen vil derfor primært skille mellom to forskjellige typer .
«natur-ressurser»: De ressursene som består av organisk materiale og som fornyer seg selv, og de ressursene som for alltid blir borte når vi engang har brukt
dem. Vanligvis kaller vi disse for henholdsvis kretsløps- og lager-tessurser.
Kretsløpsressursene består hovedsakelig av det levende organiske materiale i et
økosystem , og en optimal høsting av denne ressursen vil tilsvare den årlige
tilveksten av organisk materiale.
Lagerressursene, som består av både organisk, fossilt materiale (olje, kull og
naturgass) og av mineraler (div. malmer etc.) er den ressursmengde som i
ubenyttet tilstand er konstant.
I tilknytning til denne inndelingen kan vi skille mellom to former for
ressursutnyttelse og produksjon: Den reproduktive, og den ekstraktive. Reproduksjonen innebærer .i korthet en optimal høsting av de reproduktive ressursene samt vern om naturmiljøet, mens· ekstraksjon betyr tæring på lagerressursene og overbeskatning av kretsløpsressursene.
·
ØKONOMI OG ØKOLOGI
Den ekstraktive produksjonsformen har som rimelig kan være, utviklet seg i
talet med produksjonsmidlene, slik at vi ved begrepet «ekstralcsjon» har fått
enda et kjennetegn på den moderne industristaten.

Betegnelser som «overflodsamfunn» og «sløserisamfunn» henspiller direkte
på ekstraksjonen. Det samme gjør den bedriftsøkonomisk lønnsomme, men
samfunnsøkonomisk ulønnsomme konsentrasjonen av mennesker og kapital i
byene, bilismens kvelertak på det moderne industrisamfunnet, osv. Bare det
forhold at milliardbeløp investeres i å «bygge inn slitasje» i varer for å holde
kqnsumnivået oppe (det som kalles produksjon av sosialt nødvendig søppel!)
og at dette er lønnsomi og dermed ønskelig, viser hvilken uhyggelig ufornuft
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som er bygget inn i dette markedsøkonomiske systemet. I følge Kennet E.
Boulding8) bygger den ·nye industristaten på en «cowboy-økonomi» - dvs.
en økonomi som legger til grunn den samme ix:kymringsløse tro på ressursenes uendelighet, som præriens pionerer for hundre åt siden. Dette til tross for
at all vitenskapelig kunnskap forteller det stikk motsatte, og at vi allerede har ·
tilegnet oss bitre erfaringer for at våre ressurser så absolutt har grenser.
Selv om det er som å pirke i_ et åpent sår: for oss nordmenn er det umulig å
la være å tenke på hvalfangstens sørgelige endeligt i denne forbindelsen. Hvalfangstens utvikling etter 1930 foregikk i store trekk slik (i flg. Ressursutvalgets utredn. nr. 3, 1972): «Først ble fangsten konsentrert om de største og
mest økonomiske hvalarter, blåhvalen. Men da · blål:ivalbestand~n i 1940-åreoe begynte å ebbe ut, gikk man over på den nest største hvalart, finnhvalen.
· Med decimeringen av finnhvalen ble fangsten konsentrert om den minste av
bardeh~alene, seihvalen. I dag drives en nærmest ubegrenset fangst på spermhval, foruten at man er begynt å håve opp krillen, bardehvalens hovednæring.
Etter 1945 er stadig flere hval blitt fanget, for å produsere stadig mindre kvanta med hvalolje. Fangstene er blitt stadig større og maskinelt sett sterkere,
men fangsten har likevel vist kraftig nedgang» 9 •
Det som er mest skremmende, er at ekstraksjonen øker parallelt med økningen av økologisk og annen vitenskapelig informasjon. Det paradoksale er at de
samfunn som har praktisert en økologisk forsvarlig produksjonsform hovedsa-_
kelig basert på reproduksjon, er samfunn med minimal eller overhode ingen
tilgang til vitenskapelig økologisk informasjon. Derimot kan en si at den intuitive økologiske innsikt har vært desto høyere, særlig i samfunn med knapphet på ressursene. Mye av dette finner vi igjen i tradisjon,ell norsk bondehusholdning. Ja, økologisk akseptable driftsmåter innen landbruksnæringene er
bedre bevart i Norge enn innen de fleste andre land «som det er naturlig å sammenlikne med», fordi vi her har hatt folkegrupper som har tatt kampen opp
mot de sterke sentraliseringskreftene som har omformet nærings- og bosettingsstrukturen både i Europa ellers, og i USA. De klimatiske og topografiske
forhold her hjemme ligger heller ikke til rette for et slikt kontinentalt, maskinelt jordbruk.
To hovedprinsipper lå til grunn for bondens drift. Det ene var prinsippet om
høyest mulig selvbergingsprosent, slik at det var nødvendig å utnytte alle tilgjengelige re·ssurser optimalt, dvs. utnytte den årlige avkastningen maksimalt.
Det andre .prinsippet var bevisstheten om kommende slekter; garden skulle
helst overleveres i bedre stand enn da bonden selv ovrtok den. En erkjennelse av ressursenes begrensning (det som Boulding, amerikaner som han
er, kaller «romskipsøkonomi») er en forutsetning for denne typen husholdning, og allsidig drift er en konsekvens. I dag, når befolkningsøkningen og en
lengre tids ekstraktive ressursutnytting leder oss hen mot en global hungerog øko-katastrofe, forkastes denne hosholdningstypen som «ulønnsom» til fordel for en ytterligere forsterkning av ekstraksjonen. Slik tømres hele dette
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kunstige opprettholdte konsum- og produksjonsmaskineriet sammen til en
stadig sterkere struktur, som ikke vil rase sammen før hele grunnlaget brister ... hvis vi da ikke handler innen det er for sent.

1) Francis Bacons berømte slagord «kunnskap er makt»
henspiller direkte på dette synet, som også Descartes
er en viktig eksponent for.
2)- Spesielt Hegel: ·«Flidens prinsipp innebærer det motsatte av naturen ... naturen behandles som noe som er
underlagt mennesket, hvor på det preger sin virksomhets segl . . .»
«Her ser vi folkene befridd fra frykten for naturen og
dens trelldom». (Fra Philosophie der Geschichte)
3) Se Jan McHarg: «Design with Nature» New York 1971,
pp 118 -121.
4) Odum: «Development and Evolution of Ecosystems» i
«Fundamentals of Eco[Qgy» 3. ed 1971.
5) Særlig «Revolusjon i verdens fiskerier». «Mat for milliarder» og «Grenser for vår eksistens».
6) I «An essay on the Principle of Population». Malthus' herostratiske berømmelse skyldes hovedsakelig de
løsninger som han antyder i forbindelse med hungerkrisen. I likhet med Darwin fungerte hans ideer herredømme-legitimerende innen det politiske system i England på den tid. Nød og elendighet, skapt av den frie
konkurransen, ble nødvendige midler for å holde folketallet nede.
7) Det eksakte tallet på gjenværende ressurser hersker det
selvsagt ikke enighet om. Mange hevder f.eks. at når
Forrester-rapporten regner med at de viktigste ressursene skal vare ut år 2050 ... så er dette basert på en
fordobling av den reelle ressursmengde. Poenget er imidlertid at vi bør gå ut fra de mest pessimistiske overslagene når vi planlegger - inntil · vi med sikk_erhet får
avkreftet dem.
8) Se Kenneth Boulding: «The Economics of coming
Spaceship Earth» i «Environmental Quality in a Grow- •
ing Economy. Resources for the Future» (Baltimore
1960) (Også publisert andre steder, bl.a. i «The Environmental Handbook».)
·9) Se også Borgstrøm: «Revolusjon i verdens fiskerier»
Oslo 1968.
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Økopolitikk
Når vi skal fram til et ·syn på norsk EF-medlemskap ut fra natur- og miljøvernhensyn, må vi se både på virkningen av norsk medlemskap på de globale miljøproblemene, våre egne miljøproblemer og EFs miljøproblemer.
Tre hovedspørsmål blir da:
1) I global målestokk: Virker EF som en ødelegger av livssamfunnet, og
vil Norges eventuelle tilslutning forsterke dette? Vil Norge bli en verre
ødelegger innenfor enn utenfor? ·
.
2) Norge: Vil vi få større muligheter til å føre en økologisk riktig politikk
innenfor EF enn utenfor?
3) EF. Vil norsk medlemskap gjøre EF mer økologisk forsvarlig?
Vi har funnet ut at svarene på disse spørsmålene ikke faller ut i favør av medlemskap, og at Norsk EF-medlemskap vil være et tilbakeslag for alt miljøvernarbeid som er blitt utført de siste åra.
4 HOVEDPROBLEMER:
Det kan være fruktbart å dele opp varslene om økologisk krise i fire hovedområder. Disse områdene hører imidlertid uløselig sammen, og framheving, eventuelt løsingsforsøk av ett problem uten å ta hensyn til de andre fører en bare på
villspor.
BEFOLKNINGSEKSPLOSJON
I dag er det 3 ,5 milliarder mennesker på jorda. I år 2000 vil det bli 7 ,5 milliarder om den utviklingstakten vi har i dag fortsetter. Dette er det høyeste
antall mennesker optimistiske forskere mener jorda kan fø på over et kortere tidsrom. På lengre sikt er tallet for høyt. I år 2030 vil tallet bli 13 milliarder, oin da ikke utviklingen blir brutt p.g.a. massedød eller tiltak som
bremser tilveksten. En slik utvikling kan nemlig ikke fortsette i det uendelige.
· Befolkningsøkningen blir i dag oftest framstilt som et u-landsproblem. Dette
er ikke riktig. Svært mange industriland er i dag for tett befolket, og de har
også stor befolkningsøkning. Dessuten tærer en innbygger i et av de rike land
mange ganger så mye på ressursene som en i et fattig lands og forurensingen pr.
hode er 30-50 ganger så stor. EF er. et av de tettest befolkede områdene i
verden.
Grunnen til at vi ikke merker noe særlig til overbefolkningen i de rike hind,
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er at disse landene tærer på de fattige landenes ressurser. Regningen l>lir ikke
presentert ·fot-<>SS. ". . · . .
MATVAREPRODUKSJONEN
Befolkningstallet øker eksplosivt, det gjør ikke matvareproduksjonen. Dette
fører uunngåelig til et gap mellom matvarebehov og produksjon. Om ikke mange år vil det totale behovet langt overstige produksjonen. Resultatet vil da bli
hungerkriser av enorme dimensjoner, om vi ikke får snudd utviklinga.
Vi må imidlertid være oppmerksom på at det er hungerkrise i verden alt i
dag, ca 2/3 av jordas befolkning lider av alvorlig under- eller feilernæring. Dette kommer av at matvarene er ·urettferdig fordelt, og ai månge utviklingsland
ikke får dyrket de ma~varene de trenger, fordi de er tvunget til å dyrke råvarer
til de rike land. Dette er realitetene i det vi kaller «global arbeidsdeling». Store
mengder jordbruksvarer· og fiskeprodukter som er utmerket egnet til mennekeføde blir brukt til dyrefor (kraftfor) i de rike land.
Vi har altså enorrrie fordelingsproblemer i dag, disse må løses. Oni ikke lenge
får vi alvorlige problemer med å skaffe nok mat, slik at alle ville få nok om
fordelingsproblemene var løst.
Enkelte setter sin li( til matforsyning fra havet. La oss se litt på det: · I dag
fiskes det ca 65 millioner tonn fisk pr. år. Den beregnete øvre grense for verdens totale fiskefangst er: ca. 150 millioner tonn pr. år. Mange mener denne
grensen er for høy, og vil presse den ned til 80 millioner tonn pr. år. Hva betyr så disse tallene for en befolkning på 7 ,5 milliarder? Om .vi., får en 100 %
rettferdig fordeling, noe som er en, utopi, vil vi få henholdsvis 11 og 6 gram
protein pr. person pr. dag. Dette er bare 30 og 15 % av minimumsbehovet.
Høsting av plankton kan heller ikke bli noe løsen, bortsett fra noen ganske
få, ekstremt planktonrike områder. Plankton er nemlig svært spredd i vannmassene, og det krever ·gjennomsiling av enorme vannmengder for å få samlet mengder av betydning. ·Planktonet har dessuten- kort levetid, og det betyr
at selv om den samlede produksjonen pr. år er mye høyere enn produksjonen av
fisk, er det kvantum en kan høste på et bestemt tidspunkt betydelig lavere.
H~vet kan altså: ) kke løse verdens matproblemer, men det kan bli en god
hjelp.
RESSURSTILGANGEN
J9rdas ressurser er begren~et, det gjelder både lagerressursene og kretsløpressursene: For å forstå EF'~ forhold ·til ressursproblematikken er det helt nød. vendig å ta opp til nærmere vurdering den økonomiske -veksten, som vi vanligvis ser uttrykt i brutto nasjonalproduktet (BNP) . Denne veksten følger
den såkalte eksponentialiunksjonen, som vi finner igjen i befolkni~gskurven.
Denne kurven kjennetegnes ikke bare ved at den stiger og produktet øker,
men økningen øker også. 4% i dag er altså slett ikke det samme som 4% for
ti år siden, det er kanskje 'dobbelt så mye.
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Økning i BNP forutsetter en parallell økning av ressursuttaket. _Hva økende
utnytting betyr for oljeressursene· illustrerer godt at denne utviklingen ikke
kan fortsette.
.
Om den eksponentielle veksten i oljeuttaket fortsetter vil alle ressurser være
uttømt mellom år i 1990 og 2000. Men så sent som i 1975, ca 15 år før ressursene er oppbrukt, er det bare brukt 12,5% av de totale· ressursene. Den videre
utviklingen er eksplosjonsartet, selv om vekstraten er den samme.
'Med dagens forbruksnivå vil alle kjente reserver av de viktigste 16 metallene
være oppbrukt innen 100 år, med unntak av 6 (bl.a. jern, magnesium,
nikkel). Hvis imidlertid forbruksnivået fortsetter å øke eksponentielt med
den ' vekstraten det har hatt siden 1960, vil alle kjente reserver bli uttømt
·
innen 50 år, med unntak av krom og jer:n; som vil vare i 75 år.
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En del vjktige metaller vil vare:
Med uttak etter
dagens vekstrate
18 år
35 år
25 år
75 år
30 år

Med 1970 års
stabilt uttak
20 år
180 år
40 år
400 år
140 år

Sølv
Aluminium
Kobber
Jern
Nikkel

(Vekstrate)
1,8%
8,1%
3,3%
3,8%
8,7%

Vekstraten som er oppgitt i tabellen er den gjennomsnittlige raten i tidsrommet 1960-68.
Kilde: The ecologist jan. 72.
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Nå -kan ressursuttaket antagelig dempes noe ved å utvikle teknikker for
gjenvinning av råvarer, men dette gjelder ikke for energien. Energibehovet
, øker også eksponentielt. Energien kan imidlertid bare brukes en gang i produksjonen, for så å bli ledet bort i form av varme. Grunnlaget for industriekspansjonen i EF i dag er økt energiforbruket.
EF's oljeimport er i de siste 10 år firedoblet, og det stadig økende energibehovet dekkes slik:
, Vannkraft (kretsløpsressurs)
Olje/naturgass ,
Steinkull/brunkull
Atomenergi

2%
62%
34%
"2%

Industrien i Vest-Tyskland planlegger å fordoble energiproduksjonen hvert 10.
år. Selvforsyningsgraden er stadig synkende, i 1960 ble 27% av det samlede
energiforbruket i EF importert, i 1968 var denne andelen 60,9%
De fossile «brenmstoffene» er verdifulle kjemiske råstoffer. Av olje kan man
f.eks. lage proteiner. I dagens situasjon er det derfor det rene vanvidd å brenne dem opp i stadig raskere tempo.
Atomenergi blir av mange sett på som den store løsningen, og det blir den kanskje også. Vi skal bare huske på at med atomenergi følger faren for radioaktiv
.stråling, og selv om sikringstiltakene blir stadig bedre hjelper det lite når
det blir flere og flere verk. Atomkraften er heller ikke utviklet så langt at den
kan erstatte de fossile brennstoffene i dag.

FORURENSNING
Har vi med hensikt .satt til slutt, som en liten provokasjon. Vi mener ikke at
forurensingsproblemene er ubetydelige, men de har i sær i EEC-debatten blitt
framstilt som de eneste; eller i hvert fall de aller viktigste problemer vi står
overfor. Dette er en gigantisk avledningsmanøvre. Forurensningsproblemene
må sees i sammenheng med d; andre skisserte problemfeltene. Vi skal dessuten
være spesielt oppmerksom på at forurensing og matmangel ser ut til å være
den krisetilstanden som kommer først, den er faktisk allerede en realitet p.g.a.
de rike lands utplyndring av de fattige.

HVA MA VI FRAM TIL?
Det som kjennetegner dagens uvikling er en storstilt nedbryting- av økosystemenes likevekt, nedbryting av mangfoldet og ressursutplyndring. Denne utviklingen må vendes. Vi må fram til en likevektstilstand, der menneskenes virksomhet ikke belaster omverdenen slik at livsgrunnlaget ødelegges. Denne tilstanden kalles «steady state» av økologer, og defineres slik av økologene Mysterud og Norderhaug:
«tilstanden eksisterer (bare) dersom alle egenskaper og funksjoner i ~t plante29
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eller dyresamfunn og deres miljø opprettholdes i en viss tidsperiode ( som må
være mange ganger livslengden til individene.)»
En gruppe ved Massachusetts Institute of Technology, ledet av prof. Jay Forrester, har regnet ut pr. datamaskin hvordan det vil gå om utviklingslinjene i
dag forlenges inn i framtida, og hva som på den annen side må til for å skape
en stabil tilstand. Betingelsene for dette fant de var følgende:
En rekke- riktige politiske forandrjnger må gjøres (1970), og dessuten må
VI:

1) Redusere verdens nåværende årsuttak av natturressurser (herunder fossilt
brensel) med 75%.
2) Redusere forurertsingshastigheten med 50%
3) Redusere investeringene med 40%
4) Redusere matvareproduksjonen med 20%
5) Redusere fødselstallet med·50%

Figur 10: Slik blir utviklingsforløpet i
gruppens forenklede verdensmodell dersom
knappheten på naturessurser blir minimumsfaktoren for globalsamfunnene. Resultatet blir en forventet nedgang i såvel
industralisering~n som befolkningsstø"elsen.

Figur 11: Dersom moderne teknologi i
1970 hadde redusert vårt nåværende behov for naturressurser _ville kapitalinvesteringer og befolkningsvekst /ordrsake en
global forurensningskatastrofe omkring år
2030. Denne vil i sd fall ramme de industraliserte land hardest.
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Figur 12: Dette. forløpet" vis'er et sett av
betingelser som skaper global likevekt i
modellen. Forutsetn..inger for 1970: Reduksjon i kapital1nvesterin'gene med 40%,
reduksjon i fødselsraten ·med 50%, reduksjon forurensingstrenden med 50%, reduksjon i reessursforbruket med 75% og
reduksjon
matvareproduksjonen med
20%.
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Man skal ikke se seg blind på datamaskinutregninget; men tesu1tatene gir en
··
solid pekepinn om hvilken vei vi må slå inn på.
Vi ser også at det er en betingelse vi ikke kan gjennomføre om vi skal ta medmenneskelige hensyn, nemlig nr. 4. Men slike hensyn både må og skal vi ta,
det viser bare enda tydeligere at den økopolitikken vi må føre er en· krisepolitikk, der vi må bevege oss på grensen av det utillatelige. Men vi må ikke
sette opp det utillatelige som grunnleggende prinsipp, slik vi f.' eks. ser det i
Romatraktaten. (~e eget kapittel) .
ØKOLOGI OG ØKONOMI
Det vil· alltid være en klar sammenheng mellom de økologiske problemene og
den økonomiske politikken i et samfunn. Men det er ikke riktig, slik Regjeringens markedsmelding hevder, at «mil1øvern koster i første rekke penger, da
tekniske løsninger finnes for de fleste problemer ... Fortsatt økonomisk vekst
er derfor en forutsetning for effektivt miljøvern i Norge, ·i det økonomisk
vekst er nødvendig for å kunne skaffe til veie de midler som trenges for investeringer i miljøver~»For det første finnes det ikke tekniske løsninger for de fleste problemer.
70% av partikkelforurensningene i luft er uidentifisert, man kjenner ikke
til deres opprinnelse eller biologiske effekt. Man er i dag kommer opp i 5060 000 fremmede kjemikalier i våre økosystemer, og overfor mange av disse
stoffene er naturens egne renseprosesser maktesløs{\, samtidig som de ikke er
under menneskelig kontroll.
. ..
··
Selv når det gjelder forurensing, som teoretisk skulle være et t~knisk, økonomisk problem, ser vi at dette langt fra er tilfelle j praksis. Enda viktigere .er
det at en hel rekke av de andre problemene ikke er økonomiske problemer i
seg selv, men problemer som er forårsaket av selve samfunnsstrukturen.
Et samfunn som er bygd opp omkring målsettingen «økonomisk· vekst» er helt
uegnet til å løse de problemene som nettopp. er forårsaket av denne veksten.
En politikk som ' går ut på å drive miljøvern ved å gå inn for økonomisk

31

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

vekst, forveksler årsak og virkning. Det går ikke an å bekjempe virkningen ved
å intensivere årsaken.
I Romatraktaten under avsnittet Prinsippene, står det i art. 2 at «Fellesskapet har til oppgave å fremme . .. en uavbrutt og avbalansert vekst, ... en stadig sterkere stigning i levestandarden, ... » Vi ser altså at et av grunnprinsippene i EF er stikk i strid med et grunnleggende_og helt nødvendig tiltak,
nemlig det å bremse veksten.
·
Dette har blitt slått fast svært ofte i debatten den siste tida. Men den målsettinga som er sitert kunne like godt vært lagt fram av en hvilken som helst
norsk regjering. Vi må derfor se på hva EF har innført for å fremme denne
utviklinga, tiltak som vi ikke har i Norge i dag. Vi siterer art. 2: (EF skal)
«fjerne, medlemsstatene i mellom; hindringer for den frie bevegelighet for
personer, tjenesteytelser og kapital». Videre er det lik etableringsre~t for alle
selskaper som er hjemmehørende i EF. Ingen ting må heller gjøres som kan
virke konkurranseforvridende eller diskriminerende.
Den økonomiske struktur det legges opp til i EF gjør prismekanismen til
den primære regulerende faktor, og de bedriftsøkonomiske hensyn blir de
viktigste. Men prismekanismen kan styre investerings- og produksjonsbeslutningene på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte bare hvis de samfunnsmessige kostnadene kommer inn i bedriftenes kalkyler. Denne betingelsen er slett
ikke oppfylt. En hel rekke kostnader blir unndratt bedriftenes kalkyler, slik
at de må dekkes av det offentlige budsjett eller bli stående udekket. Et eksempel på det siste er alle forurensingene. Men det er mange og store verdier
som ikke lar seg uttrykke i tall, og det er dermed umulig å få dem inn i kalkylene. Dette er· verdier som f.eks. naturopplevebe, frisk luft, stillhet, at
barna kan leke trygt uten å bli overkjørt osv. Disse verdiene må vi
ta hensyn til når vi skal utforme samfunnet, men de kan ikke reguleres av
prismekanismen. For å ivareta disse verdiene må man i svært mange tilfelle
innføre diskriminerende og konkurranseforvridende tiltak. Dette er vi avskåret
fra som medlemmer av EF: Det er typisk at Spinellirapporten kom fordi
tiltakene mot forurensing tvang seg fram av seg selv, med stadig økende fare
for konkurranseforvridning. Spinelli måtte så komme det frie marked til unnsetning med et forslag til samordning av miljøverntiltakene.
De viktigste av de «fire frihetene» er den frie kapitalbevegelsen og den frie
etableringsretten. Etabl~ringsretten fører til at de enorme konsernene i EF
eller datterselskapene til de enda større amerikanske konsernene kan få fritt
innpass i Norge. Selv om vi kan beholde konsesjonslovene kan vi ikke gi norsk
kapital førsterett til etablering i Norge. I en konkurransesituasjon har norsk
kapital små muligheter.
Den frie kapitalbevegelsen fører til at vi ikke kan holde norsk kapital innen
landets grenser. Kapitalen skal nemlig, i følge EF-filosofien, flyte dit det er
mest penger å tjene. Vi mister dermed de mulighetene vi i dag har til å lede
kapitalen dit det er mest behov for den. Etableringsforbud i pressområdene
\
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vil i det felles kapitalmarkedet i EF lett .kunne føre til kapitalflukt fra landet, og ikke til utbygging i distriktene slik meningen med forbudet skulle være.
Ved å holde kapitalen innenfor landets grenser har vi større muligheter til å
bygge ut landet slik vi ønsker det. En aktiv distriktspolitikk, som er helt nødvendig om vi skal bevare miljøverdiene og unngå økokrise, er helt avhengig
av at man effektert kan syre utviklingen. I EF styrer markedet utviklingen,
og distriktspolitikken på EF-plan har hittil først og fremst h~tt karakter av
sosialt pregede støttetiltak. I Kommisjonens rapport om den regi~nale utviklingen i fellesskapet f;a · 1971 , .konstateres det at kløften mellom de utviklede
og tilbakestående områder bare øker. I tidsrommet 1950-69 gikk sysselsettingen ned i 45 av de 100 forskjellige regionene. Dette var utviklingen i 14 av
de 38 tyske regionene, 16 av de 20 italienske, 9 av de 21 franske og 5 av de
9 regionene i Belgia og Luxemburg. Hovedkonklusjonen i rapporten er (iflg.
«Europe», 9/3/72) : «Utviklingen av det felles marked har ikke kunnet hindre
gapet mello)ll de fattige og rike regioner i å øke ytterligere .. . , og har heller
ikke kunnet hindre at sysselsettingsmulighetene spriker enda mer i Fellesskapets ulike regioner.»
·
En stabil bosetting i alle landets områder er en betingelse for å kunne utnytte kretsløpsressursene maksimalt. Norge er i dag selvberget med bare 40% av
kaloribehovet, og vi importerer ne~ten alt matkorn. Ressursutvalget stiller i
sin innstilling et alvorlig spørsmålstegn ved om vi i det heele tatt kan basere
oss på import av korn i framtida, det er mulig at vi vil «måtte fremme omlegging til et større innslag av norsk produsert mat». Det sies.også klart fra at
«det på lengre sikt ikke kan regnes med noen nettoutførsel av jordbruksvarer
fra anqre vesteuropeiske land». EF's jordbrukspolitikk vil sammen med de
· dårligere mulighetene for å drive en aktiv distriktspolitikk føre oss lenger fra
det målet som i dag skulle være helt overordnet: Nok mat i verden.
For å utnytte ressursene i Norge er det ofte nødvendig å drive kombinert
utnytting. Fiske eller jordbruk f. eks. lønner seg ofte ikke hver for seg, men
sammen skaper de et trygt utkomme. En betingelse for en slik ·d rift er imidlertid at de små enhetene, både i jordbruk og fiske får levelige vilkår. For jordbruket skulle de små enhetenes vilkår i EF være kjent (se artikkelen om
Mansholtplanen), for fisket foreslår Kommisjonen følgende (Kom. 66/250) :
«1) opphjelp og aksellerasjon av de individuelle foretagenders konsentrasjonsprosess . . .
.
2) Utløsning og støtte av en vertikal integrasjonsprosess av bestemte foretak
gjennom opprettelse av mer sammensatte økonomiske enheter, hvis virksomhet samlet, omfatter produksjon, konservering, foredling, pakking og
distribusjon».
Dette kan sammenfattes i to ord: Konsentrasjon og monopolisering. Det er de
store havgående fiskefartøyene som har gjort det mulig å overbeskatte fiske3-

Dette bør du vite om EF
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bestanden slik det er blitt gjort de siste åra, og de gjør det også nærmest
nødvendig om de skal styres av ønsket om maksimal lønnsomhet.
Utviklingen av fiskeflåter er således et godt eksempel på· det vi innledningsvis nevnte om styring av teknologien.
·
Vi har sett at EF har en klar vekstmålsetting, som fører til rovdrift på ressursene og økt forurensing, at det frie kapitalmarkedet fører til at vi mister
viktige styringsmuligheter og får en dårligere utnyttelse av kretsløpsressursene.
Hvordan er så forholdet til omverdenen?
Colonnaplanen fra 1970 fastslår grunnlaget for EF's handelspo,itikk slik:
« : .. de økte behov til store sektorer av produksjonen og det,-økte interne forbruk nødvendiggjør en rask økning av importen av primærvarer og produkter
som ikke eksisterer i et tilstrekkelig kvantum i Fellesskapet. Mer og mer virkei: prinsippet om «de komparative fortrinn» til å forsterk;e 'den internasjonale
arbeidsdelingen .. . .» .
.
.
,
,
Dette er en klar formulering av det virkelige innholdet i EF's .u-landspolitikk. Den · anviser u-landene plassen som råvareleverandører og supplerenae
ferdigvareleverandører til EF, som er verdens største importør av råvarer i
dag.

EF - EN TRUSEL MOT LIVSMILJØET
Svarene på de tre spørsmålene vi stilte begynner å tre fram. EEC er en ek~pansiv politisk enhet som tærer på jordas ressurser i stadig økende takt og bidrar til å styrke den «internasjonale arbeidsdelingen» ved sitt enorme behov
for råvarer. Norsk medlemskap vil føre til styrking av denne tendensen, fordi vi er nødt til å slutte oss til de grunnleggende prinsippene i fellesskapet, de
samme prinsippene som skaper miljøprobiemene. Vi mister muligheten til å
innføre en egen, miljøvennlig politikk. I de følgende artiklene, i <lien detaljers
te gjennomgåelsen av <;le enkelte pl;mene og politiske tiltakene, skulle dette
.
komme enda tydeligere fram .
Enkelte hevder at prinsippene i Romatraktaten er forelg~t . De har bare _halvveis rett. De har aldri vært riktige, ut fra en økologisk 11ri;alyse. Men både den
norske regjering og de. ledende EF-politikerne hyller''disse prinsippene. Mil,
jøvernet står imidlertid så sterkt at alle ledende politikere trenger et miljøvernalibi. Men den politiske forståelsen .og viljen til å løse ·problemene er det
så som så med, det viser uttalelser som: «Miljøvern koster i første rekke penger,» . . (Markedsmeldinga) og «bekjempelse av forurensingen må ikke
føre til en bekjempelse av økonomisk vekst og fremskritt i alminnelighet».
(Spinelli)

'
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Ressursbruk
Økologi er eit •relativt nytt omgrep, men kunnskapen om økologi er ikkje
ny. Menneska har tidleg vore klar over at naturen yter ei viss avkasting som·
det gjeld å nytta ut, men ikkje ta for mykje av. Ut frå ei slik «økologi~k» innsikt har folk i lokalsamfunna organisert ressursutnyttinga. Gjennom generasjonar har dei samla røynsler om kva inngrep dei kunne gjera i natuen utan at ei
reproduktive kreftene vart skipla. Karakteristisk for respekten overfor dei
sjølvfornyande ressursane var tankegangen om at det beste av a~ten, både av
dyr og planter, skulle nyttast til forplanting for formeiring. Det galdt om at
framtida kunne.hausta meir enn dei sjølve.
Foredlings- og perfeksjonstanken er sjølvsagt sentral i moderne ressursutnytting og, men dette er ein foredlingsteknikk som først og fremst skal auka forbruket i dag, det er mindre ei framtidsinvestering (jamvel om dette argumentet vert brukt i samband med utnytting av nye oljekjelder eller vasskraftutbygging) . Berre i dei siste 50 åra kan vi rekna med at det er brukt meir av dei
ikkje-fornyande ressursan~ enn i heile menneskesoga tidlegare. Det lange tid~romrnet fram til siste hundreårsskiftet, med utstrekt naturalhushald, har valda små skadar på naturgrunnlaget samanlikna med det som har skjedd dei
siste ti-åra. Naturlegvis har enkle driftsmåtar og eit etter måten lågt folketal
gjortr'a t ressursane var mindre utnytta enn i dag. Vårt land har heller ikkje vore
så utsett for erosjon som dei flesta andre land på sørlegare breiddegr~d<;r.

TIDLEGARE INNGREP .
Likevel må vi ikkje sjå bort frå at det har førekorne uheldige inngrep i naturmiljøet i vårt land tidlegare og: Ved klimaskiftet i slutten av bronsealderen om
lag 500 f .. Kr., då gjennomsnittstemperaturen gjekk ned fleire grader, vart
einskilde deler av økosystemet utsett for store påkjenningar, t.d. ved lyng- og
skogbrannar og ved einsidig hogst. Samstundes som klimaet vart kaldare og
skapte større trong for brensel, hadde ·vegetasjonen i randsonene vanskeleg for
å koma opp på det tidlegare nivået.
På 1500-talet, då vassaga vart teken i bruk, tok tømmereksporten seg kraftig opp, og det førte til at fleire høgverdige skogområde, særleg langs kysten,
vart øydelagde. Ei tid var det stor eksport av pålar til Amsterdam og av tre•
vyrke til bygging av engelske krigsskip. Skogen på Rørosvidda reknar ein med
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vart skamfaren på grunn av den store uthogsten av gruvest~tter til koparkisgruvene.
.
Vi veit og at einskilde sårbare dyre- og fuglebestandar har vorte meir eller
mindte utrydda alt for fleire mannsaldrar sidan. Ofte har det dreia seg om viltartar som var ettertrakta av handelsfolk og som difor vart· godt betalte. Frå
moderne tid kjenner vi konsekvensane av t.d. kvalfangst- og selfangst. Fleire
verdfulle arter er så godt som utrydda.
Det er berre nokre få eksempel på korleis menneska har øvd ·vald mot naturgrunnlaget. Moderne teknologi har i aukande grad gjort det mogeleg å driva ei
ekstraktiv ressursutnytting som, dersom den ikkje vert lagd om, vil føra til ei
~atastrofal forarmi~g av naturen og dermed sjølve grunnlaget for eksistensen
var.
Gjev vår tids ressursutnytting uttrykk for ei ny side i mennesket?Eller er det
teknoJogi og kapitalen som styrer ressursbruken i ei slik lagnadstung lei?
Spørsmålet er drøft andre stader i dette heftet. Her skal vi i det følgjande
prøva å visa ein del typiske drag ved tradisjonell ressursutnytting. Vi vil like
godt først som sist streka under at det ikkje er tale om noko romantisering av
tidlegare tideres slit. Ingen ønskjer seg attende. til den tida høybørene vart
borne på ryggen, eller jorda vart dyrka med berre hender. Traktor og gravemaskin er komne for å bli; det er ikkje dei som tyner ressursane.

.

DEN GODE HUSBONDS PRINSIPP
Det er nemt ovanfor at eldre generasjonar har hatt som regel å disponera naturgrunnlaget slik at ikkje berre dei sjølve; men også dei som kom etter, fekk
eit utbyte. Folk har. tidleg visst at dei var avhengige av ressursane ikring seg.
Det synest ha vore ein berånde tanke i det gamle bondesamfunnet at garden
med tilhøyrande rettar vfil" noko dei hadde i lån i si tid og som dei skulle ·
gje. frå seg i lika god eller helst betre stand enn i den dei overtok han sjølv.
Det er dette Hartvig Sætra kallar «den gode husbonds prinsipp» (Populismen
i norsk sosialisme). Dette står i skarp kontrast til ein parole av ein av dei
franske Ludvig'ane om at «etter oss kjem syndfloda». ·
Det synest vera dette siste som i alle fall implisitt ligg til grunn for det moderne teknokratiet si haldning til ressursane, nemleg maksimal utnytting av dei
ikkje-fornyande ressursane. Mange trur at stendige tekniske nyvinningar vil
løysa alle ressursproblem etter kvart som dei dukkar opp. Dei mest kyniske
seier at dette ikkje er vårt problem, det er noko framtida får ta seg av.

Kva vil så den gode husbonds prinsipp seia i praksis?
Det er ikkje eit målarstykke av Tid~mand og Gude S0!}1 gjev noko rett bilete. Ein fipn litt om dess_e prinsippa i avhandlingar og forteljingar om bondesamfunnet i eldre og nyare tid, t. d. Johs. Skar; «Gamalt or Setesdal», Ivar
Kleiven: «I heimegrendi», Halldor 0. Opedal; «Makter og menneske», Knut
Hamsun; «Markens grøde», Sven Moren; «I storskogen», Tarjei Vesaas;
«Det store spelet». At den gode husbonds prinsipp har vorte utsett for store
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påkjenningar .i tider med uår og . sosial naud,. er ikkje merkeleg; 1fr; Eilert
Sundt; «Dødelighet i Norge», 1855.

VARIASJON

'

_

for den · tradisjonelle ressursnyttinga er stor variasjon i driftsmåtane.
/ . Typisk
Medan mod;rne jordbruk, særleg slik det er skissert '.i Mansholtplanen (jfr.
lenger ute i heftet), i stor grad spesialiserer seg og satsar på monokulrurar med
høgt forbruk av plantevernmidlar (biosidar og ,pestisidar) og · kunstgjødsel,
har det tradisjonelle jordbruket gått inn for allsidig husdyrhald og varierte
plantekulturar.
Ei slik mangesidig ress1,1rsutnytting har bakgrunn i natura!- eller sjølvbergingshushaldet. Mest gjennomført naturalhushald i nyare tid har vel reinsamane hatt. Det er forresten grunn til å merka seg at det er folk i dei mest avsidesliggjande stroka som har hatt størst del av .eigne produkt til å livberga seg
med. Elles er jo pengehushaldet ikkje av heilt ny dato.

...

NATURLEG LIVSRYTME
Når det gjeld fehald, har ikkje berre innmarka vorte nytta til beite og forsanking, men og skogen, fjellet og heiane. Det -har vore ein vis$ rytme i denne
utnyttinga, e1n rytme ·som framleis vert følgd meir ellet; -m~ndre mange stader
i landet. Denne rytmen har følgt naturen si evne til prodµksjon.
Først gjekk dyra på heimebøen og nytta vårgraset der i,a111stundes som dei
la att naturgjødsel. Deretter gjekk dei i utmarka nær:ast garden, så ei stegvis
flytting til dei kom inn på fjellet og beitte på det næringsrike graset der. Om
hausten har det gjerne vore same vegen attende til garden. StasjoMne vart kalla
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heimesæter, mjølkesæter, vårsæter, liasæter, langsæter, fjellsæter, haust:
sæter o.l. I tillegg til vanleg forhausting på heimebøen, har det' vo_re vanleg
å slå på rydningar. i utmarka. Om hausten vart det sanka mose og lauv,. på
ettervinteren vart bork på tynne greiner nytta som tilskotsf6r. Langs kysten
har tang og tare vorte sanka til dyrefor.
Tang og tare har vore utnytta på fleire vis. Tidlegare vart oske av tang og tare
brukt til soda- og jodproduksjon, no er denne industrien slutt, billeg råstoff
utanfra Qar gjort det ulønsamt. Drivtang har vidare vore nytta som gjødsel,
men er avløyst av kunstgjødsel. (I ressursutvalget si innstilling nr. 2, mars
1971, går de( fram at av 1 mill. tonn grisetang som finst rundt kysten 1 ken
det årleg haustast 50 000 tonn. Av stortare finst ca. 10 mill. t ., og berre 5%
vert utnytta no) .
.
Husdyrhaldet på åkerdrift har gjeve folket på garden det viktigaste dei trong
til livberging. I skog og mark og på fjellet har dei dessutan kunna finna ymse
bærsortar, nøtter, sopp, ei rekkje andre nyttige vokstrar til mat, medisin og
farging. Molta er også i dag eit svært ettertrakta bær, men det å bruka t.d.
ljå for å få med seg moltekart, har ikkje vore tillate. No reknar ein med at
moltesalet i gode år kan koma opp i Heire mill. kroner her i landet. Skogsbæra
vert ikkje så godt utnytta. Før krigen eksporterte vi om lag 1 mill. kg. skogsbær, i dag importerer vi halvannen mill. kg. Skogreising har lange tradisjonar
i Noreg, og då særleg på udyrka mark og ulendt terreng. Mansholtplanen
går inn for at store fulldyrka -areal skal leggjast ut til plantefelt.
Jakt og fiske har gjeve viktige tilskot til dei andre formene for ressursbruk.
Både fisk og vilt har i ein viss mon regulert seg sjølv, slik at utbytet har variert
nokså mykje frå tid til tid. Men tanken om kultivering og ivaretaking har
jamt vore nær. Alt så tidleg som i ei runeinnskrift frå 1000-talet står det at
,«Eiliv Elg bar fisk i Rausjøen». Også vatnet var ein del av ei produksjonskjede som det galdt å nytta ut, ikkje minst med tanke på framtida. I dag utgjer
ferskvassfisket eidørstehandsverde på om lag 50 mill. kr.
Når det gjeld havfiske, er det framleis dei som meiner stortrålarar skal ha løyve
til ~ fiska innanfor firemilsgrensa .og at det burde tillatast å fiske · med not i
Lofot-fisket, ~ot gjeldande forbod. At ein internasjonal trålarflåte held på å
sopa farvatna utanfor fiskerigrensa reine for fisk, er kanskje eit problem vi greier å løysa for seint. Samstundes som fl eire fiskebestandar heldt på å verta sterkt
reduserte, vert meir enn tre fjerdepartar av det oppfiska kvantumet nytta til
industriføremål. Dette er også eit resultat av ei ekstraktiv utnyttingsform. Tidlegare vart det aller meste av fisk og sild nytta til mat (m.a. for di dei ikkje
hadde · funne opp sildoljefabrikkane). Den tradisjonelle vedlikehaldstanken i
primærnæringane speglar seg av ikkje berre i ei• moderat ressursutnytting,
men og i tilbakeføring av organisk stoff til jorda. Ein av føremonene ved variert gardsdrift hår m. a. vore at naturgjødsel i stor mon har kompensert næringsuttaket i jorda. Landbruksekspertane er samde om at naturgjødsel har absolutte føremoner framfor kunstgjødsel, kanskje med tillegg av einskilde · mine41
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ral. Einsidig -og sterk l;,ruk . av kunstgjødsel har vist seg å ha visse uheldige
verknad.e r på lang tid 'for
viktige næringsstoff vert utpinte. På gardane har
det vore yanl~g å leggjir 'kvist; lauv og gras som ikkje vart nytta, komposthaug. Det skulle jkkje brennast. ,.
Vassklosett med septiktank har for det meste avløyst dei gamle utedoa ( - som
._ vart tømqe på' ,markene). Dermed . er også jorda vorte ei viktig gjødselkjelde
fattigar.e. Jamvel om dei nye kloakksystema har visse sanitære føremoner på
kort sikt, er det eit økologisk feifateg. I mellomtida har dessutan ei rekkje vassdrag .nådd ~ V(;rta, l{reina. (Av dn rapport frå Belgia går det fram at 80% av
kloakken vert sleppt _ut u_reinsa).
.
.

di

MOTSTANDEN MOT «UTVIKLINGA»
Skepsisen ein mange stader møter på bygdene når det gjeld tekniske nyvinninga.r, botnar ofte i ei sunn innstilling om at alt nytt ikkje utan vidare er
godt. Sunt bondevit kan :qgså vera ei fryls:t for at naturmiljøet skal koma i ubala~:- Påy~skesetelen til nye plantevernmidlar står det gjerne at dei skal løys\
_ul.i.lw innsektc og ugra&problem. I realiteten løyser dei ein del problem, men
" s~ap~r samstundei nye, særleg på lang sikt.
G;unnen .til at vi har sett opp «den gode husbonds prinsipp;>, som ein ønskjeleg modell' for res~ursut~yttinga. i vår tid, er ikkje eit ønskje om å stogga den
mekaniserings-pro~essen som har gjort arbeidet i primærnæringane lettare, tvert
,om. Det det gf~ld om, .er å finna fram til ein balanse i ressursutnyttinga.
Når det i fe111årsperioden· 1965-69 vart brukt 105 000 dekar dyrka mark, halvdelen i OslQ og , Akershus, til industrielle og andre ikke-jordbruksformål, må
ein spørja om de;:tte. er <::i balansert ressursutny"tting. Dersom ei slik utvikling
skal halda fr~m, vil, flei~e og Heire irreversible inngrep gjera seg gjeldande. Det
e_r nett-opp. et sli~ utvikling Romatraktaten (srl. art. 2 og 39) og Mansholtplanen vil understøtta, s~m vi skal koma attende til nedanfor.
0

,t•

PLANLEGGiNGA ID,AG
Vi har her prøvd å visa at ein vekselverknad mellom menneske og miljø har
djupe røter i samfunnet.
Den sektortenkinga som er eit sentralt drag ved moderne samfunnsplanlegging,
representerer eit k~ntinuitetsbrot i så måte. Det høyrer liksom ikkje med å ta
'omsyn til den innsikta folk før oss har .fått når det gjeld naturmiljøet. Planlegginga skal skje ut_frå det ~edkomande planlegjarar har greie på.
Ved all planlegging vil.det oppstå motsetningar mellom ulike faktorar . Det er
vanskeleg sam_stundes å, ta omsyn til busetjingsstruktur, arbeid, helse, økonomisk vekst, lokaldemokrati, teknisk utvikling.
Bak dei ulike faktorane vil det stå motstridande krefter av økonomisk, sosial
eller kulturel! karakter.
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I planleggingsprosessen må det takast stilling til i leva grad ein faktor skal bli
sett på som ein gitt konstant, og i kva grad ein faktor skal fungera som -avhengig variabel og tilpassast dei andre. Det~e valet er alltid eit politisk val. Den
·
objektive og upartiske planlegginga er ei myte.
Vi skal kort sjå litt på dei ulike måtar å ta fatt i planleggingsprossessen på.
· Planleggjaren kan på den eine sida ta utgangspunkt i lokalsamfunnet, respektera busetjingsstrukturen som eit result~t av økologisk tilpassing til miljøet,
ta sikte på å styrkja den, og leggja den til rette for ei allsidig og langsiktig utnytting av naturgrunnlaget. Ein slik plan treng ikkje utan vidare gje store utslag på dei tilhøva som viser økonomisk vekst i statistikken. Likevel kan planen vera positiv for den einskilde hushaldninga. Folk i lokalsamfunnet vil
kanskje oppfatta dette som ein god plan. Derimot kan visse andre interesser
sjå på planen som dårleg.
På den andre sida kan planen leggja vekt på faktorar som fremjar «økonomisk vekst» i ukritisk meining. Planen vil prøv.e å leggja tilhøva slik til rette
at storkapitalen får bløma fritt. Planen vil sjå på lokalfolk som arbeidskraftpotensial, og gjennom økonomiske og politiske verkemiddel dirigera · dei dit
det høver best for verksemda. Dei som er opptekne med å foi:valta kapitalkreftene, vil kanskje oppfatta dette som ein god plan, medan folk i lokalsamfunnet truleg vil oppfatta den som dårleg.
For å samordna interessene -til Staten og næringslivet, og gje dei kommunale
og interkommunale planorgan dei nødvendige hovudliner for general- og regionalplanarbeidet, vart det i 1965 oppretta 3 landsdelkomitear.
:pet politiske grunnsynet er i store trekk det same, i komiteane. Planene føreset at dei bedriftsøkonomiske målsettingane fell saman med dei samfunnsøkonomiske. I høgsetet set ein kravet om sterk og framhaldande økonomisk vekst. Slik vi har prøvd å visa, står denne målsettinga i motsetning til
ei økologisk forsvarleg disponering av ressursane.
Det vert Qfte peikt på at vi har same utviklinga i Noreg som innan EF. Utviklinga er retta mot dei same måla, politikken er alt blitt felles europeisk. A stå
utanfor skulle difor ikkje vera noko alternativ til medlemskap. Det er betre å gå inn for å samarbeida om den politikken ein likevel fører.
Det er rett at dei måla som offisielt vert sette for den økonomiske politikken i
Noreg i dag, ikkje representerer noko alternativ til EF. Men frå eit økologisk
synspunkt er denne politikken uakseptabel same kvar ·den vert ført.
Poenget er ikkje å føra ein nasjonalt original politikk, poenget er å føra ein
politikk som er økologisk forsvarleg .. Ei økologisk krise vert skunda på nettopp
av den slags politikk som vert demonstrert i landsdelplanane. Dette er grunn
nok til at denne politikken må endrast. Vi vedgår at det skal ein hard strid til
for å få realisert nye økologisk medvitne retningsliner for den økonomiske politikken i Noreg. Kampen har teke til, det hastar, men når vi er med, er det fordi
vi trur arbeidet vil føra fram.
Når det gjeld spørsmålet om norsk medlemskap i EF, er det først ei rekkje
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andre spørsmål vi må få svar på. Det er viktig å finna ut om norsk medlemskap vil stimulera, hindra eller vera likegyldig ·overfor ei omlegging til moderne øko-politikk i Noreg og i Europa. Avspeglar EF's grunnleggjande målsettingar og offsielle planar eit ansvar .i så måte?
Vi meiner svaret må bli nei, og vil seinare prøva å visa kvifor. Frå tilhengjarhald vert det sagt at dei overordna måla vart formulerte lenge før dei nye tankane om miljøvern og økologisk ansvar fekk grobotn i opinionen og vart aktuelle. Gamle mål vil verta avløyste av nye. Det er snakk om eit tillitstilhøve.
Vi vil først innvenda at desse nye tankane slett ikkje er ~ye, slik vl. har prøvd
å visa, og dei burde vera elementære for ein kvar vidsynt politikar.
Det kan ikkje løynast at ein ekstraktiv næringspolitikk er svært lønsam for
den som forvaltar kapital og kan investera i den. Ein slik næringspolitikk tek
lite omsyn til miljø- og resursperspektiva. Når · ein slik politikk likevel vert
ført i eit samfunn, trass i at folk kjenner seg råka av den, kan det .berre koma
av at demokratiet ikkje har kontroll med dei økonomiske kreftene. Desse kreftene tek avg'jerande initiativ i samfunnspolitikken. Vi skal seinare sjå på korleis nettopp desse kreftene har gått i brodden for utforminga av den noverande målsettinga og praksisen i EF. Dersom EF tek sikte på å tilgodesjå behova
til dei økonomiske kreftene, avheng det ay om desse kreftene er interesserte
i å leggja om verksemda i strid med eigne interesser. Ein treng mange positi- .
ve røynsler for å koma i eit slikt tillitstilhøv.e.
Til no har EF's politikk klart vore, uforsvarleg. Dei kreftene som har vore tente med denne politikken, er uhyre sterke. Ved å sjå på hovudlinene for ein
økologisk ansvarleg politikk og samstundes sjå kva EF representerer, ser vi
at eit eventuelt øko-politisk EF n~rast må innebera det motsette av det
EF står for i dag.
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Romatraktaten, Davignon~rapporten~ Werner-planen
Sentralt i · enhyer VUl'dering av EF står Romatraktaten. Her finner vi målse-ttingen for EF's politikk, her trekkes det opp samarbeidsprinsipper som alle
øvrige planer bygger videre på.
Sentralt i Romatraktaten står artiklene 2 og 3. (Understrekninger gjort av
oss)
Artikkel 2
·«Fellesskapet har til oppgave å fremme - den økonomiske
virksomhet i Fellesskapet som helhet, en uavbrutt og avbalansert vekst, økt stabilitet, en stadig si:erkere stigning i
levestandarden, og en nærmere forbindelse mellom de stater det forener, ved å opprette et felles marked og ved
gradvis å tilnærme medlemslandenes økonomiske politikk.» ·

Artikkel 3
«For å nå de mål som er satt i foregående artikkel, skal
Fellesskapets virksomhet, på de vilkår og i det tempo traktaten fastsetter, gå ut på å:
a) oppheve, medlemsstatene imellom, toll og kvantitative restriksjoner ved innførsel og utførsel av varer, samt ·_
alle andre tiltak med tilsvarende virkning.
b) å fastsette en felles tolltariff og en felles handelspolitikk overfor tredieland.
c) å fierne medlemslandene imellom, hindringer for den
' frie bevegelighet av personer, t;enesteytelser og kapital,
d) å innføre en felles politikk på landbrukets område,
e) å innføre en felles politikk på transportens område,
f) å innføre en ordning som sikrer at konkurransen på
det felles marked ikke blir forrykket,
g) å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å samordne
medlemslandenes økonomiske politikk og forebygge mangel på likevekt i betalingsbalansen,
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' h) å bringe de nasjonale lovgivninger nærmere hverandre i
den utstrekning det er nødvendig for at det felles marked skal virke,
·
i) å opprette et Europeisk Sosialfond med sikte på å bedre
arbeidsmulighetene for arbeidstakerne og bidra til stigning i deres levestandard,
j) å opprette en Europeisk Investeringsbank med sikte på
å fremme Fellesskapets økonomiske vekst ved å skape
· ·J
.;•
nye ressurser,
k) å assosiere seg med de oversjøiske lånd og områder med
sikte på å øke samhandelen og i fel1esskap å fremme den
økonomiske og sosiale utvikling. ·
EF, slik det kommer til uttrykk i Romatraktaten, har en kla:rr · vekst-økonomisk målsetting. Men det er også klart at etableringen av EF, skal tjene politiske formål. Det siktes mot en politisk enhet, en europeisk forbundsstat. Den
økonomiske målsettingen er et middel i denne sammenhengen, den skal bane
·
· ,.
·
,
veien for et politisk formål.
Romatraktaten ble til i midten av 50-årene, da Europa fremdeles sto overfor oppgaven å gjenreise sin økonomi etter krigens ødeleggelser. Traktaten er
derfor i en ekstrem grad preget av økonomisk effektivitetstenkning.
I dag er situasjonen en annen. Stadig flere blir klar over at vekst-filosofien
som alminnelig økonomisk prinsipp er foreldet. Alvoret i de voksende miljøproblemene i lokal og global målestokk presser på som en nødvendig basis
for internasjonal politikk. Man erkjenner nødvendigheten av en øko-politikk.
Hvordan fungerer så Romatraktaten i et økologisk perspektiv?
Det er liten grunn til å tro at den fundamentale omprioritering av verdier
~om kreves for løsningen av øko:politiske problemer har særlige sjanser innen.
for de samarbeidsrammer som Romatraktaten foreskriver. Den økonomiske
vekst-filosofi som traktaten befester, er i sin ureflekterte form nettopp årsaken til mesteparten av de miljøproblemer vi strir med·i dag, og vil være til
største hinder for en ny øko-politisk praksis.
En politisk praksis i overenstemmelse med. økologisk ansvarlighet må omsider
begynne å ta konsekvensene av den globale ressursknapphet og legge sosiale
nyttekriterier på produksjonen. I dag tillegges «veksten» i de økonomiske kalkylene slik vekt at man f.eks. overser at det produseres enorme mengder av
overflødige produkter med forbruk av uerstattelige ressurser. Om EF skal bli
organ for et øko-politisk samarbeid, må Romatraktaten revurderes så radikalt
at det blir snakk om et helt nytt samarbeidsgrunnlag.
FRI KAPITALBEVEGELSE
«Fri kapitalbevegelse» kan ikke lenger legges til grll'nll. Den frie bevegelighet av kapitalen, et prinsipp som bygger på et rent · markedsøkonomisk rent-
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Overlydsflyet «Concorde»: «Symbolet på europeisk samarbeide» (Europa-magazine mars ·-72). Et gigantisk ressursforbruk uten sosial målsetn1ng. Flyet korter ned reisetiden Paris- ·
New York fra 10 til 7 ~imer. Utviklingsomkostninger ca 1000 millioner pund. Forbruker
20 000 .hi-ter brennstoff pr. time, forurenser øvre atmosfære, fryktes derfor å endre jordens
strålingsbalanse, med uanede klimatis!ce følger. Støy-sjokkbølgen rammer' et arealbelte pli
80 km bredde. Nylig vedtatt norsk lov fo~byr overflyvning av miljømessige årsaker. For
Europas teknisk-økonomiske. elite veier prestisjen tyngre enn det sosiale og økologiske
ansvar. Air-France har nettopp innlevert siin første hestillingsordre.

abilitetskriterium for økonomisk ·virksomhet, innebærer nemlig både ressursrovdrift og skadevirkninger for de menneskelige og andre livsmiljøer. Fri kapitalbevegelse innebærer at bruken av de begrensede ressursene kun skjer etter
«lønnsomheten» i det eksisterende marked (jfr. oljen) og ikke etter langsiktige prinsipper for ressursforvaltning. Videre åpner den for en øket urbaniseringstakt med dens negative konsekvenser for bosettingsstruktur, pressproblemer og vanskjøtting av ressurser i utkantområdene. ·
INTERNASJONAL ARBEIDSDELING
Det gjennomførte prinsipp om internasjonal arbeidsdeling, som er et grunntrekk ved EF-samarbeidet, vil i den målestdkken det legges opp til, ha ytterst
skadelige virkninger i økologisk perspektiv.
·
Helt forkastelig er dette prinsippet i en situasjon med desperat matvareman. gel globalt sett, som nå. Ressurser som lar seg reprodusere, f.eks . ressursene i
_ jordbruket, blir utnyttet dårligere enn mulig eller totalt vanskjøttet i visse
land eller områder, fordi prt>duksjonen «ikke lønner seg» etter rent markedsøkonomiske mål. Dette skjer til fordel for en økt industrialisering, produksjon
vesentlig bygget på ressurser som er endelige og ikke kan fornyes.
·
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En radikal omveltning a-v EF's prinsipielle grunnlag er altså høyst nødvendig
ut fra et økopolitisk perspektiv. Men det er lite realistisk å tenke seg, som
enkelte faktisk gjør, at den vil kunne skje innenfor ram"men av EF-samarbeidet, all den stund selve forutsetningen for d~ltakelse her, er den uforbeholdne
tilslutning til organisasjonens målsetting og prinsipper.
ROMATRAKTATEN ER GRUNNLAGET
Man må ha det klart for seg at målsettingen om uavbrutt økonomisk vekst,·
og prinsippene om «fri kapitalbevegelse», <<arbeidsdeling» osv. - og hvis virkninger altså er miljøskade og rovdrift, - ikke er vilkårlig valgte samarbeidsprinsipper, som like godt ,i fremtiden kan skiftes ut med f.eks. øko-politiske.
Romatraktatens målsetting og samarbeidsprinsipper er selve det middel som
skal tømre sammen EF-statene i et integrert politisk samarbeide.
Man kan forstå den rendyrkede øko~omiske vekstfilosofi og ensidige markedstenkning i Romatraktaten på bakgrunn av at den ble lansert i en tid da naturog miljøproblemene ikke var blitt påtrengende i den grad de er nå , Men dette
forsvarer naturligvis ikke en slik økonomisk filosofi i dag. Romatraktaten står
lagelig, til for hogg.' Det samme gjør også f.eks . planen for EF's miljøpolitikk
som man skulle vente ville ta disse spørsmålene mer alvorlig. Spinellis miljøplan underordner seg imidlertid de samme hovedprinsippene, og henviser til
Romatraktaten som den er fullstendig bundet av. THhengerpropagandaen prøver forståelig nok heller å lede oppmerksomheten mot forskjellige løsrevne
, miljøpolitiske ytringer som i det siste har dukket opp på EF-hold. Men Romatraktaten er fortsatt det felles og forpliktende grunnlag for EF-samarbeidet,
noen endring av traktaten er ikke varslet. En øko-politisk vurdering av EF må
derfor legge helt avgjørende vekt på denne.
DAVIGNON-RAPPORTEN
EF's selvbergingsgrad når det gjelder r:åstoffer og energi er raskt. avtagende.
I 1960 ble 27% av det samlede energiforbruk i EF importert. I løpet av 8 år
steg de~ne andelen til 60,9%
I Brussel understreker man viktighete~ av at alle medlemslandene i fremtiden fører en felles utenrikspolitikk, at Europa taler med en stemme. Davignonrapporten skisserer opp retningslinjene for denne politikken. '
USA har takket være et sterkt utenrikspolitisk engasjement, ikke minst i Latin-Amerika og i Syd-Øst Asia sikret råstoffimporten til sin egen ekspansive
• industri, ·og således underbygget sin egen lederrolle i verdensøkonomien.
Det blir aldri lagt skjul p'å at EF har til formål å svekke USA's lederrolle.
Dette vil man gjøre ved å bygge opp sin egen økonomiske styrke. Europa er
imidlertid dårligere stilt enn USA når det gjelder naturressurser på eget dmråde.
·
Om man på forhånd er skeptisk innstillet, vil en derfor rimeligvis anta at
qen sterke understrekningen av Europas enhet utad henger nøye sammen med
4 -

Dette hør du \'ite om EF

49

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

avhengigheten av å sikre råstoff- og energiforsyningen fra land utenfor fellesskapet. Enhet innad gir styrke utad.
Et memorandum fra kommisjonen (Industripolitik der Gemeinschaft, 1970)
bekrefter denne antakelsen, nesten over all forventning:
«For nesten alle råstoffer som brukes av de bearbeidende
industriene, er Fellesskapets selvforsyningsbalanse negativ.
Med et importvolum på 7 ,2 milliarder dollar ( 1968) er Fellesskapet verdens største råstoffimportør. Dette viser at det
er av livsviktig betydning å sikre industriene i Fellesskapet
forsyninger av råstoff til priser som ikke er ugunstigere
enn de prisene konkurrentene i andre deler av verden, må
betale. Selv om det synes uproblematisk å slutte seg til
denne målsettingen, må man ikke overse at det både innen
Fellesskapet og i en del tredjeland er visse faktorer som
vanskeliggjør en full realisering av dette målet . . . _
Det er ikke utelukket at . .. Fellesskapet på samme måte
som sine viktigste konkurrenter, må drive en mer aktiv
politikk når det gjelder adgangen til råstoffkilder som ligger utenfor Fellesskapet . . . Et liknende problem reiser
seg i energisektoren særlig når det gjelder jordolje, der man
må trygge forsyningen . . . ved å sikre adgangen til de forskjellige råstoffkilder utenfor Fellesskapet.»
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Dette kan danne et godt utgangspunkt for forståelsen av Davignonrapporten.
Allerede under Ministermøtet i Haag 1969, ga ministrene uttrykk for sin faste beslutning om å «forberede veien for et forenet Europa som kan påta seg
sine forpliktelser i morgendagens verden, og yte et bidrag i samsvar med sine
tradisjoner og sin misjon». (sitat)
(Mari kan saktens undres på hva ministrene legger i uttrykket «Europas tradisjon og misjon». Nettopp på grunn av dets tradisjon og misjon gjennom de
siste 500 år i store deler av verden, en undertrykkelse og økonomisk utplyndring i framskrittets, fredens og kulturens navn, har «Europa>> med rette
fått en temmelig odiøs klang.)
.
Stats- og regjeringssjefene la på møtet vekt på å gi uttrykk for «den felles ovel'bevisning at dersom denne enestående eutopeiske kilde til utvikling, framskritt
og kultur, til sikring av likevekt i verden og vern om freden skal trygges, er
det absolutt nødvendig med et Europa sammensatt av stater som med sine
ulike nasjonale særtrekk likevel er forenet i felle;s avgjørende interesser».
(sitat)
·
Davignon-rapporten sammenfatter programmet for den felles utenrikspolitiske virksomh,e t i tre hovedpunkter:
For det første: En bør, i overensstemmelse med ånden i innledningen til Parisog Roma-traktatene, konkretisere den vilje til politisk samling som kontinuerlig har bidratt til 'framskritt innen de europeiske fellesskap.
For det andre: Iverksettingen av en felles politikk som allerede er vedtatt
elJer iferd med å bli vedtatt på ulike om.r åder, forutsetter en tilsvarende utvikling på det rent politiske plan, med henblikk på å framskynde det tidspunkt
da Europa vil kunne tale med en stemme. Derfor er det viktig at oppbyggin·gen av Europa fortsetter trinn for trinn, og at en etterhvert utvikler den
metode og de virkemidler som best egner seg når det gjelder å muliggjøre f ell~s
politisk handling.
,
.For det tredje: Europa må forberede seg på å utøve det ansvar som det på
grunn av sitt styrkede samhold og sin voksende rolle i verden både er forpliktet til, og nødt til å påta seg».
«Den nåværende utvikling innen de europeiske f~llesskap gjør det nødvendig
for medlemsstatene å utvide det politiske samarbeidet dem imellom og i første omgang å skaffe midlene til å· harmonisere sine synspunkter når det gjelder internasjonal politikk.
·
Det er således blitt klart for ministrene -at når det gjelder å bringe overensstemmelse melfom de forskjellige medlemslands utenrikspolitikk bør de første
konkrete framstøt finne sted for å gjøre det åpenbart for alle at Europa har
et politisk kall: Ministrene er overbevist om at framskritt" i denne retning vil
være egnet til å fremme fellesskapenes utvikling og til å bevirke at europeerne
blir seg sitt felles ansvar mer bevisst». (sitat)
I den økonomiske modellen som ligger til grunn for EF spiller ikke den lave
.selvforsyningsgraden noen negativ rolle i seg selv.

51
www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

Strukturrasjonaliseringen og sentraliseringen fører endog til at det naturlige
ressursgrunnlaget man har; blir dårligere· utnyttet eller ødelagt.
Moderne industrialisering oppsto først i Europa, og takket være dette forspranget har det kunnet ta initiativet til å utvikle den slags internasjonal
arbeidsdeling det selv har hatt størst fordeler av.
Etter dette har utviklingstendensene i det europeiske næringsliv vært klare og
er idag tydligere enn noensinne; sterk vekst innen industri- og servicenæringer,
produksjon langt utover eget behov og med et råstoffbehov langt utover hva
man selv kan dekke. Tilbakegang i primæi;næringene.
Betingelsen for en slik politikk er selvsagt en trygg ressurstilgang fra områder
utenfor. Nedskjæringen av det tradisjonelle mangfoldet i næringslivet, utviklingen mot en mono-produksjon gjør samfunnet ustabilt mot endringer i forholdene omkring det. Denne kvalitetsforringelsen er i samsvar med grunnleggende prinsipper i økologien. Som mottiltak har man så tatt skritt for å kontrollere forholdene omkring for å forme dem til eget beste og gardere seg mot
uønskede forandringer . Man sikrer seg en jevn råvareimport fra ressursområdene, man opparbeider og kontrollerer et marked for avsetning av egen industriproduksjon.
Europa har · tradisjonelt forsøkt å løse dette stabiliseringsproblemet ved kolonisering. Utbyggingen av næringsstrukturen gjenspeilte ikke behovene til folket , i koloniene, men ble ensidig innrettet på å dekke koloniherrens råstoffbehov. Samtidig ble det hygget opp et kolonimarked for industriprodukter fra
«moderlandet». Konkurrerende industriell produksjon i kolonilandet ble forhindret av monopoler. Resultatet av denne virksomhet~n var at kolonilandenes økonomi ble omgjort til et appendiks til industrilandenes næringsliv. Deres jordbrukskultur ble en monokultur, <\ets jordbruksproduksjon ble en monoproduksjon.
«Monokulturen og monoproduksjonen gjør disse landene helt avhengige av
de internasjonale økonomiske konjukturene, og f.ører med seg tallrike økonomiske og sosiale skjevheter: Dyptgripende ustabilitet i økonomien, enorm
periodisk arbeidsløshet, svære økologiske forstyrrelser på grunn av overbelastning av jorda - noe som resulterer .i at den blir lagt brakk- og underernæring
av befolkningen på grunn av den sterke utbredelsen av monokulturen og dens
ødeleggende virkning på jordens fruktbai;het.» (Ernest Mandel)
Vi ser hvordan en ekstraktiv ressursutnyttelse på ett felt brer seg som ringer i
vannet. Fordi den er «lønnsom» for den som kan investere, utvikles
en monokultur. Denne kulturen må stabiliseres. Man utelukker stabiliseringstiltak som begrenser investorenes økonomiske utbytte. Den andre utveien
er å ekspandere '. Resultatet er at nye monokulturer mi dannes, dvs. spredning
av ustabilitet'en i de naturlige systemene, og økt behov for kontroll og ov.ervåkning.
Selv om den tradisjonelle koloniformen stort sett er avviklet eller under
omdanning, er strukturen i den internasjonale arbeidsdelingen intakt, i for52
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holdet mellom overutviklede industriland og råstoffproduserende utviklings-.
land. Et samfunn som baserer sin vekst_ og ressurstilførsel på biologisk produksjon i andre landområder bryter med en fundamental biologisk grunnforutsetning, områdets biologiske bæreevne overskrides. Dette gjelder et flertall av moderne industriland. I naturen er slike ustabile strukturer forholdsvis kortvarige
feiiomener. Intet område kan i lengre tid opprettholde en større dyrestamme
enn den biologiske primærproduksjon tillater.
Man leser til sine tider om den voldsomme overproduksjon av jordbruksvarer i EF. Området sies å v.ære mer enn selvforsynt med matvarer, smørbergene hoper seg opp. Problemet er å rasjonalisere næringen. Mansholt-planen vil
ta: ut av produksjonen de jordbruksårealer som er tilovers når europeerne er
mette, hvis da ikke overskuddsproduktene kan selges utenfor, til minst samme
·
·
pris som innen EF.
Løsningen på verdens matvare-problem skulle altså ligge i å følge det tettbefolkede Europas eksempel. Så enkelt er det ikke. Selv om store deler av Europa er priviligert fra naturens side når det gjelder klima for jordbruksproduksjcm, er endog denne basert på en rikelig råstoffimport utenfra, f .eks. kraftfor
til kjøtt, melk og eggproduksjonen . Jordbruksarealet reduseres, men det gjenværende blir stadig mer intensivt utnyttet. De høye produksjonstallene bygger
på en omfattende bruk av kunstgjødsel og biocider. Produksjonen er til syvende og sist ekstraktiv; fordi jordbrukets naturlige egenskaper, fruktbarhet
og motstandskraft ødelegges må man tilsette kunstgjødsel og biocider i stadig
større mengder for å holde produksjonen konstant. Når produktenes næringsverdi og kv~tet avtar i samme takt, blir utviklingen ennå mer betenkelig.
Forestillingene om at Europa er selvforsynt, i hvert fall med matvarer, bygger
altså på svært mangelfulle opplysninger. Forsøk på å stabilisere en monokul-.
tur med forskjellige former for handel; representerer etter alt å dømme hare
en kortvarig løsning fordi befolkning og ressursforbruk øker overalt i verden.
Med utgangspunkt i jordens kritiske ressurser vil det vise seg umulig å gjøre
europeernes forbruksstandard av i dag til standard for hele jordens befolkning.
Hovedtendenser i den politiske utvikling i ressursområdene, en rettferdig
frigjøringskamp fra århundrers økonomiske undertrykkelse, bør fremtvinge
dyptgripende endringer i handelsmønstret. Det burde begynne å haste for
Europa med å revurdere hovedlinjene i dets næringsvirksomhet og derm!'!d importbehovet. Mer enn noen sinne må det forsøke å tilnærme seg et forsvarlig
·
nivå i global økologisk målestokk.
I denne situasjon kommer så Davignon-rapporten om EF's felles utenrikspolitikk.
.
I stedet for å forebygge en økologisk krise ved -å redusere veksttakten og øke
selvforsyningsgraden i Europa, utarbeides offensive planer som i Davignonrapporten, planer som bare kan forsere en skjebnesvanger utvikling og ytter·
ligere skjerpe hovedmotsetningene i verden.
Slike disposisjoner er ledd i en ond sirkel som i neste omgang vil kreve for-
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sterket maktbruk i internasjonale forhold. Den plan som skaper konflikten
er samtidig en plan for hvordan man skal møte konflikten. Et standpunkt til
EF er samtidig et standpunkt i denne konflikten.
WERNER-PLANEN
Den sterke enhet utad som er nødvendig for å sikre råstoff- og energiimpor
ten, og således styrke den europeiske industri i den internasjonale konkurransen, krever også dyptgripende harmoniseringstiltak innad. Roma-traktaten nevner en rekke struktur-rasjonaliserende tiltak som skal styrke den økonomiske
basis for den europeiske industri.
Walter Hallstein 1.1ttrykker dette treffende:
0

«Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis
og eksersisplass for dens internasjonale konkurransekraft.»
Sett på denne bakgrunn er det forståelig at det på det samme ministermøtet
i Haag -69 ble nedsatt en spesiell komite til å foreslå tiltak for å styrke harmoniseringen innad, påskynde gjennomføringen av Roma-traktatens målsetning.
Som en følge av komiteens arbeide, kom Werner-rapporten som utreder ret-
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ningslinjene for en etappevis gjennomføring av' den økonomiske og monetære
union i fellesskapet.
Om siktemålet med arbeidet, sier rapporten:
... «I en slik (økonomisk og monetær) union er det bare
Fellesskapets samlede balanse overfor den øvrige verden
som vil ha betydning. På dette stadium vil det oppnås likevekt innenfor Fellesskapet på samme måte som innenfor et .
nasjonalt område, takket være produksjons-faktorenes mobilitet og de offentlige og private sektorers finansielle over. føringer.» \
·
Det sies klart ifra at dette vil kreve store inngrep i de enkelte medlemslands
selv.råderett, en ytterligere svekkelse av det enkelte lands frihet til å forme sin
egen økonomiske politikk. Det understrekes gjentatte ganger at prosessen må
være irreversibel for det land som gir seg inn på den. Man·kan ikke trekke seg
ut om man etterhvert synes at erfaringene står i dårlig forhold til forventningene.
Få vil vel benekte at det finnes. økonomiske interesse-motsetninger innen de
enkelte land, og innen sammenslutninger av land. De fleste har vel også erfart at det med et økonomisk overtak følger makt, og innflytelse på alle sam,. funnets områder, og dermed en stor fare for at det' demokratiske prinsippet uthules.
EF's ideologer er fullt klar over dette, men istedenfor å styrke det reelle demokratiet, settes anstrengelsene inn på å vise demokratiets begrensning ov:erfor den kompliserte struktur SOQl preger det tekniske avanserte framtidssamfunnet. I sin. bok, ·«Den europeiske utfordring» peker forfatterne Armand og
Drancourt på problemene ved å tilpasse samfunnsstrukturen slik at den til enhver tid er ajour med den tekniske utvikling. Løsningen er å organisere samfunnet etter mønster og erfaringer fra den moderne storbedrift. I bedriften tillegges spesialisten mer vekt enn menigmann. Kybernetikken er mer å stole på
enn demokratie_t. De krefter som presser fram denne utviklingen benevnes
som «nyskapere». Flertallet i folket er imidlertid reaksjonært i den forstand
at de alltid motsetter seg de «nødvendige» forandringer.
For EF's ideologer står valget mellom demokrati og «fremskritt», de er villige til å velge for oss ....
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lndustr~ og regionalpolitikk .
EF har ikke noen sammensatt og utviklet regionalpolitikk. Løsning<!n av regionale prdblemer er i første tekke en nasjonal oppgave. Imidlertid har den
nasjonale regionalpolitikken ofte kommet i konflikt med Romatraktaten på
ett eller flere punkter, og Kommisjonen har måttet gripe inn. Regionalutviklingen har vært gjenstand for en tilbakevendende krangel landene imellom, så
Kommisjonen har begynt å utvide sin egen regionalpolitikk. Utallige drøftinger og ekspertutredninger er sammenfattet i to viktige skriv, der er finner det
vesentligste av EF's formelle distriktspolitikk.
Som et resultat av arbeidet med regionalpolitikken har kommisjonen delt opp
EF-området i 38 storregioner. Innenfor en firkant med hjørner i Amsterdam,
Paris, Genova og Mµnchen, fant vi i 1965 1/3 av EF's areal, 1/2 av befolkningen og 2/? av produksjonen. Gjennomsnittsinntektene i EF-regionene er
svært ulike, opptil forholdet 1:6. Av de 38 storregionene var i 1962 alle de
tyske, men ingen av de italienske over gjennomsni-ttet for EF som helhet. Siden
den gang har denne skjevheten blitt forsterket. (Kilde: en undersøkelse foretatt av Cha-se Manhattan Bank 1962.)
Kommisjonens første rapport om regionalpolitikken kom 11. mai 1965 og foreligger i norsk oversettelse fr~ Distriktenes utbyggingsfond. Her finner vi
om målsettinger og metoder i EF's .regionalpolitikk:
.

.

«Den regionale politikk bør utvikle de aktuelle og potensielle resurser i de forskjellige regioner, og fremme spesialisering innenfor de virksomheter soin er konkurranseviktige. Regionalpolitikken bør, uten verken å ta sikte på å utjevne inntekten eller systematisk eller kunstig å bremse ·
vekst, bidra til å korrigere overdrevne ulikheter. En viss
økonomisk ulikevekt er nødvendig for den økonomiske utvikling, men en alvorlig ulikhet utgjør et press på balansen
i Fellesskapet. Arbeidskraftens mobilitet· mellom næringene
og regionene er en betingelse for en dynamisk industri.»
Vi merker oss at det le~ges primært vekt på en dynamisk og konkurransedyktig
økonomi, og at kjente norske målsettinger som f.eks. full sysselsetting og vern
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om bosettingsmønsteret overhodet ikke nevnes. I Norge anerkjenner vi
egenverdien i å opprettholde vårt. tradisjonelle bosettingsmønster. EF's grunnleggende prinsipper om et effektivt økonomisk system, der maksimal produksjonsvekst og økonomisk avkastning er siktemålet, nødvendiggjør at arbeidskraften kan flyttes på tvers av landegrensene.
Colonnaplanen
Romatraktaten har ingen bestemmelser som særskilt gjelder industripolitikken. Men traktatens hovedprinsipper om fri etableringsrett, fri kapitalbevegelse og fri arbeidskraftsbevegelse har naturligvis konsekvenser for industrien, og man kan derfor si at EF fører en industripolitikk gjennom sin økonomiske politikk. Det første utkast fra Kommisjonen til en felles industripolitikk foreligger i form av Colonnaplanen. Den ble fremlagt i mars 1970 og er
en parallell til Mansholtplanen for jordbruket og W ernetplanen for den økonomiske og monetære union. Selv om Colonnaplanen ennå ikke er endelig behandlet av parlamentet, har de forskjellige besluttende organer stort sett inntatt en positiv holdning til den. Colonnaplanen er derfor det mest konkrete
uttrykk vi har for EF's industripolitikk.
Hvorfor trenger EF en felles industripolitikk? På den ene side er det ,nødvendig for å skape grunnlaget for en økonomisk og ·politisk enhet i Europa, altså
å realisere Werner og Davignonplanene. På den annen side vil man gjerne
utvikle en teknisk selvstendighet overfor «de store verdenspartnere». Hoved. hensikten med Colonnaplanen blir derfor å stimulere tendensene til større
og mer konkurransedyktig økonomiske enheter på tvers av landegrensene i
.
Europa.
For å gjennomføre dette foreslår kommisjonen bl.a.: - At det i samtlige
medlemsland blir vedtatt en ens lovgivning for sammenslutning av bedrifter,
- at det er tvingende nødvendig med en harmonisering av den indirekte beskatning, spesielt merverdiavgift og forbruksavgifter, slik at bedrifter i ulike
land kan arbeide under så like forhold som mulig. - at den Europeiske Investeringsbank må bidra finansielt til industrikonsentrasjoner mellom medlemslandene.
Følgende sitat er hentet fra et memorandum fra 'Kommisjonen i 1969:

<<En umiddelbar konsekvens av å åpne grensene er en forsterkning av tendensen til geografisk konsentrasjon. Når bedriftene møter konkurransen, ledes de til å søke de direkte
betingelser ·som er best for ·deres drift, og spesielt de beste betingelser i de allerede industrialiserte områder som tilfredstiller kravene om effektiv plassering bedre enn andre.
I visse tilfelle har de f<;>r den gradvise fullførelse av fellesskapet bidratt til å forverre de overdrevne og skadelige
skjevheter i den geografiske fordelingen av produksjonslivet som medlemsstatenes distriktspolitikk søker å fjerne.»
58
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Dette viser at sdv: ;m Norge i EF til en viss grad blir tillatt å dtive en nasjonal distriktspolitikk, så vil faktorer vi ikke har kontroll over bidra til å svekke våre tiltak vesentlig. Som et ledd i gjennomføringen av ·regionalpolitikken i
EF, tas i bruk regionale programmer og vekstkjerner, med særlig vekt på utviklingen av itJ.frastrukturen (Trafikk, veier, kloakknett, skoler, helsetjeneste ·
etc.) Når det gjelder virkemidler alment, skal vi merke oss: (sitat Kommisjonsrapporten av 1965) :
«Både nasjonale og fellesskapelige virkemidler skal kun ytes
til de bedrifter som er finansielt sunne, og som i framtida
vil . være i stand til å tåle konkurransen i Fellesmarkedet.
Varig støtte innebærer en risiko for at man hindrer tilpasningsprosessen. Alle investeringer som det offentlige foretar bør konsentreres om infrastrukturen.»
Hva er dette i praksis?
Fra Bryssel meldes det at Kommisjonen har benyttet sin rett til å sette nasjonalstatenes beslutninger til side (Romatraktaten's pkt. 155) Kommisjonen har i følge Frankfurter Allgemeine Zeitung 18/1-72 nektet Belgias regjering å yte spesielle kreditter til industrier som er på randen av konkurs. Kommisjonen kaster med qette Belgia ut i en uhyre vanskelig situasjon. Landet har
fra før en arbeidsledighet på 2,9%, nesten like mye som Italia. Bakgrunnen for
denne arbeidsløsheten er at de svære konsernene i «Fellesskapet» har tvunget
Belgias industri i kne. I 1958 solgte belgisk in;dustri 58% av alle varer som
ble omsatt i landet. Ti år senere var andelen sunket til 38% (Kilde: Aukrust).
Titusener av arbeidsplasser ble nedlagt. I begrunnelsen for forbudet sier kommisjonen at de belgiske subsidier «gjør utskillelsen av ikke-konkurransedyktige bedrifter umulig.» Med dette sier kommisjonen rett ut at den ønsker å utradere småbedrifter. Dette fremmer monopolenes vekst. Den sier dessuten at
' den ser «øket konsentrasjon soni ønskelig og naturlig», og at den vil «fjerne
hindringene for dette». For det andre sier Kommisjonens beslutning at EF
ikke tar hensyn til viktige nasjonale interesser, når den påtvinger belgisk industri nedleggelser i en situasjon med stor arbeidsløshet. Det er her grunn til
å nevne at EF har regulert sin arbeidsløshet til 3 % , mens Norge har ca.
1 % i prisgjennomsnitt. (sitat Kommisjonsrapporten av 1965) : «Transportpolitikken skal også utformes slik at ·landene ikke subsidierer enkelte transportgrener eller fjerntliggende industrier på en urettferdig måte.» Dette understreker hvor små muligheter vi vil få til å utbygge landet i pakt med ønsker soq:i i
dag later til å være svært utbredte i Norge. ·
Av rent økonomiske virkemidler praktiseres i EF stort sett de samme som i
Norge, som f.eks : investeringstilskudd, rentetilskudd, flyttebidrag, osv. Som vi
imidlei:ti.d har sett, vokter Kommisjonen på at disse virkemidlene ikke brukes i utrengsmål, og at all kapital stilles likt. EF råder imidlertid over egne,
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overstatlige fonds, som kan settes inn vtd gjennomføringeQ å.v regionalprogrammene. Disse er først og fremst Den Europeiske lnvesteringsbank, Ttlpåsnings- og Garantifondet for Landbruket og Det Europei~ke Sosialfond. Det
siste betraktes åpenbart som et virkemiddel i distriktspolitikken, selv om det
J1ar et .klart sentraliserende siktemål. Fondet rår over ca. 250 mill. dollar årlig
hvorav vanligvis 80% går til omskoiering og 20% til flyttebidrag.
Ser vi .på hv.a som har skjedd siden 1965 på det regionalpolitiske området,
kan vi slå fast at det er lite. Av den "årlig_e tilveksten av arbeidsplasser er 90%
i tettstedene. Flukten fra landsbygda har skutt fart, uten at dette har· ført til
endringer i regionalpolitikken. Kapitalkreftene har .kjempet seg imellom, monopoliseringa har økt. Særlig har Tysklands rolle blitt viktigere. Tysk kapital
hari dag hånd om 53% av all vareomsetning i EF, mot 18% i 1959.
Kommisionens annen rapport om regionalpolitikken kom i 1969, denne gang
med et vedtaksforslag til rådet. I rapportens første del presenteres stort sett
samme analysen som i 1965. I målsettinga legges det denne gang større vekt
på at all regionalpolitikk må tjene gjennomføringa av Fellesskapspolitikken,
altså enda større vekt på internasjonale økonomiske a~pekter. Ellers er det å
merke seg at det legges større vekt på utvikling av havneområder og industri
i nærheten av slike, noe som opplagt har sammenheng med den tiltakende avhengighet av: råvaretilførsel utenfra. Rapporten anbefaler en gradvis forskyvning av det økonomiske tyngdepunkt i nordvest-Europa mot kysten. :Oette er
også en følge av den endrede energipolitikken, med større vekt på importert
·
olje enn på kull.
.
I en drøfting om en skal priorttere hielp til områder med store problemer
elter områder so_m kortsiktig og relativt lett kan hielpes, velges det siste. En
sier rett ut at dette er den måten kapitaleierne tenker på, og at det er dette
som derfor skaper «mest enhetlig utviklingstrend og raskest økonomisk tilpasning til det virkelige liv» . Realiteten er at nye arbeidsplasser som direkte
kan tilbakeføres til EF-initiativ ikke var flere enn 3000 i 1970 (i følge Svenska
Handelskammeret) . Mansholtplanen forteller også at 5 Qlill. arbeidsplasser skal
trekkes ut av landbruket fonen 1980.

Kommisionens siste distriktspolitiske utspill.
Etter en tids arbeid kunne ko~misjonen i juli 197i legge siste hånd på et felles regelverk for distriktspolitiske støtteordninger i EF. Tidspunktet for utar~eidelseri ble noe framskyndet som følge av den konflikt som oppsto .mellom
Kommisjonen og den belgiske regjering etter at denne hadde iverksatt støtteordninger som Kommisjonen fant var i strid med Romatraktatens forbud mot
konkurranseforstyrrende tiltak. For å skaffe seg hjemmel til å gripe inn forserte Kommisjonen sitt arbeid. De nye ~eglene tar altså utgangspunkt i Roma. traktatens forbud mot at medlemsstatene skal kunne gripe forstyrrende inn i
· den frie konkurransen mellom Fellesmarkedets bedrifter. Den tendensen til
økning i distriktsutbyggingstiltakene pian kunne registrere i noen medlems61
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land, valgte Kommisjonen å se som en fordekt subsidiering av medlemslandenes eget næringsliv. Og for å motvirke slike «overbud» som man kalte det ble
det nye regelverket utarbeidet. I Regjeringens Markedsmelding (Distriktspolitikk i EF, side 118) sies dette slik:
«Bruken av distriktspolitiske virkemidler i EF-landene har
i de senere år fått et meget stort omfang. Kommisjonen har
derfor funnet det nødvendig med en viss samordning med
sikte på å finne overbud mellom landene i konkurransen
om investeringene. Det er i samarbeid mellom Kommisjonen
og medlemslandene oppnådd enighet om koordinering og
begrensning av medlemslandenes støtteordninger for sentrale områder (industrialiserte områder) i mcitsetning til «utkant-områd~ne» som er erklært utbyggingsområder.»
De nye reglene bygger bl.t. på følgende elementr:
-«Omfanget av den samlede støtte må ikke overstige 20%
av investeringen etter skatter». Denne prosentsatsen kan bli
justert nedad i samsvar med utbyggingsbehovet, og kan helt
avvikles. -«Alle finansielle støttetiltak skal' gis en form
som gjør det mulig nøyaktig å bere11ne deres økonomiske
verdi, og medlemslandene vil ikke lenger kunne nytte ikke
målbare eller skjulte former for finansiell støtte» ..
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Dette siste vil altså si at man .knesetter en overgang fra indire}ste støttefor-·
mer til «gjennomsiktige» eller direkte overføringer. Grunnen til at man har
valgt å sette opp slike . krav er at ordningene i de enkelte medle~sland skal
kunne måles og sammenliknes. Det skal ikke kunne foretas skjulte overføringer som grunnlagsinv:esteringer, distriktsvise transportsubsidier og skattelette.
· Dette betyr en ytterligere innsjcrenkning i Norges muligheter til å drive en
selvstendig og /ramtids1·ettet distriktspolitikk tilpasset de spesielle norske forhold. Det er Fellesskapets organer som til enhver tid skal bestemme hvilke .
tiltak som oppfyller «gjennomsiktighets-kravet». Det er Fellesskapets organer
som til enhver tid skal bestemme hvilke områder som er_ «sentrale» og hvilke
som er «utbyggingsområder».
Norges situasjon
I det svenske økonomiske tidskriftet «Veckans Affarer» 2/12-71 finner vi under tittelen «Norge mot konjunkturstrømmen» en interessant analyse·av norsk
økonomi. Mens Sverige og Danmark har store økonomiske problemer, synes
ikke Norge å ha særlige bekymringer med økonomi og sysselsetting. Den spesielle konj1Jnktur Norge synes å ha, har etter tidskriftets mening sin forklaring først og fremst i at vårt næringsgrunnlag er mer allsidig sammensatt enn
i Danmark og Sverige og resten av Europa. Vi har lenger foran i dette heftet sett at et høyt utviklet økosystem med et rikt og variert nett av energikanaler lettere kan motstå forstyrrelser utenfra enn et sysem med kun få
muligheer for energiopptak og - . sirkulasjon. Selv, om Norge langtfra er noe
idealbilde på et selvforsynt område eller noe økosystem i balanse, har vi iallfall ikke formelt låst fast utv.iklinga i en forverrende retning. Storindustrien
i Europa er helt avhengig av en stadig stigende tilførsel av energi og råvarer
utenfra. EF's. selvforsyning av energi har sunket fra 63% i 1960 til 39 i
1968. EF er i dag verdens største råvareimportør. Industrien er preget av meget store og relativt spesialiserte enheter som er svært følsomme overfor
etterspørselen på verdensmarkedet.
Men selvom de enkelte fabrikker og arbeidsplasser er relativ,t utsatte når konjunkturvindene blåser, sitter eierinteressene mer i ly. Ingen multinasjonale
konserner kan basere seg på å selge bare en type produkter. Konjunkturnedganger i en bransje må man kunne møte ved å øke omsetningen i en annen.
Storkonsernene tenker ut fra· ønsket om egen økonomisk vekst. De plasserer sine virksomheter der de finner det mest lønnsomt, og ·nedlegger den der
det er mindre lønnsomt. De kan henlegge en del av produksjonsprossen til ett
verdenshjørne, en annen del et ganske annet sted. Aluminiumsverket på Sunndalsøra har betydd meget for sysselsettinga på Nordmøre. Men samtidig er så
godt som alle arbeidsplassene i bygda blitt avhengige av tilgang på bauxitt·
og av verdenskonjunkturene for aluminium, og fluorforurensinga fr~ verket
er i ferd med å ødelegge naturgrunnlaget for jordbruket i bygda. Sunndalsøra
er blitt et mer sårbart samfunn enn før.
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Konklusjoner
Det er helt tydelig at et EF-medlemskap for Norge vil bety økt avfolking av
landsbygda og økt sentralisering av makt, kapital, arbeidsplasser og bosettingstruktur, og ytterligere nedgang i sysselsettinga i primærnæringene til fordel
for sekundær- og tertinæringene. Allerede Romatraktatens prinsipper om fri
etableringsrett, kapitalbevegelse og arbeidskraftbevegelse peker i denne retning. Colonnaplanen og Kommisjonens rapporter om regionalpolitikken bygger ytterligere opp om dette inntrykket. Og endelig levner den praktiske virkelighet i EF ingen tvil: I Frankrike ble det i 1960-70 nedlagt et gårdsbruk hvert
10. minutt, og i øyeblikket skjer det en storfusjon (fusjon ~v bedrifter med
tilsammen mer.enn 10 000 ansatte) i Vest-Tyskland hver 33. time.
Videre er det helt klart at Colonnaplanen, Regionalpolitikkrapportene og
Kommisjonens sist framlagte regelverk legger opp til en spesialis~ring av ikke
bare de enkelte bedrifter, men av hele regioners næringsgrunnlag. Der det er
lønnsomt å dyrke hvete, skal det bare dyrkes hvete. Der det er lønnsomt å lage
aluminium, skal man bare lage aluminium. Den industrielle allsidighet som
hittil har preget norsk økonomi og næringsliv og som har vært et lite lands
s.tyrke, vil etterhvert ·måtte vike plassen for et mer spesialisert, ensidig og
dermed sårbart næripgsliv.
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SpineUi-rapporten
'

I

'

«Spinelli-rapporten» er EF-kommisjonens egen natur- og miljøvernrapport. Den er av mange EF-forkjempere i Norge blitt henvist til som bevis
for at det vil bli sving på natur/miljøvernet når Norge ·kommer med i EF. Det
ht1r samtidig vært tydelig at disse uttalelsene ikke er bygd på gjennomles. ning av rapporten, - eventuelt at man har sagt ting mot bedre vitende. Rapporten er på e_n så klar måte justert til tekno-kapitalistisk vekst at neppe noen
ledende norsk politiker eller planlegger ville ha våget å legge fram noe lignende som en norsk natur- og miljøvern-rapport. Vi tar dette som ett tegn på at
bevissheten om miljøødeleggelsens utspring er dypere og mer utbredt i Norge enn i' sentral-Europa. .
.
·1 Utenriksdepartementet finnes ett eksemplar av Spinelli-rappo~ten på engelsk
(denne er lagt til grunn nedenfor), og ·noen få på tysk. Den er ikke oversatt
til n.orsk eller forsøkt .spredt i Norge. Å unnlate dette er jevngodt med å føre
det norske folket bak lyset. Dette begrunner vi med henvisning til følgende
tre, samtidige historiske realiteter :
1) Verden er inne i en utvikling mot «øko-katastrofe~>.
2) Det norske folket er sterkt interessert i natur- og miljøvern, - antagelig
mer enn noe ~mnet folk i Europa.
·. ·
•.
3) Det er like før det norske folket skal ta avgjørelsen om å ·gå inn i EF eller
å bli stående utenfor.
Skulle det, på bakgrunn av dett~, være noen rapport fra EF som ville være
aktuell å utgi nettopp i Norge, så måtte det være Spinelli~rapporten(S).

KONKURRANSEFORSTYRRELSER
På side A6 i appendikset til S. angis hvorfor EF-kommisjonen tok opp arbeidet med miljø-problemene: Man innså at det i de enkelte medlemslan_d. ble
satt i verk tiltak _for å bremse på miljøødeleggelsene. Dette ville føre til ulike
forhold for industrien i de enkelte landene; dermed ville den plattform som
Romatraktaten har lagt for økonomisk v.ekst i Europa - fri konkurranse mellom bedriftene uhindret av restriksjoner langs landegrensene - slå sprekker.
Derfor måtte det lages en plan for å sikre at intet større natur/miljøverntiltak kunne settes iverk' tidligere i ett land enn i et annet. Kommisjonen har
altså ikke engasjert seg på dette feltet ut fra p~imær ipteresse for natur og
'

5-

Dette :b ør du vite om EF
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miljø, men ut fra hensynet til uavbrutt økonomisk vekst, dvs. en opprettholdelse av målsettingen i Romatraktatens artikkel 2.
I løpet av rapporten utdypes på mange måter at det er dette som er det grunnleggende siktepunktet. Alle viktige tiltak må vente til ekspertgrupper på de
forskjellige områdene og med deltakelse fra de ulike landene har blitt enige
om hva som skal tillates av forurensning og annen miljøødeleggelse, hva slags
kvalitetskriterier en skal legge til grunn, hva slags måleskalaer som bør brukes, - osv. (s. 13f) .. Det nevnes også at man bør søke å få de øvrige industrialiserte land h,:erden med på dette samordningsarbeidet, (s. 4,7).
Bakgrunnen her er risikoen for at industri innen EF kan utkonkurreres av
andre lands industri dersom den ensidig utsettes for restriksjoner av hensyn
til natur og miljø.

UAVBRUTT ØKONOMISK VEKST
At den grunnstruktur Romatraktaten la opp til fremdeles står ved lag - på
tross av øko-krisens trusel - kommer klart fram allerede på rapportens første
side, - i det første av fire prinsipper for arbeidet som der er formulert :
EF må ta seg av å «begrense (eller eliminere, hvor det er mulig)» de negative
sidevirkningene ~v industrialiseringen, - «mens en forsikrer· seg om at kampen mot forurensning ikke vender seg til en kamp mot økonomisk vekst og
videreutvikling generelt» . Denne tankegangen kommer igjen ved hvert nytt
miljøproblem som tas opp videre utover i rapporten: Tiltakene «justeres»
alltid i tråd med hov.edmålsettingen: Fortsatt økonomisk vekst.

BYENE SKAL VOKSE
Blant annet slår S. fast at befolkningskonsentrasjonen i sentral-Europa er på
høyde med de høyeste forøvrig i verden, (s. 5) . Det tas videre for gitt at stadig' flere EF-borgere vil bli boende i større og større byer, (s. 3,4). Dette tas
imidlertid ikke opp som en tendens som må bekjempes. I stedet behandles det
som en slags «naturlov», - noe en må innrette seg etter. Dermed foreslås det
tiltak som er egnet til å tillate at denne tendensen forsterkes. Det blir konstatert at jordbruksproduksjonen er mer enn høy nok innen EF - slik at en
kan tillate seg å plante til en del tidligere dyrkede områder med skog, for ·å
skape rekreasjonsområder for storbybefolkningen:

«Den trimgen som by-boerne stadig sterkere føler for steder hvor de kan slappe av og hvile i naturlige omgivelser
gjør det nødvendig å omvurdere politikken for bruk av de
åpne landområder, ... De tradisjonelle landbrukspolitisk<!
tiltak hadde som generell målsetting å øke de dyrkede area·
lene, uten åta andre hensyn.
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Denne tradisjonelle politikken kan imidlertid nå forandres,
på -bakgrunn av den markerte stigning i avkastningen og
den risikofyllte balansen på landbruksproduktmarkedene. Vi
kan nå sette iverk tiltak for å øke bruken av tidligere landbruksområder. til andre formål enn landbruk, og på denne
måten imøtekomme nye krav.» (s. 21)

STRESS OG MAT
Det nevnes her videre at en allerede har en del direktiver fra Kommisjonen å
gå etter for å få istand en slik «jordbruksmessig reorganisering», hvor bl.a.
visse økonomiske virkemidler for å få bønder til å forlate jorda er· formulert ·
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(«Mansholt-planen», - ikke å forveksle med hans mye omskrevne, nylige brev til Malfatti, der han formulerer et slags «økologisk testamente», som
synes umulig å forlike med de jordbruksplaner han tidligere har blitt kjent
for) . Her -finnes nemlig en regel om at fraflyttede gårder enten skal legges til
andre ( for å gi større bruk ) eller tas i bruk til andre formål enn å produsere
mat, f.eks. «for å plantes til med skog, omdannes til rekreasjons- og fritidsområder, nasjonalparker, etc.»
Vi skal altså få «av-stressingsområder» -1) som tillater byene å vokse enda
mer før befolkningen merker trykket så sterkt at de gjør opprør mot systemet, 2) som skjærer ned matproduksjonen i en verden der 2/3 lever nær sulte- .
døds-grensen. Dersom dette er «naturv.ern», så er det iallfall ikke basert på
økologisk vidsyn og framsyn - kjennetegnene for moderne naturverntenking.

UT ARMING AV JORDA
En bør også her ha i tankene grunnene til at avkastningen av jordbruket er
blitt «store nok». Europarådets nylige rapport om økologiske problem i forbindelse med landbruket i sentral-Euiopa er nyttig her. Der nevnes det at man
har «måttet» øke tilførselen av kunstgjødning til arealene fem ganger fra tiden
etter siste krig til idag, bare for å holde avkastningen konstant, - et tegn på
at jorda utarmes. I samme periode har en vært «nødt» til å øke bruken av insekt- og soppdrepende gifter i lignende størrelsesorden, - et tegn på nedbrytning av naturens egne forsvarsverker gjennom monokulturer og <<foredlede»
planteprodukter. Et tredje poeng er den sterke strukturrasjonaliseringen
(Mansholt-planen): store jorder gir muligheter for mer intensiv produksjon
med mindre arbeidskraft.

MER MAKT TIL BRYSSEL
Spinelli-rapportens løsninger av de mer presserende miljøvernproblemene er:
stadig større ansamlinger av sentralt plasserte eksperter, - eksperter med
myndighet til å sette igjennom direktiver for det totale området, - og med
minimal demokratisk og lokal kontroll.
På side 9 beklager S. at EF's sentrale organer i dag har myndighet på et for
begrenset og spesifisert område, - for mye er overlatt til medlemsstatene.
For å kunne reagere adekvat på miljøvernproblemene må myndighetsområdet
utvides til flere felt, og avgrensningene av det må ikke være så skarpt definert
som idag. Det foreslås derfor (s . 10) at «Fellesskapet bøt ha myndighet til å
utstede regler gjeldende disse sakene slik at disse får direkte anvendelse i ·
hvert medlemsland, og slik at de, når de er vedtatt, får gyldighet framfor
eksisterende nasjonale regler eller fyller ut tomrom innen den nasjonale lovgivning».
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MILJØVERN SOM FREMMER UNION
På side 4 sies det at EF's mål er en «økonomisk union», og at «forskj~llig bedømmelse av virkningene av forurensning» og ulik bruk av økonomiske virkemidler for å begrense dem i de forskjellige medlemsstatene kan være hindrende for dette målet.
Vi står her overfor et forhold det er viktig å ha for øyet, - at fra kommisjonens synsvinkel vil dens miliøverntiltak kraftig kunne påskynde sammensmeltningen av EF til en forbundsstat. Mennesker som er glade i naturen eller forskrekket over storbymiljøet kan her brukes til press i retning av «all makt i
Bryssel». Det er denne funksjonen EF-tilhengernes bruk av Spinelli-rapporten
i dag tjener, bl.a. ved sterk agitatorisk innsats fra vår miljøvernstatsråd, Olav
Gjærevoll.
UNION SOM FREMMER SAMMENBRUDD
For dem som er rede til å tåle teknokrati på bekostning av demokrati for å
redde miljøet, vil vi framheve to ting:
1) En mengde samfunnsforskning viser at et fors.t erket nett av sentraldirigering og sentral ekspertplanlegging primært vil stå til tjeneste for de økonomisk/politiske krefter som er dominerende ved innføringen av «nettet».
Det vil i dette tilfellet si at storindustri og storfinans vil få ytterligere gjennomslagskraft, - og dette er instanser som vanskelig kan la være å øke
miljøødeleggelsene, p.g.a. at deres overlevingsstyrke er avhengig av konkurransedynamikkens tvang.
2) Mange humanøkologer hevder at store økosystem - som f.eks. det EFområdet avgrenser - er for komplekse til at de kan holdes i varig likevekt
ved sentral ekspertkontroll. Det Bry~sel - · og Spinelli - legger opp til
er det som økologer kaller «systemfremmed kontroll», (se avsnittet «En
·økologiskbegrunnelse for demokrati».)
ØKOLOGI OG DESENTRALISERING
'\
Det eneste som sikrer samfunnet varig likevekt og overlevingsstyrke er
«syst~m-egen kontroll», - dvs. at de små, oversiktlige soner og samfunn beholder den vesentlige egenstyringen, - fundert på de geografiske og menneskelige avgrensninger som · er etablert gjennom generasjoners felles arbeid før de moderne kommunikasjonsmidlene og det modepie stor-industrielle systemet begynte å bryte ned det naturlige mangfoldet.
Vi har altså å gjøre med en ny - en økologisk - begrunnelse for demokrati. Bl.a. via slik tankegang mener (snm) at økologien angir visse politiske retningslinjer: En gjennomtenkt økopolitikk må, bl.a., ha klar front mot politisk/økonomiske konstruksjoner av typen EF, - en konstruksjon som kanskje
grundigere enn noensinne har avslørt sin «livssamfunns-fremmede» karakter
gjennom sine nylige forsøk på å løse natur-·og miljøproblemer. Spinellirapporten er i så måte lærerik- og politisk viktig - lesning.
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Kommisjonens miljøvernprogram
Spinellirapporten var et første utkast til en miljøvernpolitikk for EF. Etter
at medlems- og søkerlandenes reaksjoner var inphentet, ble det endelige forslag til handlingsprogram lagt fram. Denne rapporten «om et miljøvernprogram for det europeiske fellesskap» er ret~et til EF's ministerråd. Rapporten
er datert 22. mars -72, altså senere enn «Mansholt brev». Brevet var rettet til
kommisjonen ved dens president, Malfatti, og rapporten er kommisjonens endelige utkast til konkret handling. Rapporten må således regnes som en sikrere kilde til infoqiasjon om EF's miljøpolitikk enn Mansholts brev.
Liksom Spinellirapporten, røper kommisjonens forslag til konkrete tiltak en
mildt sagt liten forståelse for det som må være hovedtrekk i en forsvarlig økopolitikk. Utenriksdepartementet har da også nøyd seg med å referere rapportens velmenende men høyst upresise og uforpliktende innledningsavsnitt, og
latt være å omtale de konkrete tiltak (disse er forøvrig også ganske upresise).
Rapporten åpner med å fastslå at miljøverntiltak er viktige, men at tiltak fra
medlemslandenes side kan ha en svært uheldig virkning for (ikke miljøet,
men) markedets funksjon, (side 1) Kommisjonen fortsetter med å takke de
enkelte regjeringer for kommentarer til Spinellis rapport. Den franske regjering takkes spesielt for sitt memorandum av 20. jan -72. Vi bør derfor merke
oss hva som her uttales på vegne av den franske befolkning: « .. man må gi
bilindustrien den nødvendige utsettelse for å tilpasse seg». (Av denne miljøraseringskilde nr. 1 produseres nesten 10 millioner stk årlig, bare i Europa. EF
er verdens største bilprodusent.)
Det legges fra kommisjonens side sterk vekt på at gjennomføringen av miljøprogrammet ikke må lede til noen ny adskilt politikk. (2. avsnitt) Spinellirapportens hovedoppfatninger meisles endelig fast. Miljøverntiltak skal bare
gjennomføres i den grad de ikke fordreier konkurranseforholdene. Like konkurranseforhold for industrigigantene vurderes i praksis som et viktigere mål
enn å redde livsmiljøet.

·

Vår karakteristikk av Spinellirapporten kan derfor også i hovedtrekkene gjelde for kommisjonens endelige miljøprogram. Vi skal derfor bare svært kort
streife enkelte punkter i rapporten.
KRETSLØPØKONOMI OG ØKONOMISK VEKST
Vi har tidligere nevnt forsøkene på 'å «ajuorføre» EF ved å gi de verste artiklene i Romatraktaten en ny og mindre fatal tolkning. I den nye rapporten vises
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det til en omfortolkning av traktatens artikkel 2. «Økonomisk vekst» skal
nå bety «vekst og vern». Sikring av veksten skal bl.a. foregå ved gjenvinning
av råstoff (recycling) Det snakkes om kretsløps-økonomi. Prinsippet om økonomisk vekst er imidlertid meningsløst i en kretsløpsøkonpmi. I praksis ville
et slikt prinsipp bare kunne oppfylles ved et stadig større tempo i sirkulasjonen,
en stadig kortere levetid for varene, en snarest mulig nedbrytning av produkter for å kunne frigjøre råstoff til stadig nye produkter, for hvert år å få større vareomsetning enn året i forveien. For den som lever av selve omsetningen høres kanskje dette lovende ut, men for alle andre er prinsippet meningsløst, og dessuten enormt energisløsende. «Den økonomiske vekst» er i EF's
nåværende situasjon nær knyttet til en fortsatt utplyndring av naturressurser i
Europa og andre verdensdeler.
Redusert andel av verdens produksjon og forbruk burde være en viktig programpost i et økopolitisk program for EF i dag. Noe slik nevnes ikke. Traktaten om kull- og stålunionen som nevnes i rapporten inneholder f.eks. formuleringer som: « ... man skal fremme den tekniske og vitenskapelige forskning
for produksjonen av og økningen av forbruket av kull og stål .. .» Det snakkes
om «lave priser på energi» og <<trygg forsyning av energi». En kritisk vurdering av hva energien brukes til, burde være mer påkre~et i dag, i alle fall
i en miljøvernrapport.
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UUNNGAELIG SENTRALISERING
Av regionalpolitisk interesse er uttalelser om arealbruken i EF. · «Arealbruk»
betraktes her helt isolert fra en faktor som de biologiske systemenes bæreevne.
Mens man i en økologisk forsvarlig planlegging skulle stimulere gjenopprettelsen av mangfoldige og dermed stabile· økosystemer, tales d~t her om en ytterligere spesialisert arealbruk. «De naturfunksjoner som betjener mennesket» vil
bli flyttet til områder so·m ligger fjernere fra byene, mens nærområdene skal
disponeres for rekreasjon og dessuten tjene som recipient for byenes fururensede vann, luft og annet søppel. Dette er som de fleste andre miljøvern-tiltak i EF, forsøk på å reparere skadene etter en økonomisk politikk man ikke
akter å sette noe spørsmålstegn ved. Den økonomiske overbygning i EF krever
sentralisering. Ved å redusere presset på byene ville man langt på vei unngått de miljøproblemene man her prøver å løse m~d ytterligere arealsegregering.
~<Landbruksområdene skal i stor utstrekning tilfredsstille de nye nødvendige
behov som industrisamfunnet har, nemlig avspenning og rekreasjon i naturen».
Flere steder i rapporten nevnes det at bøndene bør omskoleres til å betjene
industribedrifter. «Når urbaniseringen blir regulert og går hånd i hånd med
arealplanlegging, tjener den til en forbedring av de økologiske betingelsene ( !)
og til en hevning av det kulturelle nivå{!)»
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MILJØVERN UTENFOR OG INNENFOR
Ingen miljøproblemer er spesielle for EF. Både industrirøyken fra Ruhr og
forurensningen av Rhinen og Nordsjøen, er problemer som i alle tilfelle angår
land utenfor EF, og nødvendigvis må løses i internasjonalt samarbeide utover
EF's rammer. Norsk medlemsskap endrer ikke dette forholdet .· De tiltak det
blir enighet om i et slikt samarbeide kan vi iverksette uansett medlemsskap.
Utenfor EF kan vi i tillegg sette i verk tiltak som et medlemsskap ville umuliggjøre etter trenere «fordi de kan fordreie konkurransevilkårene».
Det kan i forbindelse med alt snakket om «harmoniseringll) og «like konkurransebetingelser» være på sin 'plass å nevne en beregning _foretatt av industriforbundet. Det er beregnet at utgiftene til rensing av all norsk eksportindustri over en 10 års periode, vil utgjøre 3% av eksportverdien. Dette beløpet er mye mindre enn forskjellen i lønnsnivå, sosiale utgifter osv. mellom
Norge og mange av de land vi konkurrerer med, Norske EF-tilhengere snakker
imidlertid ennå ikke om noen «harmonisering» av disse ·omkostningene.
«Konkurranseevnen» skulle derfor ikke være noe viktig argument for utsettelse av miljøverntiltak om bare disse prioriteres høyt nok.
Noe som lett kan villede ved lesningen av kommisjonens miljøvernrapport,
er at forfatterne tilsynelatende er oppmerksomme på forhold som overbefolkningsproblemene, faren for en økologisk krise, behovet for en kretsløpsøkonomi osv. Slike og liknende begreper brukes villig i alle generelle sammenhenger, men glemmes eller misforståes straks det er snakk om konkrete
tiltak.
Hvor mange «riktige ord» rapporten inneholder har liten betydning. En vurdering av rapporten som øko-politikk program må først og fremst _ta utgangspunkt i den praktiske politikk det legges opp til.
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Mansholt-planen
Reformprogram for landbruket, 1970.

Et av de tiltak Mansholt foreslår i sitt «brev» til kommisjonens president er
at matvareproduksjonen skal prioriteres i EF, også produksjon av landbruksprodukter som ikk.e ansees som «lønnsomme». Dette står sterkt i strid med
hans eget «Reformprogram for landbruket» fra · 1970 (heretter kalt «landbruksplanen») , der bakgrunnen nettopp var at jordbruket skulle · være «lønnsomt»
og at man skulle få slutt på overskuddsproduksjonen, da særlig av hvete,
melk og melkeprodukter. Denne landbruksplanen ei: i prinsippet vedtatt og
satt ikraft: Mansholt sa selv på årets UNCTAD-konferanse i Santiago (Dagbladet 19/4-72);
«EF har allerede vedtatt å gi landbruket en ny struktur, og
det vil gi bedre muligheter til å importere varer som utviklingslandene har forutsetninger til å levere.»

Og disse varer er selvfølgelig råstoffer og proteinføde. Vi ser klart hvilke
konsekvenser landbruksplanen vil ha: EF skal ytterligere forsterke sin ressursog proteinutbytting overfor V-landene. Dette til tross for at de i dag står som
den største importør av jordbruksvarer i verden, og en tredjedel av importen
overhodet er mat eller dyrefor. Stadig større arealer i V-landene skal bindes
til produksjon for den industrialiserte overklasse parallelt med at arealer settes
ut av produksjon i EF. Og allerede i dag er halvparten av V-landenes jordbruksarealer bundet til produksjon av kaffe, bomull og proteiner for fleskeberget til
I-landene; Og denne politikk skarføres videre og forsterkes i en verden der
4 millioner barn dør av sult hvert år.
50 millioner mål skal ut av produksjon innen 1980 ifølge landbruksplanen,
dette er tilstrekkelig til å gi de 4 millioner barna pluss deres foreldre et proteinrikt liv.
Landbruksplanen er basert på en rent mar}cedsøkonomisk modell. Det er forutsatt at produksjonsfaktorene, arbeidskraft og kapital, skal kunne varieres
fritt og flyttes innen markedet. Også jordarealet skal tilpasses målsettingen,
som i en slik modell er maksimalt økonomisk utbytte. Det satses på en størst
mulig tilpassing av ressursene for å oppnå en billig og «rasjonell» produksjon . I Europa-bevegelsens hefte om Mansholt-planen (side 31) heter det:
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«Bare en tilstrekkelig stor bedriftsenhet kan garantere beste utnyttelse av produksjonsfaktorene; arbeid, jord og kapital. Det er en økonomisk lov som gjelder like mye i jordbruket som i industrien.»

MARKEDSØKONOMI
I landbruksplanen går det fram at man skal konsentrere støtten oin de bruk
som på lang sikt kan bli «bærekraftige». Det framlegges en serie av tiltak som
har det mål å stimulere bøndene til, enkeltvis eller gjennom sammenslutninger, å produsere på tilstrekkelig store enheter. Det skal videre søkes etablert
«spesialiserte produksjonsenheter: for de forskjellige produkter, med anvendelse av de mest effektive metoder». Landbruket skal i det hele tatt tilpasses
den tekniske og markedsøkonomiske «virkelighet». Her gis ikke nye rom
for tanker som at det nødvendigvis er og bør være en naturlig grense for
produktiviteten i jordbruket, og at denne kanskje i stor grad allerede er overskredet. De store monokulturer som skal etableres, forutsetter en intensiv bruk
av kunstgjødsel, pesticider og maskinell, og v_il skape et enkelt, sårbart jordbrukssystem fullstendig prisgitt tilførsler utenfra og storindustriens disposisjoner. Vi må heller ikke glemme at bruk av kunstgjødsel og pesticider i seg
selv skaper et behov for enda mere kunstgjødsel og pesticider, og dermed bidrar til stadig å øke de «framskrittsvennlige» bøndenes avhengighet av den
kjemiske storindustrien. Dessuten vil et slikt kunstig drevet jordbruk tappe
jorden for viktige humus-holdige næringsstoffer, for dermed i økende grad å
forringe dens kvalitet. Dette er utbytting overfor framtidens generasjoner.
Vind- og flomerosjonen får bedre vilkår i et slikt jordbruk, med ørken som
konsekvens. Det er et uomgjengelig faktum at nærmere 15 millioner mål dyrket jord blir til ørken hvert år i USA og at _d ette er foranlediget av det intensivt drevne jordbruket. Interessant er det derfor når Mansholt i en kommentar til sin egen landbruksplan sier (fra Europabevegelsens hefte, side 57):
« Vi foreslår at bøndene i de seks landene gjøt hva de britiske og amerikanske bøndene gjorde for 50 år siden.»

OMSKOLERING OG FØRTIDSPENSJONERING
De bønder som landbruksplanen rasjonaliserer vekk, og ·dem blir det 5 millioner av innen 1980, skal dels omskoleres og dels førtidspensjoneres. Men og-

så de som blir igjen i landbruket skal omskoleres. På _landbruksplanens side
51 står det:
«Gjennomføringen av den felles landbrukspolitikk krever
av de personer som er sysselsatt i landbruket, foruten en
stor · tilpasningsevne og mobilitet, også evnen til, om nødvendig, innenfor landbruket å legge om sitt arbeid, eller
skaffe seg bedre faglige kvalifikasjoner.»
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Videre på side 55 :
« Utviklingen og spesialiseringen innen landbruket krever en betraktelig hevning av utdannelsesnivået hos dets
yrkesutøvere, så vel i allmenn som i teknisk og økonomisk
.henseende, særlig når de tekniske framskritt og markedsbehovene har gjort en omlegging av driften, av produksjonen og av markedsføringen nødvendig.»
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Målet er «å gjøre bøndene til moderne driftsledere». De skal tilpasses et teknisk-økonomisk system. Og skal dette sy;temet ekspandere og forsterke seg
selv er det nødvendig å legge forholdene til rette for en nedbryting av den
mangfoldigheten som finnes i det tradisjonelle europeiske jordbruket for
· derigjennom å berede veien for industri- og konsumentsamfunnet. Men bøndene skal ikke tvinges til å tilpasse seg, nei da, det er fritt valg. Om dette har
Mansholt selv . å si (fra Europabevegelsens hefte, side 51):

.

«Enhver som ønsker å fortsette alene som «odelsbonde» på
et uøkonomisk bruk kan gjøre det. Den enkelte bonden har
fritt valg. En viss tid vil småbrukerne holde på brukene sine,
dels av følelsesmessige grunner, dels fordi de ikke vet bedre.
, Men det vil ikke bli mange tilbake i 1980 - om ikke annet
fordi bedre opplysning vil ha nådd ut til dem gjennom skolering, presse og radio.»
Dette var det «frie valg». Og dette var respekten for tradisjon og for det
enkelte menneskes rett til å bestemme over sin egen livssituasjon. Vi sammenholder ovenstående sitat med den norske regjerings «vurdering» av nærdemokratiet i EF, slik det kommer til uttrykk på Markedsmeldingens side 47:
«Etter Regjeringens vurdering er det intet i Fellesskapenes
system som vil svekke mulighetene for å opprettholde og
sterkt videreutvikle det lokale demokrati. Dette underbygges
av de stadig sterke ønsker om økt demokrati og mer desentraliserte avgjørelser som gjør seg gjeldende også i disse
land.»
NORGES LANDBRUKSPROTOKOLL
Men likevel, angår landbruksplanen egentlig Norges forhold til EF? Vi har jo
fått en egen landbruksprotokoll tilpasset de spesielle norske forhold. Ja, og i
denne heter det «under iakttagelse av reglene for den felles jordbrukspolitikk»
i artikkel 1 :

«Med forbehold for de midlertidige unntak som er nevnt i
de følgende paragrafer, bør det system som anvendes for
norsk jordbruk, utformes på en slik måte at det ikke hindrer at den felles ;ordbrukspolitikk, og særlig de felles
markedsordninger, virker etter sitt formål innenfor Fellesskapets samlede territorium.»
Til tross for særordninger for å sikre konsummelkproduksjonen vil den felles
landbrukspolitikk, slik den kommer til uttrykk i landbruksplanen, få konse-78
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kvenser for Norge. Dette også vurdert utifra at en slik landbruksplan ikke kan
sees isolert fra de andre planer og i det hele tatt de prinsipper som ligger til
·grunn for utformingen av framtidens Europa. Og ser man på disse planer og
. prinsipper som deler av en helhet, vil dette systemets mønster ganske klart
· avtegne_seg.

ENSRETTING
Betingelsene for den fortsatte tekniske og industrielle ekspansjon får stadig
større og friere spillerom. Som de største hemskoer mot denne utviklingen
står for det første nasjona'lstatene og for det andre de varierte og mangfoldige lokalsamfunnene landene fortsatt måtte ha. Disse lokalsamfunnene vil oftest være basert på prim'ærnæringene og sterkt b1Jndet til egen tradisjon og
kultur.· Ved å forandre folks forventninger og skape nye standardiserte behov,
ved hjelp av sentralstyrte massemedia (jfr. Mansholts uttalelse) , bryfes tradisjonene ned og forholdene legges hedre til rette for storindustrien1 Men dette
er ikke nok; folk må flyttes ,på for ytterligere å hindre deres sosiale utvikling.
«Mobilitet og tilpasningsevne» vil være viktige kriterier i et slikt system. Den
offentlige opinions makt vil derved minke og ordet demqkrati vil bare være
et begrep. Dette vil gå parallelt med at stadig flere beslutninger tas på sentralt
hold. Standardiserte og ensrettede avgjørelser og planer skal tilpasses i et opprinnelig uensartet område. I dette mønsteret faller landbruksplanen og norsk
medlemskap i EF naturlig inn.
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Mansholts brev
I februa~ sendte daværende kommisjonsmedlem Sicco Mansholt et brev til
Kommisjonens president, Franco-Maria Malfatti. Dette brevet, som med utgangspunkt i den truende øko-krisen inneholder en del refleksjoner over EF's
framtidige politikk, er plutselig blitt alle EF-tilhengeres hardt tiltrengte våpen mot økologenes og miljøvernernes prinsipielle kritikk av Fellesskapet. I
det følgende vil vi diskutere om EF over natta er blitt en økopolitisk frontorganisasjon, slik enkelte synes å mene, eller om vår kritikk av organisasjonen
består også etter at Mansholt kunngjorde sine tanker.
a. Brevets holdbarhet
Det første spørsmålet vi må stille er om Mansholts brev gir uttrykk for den
økologiske politikken som vi tidligere har understreket nødvendigheten av og
skissert i grove trekk. La oss derfor først vurdere brevets innhold.
Innledningsvis henviser Mansholt til de dystre framtidsutsiktene som vi i
dag står overfor. Problemene dreier seg i første rekke om befolkningseksplosjonen, matvaremangelen, forurensningene og det høye ressursforbruket. Han
mener det er helt nødvendig at politikken nå blir lagt opp med tanke på å løse
disse problemene så effektivt og hurtig som mulig.
Så langt er alle enige. Det vi videre er interessert i er en god analyse av årsaksforholdene, og på det grunnlag en vurdering av -virkemidler. På det punktet er
imidlertid Mansholt både uklar og utilstrekkelig. Som han selv sier:
<<l øyeblikket skal jeg a,vholde meg fra å vurdere midten~
som kan gjøre denne politikk akseptabel i offentlighetens
øyne (vllr uth.), og følgelig vil jeg også avholde meg fra å
·
konkretisere den».
Vage og upresise formuleringer kjennetegner derfor den delen av brevet som
·
antyder prinsippene for en alternativ politikk.
Det som i første rekke er nødvendig, mener Mansholt, er en avvikelse fra ~en
tradisjonelle vekstpolitikken til fordel for en ny verdiprioritering. I stedet for .
en størst mulig økning av brutto nasjonalprodukt skal brutto nas;onal-lykke
gjelde som norm for politikken. Ut fra det s.iktemål bør en innføre en produk6-

Dette bør du vite om EF
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sjonskontroll som favoriserer den vareproduksjonen som i høyest grad bidrar
til å resirkulere ressursene. Avfallsproduksjonen i den moderne storindustrien
representerer jo i seg selv enorme ressursmengder, som forrykker stoffbalansen i naturen når de blir transportert ut i økosystemer der de ikke hører hjemme. Hvis man ved et system av tariffer, avgifter og produksjonsforbud kunne
stimulere resirkuleringsproduksjon av nødvendighetsvarer, ville man på samme tid begrense både ressurs-sløseriet og forurensningene . Sløsingen kan også
begrenses ved å forlenge varigheten av alle forbruksgoder, og ved at en unngår produksjon av uviktige varer. Videre tilsier den prekære matvaresituasjonen at en må prioritere også landbruksvarer som ikke anses som lønnsomme.
Hvis Europa (dvs. EF) får USA med seg på et slikt program, mener Mansholt at resten av verden nødvendigvis må følge etter. Dette initiativet skal ·
være Europas (EF's) «mi~jon i verden».
De avsnittene der Mansholt beskriver ressurs- og energisituasjonen er det lite
å utsette på. Her bygger han da også i all helhet på den rapporten som Dynamics Group ved Massachusetts Institute of Technology (populært kalt Meadowsgruppen) -utarbeidet i juli 1971. Men forståelsen av hvilke årsaker som
. betinger den destruktive utviklingen som han vil bekjempe, mangler alldeles.
Dette kan antakelig forklare både at de tiltak som Mansholt foreslår er fragmentariske og utilstrekkelige i en økopolitisk heihetssammenheng, og at han
vurderer EF's rolle positivt i denne forbindelsen.

HVA MANSHOLT IKKE SIER
Vi skal nevne to eksempler på Mansholts manglende forståelse ·av problemenes art. Det første er det han skriver om forholdet til u-l~ndene.
Mansholt påpeker at hvis tendensene i befolkningsøkningen opprettholdes,
så vil folketallet på Jorden være fordoblet innen tretti år. Dette tallet «overstiger mulighetene for .å sikre et forsvarlig forsyningsnivå».

I

«I Vesten er forbruket og entergibehovet i de industrialierte land omtrent femogtyve ganger høyere (vår uth.) pr.
innbygger enn gjennomsnittet i utviklingslandene».

Likevel stiller han seg overhodet ikke spørsmålet om hvordan dette enorme
levestandardgapet er mulig. Denne mangelen er ganske prekær, fordi erkjennelsen av at de rike land kan ·opprettholde og øke sin overlegne levestandard
også i områder som er tettere befolket og i besittelse av færre naturrikdommer enn de fleste fattige land bare ved 'en intens utnytting av u-landenes ressurser, er fundamental i en økopolitikk.
En annen merkverdighet er troen på at en overgang til resirkuleringsproduksjon også i u-landene vil omforme deres nåværende meget langsomme vekst
til «en hurtig ekspansjon». Riktignok er det et samsvar mellom ressursknapp82
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het og «den gode husbonds økonomi», men u-landenes problem er jo som
nevnt ikke primært betinget av mangel på ressurser. Deres fattigdom skyldes
tvert i mot at de selv ikke har muligheten til å utnytte sine egne naturrikdommer. Følgelig kan en hurtig økonomisk vekst i u-landene bare skje ved en
like hurtig nedtrapping av produksjon og forbruk i de industrialiserte land. ·
Dette grunnleggende fordelingsspørsmålet berører imidlertid Mansholt i så
upresise vendinger at vi bare med sikkerhet kan slå fast følgende: Mansholts
manglende forståelse av utbyttingsforholdet mellom de rike og de fattige land
gjør hans program helt uskikket til å løse u-landenes alvorligste problemer:
sult og materiell undertrykking.
Den samme ufullstendige forståelsen av hva problemene krever preger også avsnittet som omhandler landbruksoppgaver. De viktigste økopolitiske oppgavene på dette området mener Mansholt er· å forordne kjemiske sprøytemidler
som brytes hurtig n~d, og som ikke er sunnhetsskadelige. Begrunnelsen for
dette er i og for seg riktig: sprøytemidlene (de såkalte biocider) har lett for å .
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forstyrre den økologiske likevekten. Men det forholdet som nødvendiggjør
bruken av sprøytemidler, er jo opprettelsen av de store monokulturene som
skjer gjennom strukturrasjonaliseringen i landbruket og henger sammen med
den generelle sentraliseringsprosessen. Denne utviklingen som både innebærer
sløsing med ressurser og nedbryting av økologisk mangfold, ofrer Mansholt
tydeligvis ikke en tanke. Dermed unngår han jo også å trekke den pinlige
konklusjonen at hans egen landbruksplan er fullstendig uforenlig med en øko,
logisk riktig og nødvendig ressursbruk.
I det hele tatt karakteriserer manglene Mansholts brev mer enn de problemer
han tar opp. Nå er det jo klart at det nærmest er umulig å utvikle en
fullstendig økopolitikk på de få sidene som Mansholt bruker til sitt brev.
Ufullstendigheter kunne derfor ha blitt akseptert, hvis de bare ikke hadde
. . , vært så fundamentale som de Manholt presterer. Når han bare nevner «de·- sentralisering» ett sted i hele brevet, vitner det om at ,pelhetsperspektivet er
· skjevt - og vi vil tilskrive det analysen som uteble.
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b. Relevans
Våre innvendinger til tross: hele tendensen i Mansholts brev er ny og oppsiktsvekkende i EFs politiske miljø, - og for så vidt et gledelig tegn. Det å
kritisere den økonomiske vekst-målsettingen innebærer jo et alvorlig brudd
med all politisk-økonomisk teori og praksis i Fellesskapet. Men når vi skal
vurdere norsk medlemskap i EF ut fra natur- og miljøvernhensyn, må det
springende punkt bli hvilken vekt vi kan tillegge Marisholts brev, når vi ser
det i den politiske sammenheng det står i.
Det viktigste dokument også i denne sammenhengen er naturligvis Roma-trak- ·
taten, med sin nå så (herostratisk) berømte «uavbrutt-vekst»-målsetting.
All planlegging i EF har bygget på prinsippet. om økonomisk vekst, vi finner
det igje~ i rapportene om regional- og landbrukspolitikken (den siste er Manholts egen plan) såvel · som i planene for industriutvikling, utenrikspolitisk
virksomhet og en monetær og politisk union. Så· godt som alle politiske beslutninger og virkemidler er i den tiden EF har eksistert, vurdert og valgt nettopp
med maksimal vekst og hurtigst mulig økonomisk utvikling for øye. En bekreftelse på dette fikk vi til overmål i Fellesskapets offisielle innstilling om
som innledningsvis
natur- og miljøvern, den såkalte Spinellirapporten tilb_akeviser ethvert argument om at «økonomisk vekst i seg selv bare
var et mål dengang». Overfor en "slik bastant mur av offisielle natur- og miljøvernfiendtlige programerklæringer fra EF fortoner Mansholts brev seg nærmest bare som et patetisk lite pip. Det kan derfor ikke forundre noen når Aftenposten skriver· (18/4-72) at «Mansholt får støtte på mange hold, men i
Brussel gjør det seg også gjeldende en mer nyansert vurdering (vår uth.) av de
spørsmål som her er involvert». En slik nyanse representerer tydeligvis Spic
nelli, når han på Venezia-konferansen om natur- og miljøvern i følge Aftenpostens referat slo fast at «løsningen av de problemer som knytter seg til
økonomisk vekst kan ikke uten videre finnes ved å hoppe til nye løsninger.
All vekst er bra (vår uth;), men den må kontrolleres og ledes slik at den ikke
fører til katastrofer». Dette synet er opplagt atskillig mer i overenstemmelse · med EF's tradisjoner og politiske praksis enn det Mansholt er. Det er derfor fullt forståelig at det var Spinellis rapport som ble lagt til grunn på Venezia-konferansen, og ikke Mansholts tanker.
Vi må altså slå fast at den offisielle planlegging i EF strider direkte mot
Mansholts ide om et økologisk likevektssamfunn. Det samme gjelder forståelig nok også den politiske utvikling. Både Brussel-kommisjonen og de føderale regjeringene har i lang tid ignorert natur- og miljøvernproblemene til fordel for en uhemmet industrialiseringspolitikk. I dag ligger Vest-Tyskland i
følge innenriksminister Genscher som nr. 2 i verdensmålestokk' (etter Japan)
med hensyn til luftforurensninger. I store vest-tyske byer er sykdomsfrekvensen opptil 57% høyere enn gjen1;1omsnittet, og barna i Rhur-distriktet blir
hemmet i sin normale vekst på grunn av giftstoffene i luften (Bundestags-
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kommisjon juni 1971). Rhinen er så forurenset at den av og til tar fyr, Bye. ne Brussel og Antwerpen er uten kloakkrenseanlegg - 80% av Belgias kloakk
slippes urenset ut. ·
I flere land er forholdene nå blitt så uholdbare at de føderale regjeringer har
sett seg nødt til å handle. Et eksempel på dette er Vest-Tysklands lovforslag
. om redusert blyinnhold i bensinen. Men i denne saken viste EF sitt sanne ansikt overfor natur- og miljøvernet: Kommisjonen gikk imot lovforslaget fordi
1) loven ville begrense frihandelen, og 2) man har ikke bevist at bly i bensin
er usedvanlig farlig.
Nå skal vi samtidig huske på hva som er utgangspunktet' for . Spinellirapporten:
•«Oppnåelsen av målene i Roma-traktaten forutsetter handling rettet mot opphevelsen av de økonomiske skranker
mellom medlemstatene og · opprettelsen av et system for å
forhindre forvridning av konkurranseforholdene innen fellesmarkedet. Det er hovedsaklig ved å basere sin politikk
på slike hensyn til konkwranse og økonomisk politikk at
EF er blitt engasjert i forurensningssaken , på grunn av de
virkninger på handelsforhold og konkurranse, som de ad. ministrative tiltak truffet av medlemslandene for å minske
eller fjerne forurensningene kan ha» (vår uth.).
Et spørsmål melder seg umiddelbart: Hvor lenge har EF tenkt å ofre menneskers liv, helbred og trivsel på frihandelens alter?
Overfor et miljøvern som aldri · tillates å gå ut over hensynet til den økonomiske veksten og den frie konkurransen kan de industrialiserte områdene på
kontinentet svelle videre ut. Det totale energiforbru_ket i Vest-Tyskland er
blitt nær tredobbelt de siste 20 ~r, mens befolkningen økte med 20% i det
samme tidsrommet. Og den vest-tyske industrien kan ut fra sine kortsiktige
vinningshensyn ubekymret kalkulere med en ytterligere fordobling av ·elektrisitetsproduksjonen hvert tiende år. Alt tyder på at det ikke er EF eller de enkelte regjeringer i EF-landene, men ressursenes egen begrensning og naturens
begrensede rensekapasitet som kommer til å sefre en endelig stopper for den
kontinentale storindhstriens ekstraktive virksomhet.

HVEM BESTEMMER?
Her er vi inne på et kjernepunkt. Den industrielle utviklingen som i EF har
skjedd på Roma-traktatens prinsipper har også ført til en dyptgripende forskyvning av den politiske makt .. I dag er EF atskillig mer enn byråkratiet i
Brussel, - det «fellesskapet» vi skal velge om vi vil inn i, finner vi hverken
i høystemte formuleringer om Europas misjon i verden eller i uforpliktende
brev. Mansholt mener sikkert oppriktig at en omlegging av politikken i øko- \
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logisk retning er helt nødvendig '- vi forstår hvordan han er blitt skremt av
, framtidsutsiktene og i et vondt øyeblikk har innsett hvordan EF's utvikling
bærer rett mot økokatastrofen hvis intet gjøres, Problemet - og poenget er imidlertid at det ikke står i Mansholts eller Brusselkommisjonens makt å
gjøre annet enn i beste fall å strø sand i hjulene på det enorme maskineriet
som for lenge siden er begynt -å gå av seg selv, og som uavbrutt er blitt godt
smurt av mangfoldige Davignon-rapporter og Spinelli-planer.
Mansholt selv har spilt paradoksale roller i denne sammenhengen. Først vant
han hele Norges oppmerksomhet ved å legge fram en jordbruksplan som sjokkerte både miljøvernere og sindige bønder. Senere lanserte han så ideen om en
økopolitikk som i sin konsekvens ville medføre en øyeblikkelig og fullstendig
opphevelse av hans egen plan, Og for å gjøre forvirringen total, kan vi sitere
følgende uttalelser som innebærer at den samme Mansholt aldri kan ha hatt
noe håp om at hans økopolitiske utspill noengang kan komme til å bli realisert innenfor EF:
«Sosialistene har i dag ingen innflytelse i europeisk sammenheng .. Fagbevegelsen har meget liten innflytelse. På
den annen side har storindustrien, de multinasjonale selskapene, en enorm makt i Europa og i internasjonal sammenheng. Stadig blir det flere sammenslutninger, spesielt innen
kjemisk industri, gummi, bil etc. Det er nødvendig om industrien skal konkurrere med tilsvarende industri i De forente Stater, Sovjetunionen, Japan osv. Kontroll er knapt
nok mulig lenger. Selv de største regjeringene har mistet taket på disse store selskapene. Stålindustrien kontrolleres
fra Paris, ikke av noen regjering, men av stålindustriens
sammenslutning der. De bestemmer hvor industrien skal nedlegges og hvor den skal opprettes. Ingen kan i dag influere
på dette». ~Våre uth.)
Dette har Mansholt uttalt til en delegasjon bestående av framtredende representanter fra DNA og norsk LO!
Den eneste konklusjonen vi med rimelighet kan trekke ut av dette er at EF
er en gigantisk feiltakelse: · et system som nettopp forsterker katastrofe~tendensene innen Vestens utvikling. På Romatraktatens grunnmur er det nå tømret opp en struktur konstruert med henblikk på maksimal fleksibilitet i den
økonomiske konkurransen, men som er uhyre sårbart og uelastisk når det gjelder å tilpasse seg andre hensyn. Hele systemet bygger på kunstige betingelser,
og en forstyrreli:;e av disse betingelsene må nødvendigvis få store ringvirkninger. En illustrasjon til dette finner vi i en uttalelse fra Ravenna, en representant for det italienske LO: «Arbeidskrafteksporten fra Italia er nå faktisk
blitt en betingelse for utviklingen av industrisentra i Europa. Ved en even87
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tuell krise i europeisk økonomi vil så all denne arbeidskraften komme tilbake
til Italia og skape et meget alvorlig problem der. Dette er et stadig problem
for italienerne, og en tilsvarende fordel for de europeiske industrisentra».
Som et eksempel nevner Ravenna at en - riktignok beskjeden - økonomisk tilbakegang i Tyskland for noen år siden, førte til en strøm av 250-300 000
italienske arbeidere tilbake til Italia. (Uttalelse til den ovenfor omtalte
DNA/LO-delegasjon.)
Det skulle dermed være klart at å virkeliggjøre en økopolitikk innenfor denne
økonomiske og politiske strukturen nærmest må anses som umulig. Aftenposten hadde derfor en viss grunn til å kommentere Mansholts brev slik:
«Igjen dreier det seg om idealistisk høyttenkning fra opphavsmannen, og Mansholt har selv ingen illusjoner om at
innholdet i det brev han i all stillhet sendte til Kommisjonens president; Malfatti, på noen måte vil bli «vedtatt»
av EF's høyeste myndighet». · '
Selv om det kan være fristende, vil vi ikke spekulere videre på Mansholts
hensikter med sitt brev, for vi forstår ikke den mannen. Likevel tror vi ikke
at brevet er forfattet for å forbedre EF's dårlige rykte i den' stadig voksende
miljøvernbevegelsen. Men det har utvilsomt fått funksjon som miljøvernalibi
blant Fellesskapets utrettelige tilhengere. En av dem som har sitert mest
fra brevet (enda han burde vite bedre) er den fremste representanten
for det offentlige norske natur- og miljøvernet, statsråd Olav Gjærevoll.
I et intervju med Dag og Tid (nr. 16-72) gjentar han til stadighet at «I alle
EF-land står miljøvernproblema meir sentralt enn hos oss», og at EF-politikken
derfor kommer til å bli formet ut fra hensynet til disse, etter Mansholts ret-'
ningslinjer.
Vårt eneste håp i tilfelle medlemskap må da være at Gjærevoll er atskillig
bedre orientert om forholdene i EF enn Kommisjonens president, Sicco Mansholt.
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En økologisk begrunnelse for demokrati
En av de tesene (snm) tok utgangspunkt i ved dannelsen i juni 1969, var den
at generelle økologiske· synsmåter kan anvendes på menneskesamfunnet, og
at en da finn er en ny begrunnelse for at likevekt og varig livsstyrke er avhengig av et faktisk funksjonerende demokrati: Et sunt storsamfunn må være frivillig sammenbygd av mange småsamfunn med ganske sterk sjølstendighet.
Sammenbyggingen·må skje slik at de minste samfunnsenhetene har nytte av det
i sitt strev for et liv med overskµdd, - hvert av dem i tråd med sin egenart.
Disse minste samfunnsenhetene må være avgrenset «n~turlig», dvs . ved den
funksjonsdyktighet de har oppnådd gjennom århundrer av nært samarbeid
medlemmene imellom - samarbeid om løsning av felles overlevings- og livsproblem av særpreget art for hvert .enkelt.miljø.
For det første kjenner medlemmene i det «naturlige» småsamfunnet hverandre og sine egne nærvilkår bedre enn folk utenfra; for det andre er deres
samfunn små nok til at de kan· få oversikt, egenstyrke, mulighet til anerkjennelse ved utfoldelse av individuelle evner. - De gamle, små lokalmiljø
er en mangfoldig «rot» å v~kse fram av, å orientere seg ut fra, å kalle sin
egen.

MOBILITET OG ROTLØSHET
Det moderne, industritjenende storsamfunnet skaper mobilitet: Folk rykkes ut
av det oversiktlige, hjemlige nærmiljøet, røttene rives over og nye røtter får
ikke gro fram . Dermed gjøres menneskene tjenlige for formål utenfor sin
egen livssituasjon: De kan brukes som «lager av arbeidskraft» av de storindustrielle sammenslutningene, - et «menneske-lager» med så løse indre band
at det ei; ufarlig politisk. :......_ Dermed ødelegges selvfølgelig også mulighetene
for en sosialt meningsfull tilværelse for det enkelte menneske, - som nettopp
skulle sikres ved den større samfunnssammenslutningen og dens industri, ifølge
«ansvarlig politisk hold» .
FJERNDIRIGERING OG KAOS
Der hvor medlemmene av småsamfunnet før kunne samarbeide om felles nærproblem og inngå i et sjølregulerende likevektssystem; må de nå bøye seg inn
under et fjerndirigert ytre styringssystem - storsamfunnets «lov og orden»
- for i flokk å kunne tjene de industrielle interessene, - for å kunne fungere
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i takt på tross av rotløshet og mangel av identitet: Menneskene blir del av et
stadig mer komplikasjonsfylt system et system som trenger økende byråkrati
1
og ekspertstyre for stadig vekk å ligge et hakk foran gjennombrudd av kaos.
Dess større samfunn av denne typen - dess mer forsterkes systemets katastrofekurs. Dette aspektet kommer i tillegg til - men er en sammensveiset del
av - «forurensnings-aspektet» ved det industritjenende storsamfunnet.
(snm) har gått imot EF ut fra et sa~ende økologisk syn, et syn som også omfatter den ovenfor s_kisserte oppfatningen av samfunnets vilkår for likevekt og
overskudd.
EF: SYSTEM PA KATASTROFEKURS :
Økokatastrofen kjennetegnes bl.a. av stigende oyerbelastning på menneskene
gjennom stadig mer teknifisert fjerndirigering av enkeltmenneskene parallelt
med en aksellererende utsletting av de småsamfunn naturen og menneskene
selv har bygd opp i nært samspill gjennom hundrer av år. Vi .næriner oss en
overbelastning som teknikk og eksperter ikke lenger greier å dempe virkningene av. Mansholt synes å være klar over en del sider ved økokatastrofen. Men
han er ikke klar over dens humanøkologiske side. Bl.a. derfor mangler hari
motforestillinger mot det han ønsker seg - mer teknikk og eksperter'. Humanøkologisk betyr dette at en bare utsetter sammenbruddet, og at sammenbruddet da vil bli mer omfattende når det kommer. En desentralisert
samfunnsstruktur i Europa vil før eller seinere tvinge seg fram, - antagelig ikke før en periode med voldsomme omveltninger og kaos er gjennomlevd. - Hvorfor ikke bidra til ,en mindre smertefull system-utskiftning
ved å gå imot at også Norge skal innlemmes i det katastrofesystemet som bærer
merkelappen «EF»? Dette er ett av (snm)'s hovedpoeng når det gjelder EFspørsmålet. ·
NEDBRYTING AV MANGFOLD
Den sentrale økologiske hypotesen er: «Mangfold gir overlevingsstyrke og livsstyrke!» Det industritjenende ~torsamfunnet søker å bryte istykker det tidligere mangfold av sterkt sjølstyrte småsamfunn og ulikeartete, ·tradisjonsfargete lokalstrukturer, - og erstatte det med et ensartet styringssystem som for- ·
utsetter ensartete samfunnsenheter og ensartet kultur: En forenkling som
. øker sårbarheten, ifølge økologien.
ØKOLOGI OG POLITISKE SYSTEM
Det ovenfor skisserte synet er blitt arbeidet med og utfyl~ i ganske stor
detalj av (snm)s økofilosofi-gruppe i løpet av de tre siste årene. Forskning
på en lang rekke ulike fagfelt er trukket inn. Arbeidet er blitt . konkretisert ved slike temaer som humanøkologiske analyser av «kulturell imperialisme» og av EF-systemet .. Økologiske forestillinger har her stadig mer overbevisende framstått som fruktbare, samlende forståelsesnøkler.
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Nylig er en lignende oppfatning av økologi og samfunn blitt framsatt med
stor styrke i «En modell for overleving», det mye omtalte særnummeret av
det britiske tidsskriftet Ecologist (jan. 1972), og som er underskrevet av 33
framstående vitenskapsmenn fra mange ulike fagfelt .
SYSTEMEGEN OG SYSTEMFREMMED STYRING
Ecologist-gruppen skiller mellom «system-egen» og «system-fremmed» kontroll . av økosystem. - Et altomfattende livssamfunn mennesker inkludert - er et så komplisert system at en liten gruppe styrende teknikere og
eksperter vil ha vanskeligheter med å skaffe seg tilstrekkelig oversikt til å
holde det i varig likevekt, - særlig når deres hovedinteresse er økonomiske
vekstmål. Disse vanskelighetene øker alltid med størrelsen av samfunnet.
Den sentraliserte styringsfunksjonen blir mer og mer «system-fremmed» påtvunget ikke-funksjonell i forhold til de små, opprinnelige enhetene innen
storsystemet. Stadig oppstår det problemer som henger sammen med at et
grunnleggende ulikeartet og mangfoldig system av den styrende gruppen oppfattes og behandles som ensartet og enkelt. Dermed brytes etterhvert de enkelte
småsamfunnenes evne til sjølstyring ned. Dersom det skjer et sammenbrudd i
-det sentrale styringsorganet, trues hele storsamfunnet av kaos . Ettersom de enkelte enhetenes sjølstyringsevne er blitt borte, overvi~es kaos hare ved at en
ny gruppe «sterke menn» tar makten. Det ekstreme endepunktet for denne utviklingen er diktaturet.
Den «system-egne» formen for samfunnskontroll er det fullstendig desen-
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traliserte systemet. - Når det gjelder menneskesamfunnet, består det i sin
ekstreme form av fullstendig sjølstyrte og meget små lokalsamfunn, - så
små at de «forsvinner i naturen». Det finnes en del eksempler på «primitive»
samfunn av denne arten . .I disse mangler byråkrati og klasseskille. Menneskene
styres i sitt samarbeid av «skikk og bruk», av «innebygd lojalitet» og felles
mål, og sentrale styringsinstitusjoner er unødvendige. Overlevingsstyrken til
samfunnene i slike desentraliserte områder økes dersom de har evnen til å slutte seg sammen-midlertidig til større, fritt samarbeidende nyheter når de er truet
utenfra av en felles' fiende. Disse større enhetene oppløses straks den ytre
truselen er fjernet, og skaper ingen varige, «overnasjonale» styringsorganer.
Vi har demokrati i ren form. For .vår framtid må løsningen ligge i et samfunnsystem et sted mellom de nevnte ekstremene, men småsamfunnenes samarbeidsform må alltid bygges ut fra småsamfunnet, - nedenfra, - ikke ovenfra
som i dag. Vekten må med andre ord ligge på systemegen kontroll: Grunnoppfatningen må være at lokalsamfunnets vurderinger og arbeidsmåter er de riktigste. Deretter vurderes mulige unntak: _saker der grupper av småsamfunn
er best tjent med samarbeid gjennom sentral planlegging og styring.
Oppsummering:.
Økologisk sett er EF et katastrofesystem. EF er skapt og kjennetegnet av
nettopp de kreftene som i dag truer livssamfunnet med undergang. EF «løser»
natur- og miljøtrusler ved metoder som forsterker truslene.
Et økologisk friskt, likevektig og trygt framtidssamfunn må bygges opp fra
småsamfunn der sjølstyre og sjølberging oppfattes som regelen, - og der felles
styre på vegne av store sammenslutninger alltid oppfattes som unntaket, og
alltid skjer ut fra naturens og folkets fellesinteresse, aldri ut fra teknisk-økonomiske særinteresser.
Når det gjelder nærliggende handling for oss, blir hovedkonklusjonen: Den
mest effektive utpeking av en framtidskurs for Europa og verden forøvrig som
Norge kan bidra med i øyeblikket er å si nei til innlemmelse i EF, - og å gjøre
det med henvisning til naturens egne regler for god husholdning. Dette er den
framtidsrettede og uredde handlingen som økologisk framsyn og vidsyn tilsier og som våre etterkommere - de som skal arve land og natur - krever av
oss.
Dette vil være et positivt nei, - et nei som betyr et ja til en kamp for et likevektig framtidssamfunn ; et samfunn med demokratiske forhold mellom menneskene og et meningsgivende samarbeid med naturen istedenfor en kamp
mot naturen, en kamp for en natur som gir menneskene uuttømmelig glede og mulighet til indre vekst ved sitt eventyrlige, endeløst skapende overskudd.
Ved et nei til EF kan Norge i 1972 være med på å starte den oppdelingen
av EF og liknende systemer som må komme, - være med på å rydde frisk
jordbunn for det likevektig~ samfunns mangfoldige urskog.

93

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

•Argumentene du møter
Vi streifet innledningsvis at dagens miljøproblemer også blir brukt som
argument for norsk EF medlemskap. De mest brukte argumentene fra EF-tilhengerhold skal kort nevnes og kommenteres .. For ytterligere oppklaring, bruk
heftet og litteraturlisten.
1. Enten vi blir med
i EF eller ikke, vil
de avgjørelser som
treff es i Bryssel ha
konsekvenser
for
Norge, på det miljømessige som på alle andre områder.
Forat vi skal få innflytelse på disse avgjørelsene må vi bli
med og delta i samarbeidet.

Ja samarbeid, men ikke et hvilket' som helst
slags samarbeid kan løse disse problemene. Medlemskap innebærer reservasjonsløs tilslutning
til Romatraktaten som grunnlag og ramme for
alt konkret politisk samarbeid, også det miljøpolitiske. Vi mener å ha vist at en forsvarlig
miljøpolit~ er uforenlig med Romatraktatens
målsetting og prinsipper. Medlemskap innebærer
altså knebling av ethvert initiativ i retning av
et øko-politisk samarbeid. Utenfor EF har vi
mulighet til å fremme et slikt initiativ, innenfor - ikke.

2. Natur- og miljø.vernproblemene er internasjonale, f.eks. får
Norge sur nedbør fra
Europa. Internasjonale problemer må løses med internasjonalt samarbeid. Derfor må Norge inn i
EF

Premissene er klare, men konklusjonen er gal.
EF er et spesielt dårlig egnet samarbeidsorgan
nettopp for miljøpolitiske spørsmål. Imidlertid
deltar Norge allerede, på fritt grunnlag i konkret internasjonalt samarbeide om flere av disse spørsmålene, bl.a. gjennom FN, et samarbeids som er under stadig utvidelse, og er adskillig mer lovende enn det politiske samarbeidet i samme organisasjon. Det øko-politiske
samarbeidet er først og fremst et globalt spørs.mål. En sammenslutning av 10 av Europas
rikeste land med den hovedmålsetting å gjøre
dem ennå rikere i praksis på bekostning av de
andre er i dagens situasjon et eksempel på glo·
bal uansvarlighet. .
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3. Forurensningene og
natur:ødeleggelsene er
kommet lenger i EF
området enn hos oss.
I EF-området føler
folk problemet mer
på kroppen. Derfor
et motivasjonen og
dermed mulighetene
for .' å få løst disse
problemene
større
enn hos oss.

Igjen - Det, f aller første omgang; eneste nødvendige resultat av en virkelig forståelse for viktigheten av en ny øko-politikk, er en fundamental endring av EF's målsetting og prinsipper. Hvorfor er ikke noe slikt i det 'minste varslet? Hvorfor skal nye medlemsland i dag, i
1972, la seg forplikte av foreldede prinsipper?
Det kan hende at folk flest i EF er motivert
for en forandring, men den politiske og økonomiske elite som har makt og myndighet til å
gripe inn, er det tydeligvis ikke.

4. Miljøvern koster penger. 'Bare et samfunn
med store økonomiske ressurser kan løse
disse
problemene.
Målsettingen
om
uavbrutt
økonomisk vekst er derfor
uomgjengelig.
Bare et medlemskap i
EF sikrer
oss tilstrekkelig vekst til
å løse våre miljøvern p,:oblemer.

Dette må høres dystert ut for resten av verden. Et forbruksnivå som det Europa forbeholder seg i dag, lar seg rett og slett ikke realisere
for en global befolkning. Ressursene littekker
ikke til. Hv_er europeer representerer i gjennomsnitt allerede 30-50 ganger større belastning
av biosfæren enn f.eks. en indier. Mer vekst i
Europa gjør forholdet ennå verre. Vår verdens
eneste håp ligger altså i at vekst-resonnementet
er galt ~ og det er det. De viktigste miljøproblemene skapes daglig, og nettopp av den økonomiske struktur som . er typisk for dep. indu~
strialiserte del av verden.
Vi kan ikke lenger forsvare ~deleggelsen av
vårt livsmiljø med at den kan skaffe midler til
å flikke på ødeleggelsene med. En virkelig sikring av livsmiljøet, en globalt ansvarlig øko-politikk, lar seg til syvende og sist bare realisere ved en endring av det nåværende økonomiske system i EF - og her .

. 95

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

litteratur
Regjeringens markedsmelding: (St. Meld. nr. 50 , 71-72) En lovsang
til prinsippet om uavbrutt økonomisk vekst som midlet til løsnin. gen av problemer i alminnelighet, og miljøproblemer i særdeleshet.
Folkebevegelsens melding: («Motmeldinga») Spesielt kap. 8: Natur- og
miljøvernspørsmålene og EEC, og kap. 12 : Helhetssyn på Norge og
EEC.
«Den Europeiske Utfordring»: (Elingaard) Av EF's fremste ideologer, Armand og Drancourt, . om «Europeisk samling i globalt og liberalt perspektiv» (sterk + )
Tidsskriftet «Vardøger»: (nr. 4 -71 ) EEC, Europeisk kapitalisme i ekspansjon. Om drivkreftene bak formingen av en europeisk forbundsstat.
Tidsskriftet «Norsk Natur» : (Norges Naturvernforbund) Nr. 4 -71 Økopolitikk, biologi og klassekamp. Nr. 1 -72 . 4 artikler om Vekstøkonomi, politikk, økologi og teknikk (anbefales)
«Populismen i norsk sosialisme»: (Sætra, Pax) God forklaring på en
del øko-politiske grunnbegreper.
«Føre - Efter»: (Aldusserien (svensk) Gosta Ehrensvard) En global
diagnose - og prognose. Breddfull av nyttig statistikk.
Men studier er ikke nok.
Spre opplysningene, send heftet videre, delta aktivt i EF-motstandsarbeidet, fortsett med øko-politisk arbeid også etter folkeavstemningen.

Stem nei!
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Samarbeidsgruppa for natur- og miljøvern, (snm), ble startet sommeren
1969, ut fra det syn at det var nødvendig med en mer pågående arbeidsmåte
i natur, og miljøvernområdet enn den som hadde vært framherskende inntil
da. Gruppa har hele tida basert arbeidet på analyser, og har ved det bidratt til
å heve naturverndebatten opp fra appelsinskall- og plastplukkings-nivået.
Under Mardøla-aksjonen tok (snm) også i bruk sivil ulydighet i miljøvernkampen, etter at alle andre midler hadde vist seg å være resultatløse.
En økologisk samfunnsanalyse må få politiske konsekvenser, og dette har ført
til (snm)s EF-standpunkt, og videre dette heftet.
Det finnes flere løst sammenknyttede (snm)-grupper rundt i landet. De er
organisert litt forskjellig etter de lokale forholdene. I Oslo er arbeidet fordelt
på en rekke forskjellige arbeidsgrupper, som arbeider på områder som økofilosofi, bymiljø, energipolitikk, forurensning og distriktsproblemer.
Den erfaringen(snm) sitter inne med viser at lokal organisering på grunnlaget for å føre miljøvernarbeidet videre. Vi står gjerne til disposisjon med den
hjelp vi kan yte, enten det gjelder opplysninger eller hjelp til organisering av
lokale grupper. Vi trenger også stadig flere medarbeidere.
Adressen er: Samarbeidsgruppa for natur- og miljøvern,
Boks 8293, Hammersborg,
Oslo 1
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Økopolitikk eller EF?
«Å la være å motarbeide norsk medlemskap i EF vil være å se bort
fra den største trusel som våre natur- og miljøverdier står overfor i
dag».
(Fra (SNM)s EF-resolusjon)
I altfor liten grad har spørsmålet om norsk medlemskap i EF blitt
vurdert ut fra et økologisk helhetssyn. Når «miljøvernet» er blitt trukket inn i EF-debatten, er ordet som regel ensidig blitt knyttet til forurensnings-problemene. En slik snever bruk av ordet kan nok forklare
at miljøvernhensyn er blitt anført som argwnent både for o_g mot medlemskap.
I dag er angrepene mot livsmiljøet sterkere enn noen gang tidligere,
og de vokser stadig. Avfolking av bygdene, ukontrollert byvekst, forurensninger av luft og vann og rovdrift på ressursene er problemer som
henger sammen, og som tvinger fram nødvendigheten av en ny politikk.
Den globale ressurs- og matvaresituasjonen tilsier at alle politiske beslutninger i dag sees i lys av truslene om en økologisk katastrofe.
Samarbeidsgruppen for natur og miljøvern (snm) gir i dette heftet en
innføring i de prinsippeos som må ligge til grunn for en økologisk
politikk, og vurderer disse prinsippene opp mot EF's organisasjon, planer og politisk praksis. Blant annet drøftes Mansholts brev, Spinellirapporten og Kommisjonens siste miljøvernrapport.
Spørsmålet som stilles er om EF kan være et velegnet middel i kampen
for å redde vårt livsmiljø. Svaret blir, ut fra økologisk innsikt og en
analyse av EF, et klart NEI.
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