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Forord 

Folk med mange ulike politiske synspunkter står sammen om å gå i mot norsk EF-medlemsskap og 
mot EØS-avtalen. Den store politiske bredden i Nei-bevegelsen er en styrke. Når EF-til engere sier 
at motstanderne ikke har noe alternativ til EF, så er svaret ganske enkelt at alternativet er å stå utenfor , 
EF - sammen med det store flertallet av land i verden. De dystre spådommene til EF-tilhe gerne foran 
folkeavstemninga i 1972 ble grundig gjort til skamme. Norge har klart seg godt utenfof EF. Norge 
har en frihandelsavtale med EF, landet har attraktive varer å selge og en kunnskapsrik be iolkning. Vi 
kan også i framtida klare oss godt uten EF-meldlemsskap og EØS-avtale. 

Rød Valgallianse og de fleste andre som slåss mot EF og EØS er langt i fra fornøyd med de politikken 
som blir ført i Norge i dag. Sjøl om den samla motstandsfronten mot EF ikke bør gå lanJ i å utforme 
en alternativ politikk for Norge, så bør både RV og andre stå fram med hva slags samfudnsutvikling 
vi arbeider for. RV arbeider for at hele det kapitalistiske samfunnssystemet skal kastes på s~ phaugen 
gjennom en revolusjon og at folk skal skape et sosialistisk samfunn med reelt folkest)'lje der det er 
menneskenes behov og naturens bæreevne som bestemmer utviklinga. Det er vårt alternaniv til det EF 
står for. Men revolusjon og sosialisme står ikke på dagsorden i Norge. Nå står derfor kam~n for folk 
om å forsvare oppnådde goder og om å forbedre levekårene innenfor rammene av et JJ:apitalistisk 
samfunn. I 

I 

I november 1992 arrangerte RV en konferanse med tittel som denne boka. Vi ønska å sette søkelyset 
på det rommet som er mellom at alternativet til EF.som den ene ytterlighetene bare er å ikke være med 
i EF, og på den · andre revolusjon og sosialisme. Vi tror diskusjoner om alternativ politikk kan være 
med på å styrke kampen mot EF og EØS. 

Det var tilsammen 23 innledere fordelt på seminarer og plenumsdebatterpå konferansen. På alle 
seminarer var det lagt opp til en innleder fra RV og en eller flere fra andre partier eller fagq:riljøer. Det 
er 16 av disse innledningene vi trykker her. Vi vil takke alle bidragsyterne så mye for at vil har fått lov 
til å trykke innledningene. De vil forhåpentligvis være til stor nytte og glede for mange flere enn dem 
som var på RVs komnferanse. 

Hovedspørsmålet for folk som slåss mot EF og EØS er ikke nå å utvikle alternativer, men å slåss mot 
forsøkene på å presse Norge inn i EF. Hva skal til for å holde Norge utenfor EF-uninonen, , g hvordan 
skal kampen mot EØS føres framover? Det siste innlegget omhandler det 

Alle innleggene er skrevet før Sveits avviste EØS-avtalen. 

Oslo januar 1993 

Aksel Nærstad 
leder i Rød Valgallianse 
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Alternative veier for Norge utenfor EF og 
EØS - muligheter og begrensninger 

0 

Av Asne Berre Persen 

Takk for invitasjon. Det er ikke noen enkel tittel 
jeg har fått, men utfordrende. Natur og Ungdom 
har ingen ferdig pakkeløsning på hvordan vi skal 
løse miljøproblemene og utvikle et bærekraftig 
samfunn. Jeg tror heller ikke det ville fungert med 
en slik pakkeløsning, men vi kan si noe om mål og 
premisser og hvilken retning vi må gå, og på 
hvilke nivå vi tror det er best å starte. 

Jegharlysttilåbegynnemedetsitatavenengelsk 
miljøverner, som sa under en debatt om 
miljøbevegelsens alternativertil dagens utvikling: 
"The alternative to killa man, is not to kill him". 
Alternativet til å bli med i EF er å fortsette å være 
ikke være medlem. 

osv. Det har jeg ikke lyst tilå gjøre, i stedet vil jeg" 
forsøke å si noe om premissene for og i et 
bærekraftig, økologisk samfunn. Til slutt vil jeg si 
noeomhvordanstrategijegmenermiljøbevegelsen 
og nei-sida generelt burde velge i forhold til at 
Stortinget vedtok EØS for noen _uker sida. Vi må 
innse at vi led et stort nederlag den 16.oktober. 

Ingen dans på roser 
Det bærekraftige samfunnet blir ikke noe 
teselskap. Jeg tror det er helt galt å innbille seg at 
et bærekraftig samfunn vil være fri for konflikter. 
Det vil også være galtåinnbille segatdetikkeville 
"koste" noe. Vi må kanskje akseptere dyrere mat 
dersom vi ikke skal importere EF-kjøtt, dersom vi 
skal holde mer jord i hevd og drive mer økologisk. 

Nei-sida er en brei og mangfoldig bevegelse. ' Vi kan ikke ha det samme private forbruket og 
Natur og Ungdomerikkenødvendigvisenigmed den samme materielle levestandarden dersom vi 
KrFogAKPiallesaker,menviharenfellesnevner, ønsker like muligheter for alle på kloden. Det vil 
ogdeterønsketomåståutaforEF.Detvilsvekke bli mindre inntekter i statskassa dersom vi skal 
EF-mostandendersomallesærinteresser,fraAKP begrense oljeproduskjonen på norsk sokkel. -
til NU skal presse igjennom sine løsninger på Men vi vil kanskje likevel ikke oppleve dette som 
resten av nei-sida. Ofte føler jeg det som et forsøk noe stort tap. Vi vil kanskje oppleve at ved å 
på en avsporing av EF-denbatten fra ja-sida å organisere ting på en annerledes måte vil vi 
kritisere at nei-sida ikke har noe felles alternativ. gjenvinne solidaritetogtilhørighetmedhverandre 
Ja-sida har ihvertfall ikke noe felles alternativ og natur og at vi får brukt større deler av oss sjøl. 
politikk. 

Men det er kl~ at NU ønsker forandringer i 
dagens politikk og samfunn. Vi vil bort fra 
vekstsamfunnet, fra et samfunn der mennesker og 
natur blir utbytta over hele kloden. Og en 
avgjørendeforutsetningforåfådettil,eratviikke 
gir fra oss kontrollen over ressursene våre og at 
vi beholdermuligheten til åformevåregen politikk. 
Derfor må vi stå utafor EF-systemet. 

Hva skal så denne handlefriheten og valgfriheten 
innebære? Jeg kunne nå valgt å holde et foredrag 
der jeg tok for meg sektor for sektor, sak for sak 
som vi mener må endres i Norge for å få en bedre 
miljøpolitikk, alt fra redusert oljeutvinning, 
standarder på produkter, omlegging av landbruket 

Hva er bærekraftig utvikling? 
Brundtlandkommisjonens definisjon av 
bærekraftig utvikling er: "en utvikling som 
imøtekommer de nålevende menneskers 
grunnleggende behov uten å frata kommende 
generasjoner deres mulighet til å få sine 
grunnleggende behov tilfredstilt" 

Selve nøkkelspørsmålet blir da hva som menes 
med grunnleggende behov. Dette gir imidlertid 
Brundtland-kommisjonen ikke noen 
definisjon av. Sigmund Kvaløy Sætereng skriver 
i den nyeste boka til Alternativ Framtid, "Ikka 
bare si det, men gjøre det" at mennesket har 
særegne behov som ikke bare kan dekkes (kun) 
gjennom materielle og fysiologiske funksjoner, 
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men som har med identitet og mangfold og· 
kreativitet å gjøre. Han skriver at det "å oppfatte 
og ta på alvor denne forskjellen er kanskje det 
mest grunnleggende siktepunktet vi kan ha om vi 
ønsker å snu verdens kriseutvikling. Det er 
mennesker som må snu den." 

Sætereng hevder at et grunnleggende behov hos 
mennesket, i tillegg til å ha mat, klær og husly er 
behovet for å vokse opp i en kulturtradisjon som 
det kan kalle sin egen, slik at det kan oppnå 
identitet - uten identitet, intet helt menneske og 
ingen menneskelig frihet. Vekst- og 
konkurransesamfunnet krever mobilitet og 
rotløshet, og kaller dette frihet i sin propaganda 
for seg selv. Økt mobilitet er en av grunnpilarene 
for det indre marked, nedfelt i de fire såkalte 
frihetene. På et eller annet tidspunkt vil dette 
måtte bryte sammen. 

Sætereng hevder videre at en forutsetning for 
identitet er at du gjør et meningfylt arbeid. Med 
meningsfylt arbeid mener han arbeid som dekker 
et nødvendig behov, som er mangfoldig og 
utfordrende slik at mennesket kan se sammenheng 
og helhet i sitt arbeid og at det fremmer liv i natur 
og samfunn. Dette begrepet meningsfylt arbeid 
står i sterkt kontrast til dagens "mangelsamfunn". 

For å komme ut av og bort fra den dynamikken 
som forsterker og aksellerer miljøproblemene 
over hele kloden, må vi gripe fatt i vår egen 
historie og identitet, fornyet med den kunnskapen 
som moderne teknologi og informasjon har gitt 
oss. Vi skal ikke lage eller finne opp et helt nytt 
samfunn som et alternativ til EF-systemet, men gi 
rom for de alternativene som alltid har vært her i 
våre lokalsamfunn. Dette høres kanskje 
konservativt ut, men som politisk strategi er 
meget radikalt 

Mangfold 
Det finnes ikke en sentralisert standard-løsning 
på miljø-
problemene. Det er ikke så enkelt som de ledende 
aktørene på Rio-konferansen, og også fra 
NGOerne hevder, at man kan lage et globalt 
handlingsprogram, en agenda 21, som skal 
implementeres på landsbynivå i hele verden. Det 
ville være en katastrofe, og ville på mange måter 
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være en videreføring av de prosessene som har 
ødelagt lokale kulturer og tradisjonell nskap 
om hvordan man skal forvalte naturre sursene. 
Det vil være helt ulike løsninger i Nord-Norge, 
Polen og Brasil, fordi naturgrunnlaget og historia 
og folkan er så ulike. I 

Et bærekraftig samfunn må baseres t å lokal 
kunnskap og tradisjoner. I 
Det har bodd mennesker langs kysten a~ Norge i 
10 000 år. Det har kun vært mulig fordi d~ har hatt 
en bærekraftig forvaltning av naturres~ursene. 
Forvaltninga av fiskeriressursene er et resultat av 
årelang prøving og feiling, dagens fiskere bærer i 
seg en tusenårig kunnskap og tradisjon.1 

I disse tradisjonene har MANGFOLDET vært 
sentralt - både naturen og mennesket er 
mangfoldige, og ved å spille på dette mahgfoldet 
har mennesket klart å tilpasse seg og o~erleve. 
Dette har gjort oss mindre sårbare fo kriser, 
bidratt til kreativitet og egenansvar. 

I dag skjer det en utarming av både det sosiale, 
kulturelle, 
menneskelige og økologiske mangfoldet over 
hele kloden. Og med 
dette forsvinner også verdifull kunnskap om 
løsninger på 
miljøproblemene. Samfunnet blir d It opp 
sektorer, vi blir mer spesialiserte. Hvor b i det av 
helheten, sammenhengene og 
allsidigheten? 

Det internasjonale miljøtidsskriftet "The 
Ecologist" har laget et eget temanummer i 
kjølevannet av Rio, som heter "Whose chmmon 
future". Her tar de for seg debatten 4mkring 
global mangament versus lokal forvaltning og 
beskyttelse av the commons, altså lokale f nheter 
der de som bor i området sammen forvalter og 
høster av naturressursene på en bærekraftig måte. 

Utarminga av mangfold og''thecommons"l kyldes 
hovedsaklig den rådende utviklingsteorien og 
den stadig mer aggressive vekst- I 
økonomien som tvingerstadig flere naturressurser 
og menneskelige ressurser inn under sdg for å 
kunne ekspandere. I 
"The ecologist" hvevder at utviklinga og 
beskyttelsen av mangfoldet og "the commons" er 
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helt avgjørende for å kunne utvikle et bærekraftig 
samfunn. Det betyr at vi må kjempe for og støtte 
opp under de samfunnene som i dag bygger på 
dette mangfoldet over hele kloden, f.eks. 
kystkulturen i Nord-Norge, urbefolkningen i 
Sarawak som kjemper imot kommersiell 
tømmerhogst i regnskogen. Og det betyr at vi må 
kjempe for at andre samfunn kan gjenvinne 
mangfoldet. 

Folkestyre 
Et grunnleggende spørsmål som reiser seg i 
miljødebatten, er 
spørsmålet om makt: hvem forvalter 
naturressursene, hvem bestemmer i beslutnings
prosessen, på hvilket nivå tas beslutningene og 
hvem tjener på dette? 

Dette spørsmålet er viktig i en debatt om 
NorgeogEF,menogsåintemtiEF.Deterdårlige 
kår for folkestyre i Norge i dag. 

Folkelig deltakelse og kontroll over 
ressursene eren forutsetning for å få et bærekraftig 
samfunn. Alle mennesker må ha lik mulighet til 
reell innflytelse over sin egen hverdag og framtid. 
Dette betyr at flere beslutninger må tas på lokal 
plan, av de som blir berørt. 

"The Ecologist" skriver at de som forvalter og er 
avhengige av ressursene også må ha rett bestemme 
over dem. De har kunnskapen og de har en 
egeninteresse i å ikke drive rovdrift på ressursene 
fordi dette så direkte vil ramme dem selv og deres 
eget livsgrunnlag. 

Internasjonalt samarbeid 
Betyr det jeg nå sier at vi skal "melde oss ut av 
verden"? Nei,jeg mener atvi trengerinternasjonalt 
samarbeid og internasjonale perspektiver på det 
vi gjør. 

Over hele kloden finnes det folk somkjemper 
den samme kampen som oss, og vi må støtte 
hverandre i dette arbeidet. Og vi må gå inn for et 
samarbeid som støtter opp om lokale løsninger og 
som legger et gulv for miljøpolitisk handling. 

Vi vil kanskje ikke bli godt likt av "det gode 
selskap", men slik er det dersom man skal være 
kjerringamot strømmen. Bare daud fisk svømmer 
med strømmen. 

EØS/EF-strategi: 

Til slutt skal jeg si noe om hvordan strategi jeg 
mener nei-sida bør velge etter at Stortinget sa ja 
til EØS. Først vil jeg fortelle om noen av de 
problemene Natur og Ungdom møter i den nye 
politiske EØS-virkeligheten. konflikt i sentral
Europa Grasrot versus ekspert. Vår styrke er 
lokalplan, det er der folk engasjerer seg og det er 
der vi har best mulighet for innflytelse. 

Det nytter ikke å dra til Brussel for å bøte på 
skadene av EØS. Denne EØS-kampen har som 
EF-kampen i -72, bygget opp nettverk og 
solidaritetmellomfolk. Denne solidaritetem peker 
framover og gjør oss i stand til å kjempe videre. 

Hav gjør vi og sier vi når Bakke og Gjønnes har 
fått sitt vaklende kompromiss? Natur og Ungdom 
vil aldri kunne forsvare de negative 
miljøkonsekvensene av EØS-medlemskapet. Da 
vil vår argumentasjon mot EF bli lite troverdig. 
EØS kan derf orikke være felles utgangspunkt for 
den videre EF-debatten. 

' Heller ikke Nei til EF kan gi opp EØS-kampen 
uten å miste 
troverdighet. Vi ønsker Norge ut av EØS, men 
hvilken strategi er best for å oppnå det? 

Enkelte EØS-motstandere har tatt til orde for at 
nei-siden skal arbeide for at valget 1993 skal bli et 
EØS-valg, der målet er å få rent flertall på 
Stortinget for så å kunne si opp avtalen eller å 
legge den ut på folkeavsteming. Dette er ingen 
god strategi. Vi ønsker oss ut av EØS, men har 
aldri sett det geniale i å gå inn i opplagte nederlag. 
Nei-siden har ingenting å vinne på å tape valget. 

EF-kampen vil bli lang, og nei-bevegelsen må 
innse at vi er sterkest ute blant folk. Det bør også 
strategien vår preges av. Vi bør ikke legge alt inn 
på å få Stortinget til å vedta utmelding av EØS 
eller å trekke tilbake en eventuell EF-søknad. V år 
strategi må være at det er folket som skal avgjøre 
hvilken tilknyttningsform vi skal ha til EF. Nei
bevegelsen er tjent med en folkeavstemning om 
EF. Et nei i en folkeavsteming ':'il bety en slutt på 
den EF-politikken som har blitt ført de siste åra. 

Det EF-tilhengerne ønsker mest, er en 
desillusjonert og splittet nei-side etter Stortingets 
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EØS-ja. DehåperatEØS skalblienglidefluktinn
i EF. Det er en enkel og lett gjennomskuelig 
taktikk fra ja-siden. 

Derfor er det viktig at vi holder fast ved at nei til 
EF og nei til EØS er samme kamp. Den viktigste 
måten å få Norge ut av EØS, er å arbeide for et 

10 

solid nei til EF i en folkeavsteming. Vi vil ut av 
EØS, og vet at et nei til EF er veien å gå for å 
oppnå dette. 

Forfatteren av denne artiklen, Åsne Be , e 
Persen, er leder for Natur og Ungdom 
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Ein økonomi for velferd, produksjon og full 
sysselsetting 
Av Terje Kollbotn 

Heile folket i arbeid, full sysselsetting og arbeid storstilte omstillinga inn i almene sosialdemokra
for alleharvorehovedparoleri heile arbeidarrørsla tiske programerklæringar, kortsiktige 
si historie. Trygge og like velferdsordningar og sysselsettingstiltak og stadig nye utval og 
sosiale tenester uansett kor ein bur og størrelsen utgreiingar for å dempe opprøret,_ både i eigne 
på lommeboka har vore eit anna bærande prin- rekkjer, blant arbeidslause og i fagrørsla. Utan 
sipp. For det tredje har det vore lagt stor vekt på leiinga i Arbeidarpartietog LO på si side, og utan 
å utvikle allsidig verdiskapande produksjon for å det norske statsapparatet og store delar av media 
sikre økonomisk dei to første oppgåvene. på si side, hadde ikkje dei sterkaste kapital- og 

Åutvikleeinøkonomiskpolitikksomsikrar finanskreftene i landet klart å oppnå så mykje. 
velferd og arbeid for alle er den viktigaste og Leiinga i Høgre og FrP hadde ikkje hatt sjans til 
vanskelegaste oppgåva i åra framover. Ingen å oppnådd ein brøkdel av den EF-tilpassinga som 
parti i Norge har i dag klåre og troverdige svar på Gro & Co har gått i brodden for. 
denne utfordringa. Den politiske rørsla og det Derfor er det heilt naturlig at det før og under 
politiske partiet som evner å gå i brodden for å landsmøtetiArbeiderpartietveksframeinsterkare 
meisle ut ein alternativ strategi for å løyse desse og tilsynelatande meir velorganisert opposisjon 
oppgåvene ogt evner å mobilisere og samarbeide s mot partitoppen enn på lenge. Dei krever ein meir 
breidt om eit slikt program, har sjanse til å vinne radikal velferds- og fordelingspolitikk, ein plan 
stortillitogoppslutning.DetteerRVsiut5fordring for full sysselsetning og nei til søknad om EF
nr.1. medlemsskap. Dei freistar å gjere seg til talsmenn 

Dei partia og dei politikarane som har gått og - kvinner for den stigande frustrasjonen, 
inn for EØS-avtalen og EF-medlemsskap er iferd maktesløysa og tildels opprørstrangen på gras
med å tape denne politiske kampen. Ved å gå inn rotai partietsitt,ogfortradisjonelleveljargrupper 
for EØS og EF har desse partia overlatt mykje av i fagrørsla og i distrikts-Noreg. Rune Gerhardsen 
den politiske makta til marknadskreftene sitt frie tar til orde for eit nærare politisk samarbeid med 
spel og dei høge herrar i Brussel. I dette systemet SV. Hallvard Bakke lanserer ein alternativ 
- i den indre marknaden - har kampen for full sysselsetningspolitikk, basert på samfunnsmessig 
sysselsetting og offentleg velferd for alle, trange plan og styring. 
kår. Det er det norske folk iferd med å merke, og 
vil merke stadig tydelegare når EØS-prosessen 
kjem igong for alvor i landet vårt. 

Det er ikkje arbeid til alle som er jobb nr. 1 for 
leiinga i Arbeidarpartiet og LO. Deira jobb nr. 1 
har vore, er og vil vere å få Norge inn som fullt 
medlem i EF-unionen so snart som råd, koste kva 
det koste vil. Dei hadde ingen skruplar med å 
trumfe igjennom EØS-avtalen over hodet på store 
delar av det norske folk og norsk fagrørsle. Dei 
har ingen skruplar med ei fortsattt stigande ar
beidsløyse og undergraving av velferdsordningar 
og faglege rettar, so lengje det ikkje blir katas
trøfe på galluppen. Dei freistar å pakke denne 

I boka "Ut av Europa?" slår Hallvard Bakke heilt 
rett fast at medlemskap i EF-unionen vil bety 
større klasseskilnader, større vanskar å utvikle 
velferdssamfunnet Han trekk og den konklusjo
nen at ved eit EF-medlemskap vil kapitakreftene 
bestemme meir, ikkje mindre. 
Det Bakke, Gerhardsen og store deler av oppo
sisjonen i AP larvere å nevne, er at desse politiske 
konklusjonane og gjeld ved 
EØS-avtalen. Bakke tar grunnleggjande feil når 
hanframstiller EØS som ein utvida frihandelavtale 
og eit tosidig samarbeid mellom Norge og EF
landa Gerhardsen driv med politisk avsporing 
når han framstiller EØS-avtalen som eit "nasjo-

Ein økonomi for velferd, produksjon og full sysselsetting 
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naltkompromiss". EØS-avtalen ereitknefallfor · 
EF-systemet, EF sine organer, og økonomiske 
lovverk og direktiver. Ingen bør vere i tvil om at 
EØS-avtalen innebærer at Norge må underleggje 
seg med hud og hår Romatraktaten - EFs grunn
lov - og kapitalens spelereglar, der høg arbeids
løyse er ei politisk/økonomiskmålsetting. Bakke, 
Gerhardsen og dei andre EØS-disiplane på nei
sida i Arbeidarpartiet er medansvarlege og 
medskuldige for at grunnlaget for å kjempe for 
arbeid til alle og velferdsornningar er kraftig 
svekka. Eg er freista å kalle dei EF-mothengarar
EF-motstandarar i ord, og langt på veg med på 
ferda til Brussel i praktisk politikk. Sjøl om dei lir 
nederlag på Landsmøtet både når det gjeld EF
søknaden og radikalereformframlegg, vil dei som 
lojal opposisjon halde fram å vere lynavleiarae 
som fører kampenmot den sigandeEF-tilpasninga 
på avvegar og demmer opp mot eit ope opprør i 
eigne rekkjer. 

SV-leiinga, med Erik Solheim i spissen, har ein 
strategi for å dempe ned kampen mot EØS
avtalen for å styrke samarbeidsklimaet med op
posisjonen i DNA. Det var ikkje tilfeldig at han 
dagen etter at EØS-avtalen var ferdigforhandla 
uttalte til Adresseavisa: "Kampen om EØS-avta
len er tapt", altså før kampen hadde starta for 
alvor. Då startskotet for alvor gjekk på Lofthus i 
Ullensvang den 4. april, utmerka Solheim seg 
med ein appell som ikkje nemde EØS med eitt 
ord. Og no står sentrale SV-tillitsvaldefram og vil 
dempe kampen mot EØS mest mogleg. 

Skal vi lykkas i å utvikle eit troverdig program for 
dei politiske hovedmåla eg nemde innleiingsvis, 
må dette programmet byggje på to klåre 
føresetnader: 

1. Vimå vinnefolkefleirtaletforeitnyttnei tilEF
medlemsskap. 

2. Vi må få sagt opp EØS-avtalen so snart som 
råd. 

For å kunne lykkas i å skape ein slik politisk 
situasjon, må vi og utvikle ein alternativ politikk 
for Norges framtid utafor EF og EØS. 
Eg har tidlegare forfatta eit utkast til eit manifest 
i 10 punkter, for å vise at det trengs ein stikk 
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motsatt politisk kurs av EF-tilpasninga. 
I innleiinga til dette framlegget til manifest for 
Raud V alallianse beiter det: I 

"Vårt langsiktige mål er eit sosialistisk Norge fritt 
for utbytting av arbeidsfolket. Etter ei nytt nei
fleirtal ved folkerøystinga om EØS og EF-med
lemsskap, ervårviktigaste opp gå ve å salnarbeide 
å utvikle allianser med alle krefter som 

1 
• byggje 

eit fritt og sjølstendig Norge utanfor E og EØS. 
Raud V alallianse inviterer med dette til open 
debatt om ein alternativ politikk for Nor es fram
tid utover i 90-åra. Etter vårt syn I f øreset 
gjennomføringa av ein slik politikk lbåde nye 
politiske alliansar, ei vesentleg stytking av 
arbeidarklassen og den radikale fagrø~ la si stil
ling - og etterkvart djuptgåande po1 ·•tiske og 
økonomiske maktendringar i Norge". 

Eg vonar at mange utifrå eigne erfanngar og 
kunnskaper er med å skjerpar og utvikl · disku
sjonen om dette framlegget fram til Rf -lands
møtet i januar. Eit lettfatteleg, skarpt o& konkret 
manifest kan gje vårt svar på EF-tilpashinga på 
sentrale områder både i stortingsvalkampen og i 
anna presentasjon av RV sin politikk !- og eit 
arbeidsgrunnlag for å utvikle alliansar og ak
sjons-fellesskap. 

EF-kampen i 1972 er oppsummert slil<l. "folket 
, , 

vann folkeavstemninga og tapte kampen". 
Makthavarane styrka etterkvart sine pJ sisjonar 
og undergravde folket sin siger og sjølrå~eretten 
på ein rekkje områder. Kapitalkreftene I kom på 
offensiven og har dreve framEF-tilpasn"lga gjen
nom mange år. Vi må prøve å hindre a~ historia 
gjentar seg. Etter et nytt nei-fleirtal vill Norge 
framleis vere et kapitalistisk laåd, der 
maksimalprofitten står i høgsetet og Norkes øko
nomi er innvevd i det imperialistiske 
verdssystemet, og EF-tilpasninga er korbe enno 
mukje lenger enn i dag. Vi har frarrfteis ein 
borgarleg klassestat og ei regjering og eitlstorting 
som framleis ynskjer å administrere kapitalismen. 
Vi er altså ikkje i ein politisk situasjon der I beids
folket kan ta kontrollen over produksjomsmedla 
og samfunnsstyringa og starte utviklinga av eit 
sosialistisk Norge. j 

Truleg vil Norge vere sterkt prega av krisa 
i den internasjonale kapitalismen, ha lå~ økono-
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misk vekst og langt hø gare arbeidsløyse enn i dag, 
kan hende enno høgare enn i EF. Folket vil altså 
seie nei til EF og Eøs i ein svært vanskeleg politisk 
og økonomisk situasjon. Desto vi.kri.gare er det at 
den verkelege venstresida har eit program for 
denne situasjonen. Ikk:je eit program for å admi
nistrere kapitalismen på alternativt vis, slik Bakke, 
Gerhardsen, Lahnstein og Solheim vil leggje opp 
til. Derimot trengs det eit antikapitalistisk pro
gram i ein fase av kapitalismen der folket har sagt 
nei til EFs 4 friheter. Eøs-avtalen må erstattas av 
dagens frihandelsavtale med EF, som gir oss 
tollfri adgang for norske eksportprodukter som 
EF treng. Det må stillast krav om at dei 
lovendringar som harv ore gjort til fordel for EØS 
må endrast, i første omgang attende til tidlegare 
lowerk. Ikkje minst gjeld dette konsesjonslovane, 
for åkunne sikreråderetten overnaturressursane, 
styre etableringar og hindre utanlansk kontroll. 
ECU-samarbeidet må brytas, for å gi adgang til 
nasjonal kontroll med rente - og valutapolitikken. 
Slike krav er ein direkte konsekvens av eit nei
fleirtal i folket Samstunde må eit slikt program gå 
inn på sentrale kampområder der det trengs ei ·. 
fagleg og politisk moblisering for å utfordre og 
bryte med den frie marknadsliberalismen og 
kapitalkreftene sitt frie spel. 

Eg vil her reise diskusjonen på noen sentrale 
punkter: 

1. Vi må finne svar på kva vi vil produsere i dette 
landet, korleis det skal produseras, og på kva 
vilkår. 

2. Vi må finne svar på korleis Norge kan utvikle 
ein stategi som kombinerer allsidig verdiskaping 
med styrking av dei velferdsordningar som det er 
behov for. 

3. Vi må finne svar på korleis Norge kan utvikle 
økonomisk og politisk handlefridom til å gjen
nomføre ein slik alternativ politikk som bryt med 
EØS og Ef og kapitalkreftenes jag etter kortsiktig 
makimalprofitt. 

Mitt utgangspunkt for å svare på spørsmål 1. er at 
Norge er eit svært rikt land når det gjeld både 
naturressursar og teknologi og menneskelege 
ressursar. 

1. - N aturressursane olje og gass, vasskraft, fi sk, 
jordbruk og skogbruk må vere basis for å utvikle 
ein nasjonal energi- og industripolitikk. Råderet
ten over <lesse ressursane må fullt og heilt skje 
utirfrå norske interesser og skje utan rovdrift, 
dvs. i pakt med naturens behov, og utfrå 
arbeidsfolkets behov. 

2. -Det må vere ei nasjonal oppgåve å utvikle 
størst mogleg grad av vidareforedling i Norge. All 
produksjon må byggje på miljø-
venleg teknologi og maksimal utnytting av råva
rene og resirkulering av alt avfall og gjenbruk av 
slitte varer. 

3. -Ei storsatsing på verdas mest avanserte 
miljøteknologi innan industrien og maksimal 
energiøkonomisering vil både skape stor aktivi
tet i Norge og vere eit viktig internasjonalt miljø
bidrag. 

4. Overskot fra olje og gass må nyttas til 
investeringar i forskning og utvikling av alterna
tive energikjelder som bølgekraft, vindkraft, sol
energi og modemisering og opprustning av 
vasskraftverk og linjenett. Norge må gå i brodden 
for å utvikle dei reine, fornybare energikjeldene 
som skal erstatte kol, fossilt brensel og kjerne
kraftverk. 

5. Alle entrepnøroppdrag for å byggje ut ein slik 
energi- og industriproduksjon må skje gjennom 
norske firma, på strenge norske arbeidsmiljøvilkår 
og på grunnlag av tariff avtale med norske 
fagorganisasjonar. 

6. Den elektriske krafta 'må vere grunnlaget for 
ein sterk kraftkrevande industri i Norge. Levering 
av billeg kraft må kombinerast med strenge krav 
til energiøkomisering, strenge krav til indre og 
ytre miljø og reglar for å nytte overskot til å 
utvikle tilleggsarbeidsplassar og knoppskyting 
innan desse bedriftene. 

7. Vilkåra for industri- og energiproduksjon må 
byggje på strenge konsesjonsreglar og -vilkår. 
Desse konsesjonane må stillekrav om utvikling av 
arbeidsplassar og miljøinvesteringar. Oppkjøp 
med sikte på spekulasjon, nedlegging eller utflag
ging må hindras i konsesjonsreglane. 

13 
Ein økonomi for velferd, produksjon og full sysselsetting 

www.pdf-arkivet.no (2020)



8. Kapitaleksport som undergraver norske. 
arbeidsplassar må hindras gjennom kredittloven 
eller på andre måtar. 

9. Istadenfor stadig meir import, må allsidig 
vareproduksjon gjenreisast 

10. I stadenfor privatisering av Statoil, Hydro og 
andre statlege industri- og energiforetak, må 
desse bli nasjonalt samfunnseige. 

11. Istadenfor privatisering av post- og 
teletenester, må desse vere offentlege tenester. 

12. Istadenfor privatisering av helse- og 
sosialtenester, mådesse vereoffentlege og gje likt 
tilbod for alle. 

13. Istadenforprivatisering av utdanningsvesenet, 
mådetbyggastuteitliktoffentlegutdanningstilbod 
for alle. 

14. Istadenfor å byggje ned og fjerne 
transportstøtte og overf øringar til jordbruket og 
andre deler av distrikt-Norge, må desse 
overføringane styrkast 

15. I stadenfor å uthule arbeidsmiljølova når det 
gjeld arbeidstid og oppsigelsevern, mådetinnf øras 
stregare reglar mot over-tidsbi-uk, fleksible 
arbeidstidorningar ogoppsigelser. 

16. Istadenfor stadig færre somjobbar meir, og 
stadig fleire på kortsiktige, uverdige 
tiltaksorningar, mådetreisastkrav om langtfleire 
fast tilsette i offentleg sektorog 6-timersdag med 
full lønnskompenasjon. 

17. Istadenf or kriseforlik og lønnsnedslag må det 
reisast krav om auka kjøpekraft for alle lågtlønna 
og under gjennomsnittet 

18. I stadenfor auka fattigdom og sosial naud, må 
det prioriterast sterkare satsing på eldreomsorg 
og gjeldssanering gjennom husbanken. 
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Noen av desse kampsakene vil vere defelnsive, og 
noen meir offensive for å stoppe og snu EF
tilpasninga. Kva som vil vere dei l iktigaste 
kampområdene å setje inn kreftene, vil en poli
tiske og økonomiske situasjon og styrkeforholdet 
mellomklassane avgjere. Kapitalkreften og deira 
allierte vil møte ein slik situasjon med ø ,onomisk 
press og trugsmål om kapitalflukt, n~ eggingar 
av arbeidsplasser, og direkte mottiltak. 

Alt no må vi begynne å drøfte ein Jctikk og 
strategi for å møte slike angrep. Samtidik treng vi 
å utvikle vidare alternative planar for å sfape full 
sysselsetting lokalt og nasjonalt dersøm sam
funnsøkonomisk og økologisk omsyn h dde lagt 
til grunn forforvaltninga av alledei rikerJssursane 

I 
i samfunnet RV gjorde eit forsøk før siste valg-

1 
kampmedeinplanfor200000nyearbeidsplassar. 
RV i Odda har utvikla ein plan for å erltatte dei 
1000 arbeidsplassane som har gått tapt dei siste 
åra. Istadenfor vekst i arbeidsløyse, vekst i aksje
og finnansspekulasjon, veksr i konkursJr, vekst i 
antal gjeldsofre, vekst i sjukehuskøar og bijøkri
minalitet, må vi utvikleeit alternativtvek~tomgrep 
som byggjer på stikk motsatte verdiar. 

Vil eit slikt program og ein slik politiltlc la seg 
gjennomføre i eit kapitalistisk Norge utafor EØS 
og EF? 
Kor stor del ei fagleg og politisk moblisering kan 
presse igjennom - og kor stor del som ~øreset ei 
grunnleggjande samfunnsendring gjennom ein 
sosialistisk revolusjon, vil eg la hisloria og 
erfaringane finne endeleg svar på. Noen h.evdar at 
eit slikt program berre gir det nors~e folket 
illusjonar om kva det er råd å opprlå under 
kapitalismen. U tan at vi utviklar eit slikt I rogram, 
vil etter mi meining sosialismen berr~ bli ein 
illusjon, eller kanskje heller berre ein vi 1Jon. 

Forfatteren av denne artiklen, Terje Ko botn, er 
• I 

kommunestyrerepresentant for RV 1 1 dda, og 
har innehatt en rekke faglige tillitsverv. 
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En økonomi for velferd, produksjon og full 
sysselsetting 

av Gunnar Bramness 

Da jeg fikk spørsmål om å holde foredrag på en 
konferanse arrangert av Rød Valgallianse, må 
jeg innrømme at jeg vegret meg. Det var to 
grunner til dette. For det første har vi som 
sosialøkonomer et spesielt ansvar i denne 
debatten, i retning av å forklare de ganske 
vanskelige økonomiske resonnementene som 
kommer inn i spørsmålet om Norges tilpasning 
til EF. Dette er vanskelig både teoretisk og 
praktisk og da er det noe betenkelig å stå frem i 
et forum som her og forenkle problemene. Denne 
forenklingen er helt nødvendig for at dere skal 
forstå hva jeg sier. Hvis jeg ikke forenkler 
forutsetter det et internt faglig forum, noe dette 
ikke er. Dette kan høres overlegent ut men det 
betyr ikke annet enn at vi har forskjellige fag. Jeg 
kan ikke la være å tenke tilbake på min tidligere , 
kollega Leif Johansen som var meget aktiv i den 
forrige EF-kampen. Han forsøkte å holde sin sti 
ren i retning av å skille skarpt mellom det han 
gjorde som fagmann og det han sto for politisk. 
Etter min mening lykkes han i dette, men han ble 
selvsagt, i kampens hete, beskyldt for det motsatte. 

Den andre grunnen til at jeg vegret meg var at jeg 
alltid har hatt et annet politisk syn enn Rød 
Valgallianse. Politisk har jeg alltid vært tilknyttet 
Det Norske Arbeiderpartiet, helt fra AUF og 
frem til idag, og jeg er fortsatt medlem. Men det 
er tungt nå om dagen og det vil nok bli verre frem 
mot folkeavstemningen om EF-medlemskap. 
Hvorfor er og har jeg vært medlem av AP? Det 
er tre grunnsetninger som skiller mellom Høyre 
og AP.De er: 

a. Arbeid for alle, og så får vi heller tåle litt 
inflasjon. Høyre har alltid stått for lav 
inflasjon og om nødvendig, arbeidsledighet 
Inflasjon er til fordel for de som har gjeld. 
Litt arbeidsledighet skaper disiplin på 
arbeidsplassen. 

b. Jevn inntektsfordeling, og så får vi tåle 
litt effektivitetstap. I vår langsiktige EF-

tilpasning har det offentlige gått i spissen 
for å skape en skjevere inntektsfordeling. 
For en tid siden ble 63 offentlige 
toppstillinger som ble satt utenfor 
lønnsregulativet. Hensikten var å få de 
beste folkene i toppstillingene. Selvsagt er 
ingen utskiftning funnet sted. Og avisene 
er fulle av gyldne fallskjermer. 

c. Høye skatter, slik at vi kan løfte i flokk, 
og så får vi heller tåle litt mindre i 
lønningsposen. Og igjen: I vår langsiktige 
EF-tilpasning har vi gjennomført 
skattelettelser i en tid hvor helsestellet, 
eldreomsorgen og mangelen på 
barnehageplasser skulle tilsi det motsatte. 

Jeg har sagt det før og sier det gjeme igjen. Jeg 
har ingen problemer med å forstå hvorfor 
Fremskrittspartiet og Høyre går inn for norsk 
EF-medlemsskap. Ved norsk medlemsskap bli 
jo den økonomiske politikk som de drømmer om 
påtvunget oss utenfra. En frittstående sentralbank 
som var utenkelig i Norge for bare 7 år siden, blir 
automatisk en realitet. Fagforeningenes 
innflytel~evil bli sterkt redusert Grensekontroller 
forsvinner i en tid hvornarkotikabølgen flommer. 
Innvandringspolitikken forsvinner i et felles 
arbeidsmarked. Og alt dette skjer under ledelse 
av en Arbeiderpartiregjering. Denne regjeringen 
har den samme jobben som Bratteli hadde i 1972. 
Den støttes av de konservative fordi den er den 
eneste som kan lede oss inn i EF. Hvor er 
ideologien? Hvor er idealismen? 

La meg, etter denne politiske bekjennelsen, 
forsøke å knytte noen merknader til Terje 
Kollbotn' s innlegg, et innlegg jeg på forhånd 
ikke kjente til i <letal j, selvom vi snakket sammen 
på forhånd. 

Når det gjelder hans oppgjør med Arbeiderpartiets 
landsmøte, ligger dette på linje med den 
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bekjennelsen jeg allerede har presentert og det er . 
ingen uenighet mellom oss. Jeg har også 
vanskeligheter med å forstå logikken til f. eks. 
Kristelig Folkeparti som er for EØS men 
motstandere av medlemsskap. Saksforholdet er, 
etter min mening, følgende: 

i)Når Stortinget nå har ratifisert EØS er dette 
mer vidtgående enn hele EF-kampen i 1972. Vi 
har allerede nå godtatt mer enn det 1972-kampen 
dreide seg om, og spørs-målet om medlemsskap 
eller ikke er langt på vei et spørsmål om vi ønsker 
politisk innflytelse eller ikke. Dette argumentet 
vil vi få høre om og om igjen og det kan ikke så 
lett avfeies. 

ii)Når dette er sagt, er det viktig å understreke 
at EØS er noe mindre omfattende enn 
medlemskap, så noe har Kristelig Folkeparti og 
de moderate utbryterne i AP å fare med. Men 
sammenliknet med det som ligger i EØS er dette 
lite . . 

iii)Den viktigste realiteten i forskjellen mellom 
medlemskap eller ikke ligger i EØS. Hvis vi blir 
medlem, vil EØS være totalt bindende men hvis 
vi ikke blir medlemmer, kommer EØS i en helt 
annen stilling. EØS er forhandlet frem av en 
gruppe land som primært ønsket medlemskap 
(incl. Norge). Hvis vi sier nei til medlemskap, må 
EØS reforhandles, i alle fall på sikt, og den 
transformeres derved til å bli en frihandels
avtale, en litt mer modemisert utgave av den vi 
fikk etter folkeavstemningen i 1972. Det er viktig 
å forstå at Norge, i stor utstrekning, er et råvare
eksporterende land, og jeg kan vanskelig forstå 
at EF eller andre handelsblokker vil ønske å 
stenge råvarer som de trenger ute ved hjelp av 
tollmurer. 

Avslutningsvis var Terje Kollbotn inne på tre 
forskjellige punkter. 

a) Utnytte billig elektrisk kraft. 
b) Utvikle oss mot videreforedling og 
ikke selge råvarene direkte. 
c) Satse på miljøteknologi, siden Sørfjorden 
er så forurenset. 

Jeg beklager, men jeg må her anmelde min 
uenighet på alle tre punkter. Men siden jeg bare 
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har fått tildelt 20 min. tU min 
diskusjonsinnledning, vil jeg bruke tid~n til noe 
annet og heller komme tilbake ti~ dette i 
diskusjonen hvis jeg får direkte spørsriiål. 

Jeg vil i stedet bruke tiden til å snakkl om noe 
som kanskje ligger nærmere overs 1 

• ften på 
denne delen av konferansen, nemlig 

i)Velferd, hva med fremtiden foF 
velferdsstaten? 
ii)Produksjonen, hvordan vil prod sjonen 
utvikle seg? 
iii)Full sysselsetting, hvordan vil 

arbeidsløsheten utvikle seg? C 
iv)Hva med miljøet og miljøpoli · en? 

Mye av det jeg sier vil bygge på en nyligu ommet 
I 

bok, Fritz Holte's "Hva slags framtid?"1 og jeg 
henviser alle som ønsker å se nærmere på disse 
spørsmålene til denne boken. Den er n av de 
meget få som prøver å analysere Norges Jituasjon 
på en seriøs måte. I 

I 
Først, hva med velferdsstatens fremtid? 

i)Under forutsetning av at deb 
norske økonomien skal være like 
inter-nasjonalisert som med EØS, 
vil den utviklingen som vi alleredJ 
ser konturene av fortsette. 
Folketrygden vil få strammerJ 
rannner. I 

a)Syketrygden vil begrenses og 
kuttes. 

1 b)Arbeidsledighetstrygden 1· eså. 
c )Uførepensjonen likeså. 
d)Attf øringspengene likeså. 
d)Alderspensjonen vil utvikle eg mot 
minstepensjon. 

Hvis vi på en eller annen måte ka . 
bryte internasjonaliseringen og fål 
tilbake den økonomiskd 
selvråderetten, behøver ikke dett 
å skje. 

Produksjonen, hvordan vil den utvikle eg? 
Her føler jeg som sosialøkonom, at je! har et 
medansvar for den sørgelige utviklingen kom har 
funnet sted. Økonomer, verden over, hJ. stadig 
understreket markedssystemets fortrinnelige 
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egenskaperuten at tilstrekkelige motforestillinger 
har kommet med. La meg prøve å unnskylde mitt 
fag noe ved å hevde at USA selvsagt også på dette 
området har ledet an. Av 32 som har fått 
Nobelprisen i økonomi har USA alene 20 vinnere. 
Norge har fått to, men det betyr ikke at vi har 
dominert faget. Jeg vil likevel peke på at det 
politiske systemet i USA har satt sitt preg på 
faget, selvom det har vært en opposisjon også i 
USA. Jeg kunne snakke lenge om dette, men 
tiden flyr. Jeg vil derfor begrense meg til å 
henvise spesielt interesserte til en upublisert 
artikkel av Paul Samuelson3 som jeg har med 
meg som kanskje er av særlig interesse for folk 
som hører til Rød Valgallianse. 

Hvordan vil det gå med produksjonen? Vel, 
økonomene har vel rett. 

ii)Under forutsetning av 
internasjonalisering likEØS, er det 
grunn til å tro at produksjonen i 
Norge vil være større enn den ville 
være under en situasjon med 
selvråderett. Hvor mye større, 
avhenger av så mange ting at jeg 
ikke finner det faglig forsvarlig å 
sette noen tall på dette. 

Under forutsetning av 
medlemsskap og derved en viss 
politisk innflytelse, vil antakelig 
produksjonen bli enda større enn 
om vi står utenfor med bare 
EØS. 

Begge disse første momentene 
kan få motsatt fortegn hvis 
arbeidsløs-heten løper løpsk. 
Det å ha stor arbeidsløshet, 
innebærer et produksjonstap 
som kan overstige bedringen i 
effektivitet. 

Arbeidsløsheten, hvordan vil den utvikle seg? 
La meg først slå fast at den 
norske regjering ikke har 
muligheter til å påvirke 
arbeidsløsheten i Norge. På 
samme måte som vi som sitter 
her, kan den bare håpe at 

arbeidsløsheten skal bli mindre 
og dette gjelder uansett hva som 
skjer av programerklæringer på 
AP's landsmøte. 

Med den grad av 
iNternasjonalisering vi har idag, 
noe som vil forverres når EØS 
får effekt, er det åpnet for en 
internasjonal konkurranse som 
innebærer at i den grad vi 
forbedrer vår konkurranseevne, 
vil vi eksportere vår 
arbeidsløshet til våre 
handelspartnere. 

Den arbeidsløshet vi har idag 
(omkring 7%, medregnet folk 
på tiltak, Sverige har kanskje 
passert 10%4

) følger lærebokens 
oppskrift på en grei måte. Vårt 
kostnadsnivå er fremdeles for 
høyt og må derfor ytter-ligere 
ned. Dette innebærer at 
arbeidsløsheten fremdeles vil 
øke. Hvor høyt arbeidsløsheten 
vil stige før den stanser, er 
vanskelig å si. 

Hvis vi kan gjenvinne vår 
økonomiske selvråderett, er 
kanskje det viktigste vi kan 
oppnå å skape et samfunn hvor 
det er mangel på arbeidskraft. 
Da kan arbeiderne rette ryggen, 
kanskje be formannen reise og 
ryke, og hvis han blir sur, er det 
bare å gå tvers over gaten hvor 
en ny jobb venter. Og det er 
kanskje igjen mulig å begynne å 
tro på fremtiden. 

Avslutningsvis, Hva med miljøet, 
miljøpolitikken? 
Jeg kunne ha underholdt dere lengemed åreferere 
fra mine samtaler med Trygve Haavelmo, en av 
våre norske Nobelprisvinnere i økonomi, men 
tiden tillater ikke det. Hans pessimisme med 
hensyn til vår fremtidige miljøpolitikk hverken 
kan eller vil jeg leve opp til. Men han har 
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antakelig rett. Derfor kort: 

18 

Når USA, Japan og EF virkelig 
går inn i konkurranse med 
hverandre, er det lite trolig at 
slike ting som miljøavgifter vil 
overleve. Dere vet det selv. 
Svenskene har allerede tilpasset 
sine miljøavgiftertil EF, hvilket 
innebærer en kraftig reduksjon. 
Vi kommer nok etter. Mange 
norske bedrifter betaler idag opp 
mot 100.000 kr. i året pr. 
arbeidsplass. Kanskje vil også 
noen av dere som sitter her i 
salen mene at slikt går ikke an. 
Dere har urett men dere vil 
sikkert lykkes i bestrebelsene. 

For mer enn 30 år siden refererte 
jeg Haavelmo' s forelesninger 
hvor det ble klart vist at 
produsentene må tvinges til åta 
miljøhensyn i form av 
miljøavgifter. Nå idag begynner 
dette synet å få gjennomslag. 
Det er da bittert å oppleve at 
systemet nå er under rask 
avvikling. 

Det er ingen tilfeldighet at USA 
har vært den store bremseklossen 
når det gjelder internasjonale 
avtaler om reduksjon av utslipp. 
Dette er en naturlig egenskap 
for et stort og hetrogent 
frihandelsområde. EF vil gå 
samme vei; ikke frivillig men 
tvunget av internasjonal 
konkurranse blandet med 
mangelfull sentralstyring. 

Dette har blitt et pessimistisk innlegg. F, nnes det 
ingen lyspunkter? Hvis vi skal lete ett9r mulige 
lyspunkter, er dette knyttet til selvrår eretten; 
hvordan vi kan gjenvinne selvråd .retten i 
økonomisk politikk. Det blir ikke lett og jeg tror 
igrunnen ikke på at det norske folket "1-il kunne 
gjøre så mye alene. Hvis vi ser på histori

1 
n finner 

vi at pendelen har svingt mellom yttel"Jf unktene 
liberalisme og proteksjonisme. Det eli kanskje 
riktig å si at aldri tidligere har markedskreftene 
hatt friere spillerom enn idag. Er det no~n tegn til 
at pendelen er i ferd med å snu? Ikke mJnge men 
kanskje noen. USA har fått en ny president som 
kanskje er en intervensjonist. Hvis han starter en 
bevisst økonomisk politikk i USA, vil dette ha en 
smitteeffekt. Øst-Europa vil antakelig på noe 
sikt bli tvunget til å reetablere e , sosialt 
sikkerhetsnett, noe som krever rlasjonal 
selvråderett. Hvis ikke kan det hele ende i kaos. 
Kanskje det gjør det. La meg avslutte m Id et sitat 
fra den store økonom Samuelson5: 

1FritzC.Holte: "Hvaslagsframtid" medu, ertittel 
"Kan vi unngå miljøkatastrofer og høy 
arbeidsløshet", Universitetsforlaget, Oslo 1992. 
2Se under behandlingen av arbeidsløsheten. 
3Paul A. Samuelson: "The world economy at 
Century' s End", foredrag på økonomenes 
verdenskongress i 1980, upublisert, tror.I jeg, og 
meget underholdende. 
4Jeg var i telefonkontakt med det svens"f 
konjunkturinstituttet for noen dager sidef 
og fikk vite at helt arbeidsløse ved utgangef 
av september var 229.000, altså 5,2% mens 
nesten det samme antall var på tiltak. 
5Dette er ikke et sitat, men står indirektefle e ganger 
i det foredraget jeg ref er erte til på side 3. 

Forfatteren av artiklen, Gunnar Bramness, er 
professor ved Sosialøkonomisk institut ved 
Universitetet i Oslo 
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En off en siv for likestilling og kvinne
frigjøring 

Av Magnhild Folkvord 

KvaervitsenmedåseianeitilEF?Dumtspørsrnål? 
Veit vi ikkje nok om kvifor vi seier nei? Det som 
karakteriserer den breie fronten mot EF er eit 
sterkt og samstemmig "nei", og eit langt frå 
samstemt kor når vi skal seia noko om kva vi 
ønskjer å seia "ja" til. Dette er også noko av det 
som gjer EF-kampen spennande. Mange av dei 
som seier "nei" har meir og mindre klart uttalte 
idear om at dei ønsker ei anna samfunnsutvikling 
enn den vi ser i dag. Skal td. alle dei som seier nei 
til EF fordi dei meiner det er gale å basera 
samfunnsutviklinga på ei målsetting om auka 
økonomisk vekst, trekka konsekvensar av dette 
synet, så må det også føra til krav om drastiske 
endringari forhold til den politikken som i dag blir 
f Ørt her i landet. Førebels har debatten om -
alternativa hatt liten plass, og dermed har vi heller 
ikkjekornmilangtiåutviklatankaneogalliansane 
i forhold til idear om eit annleis samfunn. Dette er 
ei utfordring for alle som ønsker seg eit anna 
samfunn, anten dei er sikre på at det er sosialisme 
dei ønsker eller noko anna som førebels ikkje har 
fåttnokonferdigmerkelapp. Vimåhaeirnålsetting 
utoverdetåhindranorskEF-medlemskap. Oppnår 
vi ikkje meir enn det, er eg stygt redd vi ikkje 
oppnår anna enn ein litt langsamare takt i EF
tilpassinga. 

Vi skal her ta for oss det kvinnepolitiske 
perspektivet på alternativ-debatten. "En offensiv 
for likestilling og kvinnefrigjøring" er temaet vi 
har fått tildelt. Eg er glad for at begge omgrepa -
både "likestilling" og "kvinnefrigjering" er med 
Det gir oss høve til åklara opp i omgrepa. For meg 
er det stor skilnad på dei. "Likestilling" er for meg 
eit omgrep frå den kampen som først og fremst 
handlar om å oppnådei same rettar som menn har. 
Som td. røysterett, rett til åha alle slags posisjonar 
i arbeids- og samfunnsliv elles. Eg seier ikkje at 
slike rettar er uviktige, kanskje er det heller slik at 
vi etter kvart reknar dei som sjølvsagde, og det 
som får plass innafor likestillingsomgrepet blir for 

smått. Vi har sett av dei seinare tiåras kvinnekamp 
at "likestilling" ikkje er nok til å gjera oss verkeleg 
likestilte. Eg vil nemna eit par eksempel for å 
illustrera dette. Rett til arbeid i betydninga åtte 
eller sju og ein halv timars arbeidsdag betyr noko 
anna for fleirtalet av kvinner enn for fleirtalet av 
menn. Iallfall så lenge kvinnene framleis har 
hovudansvar for det ubetalte arbeidet i heimen. 
Lik rett til alderspensjon slår ulikt ut for kvinner 
og menn så lenge reglane for tilleggspensjon er 
baserte på menns yrkeskarrieremønster. 
Statistikken fortel oss klart og tydeleg at 
minstepensjon er kvinnepensjon. Kvinners 
aukande yrkesaktivitet har også tent til å 
synleggjerakorulikekvinnelivogmanneliver,og 
kor lite frigjering det blir av det dersom vi ikkje 
formulerer og kjempar for andre krav enn det å bli 
likestilt med menn. 

K varneinervi såmedkvinnefrigjering? Her kunne 
vi sikkert føra lange debattar om definisjonar og 
vektlegging. Eg skal ikkje prøva å laga ein 
fullstendig definisjon, men peika pånokre faktorar 
som er viktige for at kvinner skal kunna føra seg 
nokolunde frie og sjølvstendige: 
*økonomisk sjølvstende er grunnleggjande for 
råderett over eige liv 
*rett til utdanning og arbeiderviktige føresetnader 
for å kunna oppnå økonomisk sjølvstende 
*ei lønn det er mogleg å leva av - og forsørga evt. 
ungar på 
*ein arbeidsdag som gir rom for både arbeid og fri 
tid 
*off entlege velferdsordningar som gjer at 

kvinner ikkje treng slita seg ut på 
dobbeltarbeid for å ta vare på 
ungar, gamle og sjuke som treng 
omsorg og/eller pleie 

*fridom frå kvinnediskriminering gjennom 
reklame, porno osv. 
*respekt for kvinners verdighet 

En offensiv for likestilling og kvinnefrigjøring 
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Dette som nokre stikkord. I utgangspunktet er 
nok også våre tankar om kvinnefrigjering prega 
av dei erfaringane vi har gjort i eit samfunn som 
vårt. Tok vi oss tid til å kjenna etter kva vi 
eigentleg ønskar å leggja i ordet kvinnefrigjering, 
og sleppa laus draumar og visjonar i fullt monn, 
trur eg vi trong å bruka både mange fargar og 
langt meir lyriske ordelag for å uttrykka oss 
skikkeleg. 

Men om vi held oss til dei meirprosaiske stikkorda, 
kan dei iallfall vera brukbare som noko å måla i 
forhold til når vi ser på korleis stoda er for kvinner 
i Noreg i dag og kva vi ønsker å endra for å nå 
målet om kvinnefrigjering. 

Når eg seier nei til EF - og meiner at det store 
fleirtalet av kvinner i Noreg har gode grunnar til 
å seia det same - er det ikkje fordi alt er perf ekt i 
Noreg i dag, men fordi vi ser på korleis EF
tilpassing og EF-medlemskap vil påverka 
mulegheitene for å nå fram med vidare 
kvinnekamp. Dette først og fremst fordi den 
økonomiske politikken som blir ført er avgjerande. 
Vi veitnoko om atkapitalisme og kvinnefrigjering 
går dårleg ihop. Vi veit noko om at i den skjerpa 
konkurransen som er ein del av poenget med EF, 
så vil kvinnene måtta betala ein vesentleg del av 
prisen for at dei rike skal få bli enda rikare. Og 
fleirtalet av kvinnene vil bli fattigare. Aukande 
arbeidsløyse betyr forverring - ikkje berre for dei 
som blir arbeidslause, men også for dei som er i 
arbeid fordi det blir hardare press på tilkjempa 
faglege rettar, arbeidstidsordningar, lønn osv. 
Når eg først har sagt at kapitalisme og 
kvinnefrigjering går dårleg i hop, så kan det vera 
grunn til å spørja om det finst eksempel på noko 
økonomisk system som har ført med seg 
kvinnefrigjering. Dei historiske eksempla som 
har hatt merkelappen "sosialistisk" har ikkje vori 
mykje å skryta av i så måte. Det er vel kjent at 
retten til å ha like tungt arbeid som menn og i 
tillegg ansvar for alt arbeid i heimen ikkje har gitt 
dei austeuropeiske kvinnene mykje frigjering. 
Men om vi jamfører marknadsøkonomi og 
planøkonomi ser eg i planøkonomi mulegheiter 
for å leggja planar som gir kvinnene betre vilkår. 
At den sovjetiske herskarklassen - der alle synlege 
representantarvarmenn - brukte sin planøkonomi 
som ein reiskap til å nå heilt andre mål enn 
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kvinnefrigjering beviser ingenting i de e 
samanhengen. 

Men no blir det mange prosjekt på ein gong. Vi 
skal seia nei til EF og nei til EØS, vi skal slåst for 
eit heilt anna samfunn enn det vi har i , ag, og vi 
skal slåst for at det blir eit samfunn som fører til 
frigjering for kvinnene. Betyr det at vi både skal 
ta makta frå dei som har den no, og også frå dei 
mannfolka vi står saman med i kampen mot EF og 
EØS? 

No trur ikkje eg at alt kan vinnast i ein omgang. 
Men eg trur det er mykje å vinna på ål ha fleire 
tankar i hovudet på ein gong. Og eg tiiUr det er 
muleg å få til ein del nye alliansar. Og framfor alt 
trur - og veit - eg at dersom EF-ÆØS-kampen 
skal bety eit framsteg for kvinnene, krev det at 
kvinneperspektivet og kvinnekrava blir ein del av 
diskusjonen og agitasjonen i denne jkampen. 
Premissane for dei endringane som skal komma 
seinare blir lagt gjennom den kampen som blir 
ført. Det nyttar lite å føra ein "allmenn og 
kjønnsnøytral" argumentasjonforeitanna samfunn 
og så tru at tida på eitt eller anna seinare tidspunkt 
skal vera inne for å ta fatt på kampen for 
kvinnefrigjeringa 

I kampen mot EF står vi saman med fleirtalet av 
norske kvinner, frå dei som kjenner ei murrande . 
uro i magen med tanke på EF til dei sorh er godt 
skolerte om EF-spørsmål. Langt frå alle besse vil 
i utgangspunktet vera samde i ei målsetting om 
"full kvinnefrigjering". Det treng dei heller ikkje 
bli, men eg synest det er viktig å lha som 
utgangspunktatbådefolkogpolitiskestandpunkt 
kan utviklast og endrast gjennom disk! sjon og 
konkret politisk arbeid. I arbeid med kvitlnesaker 
vil vi også samarbeida med kvinner som kan ha 
ulike syn på EF og EØS. Gjennom diskusjon og 
informasjon kan det også her skje endriligar. 

Ingen av dei "endringane" eg har nemnt l er fører 
automatisk til store dra atiske 
samfunnsendringar, og heller ikkje til i felles 
forståing av at slike endringar trengst. I 
Men aktiv kamp for viktige kvinnesaker ·1 gjera 
det synleg og tydeleg for stadig fleire at i treng 
eit heilt anna samfunn. 
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For å illustrera leva eg meiner kan eg nemna eit par 
eksempel på 
aktuelle kvinnekampsaker. For snart ti år sidan 
starta ein kvinneoffensiv som førte til at kravet om 
6-timarsdagen kom på dagsorden i fagrørsla. Frå 
"dagsorden" til "kvardag" er eit langt steg i denne 
saka. 6-timarsdagen er på ingen måte gjennomført 
enno. Men det er eit krav som trefferein stor del 
av kvinnene rrndt i hjartet, og det viser seg også 
at sjølv om LO-leiinga har prøvd å stryka 6-
timarsdagen frå LO sitt program, er kvinnene 
ikkje f øyelege i den saka. Draumen om 6-
timarsdagen har sett seg fast, og den let seg ikkje 
viska ut med ein kommando frå LO-toppen. 
Korleis kan den brukastiEF-kampen? Sjåpåkva 
som skjer i EF-landa der arbeidsgivarane for å 
tyna arbeidarane mest mogleg har skaffa seg lov 
til å bruka såkalla "atypisk arbeid" på ein måte 
som var utenkjeleg for få år sidan. Ekstrem bruk 
av deltid utan faste tidsplanar, utvida skift- og 
helgearbeid - og særleg i ein del kvinneyrke - gjer 
at det blir vanskeleg å få kvardagen til å hengja i 
hop, og for alle dei som ikkje får anna enn deltid 
sjølv om dei ønsker full jobb, blir det heller ikkje , 
mogleg å tena ei lønn å leva av. Vår kamp for 6 
timars normalarbeidsdag er 
ei vidareføring av arbeidar- ogfagrørsla sin hundre 
år gamle kamp for prinsippet om 
normalarbeidsdagen. Avgrensinga av 
normalarbeidsdagen til åtte timar gav iallfall den 
mannlege delen av arbeidarklassa ein ny fridom. 
Med å krevja 6 timars normalarbeidsdag for alle 
krev vi ein arbeidsdag som skal gi kvinnene 
tilnærma den same fridommen - rett til både full 
jobb og fri tid. Det som skjer med den 
gallopperande bruken av "atypisk arbeid" i EF er 
det motsette - prinsippet om normalarbeidsdagen 
blir undergravi bit for bit på ein måte som kan føra 
til ei oppsmuldring av mykje av grunnlaget for 
einskapen i fagrørsla. 

Men vil vi få 6-timarsdagen om vi berre held oss 
utanfor EF? Eg trur aldri den vil komma 
"automatisk". Men eg trur det vil vera vesentleg 
lettare å slåst for den utafor enn innafor EF. Dette 
førstogfremstfordilengdapånormalarbeidsdagen 
mest av alt er eit økonomisk spørsmål. Det handlar 
om prisen på arbeidskrafta og graden av utbytting. 
Blir Noreg medlem i EF, vil slike krav enda lettare 
bli feide til sides med at "vi må gjera som dei 

andre". På ein felles arbeidsmarknad - og der er vi 
også med ein EØS-avtale-vil det for kapitalistisk 
logikk vera umogleg å innføra eit slikt tiltak som 
betyr ei kraftig auking av prisen på arbeidskrafta 
i eitt land utan at det blir gjennomført i alle dei 
andre. - Og eg har mildt sagt lita tru på at "6-
timarsdags-direkti vet" vil komma frå EF
kommisjonen. 

Utfordringa for kvinner som er mot EF og EØS 
og kvinner som er for 6 timars normalarbeidsdag 
er å kopla 6-timarsdagen til utforminga av eit 
betre samfunn utanfor EF. Kor gjennomgripande 
samfunnsendringar må til for å få gjennomført 6-
timarsdagen for alle med fulllønnskompensasjon? 
Det vil ikkje eg svara altfor skråsikkert på i dag, 
men det eg er sikker på er at det også utanfor EF 
vil vera nødvendig å slåst hardt for å få 6-
timarsdagen. Samtidig som det for kvar dag er 
fleire kvinner som kjenner på kroppen at den 
normalarbeidsdagen vi no har er for lang. 

Det andre eksemplet eg vil nemna er kvinnelønna. 
Sjølv med likestillingslov og ILO-konvensjon har 
vi framleis ikkje fått gjennomførtlikelønn i Noreg. 
Framleis finst det som forskarane kallar 
"kvinnefratrekket" i lønna i vår. 
Ei undersøking av Barth og Mastekaasa, Institutt 
for samfunnsforsking, som vart publisert i 1990 
jamførte kvinne-og mannslønn i privat og offentleg 
sektor. Undersøkinga viste ein absolutt 
lønnsskilnad på 23 prosent. Korrigert for ulik 
utdanningogyrkeserfaring, vart skilnaden redusert 
til 18 prosent. Ei vidarekorrigering for arbeidstid, 
tilsettingsform, sektor og leiaransvar reduserte 
skilnaden til 14 prosent. Dette er den 
lønnsskilnaden som berre kan forklarast biologisk. 
Om vi skal gråta eller le over at den skilnaden 
"berre" er på 14 prosent i 90-åra, er kanskje 
avhengig av kva slag humoristisk sans vi har. 
Spørsmålet er kor lenge vi skal godta at vi som 
kvinner skal verdsetjast 14 prosent lågare enn den 
halvparten av folket som har ein annan fasong på 
kjønnsorgana. Heller ikkje denne saka vil få noka 
"automatisk" løysing utanfor EF. Men eg er heilt 
sikker på at det er enda mindre sjanse til å løysa 
den innafor. Slik det er i dag, er skilnaden mellom 
kvinnelønn og mannslønn og skilnaden mellom 
<lei høge og dei låge lønnene større 
i EF enn hos oss. Sjølv om det aldri så mykje står 
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i Romatraktaten at det skal betalast lik lønn til · 
kvinner og menn for same arbeid, kan i no lesa i 
EF sine eigne publikasjonar om eit aukande gap 
mellomkvinnelønn og mannslønn i somme av EF
landa (t.d. Italia, Danmark og Portugal. Sjå 
"Women ofEurope Supplements, no 36/1992.) I 
tillegg er det også,slik at dei låge lønningane i EF 
- i hovudsak kvinnelønner - er vesentleg lågare 
enn hos oss. 
Eg understrekar at det viktige i spørsmålet om 
kvinnelønna ikkje berre er forholdet til 
mannslønna, men nivået på kvinnelønna For alle 
deikvinnenesomslitforåklarasegpåeikvinnelønn 
som er for knapp, er målet sjølvsagt ikkje å få 
mannfolka ned på same luselønn. K va metodar 
som må til for å sikra at alle får ei lønn å leva av 
har ikkje eg noko ferdig svar på. Men delar av 
fagrørsla har reist krav om ei minstelønn på eit 
nivå som gir ei lønn å leva av. Metodane er det 
mogleg å finnafram til gjennomdiskusjon, poenget 
er at krav et må prioriterast og setjast på dagsorden, 
og bli ein del av visjonane om eit annleis samfunn 
utanforEF. 

lkkje minst fordi det i mykje av grunnlaget for at 
kvinner - og menn - seier NEI TIL EF OG EØS 
ligg ein kraftig protest mot EFs målsetting om 
auka økonomisk vekst, er det viktig at dei 
kvinnepolitisk viktige krava til ein annan 
fordelingspolitikk kjem fram og blir ein del av 
debatten og plattforma for eit betre samfunn. Når 
vi krev 6 ti.mars normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon og ei skikkeleg heving av 
kvinnelønna, betyr ikkje det at vi krev auka samla 
forbruk. Men det krev ei drastisk endring av 
fordelingspolitikken. 

I same gata ligg også krava om betre off entlege 
omsorgstilbod og økonomisk tryggleik. Ordet 
velferdsstat er ikkje så lett å bruka lenger, men 
ideane om eit solidarisk samfunn som gir alle 
innbyggjarar garanti for eit minimum av 
økonomisk og sosial tryggleik er framleis levande 
blant folk, den etterkvart skrøpelege velferdsstaten 
kan restaurerast til å bli eit solid byggverk. Og vi 
har alt sett mange eksempel på at dei 
nedskjeringane i offentleg sektor som er 
gjennomførte har ramma kvinner særleg hardt. 
Mangekvinnearbeidsplassar har blitt borte, mange 
av dei kvinnene som framleis har jobb, slit hardare 
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enn godt er. Det er ikkje utan grunn at ei , stor del 
av hjelpe- og sjukepleiarar ikkje ser seg råd med 
å arbeida full tid. Der offentlege omsorgstilbod 
blir borte, er det i hovudsak kvinnene so må trø 
til med privat omsorgsarbeid i familien, bfte som 
ubetalt overtid. 

Ingen trur vel at det skal bli lettare å utøv politisk 
makt for kvinner i EF-systemet enn Idet er i 
nasjonalstatane. EF-systemet er styrt av menn, og 
det blir ikkje endra sjølv om det skulle komma inn 
nokre små land som har andre tradisjonar. Vi veit 
at sjølv om vi skal få lov til å behalda dei rlasjonale 
parlamenta vil makta bli flytta til EF-systemet. Så 
lenge Stortinget er høgste styresmaktb. er det 
visse sjansar til iallfall å nå fram med ein fuodskap. 
Når ein ikkje fram inne i huset, kah sterke 
meiningsytringar framf ørast utanfor hJ set. Dei 
samekvinnene som i si tid okkuperte 
statsministeren sitt kontor snuddf ikkje 
statsministeren, mendei fekk førtfram bddsl kapen 
sin på ein måte 
som blir hugsa. Kystkvinnene som starta 
strikkeaksjonen mot EØS klarte heller ikkje å snu 
stortinget, men dei starta ein aksjon som svært 
mange fekk høve til å delta i og som utan store ord 
demonstrerte avstanden mellom dei dressane som 
sat inne i stortingssalen og det mangfaldet som 
fanst utanfor og som sa nei. Desse eksempla er på 
sittvis døme på både maktog avmakt. Demokratiet 
fungerer slett ikkje som det skal i ~or~g, men 
sjansen til å få eit meir levande demokrati aukar 
iallfall ikkje om makta blir flytta til Briis el. Som 
kjent har Delors uttalt seg om maktfo~delinga 
mellom nasjonalstaten og EF-systemet ved å seia 
at forholdet mellom dei to instansane skal vera 
som mellom mann og kvinne i eit ektes · p. Slik 
mannen tar seg av økonomien og dei store 
avgjerdene skal EF-systemet stå for hov I dlinene 
i økonomi og politikk, og slik kvinna h I omsorg 
for familien skal nasjonalstaten ta seg av 
sosialpolitikken. 

Eg har brukt det meste av tida på å ko entera 
velkjende kvinnekrav og prøvd å setja dei i 
samanheng med EF-kampen. Eg vil ogs~ minna 
om kor viktig det er å halda kvinnepersbektivet 
langt framme i forhold til det som måtte komma 
etterkvartavulikevariantaravidearom temativ 
politikk, anten det gjeld energipblitikk, 
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resirkulasjon, meir naturalhushald eller leva det 
måtte vera. Eg ser fram til ein fargerik debatt der 
hundre blomar bør få bløma. Men eg ser også for 
meg at motstanden mot auka økonomisk vekst 
kan inspirera til idear som lett kan påf ørakvinnene 
nye lass meddobbelt- eller trippelarbeid. Eg berre 
minner om som eit apropos at under gjenreisinga 
etter siste verdskrigen var det menn som styrte 
både prioriteringar og fordelingspolitikk. Det 
førte med seg at særeigne "kvinneønske" som 
vaskemaskinar kom langt ned på lista over 
prioriterte varer, og berre kunne skaffast etter at 
alleviktigarevarervarpå plass. Forikkje å snakka 
om at det vart importert herresokkar lenge før 
damene kunne få sine strømper! 

Trur vi så at berre vi held oss utanfor EF, så er 
resten "lett match"? Vil Noreg etter ei framtidig 
EF-avrøystingderfolketharsagtnei veraså totalt 
omsnudd at patriarkatet er på defensiven med ein 
gong? 
Eller har vi vyar om ein bortimot revolusjonær 
situasjon i Noreg "etter EF'? 
Eg mistenkjer ikkje folk for å vera så naive at dei 
tenkjer i så enkle løysingar. 

Eg har heller ikkje gått grundig inn på kor 
gjennomgripande samfunnsendringar som må til 
for å få gjennomslag for <lei sentrale kvinnekrava 
eg har nemnt Kor langt vi kan komma t.d. med 
kampen for å heva kvinnelønna har mellom anna 

å gjera med kor sterk mobiliseringa er kring 
kravet Eg er temmeleg sikker på at det må ei total 
samfunnsendring til for at vi skal nå fram til eit 
samfunn der kvinnefrigjeringa er ein realitet Men 
eg er også sikker på at dersom vi ikkje gjer 
kvinnekrava til ein del av kampen for eit Noreg 
utanfor EF risikerer vi kraftige tilbakeslag i 
kvinnekampen. Og maktar vi å gjera <lei til ein del 
av denne viktige kampen trur eg det kan vera von 
å gjera mange EF-motstandarar meir medvitne 
om kvinnekrava - og å vinna enda fleire EF
motstandarar blant dei som frå før er opptekne av 
kvinnekamp - og likestilling. 

Egtrurdennekampenkanvisaatdetfinstgrunnlag 
for alliansar med folk som vi elles ikkje har hatt 
mykje samarbeid med. Dette både fordi EF
kampen girfolk ny kunnskap og ei ny forståing av 
både kapitalismen og den økologiske krisa i verda. 
Folk som tidlegare har hatt eit temmeleg diffust 
forhold til kapitalismen seier no nei til EFs 
målsetting om auka økonomisk vekst fordi <lei ser 
at det er ein form for galskap som trugar livet på 
jorda. 

Magnhild Folkvord er ansatt ved et arbeids
kontor . Hun er medlem av 1. varamedlem til 
styret i Nei til EF og medlem av RV 
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Kvinnefremgang innenfor eller utenfor EF? 

Av Eva Munck Madsen 

Økt kvinnesysselsetting i fiske
industrien? 

Med EØS-avtalen blir Norge innlemmet i det 
indre markedet. Det som skulle "sælge" EØS
aftalen til den modstræbende kystbefolkning i 
Norge var muligheden for frihandel med 
fiskeprodukter. Det som skulle sælge aftalen til de 
modstræbende kvindf olk var udsigter til flere og 
bedre kvindearbejdspladser. Visioner om en blom
strende fiskeindustri som lagde produktionen om 
til færdigretter i stedet for halvfabrikata, blev 
fremstillet som en gevinst. Øktkvinnesysselsetting 
i distriktene er et godt argument; det gavner båder 
kvinner, utkant og spredt bosetting. 

Disse argumenter om øgede muligheder indenfor 
det indre marked gennem EØS eller EF
medlemskab er vigtige ikke bare for kystbefolk
ningen. De er vigtige fordi det er de eneste reelle 
økonomiske argumenter som har været fremmet 
til støtte for EØS. Bortset fra fiske- og 
jordbrugsprodukter, var der allerede etableret 
frihandel mellem Norge og EF. Industriprodukter 
havde frihandel og mødte ingen toldbarrierer, 
skærmingenafjordbrugsproduktervartilNorges 
fordel, mens tolden på fiskeprodukter var det 
eneste håndfaste Økonomiske argument for EøS. 

Det blev ikke etableret frihandel med 
fiskeprodukter selvom en del toldsatser blev 
reduceret. Men spiller det egentlig nogen rolle for 
kvinder? Jeg vil først diskutere visionen om flere 
og bedre kvindearbejdspladser i fiskeindustrien 
som følge af frihandel eller reduceret toll. Senere 
kvinners muligheter i forhold til det indre marke
det generelt. 

På tross af tollbarrierer har EFs andel af norsk 
fiskeeksport økt For 25 år siden gik 1/3 af 
eksporten til det nuværende EF, i 1990 gik 2/3 
dele til EF. Tollbarierrene har altså ikke forhin-

dret fiskeeksport. Tollbarierene har imidlertid 
været differensiert, både f ærdigvarer og råvarer 
har været tollbelagt - nogen færdigvarer har haft 
høj toll andre lav, nogen råvarer har haft høj toll 
andre ingen. Selvom fiskepinner har haft lavere 
toll (3%) end hel sei (15%) er det blitt eksportert 
mer hel sei til EF i 1990. Det er altså andre 
faktorer enn frihandel som bestemmer 
produktmønstret i Norge og dermed antallet 
arbejdspladser. Jo mer bearbejdning, jo fler 
arbejdspladser, men ikke nødvendigvis højest 
profit. 

Konkurransen om råvarer til fiskeindustrien er 
sterk; EFs fiskeflåte klarer ikke at forsyne EF
industrien med råvarer. Og ressurserne i EF
havet er på et historisk lavmål. Formålet med det 
indre marked er at skjerpe konkurransen indenfor 
alle sektorer af industrien, det er gennem skjerpet 
konkurrance at en økonmisk vækst og gevinst 
skal realiseres. Norsk fiskeindustri skal konkur
rere med EFs industri om råvarerne og det kan 
følgelig fortsætte at være det mest Iønsomme at 
eksportere råvarer og halvfabrikata. Det er tross 
altlønsomhet og ikke antalletkvindearbejdsplader 
som skal maksimeres i et bedriftsøkonomisk per
spektiv. 

Når tollen på ferdigvarer produceret af 
hvidfiskearter falder væk, med EØS-avtalen, så 
falder også tollen på råvarer væk. Råvaretold gav 
faktisk norsk fiskeindustri et konkurrencefortrin 
i forhold til at få de norske råvarer. Frihandel med 
fiskeprodukterindeholder ikke garanti for sikring 
af norske arbejdspladseri fiskeindustrien - hverken 
kvinders eller mænds. Bortfald af told på ferdig
varer betyder selvfølgelig at EFs fiskeindustri 
mister et af sine konkurransefortrin i forhold til 
færdigvareproduktion, men kampen om råvarene 
kan vise sig at blive mere af gørende. Desuden så 
er danske, franske og spanske kvinder ligeså 
interesserede i at beholde deres arbejdspladser i 
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forarbejdningsindustrien som norske kvinner er i -
at beholde deres. Konkurrancen om hvem som 
skal forarbejde fisken til de europeiske forbrukere 
er et nulsumspil. Når noen vinner, taper andre. 

Den kønsbestemte arbejdsdeling i fiskeindustrien, 
som gir menn privelegier i forhold til kvinner, har 
lite at gøre med tollsatsene. Det er ikke tollbarrierer 
som bestemmer fordelingen af arbejdet mellem 
kvinner og menn. Men vi finderogsåkønsbestemt 
arbejdsdling i fiskindustrien i EF-landene. Det er 
en arbejdsdeling som giver kvinder de mest mo
notone jobber og som fastholder dem på bunden 
af hierarkiet. 

Erfaringerne fra udviklingen i dansk fiskeindustri 
viser at kvinders position og muligheder ikke blir 
bedre, på grunn av frihandel og skjerpet 
konkurrance. Som EF medlem er danske 
fiskeprodukter ikke mødt med barrierer. I lø bet af 
1980'erne har imidlertid kvindesysselsettingen 
gået ned mens menns sysselsetting har gået op. 
Menn har haft fremgang på bekostning av kvin
ner. Permitteringer er stort problem som særlig 
rammer kvinner. Fiskeindustrien er et godt ek
sempel på hvordan den skjerpete konkurrance 
generelt har ført til at kvinderfår en løsere tilknyt
ning til arbejdsmarkedet. Kortidskontrakter, 
sæsongarbejde, ufrivilligt deltidsarbejde blir sta
dig flere kvinders lod i EF (Skjønsberg 1991 ). I 
dansk fiskeindustri er der nu eksempler på at 
menn overtager, det kvindearbejde de ellers al
drig har villet røre. Fremfor at indkalde kvinder i 
perioder med lav produktion undlader man at 
sende mænd hjem. 

Ligeløn er vedtaget i et af EFs 
ligestillingsdirektiver. Lik løn for arbejd af lik 
verdi er princippet På det største lakserøgeri i 
Hirtshals tjente mændene 28 kr mer i timen end 
kvinnene. Hvorfor deres arbejdei skærehallen var 
var så meget mere værdt end kvinnernes arbejde 
i røgehallen kunne ingen forklare. 

De danske eksempler viser altså hverken flere 
eller bedre kvindearbejdspladseri fiskeindustrien. 
Fødevareindustrien i DK som hartilpasset sig den 
forventede hårdere konkurrance i det indre mar
kedet har gennemf ørt store moderniseringer og 
rationaliseringer med mange nedskæringer i 
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arbejdsstokken til følge. 90 % af norsk sk går til 
eksport og den skjerpete konkurrance vil møde 
norske produkter uanset. En tilslutni 

I 
g til det 

indre marked vil imidlertid begrænse mulighedeme 
for at gribe ind i markedskrefterne foreJ entuelt at 
opretholde den nuværende bearbejdning af fisken 
i Norge. 

Markedskrefterne eller kvinne~ne i 
fokus? 

Det er ikke øgning eller sikring af 
kvindesysselsettingen som er målet for det indre 
markedet. Formålet er skjerpet konkurrance 
gennem ubegrænset flyt af varer, tjenester, kapi
tal og mennesker. En vis øgning i sysselsettingen 
regnes for at være en sidegevinst, på langt sigt, i 
følge økonomiske eksperter. Såkaldt "fri" beve
gelighet er et hellig og vedtatt mål i det tilæg til 
rom-traktaten som var et vedtak om at etablere 
det indre marked. Målet om at fjerne alle 
konkurrancebegrænsninger omtales faktisk som 
helligt i dokumenter fra EF. Med ubegrænset 
konkurrance som overordnet princip må alle an
dre hensyn underordnes. Tiltag for ligestilling og 
kvindefrigøring må ikke stride mod de hellige 
principper. 

Tiltag i EF-regi for at sikre kvinders position er 
heller labre. Af en stab på mellem 15-20.000 
ansatte i EF-byråkratiet arbejder ca. 120 1:1ed 
kvinde- og ligestillingsspørg_smål. Øko

1
nonnske 

ligestillingstiltag mellem kvinner og mænd er 
meget beskedne. Støtte til I lokale 
syselsettingsinitiativer for kvinder fik 8 mill. kro
ner i hele EF-området, mens Norge btugte 52 
millioner kroner på kvi~derettede tiltag f ~strik
tenei 1988. Yrkesoplænngsprogram,sp~1eltfor 
de 15 mill. arbeidsløse kvinder har en beFgning 
på 3,5 mill. kroner. Af de store fonde, som 
regional fonden som skal afujælpe de r 1 gionale 
uligheder af den skjerpete konkurrancen, og 
socialfonden som skal afujelpe den stigende 
ledighed, går kun en brøkdel til vinder 
(Skjønsberg 1992). 

Visionerne om det indre markedet er EF
kommisionens mest ambisiøse prosjekt.1f thand
ler om at virkeliggøre teorierne bag 
markedsliberalismen. Begrensninger på 
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konkurrancen skal fjernes og nye reguleringer 
skal sikre den ubegrensede flyt økt økonomisk 
vækst gennem skjerpet konkurrance er visionen 
bag det indre marked. Med markedskreftenes 
uhæmrnede udfoldelse som overordnet mål, bli
ver politiske tiltag og indgreb for andre mål 
vanskeligere, ofte ulovlige. Ligestilling og 
kvindefrigøring kan være OK så længe det ikke 
strider mod det indre markeds hellige principper, 
sålænge det ikke begrænser konkurrancen. 

Markedsliberalismen kan i nogen tilfælde være et 
hjælpemiddel for kvinder mod kulturelle 
fordomrne. K vindediskriminering som betyder at 
kvalificerede kvinderforbigås kan være ulønsomt 
Kønsbestemt arbejdsdeling, som ligeledes fast
holder kvinder i underordnede positioner i for
hold til mænd, kan også være økonomisk ineffek
tivt. 

Det at stå udenfor EF betyder ikke i sig selv 
ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi har ikke 
afskaffet den kønsbestemte arbejdsdeling i Norge 
selvom vi har stått utenfor; faktisk er . 
arbejdsmarkedet i Norge mer kønsdelt end i flere 
af EF-landene. Behovet for fortsat indsats mot 
kvindediskriminering på arbejdsmarkedet er stort 
uafhængigt af om vi befinder os indenfor eller 
udenfor det indre marked. Den skjerpete 
konkurrancen kan gøre kvinnekampen mer de
fensiv og mindre offensiv. 

Ligestilling og kvindefrigøring må imidlertid 
omfatte mere end det lønnede arbejdsmarked. 
K vinders økonomiske uafhængighed ervigtig for 
kvindefrigøringen, men kvinders ulønnede arbejde 
er grundlæggende for hele samfundet. 
Underordningen af det livsnødvendige arbejde, 
somfortrinsviskvinderudførermedhjemogbørn 
vil forstærkes gennem den øgede vægtlægning og 
overordning af økonomiske mål og principper. 

Tilpasninger i den økonomiske politik imellem 
landene i det indre markedet kan megetvel ramme 
offentlig sektor. EFs økonomiske eksperter har 
som forudsætning at landene tilpasser deres 
øknonmiske politik for at resultatet skal bli økt 
vækst og på sigt økt sysselsetting. De regner med 
at den gensidige økonomiske afhængighed vil 
blive så stærk at det vil ske. EF-unionen vil 

desuden realisere de gensidige tilpasninger. Dette 
kan gå ud over offentlig sektor og derigennem 
ramme kvinner hårdt. At sikre en offentlig sektor 
som påtager sig ansvaret for noget af det som før 
varulønnetkvinderarbejdeeretvigtigtkvindekrav. 
Offentlig sektor aflaster kvinder og den sikrer 
kvinder indtægt, og derigennem økonomisk , 
uafhængighed af mænd. De virkelig store 
kvindearbejdspladser finder vi ikke i fiskeindus
trien, men i offentlig sektor. Dem må vi beholde. 

Den skærpede konkurrancen på vare- og 
tjenestemarkedet vil mærkes i Norge uanset til
knytning til det indre marked. Sålænge EF er et 
vigtigt eksportmarked for norske produkter er 
Norge afhængig af udviklingen her. Men de po
litiske tiltak som kan bidrage til at sikre vigtige 
velferdsmål og andre udviklingsretninger end økt 
økonomisk vækst, begrænses drastisk indenfor 
EØS/EF i forhold til udenfor. K vinders 
hverdagsvirkelighed omhandler mye mer end 
markedet K vinders arbejde forgår i stort omfang 
ikke i arbejdsmarkedet. Overordningen af marke
det og markedskreftene som sådan, forstærker 
underordningen af kvinder. 

Alternative mål som tagerudgangspunkti kvinders 
hverdagsvirkelighed f.ex.: kortere arbejdstid for 
alle og rettigheder på baggrund af det ulønnede 
arbejdes værdiskabning, slike mål blir vanskeli
gere at få dagsorden. Det er vanskelig nok udenf or 
EFÆØS hvor markedskrefterne ikke er hellige, i 
princippet i det mindste; det kommer til at blive 
vanskeligere indenfor. Her er national politik 
nemlig underlagt det indre markeds principper. 
Den ikke-monetære produktion som kvinder står 
for betragtes som betydningsløs og udviklingen 
går mod at fler og fler sociale rettigheder knyttes 
til det lønnede arbejdsmarked. 

En offensiv for kvindefrigøring og ligestilling må 
rokke ved præmisserne ved prioriteringerne i hele 
samfundetog forandre forholdetmellemkønnene. 
Øktvækst og skjerpetkonkurrance truer kvinders 
position, underordner deres hverdagsvirkelighed 
og truervort økologiske livsgrundlag endnu mere. 
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En offensiv for ligestilling og 
kvindefrigøring: 

- modarbejder kvinders underordning 1 

arbejdsmarkedet 

- udbygger offentlig sektor fremfor at 
indskrænke den 

- modarbejder underordningen af kvinders 
livsnødvendige arbejde i betalt og ubetalt 
omsorgssektor 

- forkaster ubegrenset konkurrance og økono
misk vækst som overordnet mål - og setter 
kvindefrigøring på øverst dagsorden 

K vindefrigøring må som følge af de andre krav 
forstås både som ligestilling af mænd og kvinder 
i den økonomiske sfære, og som frigøring fra den 
økonomiske sfæres ensidige dominans over livet. 
Det betyder vægt på det menneskelige arbejde 
som foregår udenfor markedet, vægt på mennes
kelig vækst og lighed og respekt mellemkønnene. 
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Den økonomiske sfæres overordning o;g vækst, 
understøtter ikke kvinders arbejde med die basale 
behov i menneskelivet, tværtimod er ct! n øgede 
økonomisk vækst en trussel mod menn I skelivet 
og livsmiljøet 
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Strategi for fagbevegelsen, ikke inn i EF for å 
kontrollere kapitalen, men ... 
Av Siri Jensen 

Tema for denne konferansen er Alternativ til EF 
og EØS - muligheter og begrensninger. 

Jeg vil i dette innlegget ta utgangspunkt i at 
vi har fått en EØS-avtale og at en forutsetning for 
en alternativ politikk både på kort og lang sikt er 
at Norge står utafor EF og EØS. 

Uansett om vi holder oss utafor EF /EØS, er 
Norgeetkapitalistisk og imperialistiskland, grunn
leggende prega av de samme utviklingstrekka 
som resten av verden. En virkelig alternativ poli
tikk forutsetter et sosialistisk Norge, der arbei
derklassen og det arbeidende folket har tatt makta 
gjennom revolusjon. 

Men utenfor EF/EØS vil både betingelsene for 
å føre forsvarskamp mot kapitalens offensiv og 
forrevolusjon være gunstigere. Og selve kampen 
mot EF/EØS gir erfaringer og kunnskap om . 
fienden og om oss sjøl. Og den skaper allianser 
som kan føre til at flere ser behovet for en 
grunnleggende omdanning av samfunnet og får 
ideer om hvordan det kan gjøres. Slik peker 
kampen mot EF/EØS framover. 

Samtidig vil jeg understreke at Nei til EF
fronten må omfatte ulike syn på Norges utvikling 
utafor 
EF. Et Nei til EF-standpunkt skal ikke samtidig 
måtte 
være etja til ett bestemt alternativ, hverken 
revolusjonært eller sosialdemokratisk, men uta
for EF er 
valgmulighetene og handlefriheten større. 

Jeg vil først reise noen problemstillinger om 
hvordan en EØS-avtale endrer Norge og betin
gelsene for arbeiderklassens og fagbevegelsens 
kamp.Deretterviljegtaopphvajegmenerkreves 
av en opposisjon i fagbevegelsen som skal slåss 
mot EØS og EF. Det erinnaforen slik opposisjon, 
i samarbeid med andre deler av Nei-fronten, en 
alternativ faglig strategi i praksis vil bli utforma. 

EØS-avtalen har akkurat så stor betydning 
som vi har sagt. Dessverre var det sant: 

*Norsknøkkel-industri og energiressurser, bank 

og forsikring legges åpent for salg til utenlandske 
eiere. Norge har gitt fra seg muligheten til nasjo
nal kontroll, og det betyr at muligheten for å legge 
press på myndighetene gjennom aksjoner og opi
nion reduseres drastisk. Finn Kristensen kan hel
digvis for ham dessverre praktisk talt ingenting 
gjøre for å forsvare arbeidsplasser mot oppkjøp. 

Freia selges dyrt og krever svær inntjening 
for å lønne seg. Næringsmiddelindustrien er vur
dert som en av de aller mest utsatte industrigrei
ner. Alle kjenner formange eksempler. Resultatet 
av både utenlandske oppkjøp og den skjerpa 
konkurransen i det indre markedet vil bli en 
kraftig sentralisering i eierstrukturen gjennom en 
voldsom sammenslåings og nedleggingsbølge. Vi 
vil sitte igjen med en barbert industri som i enda 
mye større grad dirigeres fra styrerom utafor 
Norge. Uansett en eventuell annen politisk linje i 
en norsk regjering. Dette vil sette strammere 
rammerfor mulighetene for en alternativ politikk 
innafor dette systemets rammer. Med frie 
kapitalbevegelser vil også kapitalflukt fra Norge 
være en reell trussel, både fra internasjonal og fra 
norsk kapital. Resultatet kan istedet bli at arbei
dere og fagbevegelse blir pådrivere for krav om 
bedre betingelser for utenlandsk kapital. 

* Sosial dumping betyr egentlig at dårlige lønns 
og arbeidsforhold brukes til å skaffe seg billigere 
arbeidskraft enn konkurrenten og bidrar til å 
presse forholda nedover. I Norge er det mest 
diskutert i forhold til utenlandske arbeidsgivere 
med korttidsoppdrag i Norge, som bare vil være 
bundet av norsk lov, men ikke av avtaleverket. 

Dette er et problem som ikke lar seg stoppe 
ved lovgivning, selvom det sjølsagt er viktig hva 
slags lov det til slutt blir. Selv eventuell rett til 
almengjøring av tariffavtalene, slik mange LO
forbund har krevd, vil f.eks. bety sosial dumping 
innafor områder der minstelønnsoverenskomster 
gjør at den reelle lønna ligger langt over tariffen. 
Utenlandske arbeidere på minstelønn vil fungere 
som dumping i forhold til norske arbeidere med 
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sine tillegg. Hvis regjeringa velger løsningen med 
en nemnd som skal fastsette minstelønn, fratar de 
i praksis fagbevegelsen forhandlingsretten og gir 
makta til stat og arbeidsgivere. 

Men sosialdumping gjelderikke bare uten
landske arbeidsgivere med oppdrag i Norge. 
Skjerpa konkurranse i det indre markedet gjør at 
også i Norge er det de svakeste rettighetene som 
blir retningsgivende. Noe av det som har skjedd 
og skjer er at nye deler av arbeidsfolks arbeidsvil
kår åpnes somkonkurransefaktorer, som arbeids
tid og ansettelsesvilkår. Arbeidstida skreddersys 
til jobbene og fast ansatte unngås, slik vi så 
forsøkt på Tollpost. Gjennomført på en bedrift 
legges presset på de andre til det er vanlig praksis. 
Tollpost-streika var viktig som et signal om at 
denne prosessen må stoppes, men det krever at 
mange andre gjør det samme. 

I EF-landahar arbeidervernlovgivning som 
har stått i veien for slik konkurranse blitt endret i 
land etter land. Ikke som et resultat av EF
direktiver, men på initiativ av regjeringene i de 
enkelte land som konkurrerer om å legge forholda 
til rette for at kapitalen skal komme til dem. Nå 
står Norge for tur, med bl.a. endringer av arbeids
miljøloven: mer rett til å avtale nattarbeid, søn og 
helgedagsarbeid og overtid på den enkelte be
drift, svakere oppsigelsesvern, utvida rett til mid
lertidige ansettelser. Slike endringer gir mulighet 
for arbeidsfolk til å samle seg og slåss! Tapes 
denne kampen, er det svært vanskelig for arbei
dere på den enkelte arbeidsplass å stoppe utvik
linga. 

Denne prossessen har bidratt til å gjøre 
statens rolle tydeligere. Stat og regjering går i 
spissen for å endre rammevilkåra for kapitalen, å 
svekke arbeidsfolks rettigheter. Kleppeutvalgets 
innstilling er et annet eksempel. For å styrke 
konkurranseevnen skal lønnsnivået ned, 
trygderettighetene svekkes og arbeidsmarkedet 
bli mer "fleksibelt". Haagensen går god for dette 
mot luftige løfter om sysselsetting; fagbevegelsen 
skal bindes til en slik politikk. Når man bevisst 
fraskriver seg mulighetene for å styre økonomien 
påandremåtervedåknyttesegtilECUenogEFs/ 
Tysklands økonomiske politikk, blir det eneste 
som står igjen å konkurrere på lønn. Resultatet 
kan fort bli at også arbeidsfolk krever å få gå ned 
i lønn for å beholde arbeidsplassene. 

Kleppeutvalgets innstilling bereder grun-
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nen for at det i en gitt situasjon kan in øres en 
svenskepakke i Norge. Forandringene Vil nå ser er 
bare oppkjøringa. (Og ved siste korrek~ur er den 
første krisepakka kommet). I 

EØS-avtalen vil forandre Norge. Ettersom 
styringsredskaper, bosetting, nasjonal kontroll, 
faglige og sosiale rettigheter rammes blir det 
mindre å forsvare. Samtidig som det blir stadig 
færre til å forsvare det. I 
Arne Byrkjeflot skriver i en kronikk i MK: "Den 
delen av norsk næringsliv som er direkte bygd på 
nasjonal kontroll med ressursene våre, slik som 
landsbrukssamvirket, fiskesalgslagene og 
næringsmiddelindustrien vil gradvis måtte legge 
om hele sin virksomhet etter den nye situasjonen, 
internasjonalisere seg og da også få andre interes
ser. Det vil bli færre folk i de deler av Nbrge som 
har størst interesser av den nasjonale sjølråderet
ten." 

Derfor haster det med å si opp EØS-avtalen 
før forandringene har kommet for langt. Det vil 
være langt vanskeligere å reversere utviklinga. 

Også politisk endrer EØS-avtalen situasjo
nen. Nå vil argumentet om at vi må inn for å få 
innflytelse komme for fullt, vi har jo alle ulem
pene. 

Og behovet for å legge begrensninger på 
kapitalens frihet i det indre markedet, vil bli brukt 
til å argumentere for EF-unionen: Vi må inn for å 
styre kapitalen. 

Men EF-unionens styring dreier seg om å 
legge forholda til rette for kapitalen, slett ikke om 
å begrense friheten. (På samme måte er ikke 
problemet med DNA at det ikke vil styre kapita
len. DNA styrer som aldri før i retning iniernasjo
nalisering. Problemet er hva slags styri~g.) Jmf. 
en sentralbank som har traktatfesta forbJ d mot "å 
søke eller motta instrukse fra 
fellesskapsinstitusjonerellerorganer,framedlems
statenes regjeringer eller fra noen annen 
side."(artikel 107). I 

Kampen mot EF og for å komme ut av EØS 
står på ingen måte i motsetning til hverruidre. Økt 
forståelse for EF-unionens karakter \11 kunne 
skjerpe motstanden mot en EØS-avtale kom dri
ver oss stadig nærmere. Økt motstand mot EØS
avtalen vil gi folk mer konkret innsikt i va EF
medlemsskapet betyr til daglig. 

EØS-avtalen har dramatisk endra 
styrkeforholdet mellom arbeiderklasse og de 

Strategi for fagbevegelsen 

www.pdf-arkivet.no (2020)



folkelige kreftene på den ene sida og borgerska
pet i Norge på den andre. 

Til å møte denne situasjonen har vi en 
fagbevegelse som gjennom sin ledelse er bundet 
opp til DNA, borgerskapets viktigste parti i Norge 
og dets regjering. En fagbevegelse som bygger 
sin arbeidsform og sine spilleregler på samarbeid 
med kapital og stat, ikke på klassekamp. Og som 
derfor står maktesløs når arbeidsgiverne blåser i 
regelverket og går på offensiven eller når AP
regjeringa går i spissen for forverringene. 

Nei til EF/EØS-Opposisjonen i fagbeve
gelsen er voksende. Men den har ikke vært sterk 
nok til å slå gjennom DNA og LO-ledelsens 
dyktige taktiske spill: Først skulle en ikke disku
tere EF, for det var ikke på dagsorden før etter 
EØS. Så skulle en ikke diskutere EØS før forhand
lingsresultatet forelå. Da det endelig forelå, skulle 
det ikke diskuteres, fordi det ikke var noe å 
diskutere. Forøvrig var det akkurat da aktuelt å 
diskutere EF i AP p.g.a. APs årsmøter, så EØS
motstanderne i AP ble skvisa. Slik har en også 
stort sen manøvrert unna Nei til EØS og Nei til 
EF-vedtak på landsmøter i fagbevegelsen. 

Når det likevel ble tvunget fram en EØS
diskusjon, ble den rådende taktikken fra EF
motstanderne å stille krav til EØS-avtalen. Krav 
som allerede i utgangspunktet var uforenlige med 
avtalen. Tilsynelatende var LOs 15 krav et viktig 
og godt vedtak og grunnlag for protester mot 
LO-ledelsen. Men det kan diskuteres om det ikke 
i realiteten ble en sovepute som utsatte kampen 
om EØS-avtalen i fagbevegelsen og bare ga 
ledelsen litt mer bråk i den aller siste sluttfasen. 
Og taktikken med ikke åta standpunkt, men stille 
krav fortsatte etter at avtalen forelå. Nå til regje
ringa 

EØS-motstanden begynte å løsne på slut
ten, oljedirektivet, energidirektivet og sosial dum
ping gjorde sitt, og oljearbeiderne gikk i spissen. 
Dette er et godt utgangspunkt for oppgava vi står 
overfor: Hvordan utvikle en slagkraftig EF/EØS
opposisjon i fagbevegelsen? Breiere mot EF enn 
mot EØS, men med motstanden mot både EF og 
EØS som kjerne. 

En slik opposisjon vil samtidig i praksis 
kunne være en viktig drivkraft i å utvikle en 
alternativ strategi til DNA/LO-ledelsens linje. 

Noen viktige oppgaver: 
1. En slik opposisjon må være villig til å ta 
konfrontasjon med regjeringa og med LO-ledel
sen. Trolig vil Haagensen og co legge seg på en 
dobbeltlinje: Nå må vi tone ned EF-spørsmålet 
foran APs valgkamp og vente (igjen og igjen) på 
forhandlingsresultatet. Gro lover at forhandlin
gene skal sikre oss en nasjonal kontroll vi allerede 
langt på vei har fraskrevet oss, slik de kjørte 
varige særordninger sm beroligelse foran EØS
forhandlingene. Samtidig vil LO-ledelsen 
argumentere aktivt for at vi må inn for å påvirke, 
inn for å kontrollere kapitalen. 

Denne taktikken må ikke få legge premis
sene. EØS/EF -motstanderne må reise både Nei 
til EF og Ut av EØS til vedtak flest mulig steder, 
uten betingelser og eventuelle krav til EF-med
lemskap. I tilleggkommer kampen mot de enkelte 
EF-direktivene som skal vedtas i EØS-rådet, mot 
norske lovtilpasninger og mot konkrete konse
kvenser av avtalen. 

l.mai må brukes til å reise parolene Nei til 
EF og Ut av EØS. Det må føres politiskkamp mot 

·. APs forsøk på å tone ned EF-spørsmålet, fordi vi 
må stå sammen mot arbeidsløsheten. 

Trolig vil det bli uenighet om Ut av EØS. 
Det vil bli sagt at vi nå må konsentrere oss om Nei 
til EF og få LO-kongressen til å si Nei til EF, EØS 
vil snevre inn fronten. Men det er, slik jeg har 
argumentert for her, både nødvendig og mulig å 
slåss både mot EF og EØS, slik mange har gjort 
ved tidligere l.mai-arrangement 

2. Motstanden mot EF og EØS må bygges på at 
arbeidsfolk har felles klasseinteresser, og gå imot 
organisasjonssjåvinisme. Det betyr samarbeidmed 
EF/EØS-motstandere i YS og AF, blant arbeids
løse og uorganiserte. 

Samarbeid må bygges opp nedenfra mel
lom klubber, foreninger, enkeltpersoner på tvers 
av bransjer og sammenslutninger. Det er viktig å 
unngå at den organiserte motstanden begrenser 
seg til å bli en mellomplansbevegelse. På store 
arbeidsplasser bør det vurderes å lage Nei til EF
gruppe for å gi rom for mer aktivitet. 

En bør unngå argumenter mot lovgivning 
om sosial dumping som bygger på at det er viktig 
å hindre at uorganiserte får nyte godt av rettighe
ter fagbevegelsen kjemper fram. Fagbevegelsens 
mål må være å kjempe for hele arbeiderklassens 
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interesser; dårlige forhold for uorganiserte pres- . 
ser forholda nedover for alle. 

Istedet bør en lære av Tollpost-arbeidernes 
behandling av uorganiserte dagarbeidere og ar
gumentasjon om alles rett til et menneskeverdig 
arbeid. 

3. Skal EF-kampen vinnes i fagbevegelsen, må 
hele motstanden legge stor vekt på konsekven
sene for kvinner. Kampen for kvinnelønna står 
skarpt imot Kleppeutvalgets EF-tilpasning, der 
norsk lønnsnivå skal ned på nivået til dem vi 
handler med. Spesielt er det de lave lønningene 
som er for høye. Moderasjon i 10 år på slike 
premisser, gir ikkeromfor heving av kvinnelønna. 

Kampen om arbeidstida kommer så smått 
på dagsorden igjen. Frakvinner og fra menn, både 
på grunn av kampen mot omgjøring av hele 
stillinger til deltid og den store arbeidsløsheten. 
Kampen for 6 timersdagen står i klar motsetning 
til EF-tilpasningens fleksibilitet. 

Forsvaret av offentlig sektor dreier seg 
både om arbeidsplasser, arbeidsforhold, offent
lige tjenester og trygderettigheter, først og fremst 
for kvinner. Dette er indirekte virkninger, mer 
enn virkninger av bestemte direktiver og har 
derfor lett for å falle utenfor argumentasjonen. 
Samtidig er det nettopp denne utviklinga av en 
hardere hverdag mange kvinner er redde for. En 
viktig oppgava for motstanden er å gi kvinner 
støtte til å stole på sine egne erfaringer og følelser 
opp mot maktas propagandakvern. Slik kan usik
kerhet for framtida snus til aktivitet. "Stol på din 
egen skepsis!" er en god parole. 

4. Kampen mot EF/EØS må knyttes til de kon
krete kampene som pågår. Spesielt må det reises 
kamp mot forsøka på å endre rammebetingelsene 
for kapital og arbeidsgivere, som endringer av 
Arbeidsmiljøloven og konsensus-kampanjer ala 
Kleppe som baner veien for svenskepakker i 
Norge. 

5. Det er helt nødvendig å alliere seg med andre 
folkelige bevegelser. EF-motstanden i fagbeve
gelsen må videreutvikle kontakten med bønder 
og miljøbevegelse, og ta opp organisert kontakt 
med kvinnebevegelsen, den anti-rasistiske og anti
imperialistiske bevegelsen. 
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6. Nei til EF er en anti-rasistisk organisasjon. 
Opposisjonen i fagbevegelsen må aktivt & kjempe 
rasisme i egne rekker, og ta aktiv kamp mot alle 
argumenter mot EF som kan ha snev av rasistisk 
grunnlag. Dette er spesielt viktig fordi det er et 
beklagelig faktum at det fins rasistiske strømnin-
ger i unionsmotstanden i flere land I 

Vi er ikke mot at det kommer utenlandske 
arbeidere til Norge; vi er mot at de får dårlig lønn 
og brukes til å dumpe lønns- og arbeidsforhold. 

EF-motstanden må ta sikte på å utvikle 
aktivt samarbeid med arbeidere fra andre land i 
Norge. Heller ikke i fagbevegelsen bør EF/EØS
motstanden være en hvit bevegelse. 

7. Kapitalen er internasjonal, enda mer idag enn 
tidligere. Arbeiderbevegelsen er internasjonal; 
dette brukes i dag av sosialdemokrater som argu
ment for å gå inn i EF og slåss der. Og dclt brukes 
mot betydningen av den nasjonale sjølråtleretten 
som vern mot at imperialistiske stormakter kan 
gjøre hva de vil. Reiulf Steen bruker sin "marxis
tiske" økonomiske tilnærming til å redusere 
klassekampens, politikkens og statsmaktas be
tydning til null. 

AP og Jagland argumenterer 
eurosjåvinistisk for EF: det er Europa og EF som 
skal eksportere demokrati og økonomiskutvik
ling til resten av verden. Mens realiteten er ek
sport av verdensbankens politikk med kutt i 
subsidier på matvarer og i offentlige tjenester. Vi 
skal inn og "slåss sammen med arbeiderltlassen i 
Europa", gjennom organisasjoner av tyAe Euro
LO, for at EF skal blisupermaktsomkonkurrerer 
ut Japan og USA, en konkurranse som fullstendig 
skviser landa i 3.verden. I 

En virkelig internasjonal arbeiderbevegelse 
må bygges opp nedenfra gjennom kontakt mel
lom arbeidsfolk på grunnplanet. Dette er en van
skelig og langvarig jobb og vil ta mange former. 
Og den kan ikke begrenses til Europa i en situa
sjon der de multinasjonale konsern har dattersel
skaper over hele verden og gjeme vil utnytte 
eurosjåvinisme til å splitte og herske. 

Noen mulige innfallsvinkler til et likt ar-
beid kan være: I 

* Støtte til arbeidsfolk i konflikt slik det 
bl.a. ble gjort i gruvearbeiderstreiken i Ehgland. 
Gradvis oppbygging av en kontaktliste ov~r klub
ber/foreninger som har støtta ulike internasjonale 
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aksjoner. Slik vi har bygd opp kontaktlista i 
Norge. 

* Samarbeid med utgangspunkt i 
kvinnefaglige nettverk. 

*Samarbeidmed utgangspunkt i et kon
sern. Det er svært vanskelig fordi det som regel 
må jobbes 4tenfra og nedenfra. Men det gjøres i 
noen internasjonale storkonsern rundt et lite 
nyhetsbrev. 

* Samarbeid med utgangspunkt i en bran
sje, utfra alt fra felles aksjoner til f.eks.studieturer 
arrangert av fagforeninger. 

Jeg tror alle disse og flere til vil være 
nødvendig om det skal være mulig å nå fram til 

felles aksjoner og krav, små og store. 
Arbeiderbevegelsen ble i sin tid bygd opp 

rundt kravet om 8 timersdagen. Trolig vil en 
internasjonal bevegelse påny måtte bygges opp 
rundt grunnleggende krav om retten til ei lønn å 
leve av og en arbeidsdag å leve med, nb! både for 
kvinner og menn. Supplert med sosial trygghet 
for alle og et miljø som bevarer jorda. 

Motstanden mot EF og EØS i fagbevegel
sen må også ta denne sida av jobben alvorlig. 

Forfatteren av denne artiklen, Siri Jensen, er 
faglig sekretær i AKP. Hun er med i sentralstyret 
i AKP og medlem av Rød Valgallianse 
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Strategi for fagbevegelsen -
Ikke inn i EF for å kontrollere kapitalen, men ... 
Av Olav Boye 

27.-28. august 199.0 vedtok LOs representant
skap, 15 LO-krav til EØS-forhandlingene. For
handlingene er avsluttet, Stortinget har med det 
nødvendige flertall godkjent EØS-avtalen. En 
oppsummering av de 15 LO-kravene viser at 
maksimalt 1 av kravene er innfridd. De 14 andre 
er ikke innfridd. På tross av dette godkjenner et 
nytt representantskapmøte, 22. juni 1992, EØS
avtalen og ga Regjeringa klarsignal til å sette 
punktum for den økonomiske tilpassing til EF. 
Denne prosessen har allerede rasert næringsliv, 
arbeidsplasser og økonomi. Dette er bare begyn
nelsen. 

Det er grunnlag for å kalle dette for et svik fra LOs 
ledelse og de faglige tillitsvalgte som har gått inn 
for avtalen, spesielt er det grunn til å stille spørs
målstegn ved de som er for EØS-avtalen, men 
mot norsk medlemskap i Den Europeiske Union. 
Vi må ikke trekke i tvil at EØS-avtalen bare er en 
overgangsordning til fullt medlemskap. Et mid
lertidig B-medlemskap hvor vi må godta 
Romatraktaten med de fire friheter, fri bevegelse 
av kapital, av varer, av tjenester og personer/ 
arbeidskraft. 

Romatraktaten er verdenshistoriens første grunn
lov som er basert på kapitalens rettigheter, ikke 
på borgernes rettigheter. Hele hensikten med 
Romatraktaten, Enhetsakten om Det indre mar
ked, Maastrichts-avtalen om Den Europeiske 
Union, er et Europas Forente stater. Her er det 
kapitalen og markedskreftene som skal råde, med 
tilsvarende mindre makt til de faglige organisa
sjonene. Vi vil oppleve en kraftig redusert innfly
telse for fagbevegelsen og arbeidsfolk, og tilsva
rende økt innflytelse for NHO, arbeidsgivere, 
aksjeeierne og spekulantene. For å si det i sosia
listisk språkbruk, mer makt til Kapitalen og min
dre til Arbeid. For oss i arbeiderbevegelsen er 
dette et skritt i gal retning, vekk fra vår visjon om 
et sosialistisk samfunn innenfor økologiske ram
mer. 

Vi står overfor store utfordringer på det globale 
plan. Vi vet at fundamentale økologiske systemer 
ødelegges fordi menneskene ikke er villig til å 
tilpasse sine virksomheter til en bærekraftig ut
vikling. Ozonlaget tynnes ut. Drivhuseffekten 
skaper store klimaendringer. Ørkenområdene er 
på frammarsj. Regnskogen hugges ned. Overbe
folkning, sultkatastrofer, krig og gjeldskriser. De 
rike landene blir rikere og forbruker stadig mer, 
mens de fattige landene forbruker og ødelegger 
sine ressurser og blir fattigere og fattigere. 

Det er en sammenheng mellom økonomisk vekst, 
bruk av naturressursene, vårt forbruk, og belast
ningen på den økologiske balansen. Vi kan ikke 
fortsette dagens økonomiske vekst og den skjeve 
fordelingen av våre ressurser. Vi må ta hensyn til 
de grenser vårt miljø setter. Vi vet at endringene 
i det globale miljø påvirker oss alle. Det aner
kjente World Watch-Institutt hevder at vi alle
rede er for seint ute for å hindre de enorme og 
uerstattelige skadevirkningene. 

Hensikten med EF er å skape en europeisk, 
økonomisk supermakt, som kan ta opp kampen 
mot USA og Japan, om markeder og profitt. EF
Kommisjonens egen Cecchinerapportmalerfram 
en kapitalistisk visjon med oppskrift på hvordan 
dette skal gjennomføres.Effektivisering, rasjona
lisering, nedleggelse av virksomheter, færre og 
bedre utdannet ansatte, større lønnsforskjeller, 
større frihet for næringslivet og økt konkurranse. 
En forutsetning for at Det indre marked skal bli en 
suksess er at en fåren konsekvent gjennomføring, 
hvor ingen forsøker å ta nasjonale hensyn eller 
beskyttelse av nasjonale virksomheter. Her skal 
markedskreftene få herje fritt, hvis ikke vil det gå 
ille for våre europeiske kapitalister. 

GeneralsekretærTyszkewicz, i UNICE, den eu
ropeiske arbeidsgiver-organisasjonen, sier det i 
klar tekst: Arbeidsgiverne må være konkurranse
dyktige på verdensmarkedet og trenger derfor 
maksimal fleksibilitet og reaksjonshastighet. De 
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ønsker derfor mest mulig desentralisering og 
deregulering. Vi må få eksperimentere med ar
beidstider og arbeidskontrakter uten å bli hindret 
av EF-lovgivningen. De nye formene for industri
elle relasjoner i Europa må formes gjennom na
turlig utvikling, ikke med direktiver, uttrykte 
generalsekretæren. 

Det er ledende representanter fra de nasjonale 
selskapene som i sin tid tok initiativet til kull- og 
stålunionen, senere Roma-traktaten og 
Enhetsakten. I 1970-åra hadde anstrengelsene 
for å skape et felles indre marked for Vest
Europas storindustri stoppet opp. Direktørene 
var utålmodige. Profittratene hadde stoppet opp. 
Det var behov for tiltak for å stå sammen i mot 
angrepene fra Asia og USA. 

De europeiske storselskapenes problemer er at de 
er for små og at de hemmes i sin ekspansjon. 
Denne situasjonen ville storselskapene ut av, men 
politikerne var handlingslammede. Kapitalistene 
tok saken i egne hender. De nasjonale reglene for 
styring av kapital og arbeidsplasser måtte avvi
kles, og erstattes av nyliberale, markedskrefter. 
Arbeidslivets lover og avtaler måtte avvikles eller 
reduseres. De krevde at skattene måtte senkes og 
offentlige utgifter skjæres ned. Sosiale ordninger 
måtte nedbygges og privatiseres. "Hvis vi skal 
vente på våre regjeringer må vi vente lenge", sa 
Phillipssjefen Wisse Dekker, "industrien må ta 
initiativet. Det finnes ingen annen vei." 

I 1983 dannet 27 av Europas mektigste direktører 
en utenomparlamentarisk kamporganisasjon for 
å fremme en nyliberal omstrukturering av Vest
Europa, European Roundtable Of Industrialist. 
Initiativtakere var EF-kommisjonens Davignon 
og Fiatsjef Agnelli. Volvosjef PehrGyllenhammer 
ble utpekt til formann. Inspirasjonen kom fra 
USA. Der hadde monopolkapitalistene også sitt 
Roundtable for å omforme samfunnet ennå bedre 
til sine interesser. 

Det første ERT gjorde våren 1983 var å forfatte 
et krav til EF om viktigheten av harmonisering av 
lovverkene om kapitalbevegelse og aksjeselska
per, miljøbestemmelser, - forhold som påvirker 
eller skapte problemer for et fritt næringsliv. En 
slik harmonisering måtte ikke bare være i EGF, 
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men også for EFTA-området, mente ERT. Eu
ropa 1990 var navnet på planen. Etter oe bear
beiding ble dette vedtatt av EFs orgader i 1985 
som EFs hvitbok. EFs viktigste endring var at 
starttidspunktet for det indre marked bl I flyttet til 
utgangen av 1992. 

I desember 1984 presenterte ERT sitt neste pro
gram, Missing Link, for å lenke Europa sammen 
med mer asfalt og betong. Tunnel ver den 
engelske kanal, nye jernbanestreknmger og 
høyhastighetstog, motorvei fra Oslo till[amburg, 
var blant prosjektene som skulle legge det til rette 
for det indre markedet. I 

Et nettverk av motorveier var en forutsetning for 
færre produsenter og underleverandører. Det ville 
lette overgangen til det japanske "Just-In-Time" 
systemet i produksjonen. Her var de~ mulig å 
vinne konkurransefordeler gjennom mitldre lager 
og raskere transporter. Senere kom det en rekke 
nye ERT-rapporter med forslag om å bedreinfra
strukturen. Slike forslag er viktig bidrag til økt 
profitt. 

I 1986 presenterte ERT en konkret plan for 
europeisk omstrukturering etter storkapitalens 
og markedkreftenes modell. Making Europe 
Work. Noen av hovedpunktene var: 
Markedstilpassende lønninger, lovbestemte 
minstelønninger og sentrale lønnsavtaler kal bort. 
Lønnsforskjellene skal økes. Den va.ri spesielt 
viktig å få ned lønningene til unge arbeidere. 
Svekke stillingsvernet, med ulike former for 
ansettelseskontrakter. Avskaffe 
normalarbeidsdagen, med mer fleksible arbeids
ordninger. Direktørene beklaget seg over høye 
lønninger og de store offentlige utgiftene. "De 
sosiale utgiftene i Europa er som prbsent av 
lønnsutgiftene lønnskostnadene omkrin! dobbelt 
så store som hos våre konkurrenter i 1apan og 
USA," mente Wisse Dekker. Han krevo.e at po
litikerne skal "kvitte seg med regler og fotskrifter. 
En må redusere på den sosiale trygghetbn." 

I oktober la ERT fram en rapJ ort om 
telekommunikasjonene, - Clearing The tlines. De 
kom med en plan foren europeisk mon erler union 
. Fram til mai 1990 hadde ERT pubiisert 14 
rapporter og program, i tillegg møter de i EF-
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utvalg som jobber med utdanning, forskning, 
industri, ungdomsspørsmål, - ja alt som står på 
dagsorden i EF, eller skal vi heller si, - som ERT 
har satt på dagsorden. De store selskapene har 5-
6000 såkalte lobbyister som med store økono
miske midler følger opp sine rapporter, program 
og krav. Ekspertene på EF hevder at den virkelige 
makten i EF ligger hos ERT og deres maktappa
rat. 

Norge er ikke medlem av EF og EØS-avtalen skal 
først trekk i kraft fra 1. januar 1993 (nå utsatt). 
Ingen er i tvil om at norske myndigheter fra 1972 
til i dag målbevisst har tilpasset norsk næringsliv 
og økonomi til EF-systemet Uansett Regjering 
har et statssekretærutvalg samordnet strømmen 
av EF-direktiver og forordninger med norsk lov
verk. Vi er derfor et EF-likt samfunn. Vår 
strategidebatt må være hvordan vi skal hekte oss 
av denne tilpassingsprosessen. Hvilke muligheter 
har vi? Hva vil det koste oss? Har vi noe valg? 

Dynamikken i EFs utvikling er stadig større kon
kurranse, økt frihandel, redusering av de faglige 
rettighetene, økt produksjon og forbruk av varer 
vi egentlig ikke har behov for. Det er av stor 
betydning at vi kan informere om maktstrukturen 
i EF og hva EF/EØS vil bety for oss alle. Det er 
viktig av vi klarer å overbevise om at 
tilpassingsprosessen ikke er skjebne bestemt, men 
politiske beslutningerfra de store storselskapene, 
gjennom en lydig og udemokratisk EF-kommi
SJon. 

EFs grunnleggende ideologi om større makt til 
kapitalen og et liberalt, markedstyrt samfunn, er 
på kollisjonskurs med de globale utfordringene vi 
står overfor. Økt utbygging, økt produksjon, økt 
forbruk er ikke svarene på menneskehetens stør
ste utfordring, - å skape et globalt samfunn i en 
økologisk balanse og sørge for at den forblir i 
økologisk balanse. 

Drømmen om et sosialdemokratisk Europa innen
for rammen av Roma-traktaten er en umulighet 
Drømmen om Europa kan derfor ganske snart bli 
et globalt mareritt Den europeiske Union er ikke 
en slags fagforening, men en statsdannelse som vil 
sementere en internasjonal kapitalisme, som en 
annen europeisk fører drømte om tusenårsriket. 

ERTs programforslag blir virkelighet over hele 
linja. Gjennom den europeiske utviklingsbanken 
ERBD, skal de erobre Øst-Europa. Den skal 
spille samme rolle som Marshallhjelpa gjorde 
etter 2. verdenskrig. Vår strategi for å slå tilbake 
kapitalkreftene i Europa må derfor også omfatte 
Øst-Europa. Hvilke redskap og organisasjon har 
fagbevegelsen i Vest-Europa eller i et samlet 
Europa. Den vestlige faglige internasjonale FFI er 
en kaldkrig-organisasjon og har store problemer 
med å tilpasse seg den nye situasjonen. Det er 
riktig å si at kapitalkreftene befester sin sterke 
stilling i Europa, mens fagbevegelsen står stadig 
svakere og mister troverdighet og tillit, og der
med oppslutning. 

Det neste spørsmålet blir hvilke muligheter vi har 
for å finne politiske allianser som kan spille en 
rolle sammen med fagbevegelsen. Den Sosialis
tiske Internasjonalen til sosialdemokratene er ikke 
noe alternativ. De spiller stort sett en reaksjonær 
rolle sammen med ERT og de store selskapene. 
Vimåinnrømmeatviharfåogliteinnflytelsesrike 
medspillere. Venstresida er splittet og i noen 
tilfeller dominert av restene etter de Moskva-tro 
kommunistene. Økt arbeidsløshet, større sosiale 
forskjeller, flere fattige også i vår verdensdel, -
resultatene av den vulgærkapitalismen som feier 
over Europa, kan skape grobunn for nye krefter 
og nye allianser. Hvilke bidrag kan vi komme med 
i en slik utviklingsenario? 

Det er mange som hevderat utviklingen i EF/EØS 
er en forflytning av beslutninger fra folkevalgte 
organer i nasjonalstatene til et lukket og udemo
kratisk EF. En kan like gjeme hevde at det er en 
utvikling fra folkevalgte organer til markedet. I 
EF snakkes det mye om at avgjørelsene skal tas på 
det lavest mulige plan. Samtidig hevder EF
kommisjonens president Jacques Delors at det vil 
komme som et sjokk på medlemmene i de nasjo
nale parlamentene når det går opp for dem at 
innen de neste årene vil 80% av alle økonomiske, 
sosiale og skattetekniske lovgivningene komme 
fra EF og ikke fra medlemslandenes 
nasjonalforsamlinger. 

Når en skal vurdere EF-medlemskap eller tilknyt
ning til EØS-avtalen må en ikke bare vurdere 
paragrafer og direktiver, men også se på de 
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politiske, sosiale og økonomiske følgende av . 
tilpasningen. Det blir hevdet at skatte- og avgifts
politikken ikke er en del av EØS-avtalen. Det bør 
være udiskutabelt at et system basert på økt 
konkurranse, større frihet til næringslivet og krav 
om større profitt, fører til at skattenivået synker, 
den offentlige sektor nedbygges og at arbeidsgi
veravgiften reduseres eller tas vekk, vil rasere 
vårt velferdssamfunn og Folketrygden. Def ørste 
skrittene er allerede tatt av norske myndigheter. 
Inflasjon er viktigere enn arbeid til alle. Slik kan 
vi fortsette. 

Både EF-medlemskap og EØS-avtalen vil bety at 
vi fullt ut må rette oss etter EFs Romatraktat, med 
fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidsfolk. 
Vi må også rette oss etter de 1.500 direktiver som 
EF har vedtatt og de direktiver som senere vil bli 
vedtatt. Norge har en frihandelsavtale fra 1973, 
som gir oss tollfrihet til EF for alle industrivarer. 
Det er derfor ingen økonomiske argumenter for å 
velge en EØS-avtale eller medlemskap i forhold 
til frihandelsavtalen. 

Det har vært hevdet at vi trenger EØS-avtalen for 
å unngå antidumping fra EF-land. Det vil si at 
norske bedrifter har blitt beskyldt for å underprise 
varene sine på EF-markedet. Norsk industri har 
blitt møtte av 7 antidumpinganklager siden 1979. 
I fire tilfeller har norske produsenter inngått 
minsteprisavtaler med EF. Norske bedrifter har 
aldri blitt ilagt antidumpingtoll. EØS-avtalen skal 
angivelig løse dette "problemet" for alle varer 
bortsett fra fiskeprodukter. 

Til gjengjeld må vi akseptere EFs 
konkurranseregler. Det fratar oss retten til å drive 
med faste støtteordninger til virksomheter i dis
triktene. Det kan bety at våre eksportnæringer 
som er basert på billig energipriser kan bli møtt 
med antidumpingtiltale på grunn av at dette er 
konkurransevridning. 

Uavhengig av EØS-avtalen eller EF-medlemskap 
pågår et samarbeid for felles standarder på pro
dukter. Det samme gjelderfor forskningsamarbeid 
i Europa, som pågår utmerket på tvers av EFs 
grenser. Også på andre områder er det mulig å ha 
et godt samarbeid, uten for nær tilknytning til EF. 
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I stadig økende grad ser vi at utenlandsk , interes
ser kjøper opp norske virksomheter. D9t er ikke 
for å utvikle virksomheten og sikre arbeidsplas
ser, men først og fremst for å slakte virksbmheten 
og kvitte seg med en konkurrent. EØS-a 

I 
talen vil 

øke mulighetene for slik slakting av n@rske ar
beidsplasser. Avtalen bygger på fri flyt ~ kapital 
mellom EØS-landene, noe som gir fritt am for 
slik virksomhet. For det andre fordi EF krever at 
vi må fjerne våre nasjonale konsesjonslover, som 
stillerutenlandske interesser i en særstilling. Gjen
nom hele dette århundre har våre politikere brukt 
konsesjonslover for å sikre nasjonale interesser, 
noe som også har vært de fagorganisertes inter
esser. EFs oljedirektiv er en del av dettJ bildet. 

I 
De siste 20 åre har departementet behandlet ca. 
2.500 konsesjoner. Av disse er 20 blitt avslått 
Etter som tilpassingsprosessen har gått sin gang 
har færre og færre søknader blitt av~lått. Vi 
kjennerrekken av bedrifter som er blitt bdrte. Den 
eneste som har fått avslått konsesjonsøknaden de 
siste åra er ABBA,somvillekjøpeopp Vesterålen 
Hermetikkfabrikk. Det var der en tillitsvalgt tok 
med seg en viktig del av det tekniske utstyret og 
nektet å gi den fra seg. En enkel og grei strategi 
som vi andre kan lære av. I dag er denne bedriften 
eid av norske interesser som vil fortsette virksom
heten på Sortland. Det er ganske grovt å hevde at 
konsesjonslovene ikke lenger har noen betyd
ning. Det er ikke lovene det er noe galt med, - det 
er de som er satt til å ivareta våre interesser det er 
noe galt med. 

I juni 1990 avskaffet den borgerlige regjeringa de 
gjenværende 
reguleringene av valutastrømmen ut og inn av 
landet. Norge har gjennomført fri flyt av kapitla i 
god tid før EØS-avtalen eventuelt treri kraft. For 
de som lever at å flytt penger åpner det seg en helt 
ny verden. I dag er derfor norsk økonomil knyttet 
til EF som om vi var medlem I 
Denne "frigjøringsprosessen" er frigjøring fra 

folkevalgt styring. Noen av oss trodde a fagbe
vegelsens mål var å gjennomføre økonomisk 
demokrati. I stedet har de folkevalgte gi opp for 
markedskreftene og kapitalen. Dette er et vorlig 
tilbakeskritt for fagbevegelsen. 
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I EF og innen EØS-området skal kapitalen få 
herje fritt. En direktør for International Business 
Center ved Norges Handelshøyskole i Bergen har 
sagt det klart: "Vi kan vente en fusjonsbølge vi 
aldri har sett maken til. En utflytting av norsk 
produksjon til billigere land i EF/EØS, noe som 
vil føre til stor arbeidsløshet i vårt land." Etter 
"frigjøringa" av kapitalen i 1990 hadde vi føl
gende status: De 10 største konsernene hadde 
etablert 13.000 nye arbeidsplasser i utlandet mens 
de har nedlagt 3.500 arbeidsplasser her hjemme. 
Det året hadde de samme selskapene 26 milliarder 
kroner i overskudd. I dag er flere av disse selska
pene ned for telling. Kan internasjonaliseringen 
være årsaken. 
Rystelsene i den internasjonale finansverden i 
disse dager henger nøye sammen med utviklinga 
mot Det indre marked fra 1. januar 1993. De 
endringene det fører med seg i den europeiske 
økonomien er de største siden 2. verdenskrig. EF 
har 40% av den industrielle verdens arbeids
styrke, men 60% av industrilandenes arbeidsløse. 
Rekonstruktureringa av industriselskapene i EF
landa på grunn av det indre marked kan bety at EF 
får 80% av de arbeidsløse. 

EFs indre marked innebærer at spillereglene for
andres dramatisk. Storbedrifter som har dominert 
sitt hjemmemarked blir plutselig stilt overfor en 
helt ny konkurransesituasjon. Derfor har EF alt
for mange produsenter av alt mulig, påstår noen 
økonomer. Europa har22 flyselskaper, 12 bilpro
dusenter, 36 merker av babymat, 225 produsen
ter av kjøkkenutstyr, osv. Fra og med 1993 skal 
det bli en annen dans. lover EF-strategene. 
Storselskapene er allerede igang med å forberede 
seg. De som ikke henger med vil død, er det blitt 
lovet. 

Blant de som sliter er nederlandske Philips. På 
grunn av det indre marked trenger de ikke å 
produsere i så mange land, og konsentrerer derfor 
produksjonen i de fabrikkene som er mest effek
tive og lønnsomme. Philips har på den måten 
fjerna 20% av sine ansatte - 47.000 jobber. Alli
kevel klaret de knapt å gå i pluss. British 
Telecommunications har kvitta seg med 170.000 
jobber siden privatiseringa i 1984, mens 17 milli
arder er investert i moderne teknologi. 

La oss se på et konkret eksempel for et lite 
lærestykke på politisk håndverk fra representan
ter fra Arbeiderpartiet, som 17 oktober gikk inn 
for EØS-avtalen i Stortinget. Gjennom denne 
avtalen forplikter vi oss til å følge EFs politikk, 
bl.a. ved å foreta offentlige innkjøp hos den 
produsenten som kan levere til den lavest prisen·. 
Vi som er skeptiske til EØS-avtalen har til stadig
het pekt på de problemer som vil oppstå på grunn 
av EF-tilknyttinga. 

De som står bak gjennomføringa av EØS-avtalen 
og Det indre marked hevder at det er for mange 
produsenter av alt mulig. I en artikkel i Internatio
nal Business Week, sier ABB-sjefen i Tyskland, 
at ABB-konsernet kommer til å legge ned fabrik
ker over hele Europa i år(92) og til neste år. Noe 
å merke seg for de som fortsatt jobber i ABB her 
hjemme. ABB Strømmen lever av å levere loko
motiver til NSB. V ed siste anbudsrunde på 10 nye 
lokomotiver gikk ordren til tyske Krupp i stedet 
De kunne levere for flere millioner billigere enn 
Strømmen. 

I EFs egen Cecchinirapport blir det påpekt at det 
er for mange produsenter av lokomotiver i Det 
indre marked. I løpet av en periode skal antall 
fabrikanter falle fra 16 til tre eller fire. Det vil gi 
billigere lokomotiver og bedre bruk av teknolo
gien. Det forutsetter en omlegging av offentlig 
innkjøpspolitikk, heter det på side 56 i den norske 
utgaven av Cecchinirapporten. 

Det er i lys av denne utviklinga i EF/EØS at vi må 
se NSBs innkjøp av lokomotiver fra Krupp i 
Tyskland. Det er bare en naturlig følge av at vi 
skal være med i EØS. En gruppe stortingsrepre
sentanter bl.a. fra Arbeiderpartiet har tatt kampen 
opp mot Krupp og NSB. I en kraftig henstilling til 
samferdselsministeren og næringsministeren ba 
de om at lokomotivkontrakten må gå til Strøm
men isteden for til Krupp. 

Hvordan kan det ha seg at disse 
arbeiderpartifolkene går inn for EØS-avtalen på 
fredag, og tirsdag i uka etter går de mot følgende 
av avtalen. Hvis NSB skulle kjøpt lokomotivene 
fra Strømmen ville det ha vært brudd på EØS
avtalen og Krupp kunne tatt saken opp i EF
domstolen hvor NSB ville tapt med glans. Det er 
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viktig for oss alle å forsøke å se følgende av vår. 
politiske handlinger, - i hvertfall et par uker. 

I forbindelse med gjennomføringa av Det indre 
marked i EØS-området, er det stor enighet om at 
fri bevegelse av arbeidskraft vil føre til 
sosialdumping. Det vil si at utenlandske arbeids
takere kommer til Norge og utfører arbeid på 
lønns- og arbeidsvilkår som er vesentlig dårligere 
enn de norske. Matkforholdene mellom arbeid og 
kapital forskyves dramatisk ved at vi tiltres EØS
avtalen og dermed Roma-traktatens grunnleg
gende prinsipper om større frihet for næringslivet 
og markedskreftene. 

For den organiserte arbeiderklassen avgjøres 
lønns- og arbeidsvilkår gjennom nasjonal lovgiv
ning og sentrale og lokale tariffavtaler. De sen
trale og lokale avtaler skjer gjennom forhandlin
ger mellom partene og resultatene er avhengig av 
styrkeforholdet mellom arbeidere og arbeidsgi
vere. Det indre markeds betingelser og 
massearbeidsløsheten svekker fagbevegelsen i 
slike forhandlinger, noe vi ser også i dag. 

EF-kommisjonen avga 12. desember 1991 en 
erklæring om rimelig og rettferdig lønn, basert på 
Det sosiale Charter og dets handlingsprogram. 
En oppfordrer medlemslandene til å; øke åpenhe
ten om lønnsstrukturen, høyere lønn gjennom økt 
produktivitet, rninstenivåer for rettferdig lønn, 
økt utdanning og opplæring, oppmuntre til en 
oppvurdering av tradisjonelle lavtlønnsyrker. 
Dette er en helt uforpliktende erklæring og en 
kommer ingen vei med å trekke denne til EF
domstolen hvis en skulle mene at en er å finne i 
lavtlønnsgruppene. Fagbevegelsen har ingen er
faringer med at oppfordringer gir oss "rimelige og 
rettferdige lønninger". 

EF-kommisjonen jobber med et direktivforslag 
om "Grenseoverskridende arbeid". Fra dette for
slaget er det ett omstridt unntak, om at medlems
landene bare har plikt til å følge direktivet før etter 
3 måneder. Så vidt vi veterdettefortsattkasteball 
mellom lobbyister og kommisjonen. Her har vi 
ennå et direktiv som vil bli tredd nedover hodene 
på oss, etter at en eventuell EØS-avtale har trådd 
i kraft 
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Disse forholdene vil gi arbeidskraftspekulanter, 
eller eiere av vikarbyråer, store muligheter til å 
manipulere med jobber og arbeidsvilkår, mens de 
sjøl sitter tilbake med fortjeneste på sla earbei
det Det er ikke så lange siden vi hadUe noen 
arbeidsfolk fra Indonesia som jobba for p kroner 
timen i Trøndelag. Er dette bare begynnelsen. Vil 
vi få NIS-tilstander i hele arbeidslivet? 

Rett før ferien i 1992, sendte kommunaldeparte
mentet ut et forslag til Lov om fastsetting av 
minstelønn. Høringsfristen var 3. september. På 
tross av dette har omtrent halvparten av LO
forbundene svart på høringen. Alle var mot for
slaget, bortsett fra Musikerforbundet. L© sa der
med også nei til forslaget, og et nytt vil komme i 
løpet av året(92). Som statsråd i det depdrtemen
tet som har ansvar for arbeidsmarkedsaker, kan 
Gunnar Berge i et leserinnlegg i Arbeid~rbladet, 
forsikre oss om at han har brukt mye tid på å finne 
svar på hvordan en kan forhindre en slik form for 
sosialdumping. Berge har kommet fram til at det 
ikke må bryte med de norske tradisjoner om at 
lønns- og arbeidsvilkår i hovedtrekk er et forhold 
mellom partene i arbeidslivet, og at det er inngått 
tariffavtaler som bestemmer slike forhold. 

I LOs representantskaps krav til EØS-avtalen · 
heter det at norsk lovgivning og avtaleforhold må 
gjelde for arbeid i Norge. Vertslandets regler må 
gjelde som minimumskrav for arbeid i andre 
EØS-land. Det er liten grunn til å troa et eller 
annet lovverk vil løse sakene. Det vil ~ære et 
redskap, men det avgjørende vil bli vår kampkraft 
i sentrale og lokale forhold. Liten grunnltil opti-
misme også her. 

1 Et annet viktig krav for oss i fagbevegelsen er 
konsernfaglig samarbeid. Her er det snakk om 
Hovedavtalens regler om medbestemmdlse, rett 
til forhandlinger og informasjon om virMsomhe
tene, som skal overføres til det internasjonale 
plan. Euro-LO har tatt dette opp med vår mot
part, den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen 
og mottatt en klar melding tilbak~:"Nye 
overnasjonale regler om faglige rettigh ! ter er i 
stikk i strid med hensikten med det indre marke
det." 
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Tilsvarende opplever vi reduksjoner av norsk 
arbeidsmiljølovgivning, bedriftsforsamlingene i 
aksjeloven er i strid med EFs regler, det vil si en 
nedbygging av det noen feilaktig kaller bedrifts
demokrati. Stillingsvern og arbeidstidsordninger 
raseres i henhold til forslag fra et offentlig utvalg. 
Kleppeutvalget fu.ar sine forslag til lønnsnedslag 
og større forskjell på folk, noe de kaller 

a 
solidaritetsmodellen. Hvis du finner en mann i 
rennesteinen, er det ikke mye solidarisk å legge 
seg ved siden av han.Jeg trodde det var solidaritet 
å få han ut av rennesteinen. Vi opplever et press 
på våre tariffer og lønnssystemer. I EFs ideologi 
er det bra at alle har aksjer i egen virksomhet og 
andel i overskudd, en form for resultatlønn. Lis
ten over utfordringer for oss i fagbevegelsen er 
ennå lenger. 

Hva må gjøres? 
Vår første oppgave må være å synliggjøre ned
bygging av velferden og de faglige rettighetene. 
Vi må kunne dokumentere at den negative utvik
lingen i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig, har 
sin bakgrunn i vår tilpassing til EFs indre marked, 
den Europeiske Union, - det EF-like samfunnet 
Gjennom lærestykke etter lærestykke må vi i ennå 
sterkere grad bevisstgjøre de fagorganiserte. 

Gjennom konferanser, møter, høringer og gjen
nom media må vi bringe fram eksempler fra det 
lokale miljø, som det internasjonale. Vi må se 
sammenhengene mellom at virksomheter nedleg
ges i Norge, i Tyskland og EFs egen 
Cicchinirapport, som beskriver at et stort antall 
virksomheter i ulike bransjer skal nedlegges for at 
det indre marked skal bli en suksess. Vi harmange 
argumenter og eksempler åta av allerede, det vil 
komme flere. 

Det faglige motstandsarbeidet må legges opp 
etter en dobbeltstrategi. Den ene delen må være 
arbeidet rettet inn mot fagbevegelsen i vårt eget 
land. Informasjon og debatter om EF og 
tilpassingsprosessen. Vi må skape ennå sterkere 
meningsdannelse mot EF og Unionen. 

Innen Nei til EF må vi bygge opp et kontaktnett 
med faglig utvalg på alle plan, også på klubbplan. 
Bare med en slik velorganisert struktur kan vi nå 
frammed informasjoner og erfaringsutvekslinger. 

Kanskje vårt faglige arbeid kan være med til å 
blåse nytt liv i en døende fagbevegelse. 

Den andre delen av vår faglige strategi må gå på 
detinternasjonaleog det europeiske plan. Vi i Nei 
til EF blir ofte med rette beskyldt for å være 
opptatte av de nære ting, - vår egen arbeidsplass 
og vår egen velferd. Vi må bruke mer tid på det 
internasjonale, gjennom å reise internasjonale 
problemstillinger og knytte internasjonale kon
takter. Det må skje mellom tillitsvalgte i 
flernasjonale selskaper, men også ellers mellom 
fagorganiserte. Sammen med fagorganiserte ute 
i Europa, som rammes av nedleggelser og ar
beidsløshet, må vi utarbeide felles strategi og 
handlinger mot våre felles motkrefter. 

Et eksempel er kampen for å få lover og avtaler 
som gir oss rettigheter om konsernfaglig samar
beid. Her vil vi møte sterke motkrefter fra en 
samlet arbeidsgiverorganisasjon i EF/EØS. De er 
totalt avvisende til slike rettigheter. Her må vi 
bare innse at vi må starte på et nullpunkt og ta 
lærdom av de faglige veteranene som tok i bruk 
steikevåpenet for å få elementære faglige rettig
heter. Uten felles aksjoner fra alle virksomheter 
innen et flernasjonalt selskap, vil vi ikke vinne 
fram med slike aksjoner. 

I denne kampen må vi ikke regne med de "faglige 
jetset'ene" i FFI og deres nasjonale medlemsor
ganisasjoner, inkludert vårt eget LO. Denne kam
pen må organiseres å klubbplan, eller ved at 
Samorganisasjonen i en norsk by, har kontakt 
med en tilsvarende organisasjon i EF-land. Her 
går det et skille mellom de som slåss for sine 
arbeidsplasser i et lokalt miljø, og de som mener 
at full integrering i EF-systemet er veien fram mot 
full sysselsetting, faglig makt og et økologisk 
samfunn. 

En slik kamp vil kreve mye av venstrekreftene i 
Europa. I dag er vi ikke sterke nok. Vi har på den 
andre siden ingen tid og miste. Vi må starte nå, og 
etterhvert lære av våre feil. Slike internasjonale 
aksjoner må skje uansett hvilken tilknytningsform 
vi har til EF og Unionen. Streiker og aksjoner · 
internasjonalt vil skape en solidaritet og forstå
else for at arbeidsfolk i Norge og arbeidsfolk 
andre steder står overfor de samme motkreftene, 
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de flernasjonale selskapene og European 
Roundtable of Industrialist. V åre motkrefter har 
kommet langt på veien mot et samfunn hvor de 
har stor makt, mens folkevalgte organer og 
folkebevegelser har tilsvarende mindre innfly
telse. Vi har mye å ta igjen. Her nytter det ikke 
med europeiske drømmer, men hardt politisk 
arbeid. 
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Dette er store utfordringer og virker ure istiske. 
Mulig det, - men har vi noe annet valg? 

Forfatteren av denne artiklen, Olav Bo e, er 
leder av Buskerud SV, medlem av land~styret i 
Grafisk Forbund og Rådsmedlem i Nei tiil EF. 
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Et miljøpolitisk foregangsland 

Av Aksel Nærstad 

Tittelen på denne konferansen er "Alternative 
veier for Norge utenfor EF og EØS - muligheter 
og begrensninger". Jeg vil i derfor startemedå gå 
inn på hvilke muligheter og begrensninger som er 
for at Norge skal kunne bli et miljøpolitisk 
foregangsland. Deretter vil jeg legge fram en 
alternativ politikk på noen viktige områder før jeg 
til slutt setter opp hva jeg mener er de viktigste 
sakene å konsentrere seg om den nærmeste tida. 

Muligheter for at Norge kan 
bli et miljøpolitisk foregangs
land: 
Det er en rekke faktorer som taler for at Norge 
kan bli et miljøpolitisk foregangsland. Det gjelder 
både reint naturgitte forutsetninger, hvordan den 
miljøpolitiske situasjonen er i dag, og den poli
tiske bevisstheten i befolkninga. La meg liste opp 
tolv faktorer: 

1. Mindre ødeleggelser og problemer enn 
mange andre land. 
Sjøl om miljø-ødeleggelsene og problemene er 
store og alvorlige nok, er de mindre enn i mange, 
kanskje de fleste, land. Norge har mye rein natur. 
Forurensninga fra industrien og landbruket er 
begrensa. 

2. Norge har rike naturressurser. 
Det har gitt muligheter til å bygge opp en høy 
levestandard og gir Norge store muligheter både 
til å bygge ut variert produksjon i landet og til å 
handle med andre land fordi varene er ettertrakta 
på det internasjonale markedet La meg bare 
nevne de viktigste ressursene stikkordsmesig: 
- Noen av verdens rikeste fiskeressurser. 
- Billig vannkraft som har gitt grunnlaget for mye 
av tungindustrien. 
- Store olje- og gassforekomster. 
- Rike mineralforekomster. 
- Store skoger med tømmer som er velegna til 

mange produkter 
- Muligheter til å drive landbruk med høy kvalitet 
over hele landet 

3. Norge er et rikt land med stor handlefrihet. 
I tilleg til at Norge er rikt på naturressurser, har 
et høyt teknologisknivå, harenhøy levestandarden 
er høy og små fattigdomsproblemer, så er landets 
økonomiske situasjon ganske unik god. Sjøl om 
bank- og forsikringskrise og reduserte oljepriser 
har svekka statens økonomi, så er staten rik. 
Norge var det eneste landet i OECD som hadde 
overskudd på statsregnskapene gjennom hele 
1980-åra. Staten har store netto fordringer og 
handelsballansen med utlandet viser store over
skudd. Det gir mulighetertil statlig storsatsing for 
miljøtiltak. 

4. Norge har en stor grad av energiforsyninga 
basert på vannkraft som er en fornybar og 
miljøvennlig ressurs (sjøl om en del av 
vannkraftutbygginga aldri burde vært foretatt og 
har betydd viktige negative inngrep i naturen). 
Dette gjør det mulig å gjøre seg langt på vei 
uavhengig av fosile brensel i energiforsyninga 

5. Vi har en spredt bosetting over hele landet, 
og en stor del av befolkninga er tett knyttet til 
naturen gjennom arbeid eller fritid. 
Kunskapsnivået om naturen og avhengigheten av 
naturen er stor i befolkninga. Norge har ingen 
storbyer. Dette er en viktig fordel sammenlikna 
med land der befolkninga er konsentrert i million
byer. En forsvarlig forvaltning av naturressurrsene 
er avgjørende for opprettholdelsen av bosettinga. 
Det er et viktig materielt grunnlag for at folk slåss 
for miljøet 

6. Norge er et lite land. 
Norge er et lite land, og det gjør at det er relativt 
lett å ha oversikt over hele samfunnet og at det er 
relativt kort vei fra dem som tar beslutninger og 
til dem beslutningene berører. 
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7. Landbruket består av relativt små enheter, _ 
det er opprettholdt over mesteparten av lan
det og industrialiseringa av landbruket er 
ikke kommet langt. 
Dette betyr at matvareproduksjonen i Norge er 
mer naturbasert og mindre forurensende enn i de 
fleste andre industrialiserte land. Og det er frem
deles mange som derfor slåss i motet forurensende 
industrijordbruk, sjøl om antall gårsdfbruk er 
drastisk redusert de siste tretti åra. 

8. Kystfiskerne utgjør en vesentlig del av 
fiskeflåten. 
Det betyr både at mye av fisket er basert på 
økologisk forsvarlige fangstmåter og at det er 
mange til å slåss for en ressurstilpassa og forsvar
lig fiskeripolitikk. Situasjonen hadde vært langt 
værre om kystfisket var utradert og norske og 
utenlandske trålere var enerådende. 

9. Bevistheten om miljøproblemer er stor i 
befolkninga, og det er et stort ønske om å ha et 
miljøvennlig samfunn. 
Alle som harnaturligomgang med vanlige folk og 
ikke tror at meningene i stortingskoridorene og i 
avishusene i Akersgata er den gjengse oppfat
ninga hos folk flest, veit at det er en høy 
miljøbevissthet i befolkninga, ikke minst blant 
ungdommen. Bevisstheten er, som på mange 
andre områder, større blant kvinner enn menn. 
Alle undersøkelser bekrefter dette. 

Det er en relativt sterk miljøbevegelsen. 
Kvinnebevegelsen er også relativt sterk og har i 
økende grad engasjert seg i miljø- og 
utviklingsspørsmål. En rekke fagforeninger har 
engasjert seg i miljøspørsmål og bevisstheten og 
engasjementet er voksende. 

Presset fra befolkninga og det overvel
dendefaktamaterialet som viser at det er nødvendig 
å endre samfunnskurs, har fått partiene til å 
snakke mye om miljø, ta inn fine formuleringer i 
partiprogrammer og offentlige planer, og til å 
sette i gang noen positive tiltak. 

10. Solidariteten med folk i den 3. verden og 
internasjonalt engasjement er stor i 
befolkninga. 
Dette er viktig fordi miljø- og utviklingsspørsmål 
forholdet mellom rikdommen i Nord og fattig
dommen i Sør er så tettknytta sammen. Det hadde 
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vært et betydelig værre utgangspunkt o impe
rialistiske og rasistiske ideer sto sterkt. j 

11. En høyt utdanna befolkning med demo-
kratiske tradisjoner. I 
Det gir et godt utgangspunkt for aktiv deltakelse 
i å endre samfunnet, for åta avgjørelser og for å 
skaffe seg og bruke ny kunnskap. 

1 12. Det har vært satt begrensninger på 
kapitalens friheter og det har vært et stort 
innslag av planstyring av deler av samfunnet. 
Det har vært stor grad av politisk ehighet i 
befolkningan og blant partiene om overordna 
statlig styring på flere områder. Det gjelder spørs
mål som distrikts- og landbruksstøtte, regulering 
av fisket, råfiskloven, subsidiering av 
kollektivtrafikk, næringsstøtte for å opprettholde 
viktig produksjon og sysselsetting, offe~tlig hel
sevesen. Selvom både den konkrete politikken er 
endra mye de siste åra, og rliye av 
styringsmulighetene er redusert, så er en del 
vesentlige ting igjen. Og ikke minst er det en 
viktig grunnholdning i befolkninga for felles pla
ner og styring for å oppnå viktige mål. 

Begrensninger og problemer 
som gjør det vanskelig å gjøre 
Norge til et miljøpolitisk fore
gangsland. 

1. Norge er et kapitalistisk land der det er 
jakta etter maksimal profitt og ikke befolk
ningens behov og naturens bæreevne som 
styrer utviklinga. 
Et samfunn bygd på økologiske prinsipper er 
uforenelig med kapitalismen. Så lenge l<ltpitalis
men bestårvildetderforvære sterke begrJnsinger 

I 
på hva som kan oppnås. I all hovedsak vil 
miljøkampen slåss i mot de økonomiske cirivkref
tene og de rådende politiske tendensdne. Det 
kapitalistiske systemet i Norge er ikke trua. Vi er 
nødt til å operere innafor kapitalismen, og samti
dig styrke kampen for et helt annet samfunn. 

2.Norge er ei imperialistisk makt og tjL er på 
fattigdommen i den 3. verden. I 
Borgerskapetikke nasjonalt, men knytta sammen 
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med internasjonal kapital. En del av rikdommene 
og velferden i Norge er bygd opp gjennom utbyt
ting og utsuging av landa i Sør. Det betyr både at 
vi står overfor sterkere fiender enn om det hadde 
vært et nasjonalt borgerskap, og at vi må stoppe 
norsk utsuging av den 3. verden som er en del av 
hele det imperialistiske systemet Det vil også 
oppstå konflikter mellom det og vanlige folks 
kortsiktige interesser i Norge. 

3. Det er borgerskapet som har den politiske 
og økonomiske makta. 
De politiske partiene som sitter ved makta repre
senterer interessene til borgerskapet og fremmer 
deres interesser. Regjeringa og det stort flertallet 
i Stortinget setter kapitalens behov foran miljøet, 
og selger ut norsk sjølråderett for å kunne spise 
kirsebær med de store. 

Selv om folk har viktige demokratiske 
rettigheter er vi fratatt mulighetene til å styre og 
avgjøre spørsmål av vesentlig betydning for våre 
eget liv. 

4. Styringsredskapene er svekka og 
markedskreftene har fått friere spill. 
Gjennom EØS-avtalen har Stortinget sluttet seg 
til grunnpilarene i EF med fri bevegelighet av 
kapital, varer, tjenester og arbeidskraft, og i sterk 
grad svekka norsk sjølråderett. Mulighetene for å 
føre en bevisst og styrt politikk er dramatisk 
redusert. Også i tiåret før EØS-avtalen ble vedtatt 
er det ført en bevisst politikk fra stortingsflertallet 

. og skiftende regjeringer for å gi markedskreftene 
friere spill og fjerne mulighetene til å styre. 

5. Norge er i stor grad avhengig av handel med 
utlandet. 
Eksporten tilsvarer omtrent halvparten av brutto 
nasjonal-produktet, importen noe mindre. Norge 
er i dag avhengig av import av mat, klær, råvarer 
til viktige deler av industrien, og av en rekke 
ferdigvarer. For å dekke opp dette, er det nødven
dig med en betydelig eksport. Det er mulig å 
redusere avhengigheten av handel med utlandet, 
men norsk økonomi er uansett tett knyttet til 
forhold utenfor norsk kontroll. Det setter vesent
lige begrensninger på hvilken politikk som kan 
føres i Norge. 

6. Norsk økonomi er i dag i stor grad avhengig 
av olje- og gassproduksjonen. 
Mens det har tatt naturen ca 250 millioner år å 
lageolja og gassen, så pumper det norske borger
skapet den opp i løpet av få tiår og sørger for at 
den forbrennes med store miljøskader somkonse
kvens. En drastisk reduksjon av olje- og 
gassproduksjonen som er helt nødvendig ut i fra 
globale miljøhensyn, vil få store negative konse
kvenser på norsk økonomi isolert sett. 

7. Et produksjons- og forbruksmønster/leve
sett som er uforenelig med en rettferdig 
fordeling mellom folk på hele kloden. 
Det er et overforbruk av varer og energi i Norge 
sett i en global målestokk. Det er det kapitalis
tiske systemet og ikke folk flest som er skyld i det, 
men bevisstheten om dette er lav i befolkninga. 

8. Arbeiderklassen og folket er på deffensiven. 
Arbeidsløsheten når rekordhøyder og tilkjempa 
goder angripes på brei basis. Det er kapitalmakta 
som er på offensiven og folk står i en 
forsvarsposisjon. Med ryggen mot veggen er det 
vanskelig åreise en offensiv kamp for omfattende 
reformer som vil svekke kapitalens handlefrihet 
og ramme profitten. 

Fagbevegelsen er leda av et sjikt av system
og regjeringslojale sosialdemokrater som er et 
viktig hinderforåreise kampen motforværringene 
og for reformer og et annet samfunn. 

9. Miljøbevegelsen er lite innretta på 
massemobilisering og aksjoner og har i liten 
grad pekt ut hvem som er venner og hvem som 
er fiender. 
Selvom miljøbevegelsen har stor støtte og orga
nisasjonene har mange medlemmer, så er det 
viktig svakheter i deres analyser, ideologi og 
innretning. Natur og Ungdom skiller seg positivt 
ut Det er ideene om at opplysning, samarbeid 
med myndighetene og forbruker press gjennom 
endrede kjøpevaner som er det dominerende i 
miljøbevegelsen. 

Borgerskapet og statsmakta har utvikla et 
system for ufarliggjøring og oppsuging av oppo
sisjonen i systemet Samarbeidslinja erei dødslinje 
for miljøbevegelsen. 
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10. Det er lite systemkritikk og ideologisk 
debatt i miljø- og fagbevegelsen, og i samfun
net forøvrig. 
Så lenge kampen begrenses til å endre ting innen
for det kapitalistiske systemet, vil det være umulig 
å skape et miljøsamfunn. I dag er det nærmest 
tabu å reise denne diskusjonen i miljøbevegelsen. 
I fagbevegelsen er kampen for et annet samfunn 
sjelden noe mere enn en parole i 1. mai-togene. 
Og i den generelle samfunnsdebatten er det også 
få spørsmålstegn ved og debatt om kapitalismens 
begrensninger og hvilke alternativer som finnes. 

En alternativ politikk: 
Jeg tar nå i det videre som utgangspunkt at vi har 
dagens samfunnssystem, maktforhold og poli
tiske situasjon. 

Noen overorna målsettinger som vi må slåss 
for at skal ligge til grunn for samfunn
sutviklinga og enkelttiltak: 

- Vi skal ikke bygge vår velferd, produksjon og 
forbruk på utbytting av andre (dvs Sør). 

- Inngrep i naturen eller tiltak som vil gjøre det 
umulig å gå tilbake til tilstander og politikk som 
var tidligere (ireversible tiltak), må ikke settes i 
verk. 

- Forurensning må reduseres til under naturens 
tålegrense. 
Det betyr f.eks. at C02-utslippene må reduseres 
med mere enn 50 prosent. 

- Forbruket av lagerressurser må reduseres dras
tisk og resirkulering må gjennomføres på alle 
områder. 

- Avgjørelsene må tas av dem som berøres av 
tiltakene. 

- Det er menneskenes behov og hensynet til 
naturen som skal styre utviklinga, ikke jakten 
etter maksimal profitt 

- Dersom det er usikkerhet om tiltak vil ha 
miljøskadelige virkninger, skal de ikke settes 
iverk (føre-var-prinsippet). 
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En alternativ politikk på i vik
tige områder: 

1. Styrke norsk sjølråderett- ut av E 

1

s, nei til 
EF. 
I dag føres det en politikk for å redusere norsk 
sjølråderett, øke kapitalens friheter og edusere 
den politiske styringa av samfunnet med bl.a. økte 
miljøproblemer og utbytting av den 3. vetden som 
resultat. 

Vi må slåss for at Norge kommer seg ut av EØS 
så raskt som mulig, og for at Norge aldri kommer 
med i EF-unionen. Vi må slåss i mot en 
markedsliberalistisk politikk, og for å styrke den 
politiskestyringa av samfunnet 

2. Desentralisering, frikobling og økt sjølber
ging. 
I dag føres det en politikk for sentralisering, økt 
avhengighet av utlandet og svekking åv norsk 
sjølberging på alle områder. 

Vi må slåss for den motsatte kursen - for desen
tralisering og opprettholdelse av bosetinga over 
hele landet, for å styrke norsk sjølberging, og for 
gjøre Norge i størst mulig grad uavhenfilg av det 
internasjonale markedet Det betyr ikke at vi skal 
gå i mot handel, men Norge bør ikke være avhen
gig av og diktert av de internJ sjonale 
handelsbetingelsene, og norsk økonomi må ikke 
basere seg på eksportproduksjon. 

3. En miljøvennlig energipolitikk I 
I dag er Norge helt avhengig av inntektene fra en 
høy olje- og gassproduksjon, og det er også 
politikken for åra framover. Ca halvparten av det 
totale norske energiforbruket kommer fra fosile 
brensel, først og fremst olje. Transport!ektoren 
er så si helt avhengig av olje. Det er en sto1 sløsing 
med energien i dag og det satses lite på 
energiøkonomisering. 

Vi må slåss for en drastisk reduksjon v norsk 
olje- og gassutvinning og for at det i stedbt satses 
på annen miljøvennlig produksjon. En hb.Ivering 
av produksjonen fram til år 2000 er en beskjeden 
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krav sett i forhold til hva miljøet krever, men en 
vanvittig dristig krav sett ut i fra hva som er 
realistisk. 

Vi må slåss for en reduksjon av oljeforbruket -
minst med 35 prosent fram til år 2000. Alle 
offentlige bygg og bedrifter må pålegges å bare 
brukeelektriskfyring i løpet av ett til to år. Det må 
gis støtte til private som går over til bare elektrisk 
fyring, og settes forbud mot oljefyring i nye hus. 

Vi må slåss for en storsatsing på 
energiøkonomisering. Det er mulig å redusere 
energiforbruket med mellom 50 og 80 prosent 
med tiljengelig teknologi. En målsetting på 30 
prosent fram til år 2000 bør vi i alle fall slåss for 

Vi må slåss for en drastisk reduksjon av CO2-
utslippene. Reduksjon på 50 prosent fram til år 
2000 bør være kravet. Det er fullt ut mulig å nå. 
Tiltakene over er noe av det som trengs. RV har 
tidligere lagt fram ei "pakke" med tiltak som vil 
halvere CO2-utslippene. 

4. En alternativ samferdselspolitikk 
Nå satses det på privatbilisme og veiutbygging. 
Gjennom EØS-avtalen vil transportbehovet øke 
ytterligere. Det leges opp til en stor øk 

Vi må slåss for å redusere transportbehovet. Det 
er miljømessig vanvittig at en skal frakte øl på bil 
fra Tyskland rundt til butikker i Norge og tvinge 
lokale bryggerier til å lege ned. Vårt alternativ må 
være å slåss for produksjon i nær tilknytning til 
der varene skal brukes og/eler der råvarene er. 

Vi må slåss for en bedre og billigere 
kollektivtrafikk, storsatsing på tog og trikk. 
Nedlagte jernbaner må gjenåpnes. Trikk og bane 
må bygges ut i de største byene. Hyppigere 
bussavganger og fleksible kollektivløsningeruten
for byene. En halvering av kollektivtakstene. 

Vi må fortsette kampen mot utbygging av 
storflyplass. Sjøl om Stortinget har fatta vedtak, 
vil det være mulig å stoppe den. Og uansett så vil 
kampen mot flyplasen være viktig for å sette 
søkelyset på hele samferdselspolitikken og mil
jøet. 

Det er en utbygging av gang- og sykkelveier 
i Norge. Vi må offensivt kjøre fram sykkel som 

alternativ på kortere strekninger, og slåss for en 
storutbygging av gang- og sykkelveier. 

5. Verdens reineste industri 
Teknologien for en rein industri er der, men 
regjeringa og Stortinget går forsiktig fram med å 
pålegge resirkulering og rensing for ikke å true 
profitten. 

RV og fagbevegelsen i Odda har stilt parolen om 
at Odda skal ha verdens reineste tungindustri og 
gått i mot utflagging av bedriftene. Det er riktige 
paroler å stille. Jeg kjenner miljø- og 
fagforeningsaktivister i den 3. verden som er 
skarpe i sin kritikk av miljøbevegelsen i Nord 
fordi den har tillatt at forurensende industri fra 
Nord etablerer seg i Sør. 

Tida tillater ikke å gå i detalj på krav til 
industrien, men vi må fortsette å slåss mot hvert 
eneste utslipp. 

6. A vfallsminimalisering og resirkulering 
Avfall er ressurser på avveier. Nå kastes det 
matrester i Norge nok til å ale opp 210 000 
slaktegriser i året Det kastes glass nok til 90 
millioner ølflaster, plast nok til 130 000 km 
drensrør,jern og stål nok til 32 000 km armerings
jern, og papir som det trengs 2,4 millioner trær for 
å produsere. Dette viser med all mulig tydelighet 
at myndighetene ikke fører noen miljøvennlig 
avfallspolitikk, men står trygt planta i "bruk og 
kast" -tradisjonen. 

Vi må slåss for avfallsminimalisering og resirku
lering. Aksjoner med å legge igjen overflødig 
innpakning i butikkene som det har vært mye av 
bl.a i Tyskland, kan være effektiv synliggjøring 
av problemet. Men det er i produksjonsleddet vi 
må sette inn støtet. Ikke minst er det viktig at 
fagbevegelsen setter søkelyset på dette og reiser 
kampen mot avfall. 

Kampen for resirkulering kan føres i hver 
eneste kommune og på hver eneste arbeidsplass. 
Det må lages systemer som gjør det lett for 
enkeltpersoner og bedrifter å bli kvitt avfall på en 
sånn måte at det kan gjenvinnes. Men igjen er det 
behov for både kamp om hele produksjonsmåten, 
og avgjørelser på politisk plan. Ekstraavgifter på 
boksertilølogmineralvannstårforfallmedEØS-
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avtalen. Det er ett eksempel på hva vi må slåss om , 
på politisk plan. 

7. Et økologisk landbruk 
I Norge importerer vi rundt 60 prosent av maten 
vi spiser m~lt på kaloribasis. Mens 
verdensgjennomsnittet er ca 3,5 dekar dyrka jord 
pr innbygger, har Norge 2, 1 dekar og det tas jord 
ut av produksjon. Myndighetene går inn for å 
fjere mest mulig av støtteordningene for å opp
rettholde matproduskjson i Norge, og vil dermed 
redusere sjølbergingsgraden ytterligere. Samti
dig føres det en politikk som tvinger småbrukere 
til å legge ned og produksjonen over i et mer 
miljøfientlig spor med økt bruk av kraftfor og 
kunstgjødsel. 

Vi må slåss for et økologisk landbruk og økt 
sjølbergingsgrad. Olav Randen holder et eget 
foredrag om dette under konferansen, og har 
skri vi et fint hefte om dette, så jeg oppfordrer folk 
til å bestille det.Bare noen stikkord om hva vi bør 
slåss for innafor målsettinga om økt sjølberging 
og et økologisk landbruk: 
- Forbruket: overgang fra kjøtt til korn, overgang 
fra cola og kaffe til melkeprodukter, overgang fra 
lyse til mørke kjøttslag. 
- Arealet: det dyrka arealet bør økes med 50 
prosent, og det må etableres støtteordninger for 
å få det til. 
- Arbeidskraft: Sysselsettinga i landbruket bør 
økes, ikke reduseres. Vi må slåss for en politikk 
som stimulerer de små bruka. 
- Kapital: Utviklinga med at arbeidskraft og areal 
erstattes med kapital, må endres. Nå investeres 
det i store maskiner som er lite tilpassa norsk 
natur. Det trengs mindre og mer tilpassa kapital
varer. 

8. Satsing på kystfisket og forsvarlig forvalt
ning av fiskeressursene. 
Norsk fiskeripolitikk har ført til store økologiske 
skader. Hele fiskeslag er redusert fra rike bestan
der som har gitt millioner av tonn med mat, til små 
bestander som nesten ikke gir grunnlag for 
beskatning i det hele tatt. Nå vil regjeringa slippe 
mere opp for utenlands kapital og mindre regule
ring som kommer kystfiskerne til gode. 
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Vi må slåss for opprettholdelse av kystfi · ket, mot 
trålfisket og utenlands innpass i fiskeriebe. Sam
tidig må vi slåss for at fangstkvotene holdes 
forsvarlig innafor det som sikrer opprettholdelse 
eller tilvekst i bestandene. Et viktig punkf i tillegg 
er økt lokal kontroll over ressursene med bl.a. 
krav om lokal ilandføring og vidreforedling. 

9. En annen livsstil. 
"The american way of lif e" står på det skarpest i 
mot en forsvarlig utnyttelse av ressursene og 
bevaring av miljøet slik at flertallet på jorda og 
framtidige generasjoner kan ha et menneskever
dig og rikt liv. I dag forbruker et lite mindretall av 
menneskeheten størstedelen av ressursene, og 
ikke fornybare ressurser forbrukes som om de 
skulle vare evig. Norsk forbruksmønset og livs
stil er et forsøk på å kopiere "The ameri~an way 
of life". Finansminister Johnsens forsø på å få 
Norge ut av krisa nå, var en oppfordring til folk 
om å bytte ut komfyren og kjøleskapet - opp med 
forbruket, bruk og kast. 

Vi må slåss for en annen livsstil der andre andre 
verdier enn fine biler og nye møbler teller. Det 
handler sjølsagt om holdningsendringer hos folk, 
og hver og en av oss kan gjøre noe med vår 
levemåte. Men det er ikke press fra folk som 
skaper produktene og denne livsstilen. \ Det er 
kapitalen som skaper stadig nye "behov" for å øke 
produksjonen og salget Så lenge profitten er 
drivkrafta i økonomien, vil det bli et pres I for økt 
forbruk. Derfor er kampen om en annen livsstil 
som tar hensyn til naturen, flertallet på jørda og 
framtidige generasjoner, til sjuende og sist en 
kamp for et helt annet samfunn der profitt nikke 
lenger er drivkrafta. 

10. Aktiv solidaritet med Sør. 
Norge er i dag en del av den imperialistiske veden 
som holder landa i Sør nede i fattigdom I g som 
presser fram økologiske katastrofer. 

Det viktigste vi kan gjøre for å støtte fo i Sør 
er å lage revolusjon i Norge og skape et sahit-unn 
som ikke bygger på imperialistisk utsu ing. I 
dag må vi slåss mot norske bedrifters !driver 
rovdrift på folk og natur i Sør, mot norsk støtte til 
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såkalte utviklingsprosjekter som bare kommer 
eliten og internasjonal storkapital til gode. Vi må 
også aktivt støtte opp om frigjøringskamper og 
nasjonal sjølstendighetsbevegelser i den 3. ver
den. 

De viktigste oppgavene i dag 
for oss som slåss for at Norge skal bli et 
miljøpolitisk foregangsland: 

1. Slåss mot EF og for at EØS-avtalen skal sies 
opp raskest mulig. 

2. Jobbe for massemobilisering og aksjoner 
mot miljø-ødeleggelser. 
Prioritere noen viktige saker det er mulig å reise 
kamp på: 
- mot giftlagring på Dovre 
- mot store veiutbygginger 
- mot gasskraftverk 
- for å beholde krafta i Norge - mot nedlegging av 
kraftkrevende industri. 
- for resirkulering og avfallsminimalisering 
- for opprettholdelse av norsk landbruk 
- for støtte til kystfiskerne og mot plyndring av 
havets ressurser. 

- mot patent på liv 
- mot EFs olje- og energidirektiv. 
- mot norsk støtte til eller deltakelse i miljø-
ødeleggelser i den 3. verden. 
3. Reise diskusjoner om og sette søkelyset på 
drivkreftene bak miljøproblemene og alter
native samfunnsmodeller. 

Hva er det mulig å oppnå? 
Vi kan ikke skape et samfunn innafor rammene av 
kapitalismen der miljøet ikke ødelegges og der 
forbruk er jevnt fordelt på verdens folk, men vi 
kan vinne en rekke enkeltkamper av stor betyd
ning. Vi kan presse gjennom bedrekolektivtrafikk, 
mindre forurensning fra industrien og en fiskeri
politikk som sikrer ressursene i havet. Det er 
viktig i seg sjøl, og gjennom disse og andre 
kamper kan og må vi bygge opp kreftene for å 
knuse kapitalismen og bygge en ny type økolo
gisk sosialisme. 

Forfatteren av denne artiklen, Aksel Nærstad, er 
leder av Rød Valgallianse 
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Eit landbruk på lag med naturen og den tredje 
verda 
Av Olav Randen 

1. K vifor landbruk? 
a) Sjølforsyning 
Det viktigaste målet for norsk landbruk må vere 
å skaffe det norske folket mat i gode og dårlege 
tider. Siste tiåret har mange sett på overproduk
sjon som hovudproblemet i norsk landbruk. Men 
problemet er det motsette, at matforsyninga 
skrantar og kan dette saman. 

I dag har vi ei sjølforsyning på under 50 % målt på 
kaloribasis. Vi er i hovudsak sjølforsynte med 
kjøt, mjølk og mjølkeprodukt, egg, flesk og en
kelte grønsaker. Men produksjonen innanlands 
byggjer på innsatsfaktorar utanfrå, kraftfor, 
medisinar, stoff i kunstgjødsel, plantevemrnidlar, 
maskinar, reiskapar m.m. Om innsatsfaktorar 
utanfrå ikkje kjem, om landbrukstilknytt industri 
og transport, til dømes kunstgjødselproduksjon 
eller mjølketransport, skulle svikte, om tilgangen 
på drivstoff eller elektrisk straum skulle bli borte 
eller om noko av den høgt spesialiserte arbeids
krafta i landbruket må nyttast til andre ting, til 
dømes soldatar i krig eller oppryddingsfolk etter 
ei naturkatastrofe, vil matproduksjonen i Noreg 
svikte og vi får svolt 

b) Framtidig mateksport 
Når vi skal arbeide ut produksjonsmål for norsk 
landbruk, må vi også sjå ut over landegrensene. 
For med omtrent det omfanget på 
sjukdomsfremjande tiltak og 
ihelsveltingskampanjar og krigar som vi har i dag, 
vil folketalet på denne kloden i år 2025 ha auka frå 
5,4 til 8,2 rnilliardar. Men mattilgangen aukar 
ikkje lenger. I etterkrigstida fram til 1984 auka 
kornproduksjonen årleg med 3 %. Frå 1985 har 
auken vore på 1 % og folkeveksten på 1,7 %. I 
1991/92 gjekk kornproduksjonen attende. Om 
dei 8,2 rnilliardane skal få nok mat, må også vår 
del av verda produsere den maten vi kan produ
sere. Fordi vi bur i eit godt landbruksland, må vi 
vere budde på at norsk framtidslandbruk ikkje 
berre blir produksjon for nasjonale behov, men 
også for eksport. 

Dette må kanskje presiserast. Eg meiner alle land 
bør ha rett til ein eigen matproduksjon og difor 
også til å skjerme produksjon for eigne behov. I 
tråd med tilrådingane frå Verdas 
matvarekonferanse i Roma 197 4, einaste gongen 
det internasjonale samfunnet har drøfta 
matmangelen grundig, meiner eg det må vere 
hovudstrategien i kampen motsvolten. Men fordi 
det blir fl.eire folk og mindre mat, er det truleg 
ikkje nok. Dif or må land som kan ha overskot av 
matvarer, rekne med at i framtida blir eksport 
aktuelt. 

c) På lag med naturen 
Framtidslandbruket må gå inn i og ikkje bryte med 
naturens krinslaup. Det må ikkje hente ut av 
naturen meir enn det fører attende. Vi kan med eit 
sideblikk til nederlandsk landbruk vise kva for 
matproduksjon som ikkje har framtida for seg. 

Nederland er sjølve flaggskipet i EFs landbruk. 
Dit blir folk sende dersom dei skal studere EFs 
Common Agricultural Policy. Og eine sida ved 
nederlandsk landbruk kan det skrytast av, at 
nedeerlandske bønder er dei som tener best i EF
systemet og at landet nest etter USA og Frankrike 
siste tiåra har vorte verdas største eksportør av 
landbruksprodukt. Men baksida er også verdt å 
studere. Dette vesle landet, mindre enn Finnmark 
fylke, har 20 millionar grisar og 15 millionar 
menneske. Kyrne har eit bakgrunnsareal på mel
lom eit og to dekar mangstad, mot ti i Noreg. 
Landet produserer ikkje berre mjølk og kjøt og 
flesk og ost, men også møkk, 7 tonn prinnbyggjar. 
Møkka tettar jorda så planter ikkje veks opp og 
forureinar grunnvatnet så det ikkje berre går 
tankbilar frå gardane med mjølk, men også 
tankbilar til gardane med drikkevatn for folk og 
dyr. Rundtom samlardet seg lager av steinull, for 
når ulla harvore brukt i grønsakproduksjon nokre 
år, må ho skiftast ut, og naturen bryt ikkje ned 
steinull. Derimot gjer naturen etter hyppig bruk 
dyra immune mot antibiotika, og nederlandske 
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veterinærar eksperimenterer med nye medisinar 
mot jurverk og andre sjukdommar. Om også 
menneska som et produkta av slike dyr, blir 
immune mot det kanskje største framsteget 
legevitskapen har gjort, står att å sjå. 

Nederlandsk landbruk er hypereffektivt. Ingen 
stad er arbeidsinnsatsen pr produsert liter mjølk 
eller kilo kjøt så liten. Men landbruket er effektivt 
berre fordi rekninga for nedbrytinga av naturen 
blir betald av andre, av den tredje verda, av 
forbrukarane og av komande generasjonar. 

I norsk landbrukspolitikk må vi i staden sjå det slik 
at bonden er ein del av naturen og ikkje herre over 
naturen. 

d) Fornuft i produksjonen 
Vi treng å samle flest råd. Altså må vi, seier 
somme, oversjå ein del problem. Fordi vi skal ha 
med oss mjølkebøndene, må vi oversjå at 
produksjonsmålet for mjølk er altfor høgt og 
burde vere 1500-1600 millionar liter og ikkje 
17 50. Fordi vi vil ha svinebøndene på vår side, må 
vi ikkje snakke om at kjøtforbruket i vår del av 
verda erfor høgtog at svinekjøtproduksjonen bør 
skjerast dramatisk ned. Fordi bønder i Rogaland 
og Hordaland er bra folk, må vi ikkje nemne at 
husdyrtettleiken mangstad er uforsvarleg høg og 
at det bør skje ei tilbakeføring av mjølkeproduksjon 
til det såkalla sentrale Austlandet. For 
einskapsfronten må oppretthaldast, må vite. 

Dette er etter mitt skjøn skadelege tankar. For 
arbeid er ein verdi og menneskeliv skal brukast på 
nyttig vis. Altså må vi nådelaust forlange fornuf
tig produksjon. Også når det går ut over oss 
sjølve eller andre bra folk. Altså må vi seie høgt at 
det er for mange som driv med gris og at dei driv 
for stort, at mjølkeproduksjonen må gå ned og at 
bønder nær dei store byane må få starte opp att 
med mjølk. For berre då kan vi i framtida få ein 
fornuftig landbruksproduksjon der alle landets 
ressursar blir nytta, der mattransporten ikkje blir 
unødvendig lang og der kornåkrane på nytt kan 
gjødslast med husdyrgjødsel slik at det blir liv i 
jorda. 

e) Arbeidsplassar og teknikk 
På stutt sikt er det eit mål å skaffe arbeidsplassar. 
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For vi har 200000 arbeidsledi~e i det landet 
Altså er det eit underordna problem orh somme 
oppgåver blir gjorde noko meir tunh int enn 
nødvendig, om vi til dømes bruker hamfu- i staden 
for spikermaskin og motorsag i st~den for 
hogstmaskin. I 
Men berre på stutt sikt, for eit framtidsmål må 
vere å få gjort det nødvendige arbeide så rasjo
nelt sområd, slik atmeir arbeidkan gjerast og folk 
få meir fritid. Då må også arbeidsoppgåvene 
fordelast annleis. Eg ser ingen grunn til at eg skal 
ha 20 kyr og grannen gå arbeidsledig, og heller 
ikkje til at eg skal arbeide to timar med ei opp gå ve 
som eg kan gjere på ein time. 
Heller bruke den ledige timen til å studere sanskrit 
eller lytte på Beethoven eller på fugles ng. 

Altså trengst teknikk og mekanisering. Men ei 
mekanisering som produsenten er herre over og 

I 
ikkje omvendt. Ei mekanisering som skjer lokalt 
og ikkje flytter arbeidsplassane frå bygda til 
traktorfabrikken. Og ei mekanisering der 
hogstmaskinen ikkje har nokon plass, for den er 
tung, bryt ned natur og forureinar. Vi treng i 
staden lette og drivstoffgjerrige maskinar tilpassa 
norsk natur. 

2. Regjeringa sine mål for land ruket 
Dette avsnittet kan bli stutt For den nyleg 
framlagde stortingsmelding 8 frå landbruksde
partementet om landbrukspolitik ,en kan 
oppsummerast på kafkask vis med at egen er 
målet. Eller meir presist skrive: Det er ikkje vår 
oppgåve i Noreg å ha målsetjingar. Vår oppgåve 
er å lystre USA og EF. Då USA sa at dJ t høvde 
dei betre at vi gav norske fruktprodusentar små 

I 
kvotar og heller kjøpte eple derifrå, gjorde vi det, 
slik at fruktproduksjonen i CaliforniafekkJvsetnad 
for det om forbrukarane i USA nekta å kjøpe 
gjennomsprøytte eple. Om USA og EF seier at 
kvantitativt importvern må vekk, så fjernar vi det 
kvantitative importvernet 

Det gjeld ikkje berre å vere lydig, me å vere 
lydigast. Som ein kua hund prøver regj! ringa å 
tenkje seg kva herrane meiner og korne ld>grande 

I 
før dei plystrar. No vil USA og truleg EF fjerne 
importvernet i GA TI. K va andre vil og kva som 
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gagnar Noreg, er uinteressant. Forendåorningen 
ting enno er vedteke, har landbruksministeren i 
dei siste jordbruksoppgjera argumentert med at 
GA TI forlangar av oss. 

Dif or seier regjeringa ikkje noko om kor mange 
bønder dei vil ha, kva vi skal tene, kva slags 
produksjon vi skal drive med og kor rnykje vi skal 
produsere. Dei må vente på signala frå sine 
herrar. Dei er alltid undervegs, men veit ikkje og 
spør ikkje kvar vegen fører. 

3. Eit godt landbruksland 
Noreg er eit skrint og dårleg landbruksland, eit 
steinrøysland i sørhellinga frå Nordpolen, seier 
somme. Det er rett dersom dei vurderer grunn
laget for industrielt landbruk jamført med 
præriejorda i USA eller svartjorda i Kaukasus
ornrådet. For liksom Noreg aldri fekk føydalgods, 
vil landet heller aldri kunne få industrilandbruk. 

Men Noreg er eit godt landbruksland. Vi har eit 
stabilt klima med høveleg skifte mellom regn og 
sol og utan flaum- og tørkeperiodar. Vi har eit 
tjukt og godt matjordlag mange stader. Rettnok 
ligg matjorda normalt ikkje i flate og 
samanhangande område, men innimellom åsar og 
skogkrullar. Men for det same er matjorda 
mindre utsett for erosjon enn i dei fleste land. Og 
vi har like my kje dyrkingsjord som dyrka jord. I 
industrielt landbruk der arbeidskraft er 
knappheitsfaktoren, erdeirelativt små jordlappane 
eit problem, i tradisjonelt landbruk med rikeleg 
tilgang på arbeidskraft er dei det ikkje. 

Dessutan har vi vinter med frost. Frosten hindrar 
sjukdornrnar på plan tar og dyr på ein naturleg og 
ikkje medisinsk måte. Verdas matproduksjon kan 
bli råka av nye sjukdornrnar. Dif or er det ein 
garanti for mattilgangen i verda å halde oppe 
matproduksjonen i såkalla arktiske og subark
tiske strok. 

4. Om GATT og makta over maten 
Når spørsmålet gjeld norsk landbruk, er det ikkje 
måte på kor u-landsvenlege somme norske 
politikarar er. Importvernet hindrar land i den 

tredje verda i å selje sine overskotsvarer til oss og 
difor i velstand, seier dei. Proteksjonismen må 
vekk. 

Og også eg meiner Noreg bør handle rneir mat frå 
den tredje verda når vi må handle mat. Til dømes 
kan vi kjøpe sukker frå Thailand eller Filippinane 
eller Cuba og ikkje som i dag frå EF og Finland. 
Men dei fleste landa i Sør er nettoirnportørar av 
mat. Om dei skal selje rneir mat til oss, blir det 
mindre att for dei sjølve. Altså må dei korne ut or 
sitt økonomiske uføre på andre rnåtar, til dømes 
med at internasjonale pengeinstitusjonar ettergir 
gjeld. 

La oss vere konkrete og tenkje oss at N oreg opnar 
grensene for matimport Kvar får vi kjøpt maten? 
Kom kan vi kjøpe meir av frå USA. I USA har 
kornproduksjon vorte drive altfor intensivt, slik 
at jordbruksjord blir til ørken. Dei bør i staden 
trappe ned. Svinekjøtkan vi kjøpe frå Nederland 
Forholda der har eg alt skildra. Mjølkeprodukt 
kan vi kjøpe frå EF, produkt med ein vesentleg 
lågare kvalitet enn dei norske. Storfekjøt vil vi 
kanskje kunne kjøpe frå Argentina og Brasil. Det 
vil føre til a) at multinasjonale storselskap med 
base i USA og drift i sør-Amerika tener rneir, b) 
at Argentina og Brasil kanskje får betalt avdrag på 
gjelda si til Verdsbanken, c) at rneir regnskog blir 
hogt, og d) at fleire indianarar blir pressa vekk. 

I ei framtid med mannangel er makta over maten 
like viktig som våpen og økonomi. For den som 
kan skruve på og av matkranene, kan presse 
nasjonartillydnad. USA veitatrnedåhindreland 
i eigenproduksjon av mat kan dei behalde det 
overtaket over verda som dei er i ferd med å miste 
både militært og økonomisk. Dif or vil dei ha fri 
mathandel. 

Noreg har interesse av importvern. Noreg har 
liksom andre små land og importland interesse av 
å skjerme eigen produksjon. Det gir oss interna
sjonal handlefridom. Men norsk monopolkapital 
vil også ha frie hav og hente profitt på skipsfart og 
eksport av varer og kapital. Og styresmaktene vel 
skipsfartframfor sjølforsyning, monopolkapitalen 
framfor folkets behov. 

Enno er ingen ting vedteke i GA TI om fri 
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mathandel. Og formelt er GATT-systemet ek
semplarisk demokratisk. Medlemsland harrett til 
å reservere seg og å leggje ned veto. Dersom 
norske styresmakter hadde hatt ryggrad og meint 
alvormed å på verke i internasjonaleorgan, kunne 
dei ha brukt <lesse rettane. Men som alle veit, må 
dagens regjedng erstattast før det kan skje. 

5. Eit sidesteg innom økonomien 
Siste tiåret harmarknadsliberalismen vorerådande 
økonomisk lære i Noreg. Enkelt skrive skal det 
som lønner seg, haldast oppe, og det som ikkje 
lønner seg, skal leggjast ned Med ei EØS-avtale 
vil denne tenkjemåten bli utvida til å gjelde heile 
EØS-området. 

Ta postgang til Finnmark frå Austlandet som eit 
døme. Postgang til Finnmark lønner seg ikkje. 
A vstandane er for store og folk bur for spreidd. 
Det kos tar meir enn 3 kroner og 30 øre å frakte eit 
brev frå Oslo til Tana eller frå Tana til Oslo. Altså 
bør postgang til Finnmark leggjast ned Eller dei 
som bur i Tana eller skal sende post til Tana, bør 
betale det det eigentleg kos tar. Slik at riksavisene 
blir dobbelt så dyre i Tana som i Oslo. 

Men Finnmark er vårt rikaste fylke. Ein finnmar
king bidreg fleire gonger så my kje til vår velstand 
som ein oslo-buar. Desse inntektene har så langt 
i hovudsak korne den norske nasjonen til del. For 
at naturressursane og arbeidskrafta i landet skal 
utnyttast på forsvarleg vis, trengst post, 
matproduksjon, sjukestell og vegar også i Lak
selv. 

Innanfor den konsekvente marknadsøkonomien 
er det annleis. Då hjelper det ikkje om 
totalsamfunnet er lønsamt, kvar sektor må vere 
det. Då må post og matproduksjon og sjukestell 
og vegar kvar for seg vere lønsame i Lakselv. 
Elles kan dei leggjast ned, og verdiane av fisken 
kan tilfalle franske eller tyske selskap liksom 
verdiane av kolet på Svalbard i hovudsak har 
tilfalle den norske staten og ikkje Svalbard-sam
funnet 

Denne økonomiske tankegangen er fornuftig for 
kapitalen i sentral-Europa. For dei får hand om 
naturverdiar med minst mogeleg utlegg. Men 
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tankegangen er ufornuftig for eit land om base
rer mykje av sin eksistens på haustin av <lesse 
naturverdiane. Dersom landet vil behalde 
distriktsbusetnad, politisk handlefridom og sty
ring over naturressursane, må plan og ikkje fri 
marknadsflyt vere grunnprinsippet I denne pla
nen må ein hovudtanke vere at mest m geleg av 
dei verdiane som blir skapte i distrikta, også blir 
brukte der. 

Om Noreg som nemnt er eit godt jordbruksland, 
er det samstundes eit tungdrive jordbiuksland 
Difor trengst med dagens pengeverdiar 
overføringar til jordbruket. Skrive med andre 
ord: Det er i samfunnets interesse at noko av dei 
verdiane som våre rike naturressursar gir, blir 
brukte for å halde oppe ein nasjonal 
matproduksjon. Akkurat som at verdiar blir 
brukte for å halde oppe postruter og vegar. 

6. Attende til agronomien 
Rådande lære er at landbruket først og fremst er 
maskinar. Når bonden skal gjere odelssonen 
interessert i landbruk, set han han som tiåring på 
traktoren. 

Rådande lære er at landbruk er maksimalytingar. 
Fram til i 1960-åra hadde vi rundt 50 kuslag i 
Noreg, målselvfe, trønderfe, rørosfe, 
gudbrandsdalskyr, telemarkskyr og 45 til. Så 
komkunstiginsemineringogkualagaetterNorsk 
Standard, NRF-kua, som trengde dei alle vekk. 
NRF-kuamjølkameir,iallfallpåkraftfor,menvar 
ei dårlegare beiteku og var utan eigenskapar 
mange av dei eldre kuslaga hadde. Men ein hær 
av produksjonsrettleiarar drog og dreg rundt til 
mjølkeprodusentarogprøveråfådei tilåfåkyrne 
til å ete meir kraftfor, slik at dei kan nå 
produksjonsrekordar, få avlsstatuettar og korne 
høgast på rangeringslistene. 

Men agronomi er noko anna enn trakL ar og 
toppytingar. Agronomi er stell av plant~ og dyr. 
Norsk agronomi var ein avansert vitskap fram til 
etterkrigsåra med ideen om at mennesket er natu
rens herskar kom. Oppgåva vår må vere å hente 
attende det beste i agronomien og å utvikle 
vitskapen vidare på det grunnlaget 
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7.10 % i landbruk 
I 1970 var 34000 menneske tilsette i bank, finans
og eigedornsdrifti Noreg. Detvarførdataalderen 
gjorde arbeidet lettare. I 1990 var 150000 tilsette 
i denne sektoren. I 1970 var 170000 i arbeid i 
jordbruk, skogbruk og fiske. I 1990 var talet 
129000. Altså er det no langt fleire som styrer" 
med pen gane våre enn det er til å produsere maten 
vår. 

Når nasjonar skal rangerast etter økonomisk ut
vikling, blir lågt tal yrkesaktive i matproduksjon 
rekna som eit teilm på høg utvikling. Noreg har 
rundt 6 %, Sverige har 4, USA 3 og den fremste 
av alle, Storbritannia, berre 2 %. 

Få børsspekulantar, få rnotebutikkar eller få 
advokatar eller få blad av typen Se og Hør og låge 
opplag på <lesse blada i høve til folketalet kunne 
vorebrukandernålpåorneitsarnfunnerfomuftig. 
Men ikkje få rnatprodusentar. Etter mitt skjøn er 
det lurt å auke prosentdelen rnatprodusentar iall
fall frå 6 til 10. Det gir ei rneir fornuftig utnytting 
av arbeidskrafta i landet. 

I mellomkrigstida gav styresmaktene hjelp til 
bureising. 10-12000 nye bruk vart reiste med 
offentleg støtte. Då laut dei starte frå grunnen. I 
dag har vi nedlagde bruk i hopetal som kan korne 
i drift att. Difor er det rnykje lettare for Harlem 
Brundtland enn for Johan Nygaardsvold, dersom 
viljen til å gjere arbeid for alle til jobb nummer ein 
hadde vore til stades. 

Berre frå 1969 til -89 har over 60000 bruk vorte 
borte. Reknar vi at halvdelen av dei er ledige og 
i såpass stand at dei kan rustast opp til brukande 
bu- og arbeidsplassar med offentleg stønad på i 
gjennornsnitt200000 kroner, kan vi med løyvingar 
på 6 rnillionar- noko mindre enn Lillehammer-OL 
og tredelen av kostnaden med storflyplassen - få 
nytt liv og aktivitet i mange bygder og mange nye 
arbeidsplassar. 

La oss i tillegg dyrke 2 rnillionar dekar jord. Det 
krev statsstøtte og ei offentleg jordformidling. 
Med ei støtte på 2000 kroner pr dekar for eta
blerte bruk og 4000 for nye bruk vil dyrking av 2 
millionar dekar koste rundt 6 milliardar. 

La oss i tillegg byggje ut avløysar- og 
praktikantordningane i landbruket. Med dagens 
arbeidsløyse må bønder ta på seg det ansvaret det 
er å ha folk i arbeid og med det få gjort 
arbeidsoppgåver som elles kanskje kunne utsetjast. 

Det fører for langt her å gå inn på korleis produk
sjonen i landbruket kan omfordelast slik at det 
også blir produksjonsoppgåver, i sauehald, i 
mjølkeproduksjon, i produksjon av bioenergi og 
i skogsarbeid, til dei nye bruka. Eg har skrive om 
det andre stader.1 Her nøyer eg meg med å påstå 
at problemet med produksjonsoppgåver ikkje er 
større enn at det er nokolunde lett å løyse det. 

Med slike ornleggingar vil vi kunne skaffe 35000 
faste arbeidsplassar i landbruket i tillegg til dei vi 
har i dag. Attåt vil vi skaffe 15000 mellombels 
arbeidsplassar over ein femårsperiode. 

Visst vil det koste. Men arbeidsløysakostar også, 
i 1991 vel 15 rnilliardar i direkte utlegg. I tillegg 
kom ein like stor sum i form av tapte avgifter, 
skattar og inntekter. Men kanskje største kostna
den er dei signala dei arbeidsledige får om at 
samfunnet ikkje treng dei. Det bryt ned folk 
psykisk. 

Dåverande statsminister Johan Nygaardsvold 
ordla seg slik i 1935: "Jeg tror at man ikke skal 
snakke så hånsk om selvforsyning og de ting i 
forbindelse med ordet "Hele folket i arbeid". Jeg 
sier åpent og ærlig at jeg vil at mest mulig av det 
arbeid som er nødvendig for oss, skal utføres av 
våre egne arbeidere. Vi kan ikke være så 
liberalistiske at vi lar andre folk utføre arbeidet, 
mens våre egne folk går på forsorgsvesenet." 

Noverande statsminister seier det slik: "Arbeid 
for alle er jobb nr. 1." 

1
• Til dømes i Bonde og Småbruker 7. 92. 

Forfatteren av denne artiklen, Olav Randen, er 
bonde. Han har hatt flere tillitsverv i Bonde
og srnåbrukarlaget og i Nei til EF, og er med
lem av RV. 
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Forsvarlig forvaltning av havets ressurser 
av Arnt Otto Arntsen 

Mitt utgangspunkt for å diskutere forvaltningen 
av havets ressurser er at disse ressursene skal 
utnyttes for å skape økonomisk virksomhet dvs. 
skape arbeidsplasser og danne grunnlag for 
bosetting og virksomhet i distriktene. Norge som 
land rår over enormt store havområder innenfor 
den økonomiske sonen som strekker seg 200 
nautiske mil utfra kysten, alternativt til midtlinjen 
mot andre nasjoner. Norge forfekter også å ha 
forvaltningen på "ikke-diskriminerende grunnlag" 
av en 200 mils sone rundt øygruppa Svalbard og 
øya Jan Mayen. Disse havområdene er av de 
biologisk mest produktive områdene i verden og 
omfatter mange fiskeslag av stor økonomisk 
betydning. Fiskeressursene er en fornybarressurs 
og kan dersom de forvaltes forsvarlig gi et høyt 
langsiktig utbytte som igjen kan gi grunnlag for en 
omfattende nærings-virksomhet. De land som har 
forvalt-ningsansvar for slike store ressurser har i 
tillegg til ansvaret for at de enkelte arter ikke blir 
utryddet også et globalt ansvar sett i relasjon til at 
dette er produksjon av matvarer. 

OBJEKTIVE FORHOLD. 
Forvaltningen av ressursene i havet er imidlertid 
en vanskelig og komplisert oppgave. Dette er en 
realitet selv om en holder utenfor de mer politiske 
aspektene med forvaltningen. 

Det kreves stor forskningsaktivitet for å forsøke 
å kartlegge de enkelte bestandene og de økologiske 
sammen-henger i havet og det er tildels mange og 
store usikkerheter forbundet med de 
bestandsoverslag som forskerne kan gi. I tillegg 
er det store variasjoner i produksjonen i havet 
Det vil ha med variasjoner i fysiske forhold, slik 
som temperatur, saltholdighet, strøm og lysforhold 
og at disse forskjellige kritiske faktorene "treffer" 
hverandre slik at den grunnleggende 
plantplankton-produksjonen blir stor. Dette er 
avgjørende for mattilgangen for dyreplankton og 
fisk høyere oppe i næringskjeden, både for yngel 
og for voksen fisk. En del fiskeslag er også føde 
for annen fisk og det er også slik at stor fisk spiser 

småfisk og yngel av samme art. Forskningen 
prøver nå å arbeide med såkalte 
"flerbestandsmodeller'' i motsetning til de tidligere 
"enbestands-modellene" hvor en så hver bestand 
for seg og i begrenset grad tok hensyn til f.eks. 
næringstilgangen forden enkelte bestand I tillegg 
til det som er sagt ovenfor vil muligheten for å få 
tak i fisken for de forskjellige båtstørrelser kunne 
variere sterkt fra år til år, avhengig av bl.a 
næringstilgangen. 

POLITISKE FORHOLD. 
Fiskeressursene er, selv om de enkelte land i dag 
har opprettet økonomiske soner på 200 nautiske 
mil, ofte flere lands "eiendom" og deternødvendig 
med et samarbeid mellom forskjellige land. De 
fleste fiskeslag som vi utnytter må forvaltes i 
samarbeid med andre nasjoner. Norge fører 
forhandlingermed EF, Sverige, Færøyane, Island, 
Grønland og Russland om forvaltning av 
fellesbestander. I tillegg opereres det med 
"historiske rettigheter". F.eks. har EF kvoter av 
norsk arktisk torsk, selv om dette ikke er en 
fellesbestand mellom EF og Norge. Det foregår 
altså en utstrakt byttehandel med fiskerikvoter og 
i tilfellet ovenfor betyr det at Norge gir bort torsk 
i nord for å få fiske i EF-farvann i Nordsjøen. I 
tillegg mener EF-landa at de har historiske 
rettigheter til fiske etter torsk i Barentshavet. 
Lignende avtaler og fordeling av kvoter finnes 
som sagt for de fleste fiskeslag. Dette avtaleverket 
er meget komplisert og er for folk flest nærmest 
ugjennomtrengelig. 

Denne typen forhandlinger vil uvegerlig press 
opp størrelsen på uttaket, alle vil ha mest mulig og 
resultatet er derfor ofte at uttaket presses opp, 
over det forsvarlige nivå. Det blir tatt lite hensyn 
til beskatningsmønster, dvs. om det fiskes på små 
eller stor fisk, kvotene fastsettes i tonn og ikke i 
antall fisk. F.eks. er det i fisket etter torsk stor 
forskjell på det norske og det utenlandske 
beskatningsmønsteret. All torsk i nord som blir 
fisket av andre lands fartøyer tas med trål, mens 
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anslagsvis 30 - 35 % av den norske andelen blir 
tatt med trål. EØS forhandlingene viste med all 
tydelighet hvilken vekt EF legger på å få tilgang 
på norske fiskeressurser, særlig torsken i nord. 
Den norske overkapasiteten i fisket blir helt 
ubetydelig i forhold til overkapasiteten i trålerflåten 
til EF-landa Særlig Spania har en enorm ledig 
kapasitet etter at deres fiske på fjerne farvann er 
blitt sterkt begrenset etter at bl.a. Canada og 
landa i den 3. verden (særlig Afrikas vestkyst) har 
etablert 200 mils økonomiske soner utenfor sin 
kyst 

FORURENSING. 
Som all annen natur er havet med all sin 
mangfoldighet sårbar overforforurensning. Havet 
har i århundrer blitt benyttet som avfallsplass. 
Havet har stor kapasitet til å motta forurensning 
og bryte ned f.eks. organisk materiale. Havet har 
selvf ølgeligogså sin begrensning på dette området 
Nordsjøen med den omkringliggende store 
befolknings-tettheten har forlengst nådd dette 
nivået og dette kan påvirke fiske-bestandene. Det 
verste er imidlertid utslipp og regelrett dumping 
av diverse kjemikalier, olje og forskjellige typer 
miljøgifter (dioxiner, PCB, PAH osv.), metaller 
samt radioaktivt avfall. I det siste har det særlig 
vært fokusert på dumping av sovjetiske 
atomreaktorer og radioaktivt avfall ved Nova 
Zemlja og i Karahavet. Denne typen avfall har 
ikke bare betydning for livet i havet, men 
konsekvensen kan også være at fisken i enkelte 
områder pga. forurensning inneholder så mye 
giftstoff er at den ikke kan spises. 

KAPITALISTISK UTNYTTING AV 
NATURRESSURSER. 
Det finnes mange eksempler (alle ? ) på at 
kapitalistisk utnyttelse av naturressurser fører til 
uforsvarlig forvaltning. Kravet til forrentning av 
investert kapital, kravet til økt profitt utover det 
"nødvendige", fører uvegerlig til overbeskatning 
uansett om det dreier som om regnskogen i 
Amazonas, oljen i Nordsjøen eller fiskeressurser. 
Innslaget av "fremmedkapital" i fiskerinæringa er 
økende, fiskeri-næringa er blitt et investerings
objekt og investeringene får mer og mer form av 
pengeplassering og er ikke i den gard investering 
i egen, eller noen få folk i hjembygda sin 

arbeidsplass. Kampen om fiske-rett ghetene 
skjerpes og det er de kapitalsterke som vJ mer den 

=:;~;o~:!:~o:~~:.:::j!e:;:: 
det forgår nå en strukturrasjonaliserin både på 
hav og land og de som ikke klarte seg gjennom 
krisa er ofte et lett bytte og fartøyer/ fiskerettigheter 
og fiskeindustri blir kjøpt opp. I 

Den norske fiskerinæringa har alltid vært 
internasjonal i den forstand at det aller meste av 
produksjonen har gått til eksport. Råstoffet har 
imidlertid fram til i dag vært norsk, fisket1på norsk 
kjøl og brakt i land for produksjon i Norge. Vi har 
riktig nok hatt noen få fabrikktrålere og dbt er blitt 
levert noe fisk direkte til f.eks. D~nmark. 
Situasjonen har de siste par år endret seg lliastisk, 
fiskeråstoff har blitt en inter-nasjonal han · elsvare. 
F.eks leverer russiske trålere i år mins~ 80.000 
tonn torsk til norske bedrifter, delvis i konkurranse 
med og til trengsel for norsk råstoff, dvs. norske 
fiskere. Bedrifter i f.eks. Troms har kjøpt frosne 
reker i Canada, fraktet dem hit og pillet tiern her. 
Russiske trålere leverer fisk i hele Vest-Europa, 
fra Portugal til Finnmark. 

I høst er det foretatt endringer i den norske 
fiskerilovgivninga som utvider disse mulighetene 
og EØS-avtalen åpner for muligheter fo~ transitt 
av fisk gjennom Norge. Transitt av fisk er i 
prinsippet ikke lov, men muligheten til omgåelse 
av dette forbudet er stor. Den nevnte libera!liseringa 

I 
av fiskeri-lovgivninga har redusert fiskernes 
posisjon og kontroll over egen fangst. Tpllen for 
fersk torsk er opphevet ved EØS-avtalen, mens 
det fortsatt er toll på videreforedlede plodukter. 

Denne kapitaliseringa og inter-nasjonaliseringa 
av næringa gjør at presset på ressursene øker og 
muligheten til å få til en forsvarlig forvaltning blir 

I 
så langt jeg kan forstålangtvanskeligere i framtida 
Mulighetene til å føre en effektiv kontroll med at 
uttaket er i tråd med de tildelte kvdten blir 
vanskeligere og muligheten for kvotejuks blir 
større. 

Jeg tror videre at den før nevnte 
internasjonaliseringa av fiske-råstof et, dvs. 
ubearbeida fiske-råstoff sominternasjon handels
vare, vil kunne få ganske dramatiske konsekvenser 
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for mange fiskeri-samfunn langs kysten. V ed at 
fiske-industrien, særlig de over en viss størrelse, 
kan handle inn råstoff uavhengig av hva den 
lokale flåten kan levere, brytes det tradisjonelle 
avhengighets båndet mellom flåte og industri 
opp. Det vil bety at fiske-industrien kan lokaliseres 
hvor som helst og at ved at dette avhengighets 
forholdet brytes vil dagens bosettingsmønster 
kunne være i fare. 
Jeg tror at en i framtida kan komme til å se endel 

ny konstellasjoner i måten fiskerinæringa drives 
på, nye samarbeidsformer, direkte leveranser fra 
norske fiskere til bedrifter i andre land, gjeme pr. 
trailer og at dette skjer parallelt med at norske 
bedrifter kjøper utenlands råstoff. Dette kan være 
både direktelandet eller importert. Muligheten 
for å delta i et slikt spill vil være av-hengig av 
økonomisk styrke. Jeg tror at en vil kunne få en 
form for splittelse i næringa, og enda sterkere 
fokus på skillet mellom liten og stor enn det en har 
i dag. Dette vil gjelde både i fangstleddet og i 
fiskeindustrien. 

Til slutt vil jeg nevne en annen utviklingstendens 
som er i motstrid til den jeg tidligere har antydet 
Foreløpig er dette et Troms-fenomen, men kan i 
hvertfall bre seg til Finnmark og nordre del av 
Nordland. Det har over lengre tid vært konflikter 
mellom fjordfiskere med mindre fartøyer og som 
ofte driver en eller annen form for kombinasjons
næring og større fartøyer, ofte med aktive 
redskaper som not og snurrevad som sporadisk 
kommer inn på fjordene når det er større 
ansamlinger av fisk der. Kravet fra 
lokalbefolkningen har vært fredning mot enkelte 
redskaps-grupper, større båter osv. Samtidig med 
at den samiske befolkninga har reist krav om 
sikring av sine fiskerettigheter ved de strenge 
reguleringene de siste år er det startet opp 
forskningiTromsøforåkartleggefjordressursene 
i Nord-Norge. En av konklusjonene på denne 
forskningen blir trolig at det finnes lokale stammer 
av særlig torsk som oppholder i disse fjordene 
hele livet. Utfra dette reise nå kravet om en lokal 
forvaltning av disse ressursene til beste forfjordens 
befolkning. Forutsetningen er at en finner bevist 
at det fmnes lokale bestander. Sametinget har tatt 
opp dette og fra to av tre kommuner rundt 
Lyngenfjorden i Troms er det kommet forslag om 
å starte opp med et prøve-prosjektover 5 år. Både 

biologerogikkeminstsamfunnsvitere/sosiologer 
ved forskningsmiljøene i Tromsø viser stor 
interesse for et slikt prosjekt. 

Kanskje vil en i framtida kunne oppleve en delt 
forvaltning der fjordene og de nære kystområdene 
blir :forvaltet lokalt 

HVILKE KRAV/OPPGAVER MÅ VI GÅ 
INNFOR NÅ? 
For det første må vi se på/bestemme oss for hva 
vi legger i begrepet forsvarlig forvaltning av 
fiske-ressursene. 

- utgangspunktet for en forsvarlig forvaltning er 
kunnskap om de ressursene vi skal forvalte og om 
sammenhenger, økologien i havet Det betyr at 
det må satses på forskning i ordets videste forstand. 

- myndighetene må bruke/ta hensyn til de 
forskningsresultater som forligger og ikke la seg 
presse til å øke beskatningen utover det som 
anbefales og utfra alle usikkerhetene må det fra 
forskerenes side legges inn gode 
sikerhetsmarginer. 

- innenfor selve reguleringene må det treff es tiltak 
for verning av yngel og småfisk. Stengning av 
områder med stor innblanding av småfisk, øke 
minstemål, øke maskevidde. Ressurs- vennlig 
redskaper må gis fordeler. 

- i fiskeripolitikken må det legges vekt på å føre 
en politikk som favoriserer de som er avhengig av 
langsiktig avkastning og ikke de som er ute etter 
å høste kortsiktig profitt. 

- kontrollen må utvides og styrkes og 
straffereaksjonene må bli betydelig strengere. 

- de samme prinsippene som nevnt ovenfor må få 
innpass i de avtalene Norge gjør med andre land. 
Norge har gode kort på handa. I tillegg er det slik 
at de ressursene vi får tilgang på i andre lands 
soner i hovedsak utnyttes av den mest 
kapitalintensive delen av den norske flåten. Det 
eneste untaket er fisket i russisk og svensk sone. 

- stoppe forurensningen av havet og opprydding 
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i de miljøsynder som allerede er foretatt 

- holde Norge utenfor EF og melde oss ut av EØS 
vil bedre muligheten til en forsvarlig forvaltning 
av fiskeressursene. 

Forlatteren av artiklen, Arnt Otto 
konsulent hos fiskerisjefen i Troms 
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Trygghet og uavhengighet ved sykdom og 
alderdom 

av Grete Bull 

I forslag til uttalelse på kongressen til .det nye 
Fellesforbundet for barnevernspedagoger, so
sionomer og vernepleiere, blir kampen for å 
bevare og videreutviklet en samfunnsmodell som 
bygger på den nordiske velferdsstaten, brukt 
som hovedargument i kampen mot EF /EØS. 
I Sverige er EF motstanden blant kvinner nå 
61 %1 Det mest interessante ved de svenske 
opiniosmålingene er vet ikke gruppen. I mai da 
opinionen i Sverige hadde snudd så sensasjonelt 
hadde den økt fra 19 til 26%. En stor del av dette 
var kvinner som sa ja i Mars. I Oktober var de 
svenske kvinnene igjen mer sikre. I Norge er 
også motstanden størst blant kvinner, men der er 
usikkerheten også fortsatt stor. 
Den kraftige motstandsøkningen nå, nettopp blant 
de svenske kvinnene må ha sin bakgrunn i det 
sjokkartede angrepet på den svenske velferdssta
ten som ble gjennomført av storkoalisjonen mel
lom "Opposisjonen" til sossarna og 
høyreregjering. Det var til og med Yngvar 
Carlsson som fikk hovedoppgava med å stå fram 
i media og forsvare nedskjæringene. Men det var 
svensk kapital som sto bak de spekulasjonene 
som førte til denne krisa. 

Jeg menr det er en sammenheng mellom grad av 
utbygd velferdsstat, EF motstand og kvinners 
objektive interesser. Offentlig sektor, helse og 
omsorgssektoren er en gigantisk 
sysselsettingsmaskin for kvinnene, og velferds
staten er deres garantist for en viss uavhengighet 
gjennom eget arbeid. 
Det er kvinnene som har mest å tape på nedskjæ
ringene, og mest å vinne på visse omprioriteringer 
i helsesektoren, og utvikling av nye 
omsorgsmodeller. Kvinnen berøres mest både 
som pasienter og som betalte og ubetalte arbei
dere. Det betyr i praksis at denne delen av EF
kampen har mye å vinne på at vi studerer disse 
sammenhengene, at vi tallfester og synliggjør 
den ubetalte produksjonen , at vi studerer 

organisasjonsnivået og kulturen i de 
kvinnedominerte gruppene som produserer vel
ferd og er opptatt av folkehelse, forebyggende 
arbeid og omsorg, både i Norge i EF og i andre 
kapitalistiske land. 

Den gamle sosialdemokratiske parolen om trygg
het ved sykdom og alderdom, bør bli til en parole 
der menneskelig verdighet, selvstendighet og 
uavhengighet av familie er mulig å oppnå for 
alle, selv om de blir avhengige av andres hjelp. 

Dette skjer ikke i et vakuum. Kampen for et 
velferdspolitisk alternativ vil aldri få tilstrekke
lig politisk og økonomisk grunnlag i et kapitalis
tisk samfunn der nød, skader og forurensning 
skaper det vesentligste av behovet for helsetje
nester, og der menneskeverdet settes lik 
arbeidskraftens pris.2 Selv utafor EF, lever vi i 
en tid der kapitalismen er i krise. Vi er i en 
defensiv situasjon selv om vi vinner en ny folke
avstemning, og melder Norge ut av EØS. Men 
jeg tror vi må lære av de feila som ble gjort i 1972. 
Isteden for å legge ned kampen når en delseier er 
vunnet, må vi bygge på erfaringene og innsikten 
som vi nå vinner, og knytte den til våre erfaringer 
i lokalpolitikken i Norge. Det er viktig å vite hva 
vi kjemper for å bevare, og på hvilke delområder 
vi kan gå offensivt fram. 

Trygd/pensjon er den ene sida, helse- og 
omsorgstjenestene den andre 
De vanlige argumentene for å skære ned på 
offentlig sektor er at vi ikke har råd til å ha en stor 
offentlig sektor. Nå er det ikke slik at Norge har 
så mye større offentlig sektor enn land vi vil 
sammenlikne oss med. 3 Det er i alle fall ikke slik 
at utgiftene til helse og pensjoner er lavere i EF 
land som for eksempel Tyskland, enn i Norge. 
Regjeringa hevder at det ikke er noe i EFs 
regelverk som hindrer Norge i å opprettholde en 
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velferdsstat. Men det er ikke reglene som styrer 
samfunnet. Det er EFs fire friheter som kommer 
til å bestemme hvordan helse og 
velferdspolitikken blir ved en nærmere tilknyt
ning. 

Det er vanlig å dømme velferdsinnsatsen i et land 
etter hvor stor del av BNP (Brutto nasjonal 
produkt) som brukes til helse, omsorg, og tryg
der. Dette er et dårlig mål på kvaliteten i tilbu
dene. Detservi på USAsomharverdensdyreste 
og dårligste helsevesen. Det vil bare føre til · 
privatisering, og et blomstrende 
privatkapitalistisk helsevesen. Derfor må vi se 
nærmere på hele sosialpolitikken, inkludert trygde 
og pensjons systemet, for å se hvem som har råd 
til å kjøpe omsorg og et verdig liv. 

Velferdsmodeller i EF 
Det er med andre ord viktig å se på om ordnin
gene i et land er egna til å fordele "godene", ta fra 
de rike og gi til de fattige, og å gi alle borgere de 
samme mulighetene til behandling og omsorg. 
Her har de skandinaviske landene vært best i 
klassen, men nærmere gransking har vist at også 
slike fordelinger er lite virkningsfulle. Dette har 
vært med på å sette ordningene i miskreditt, og å 

lette borgerskapets angrep på offentlig sektor. 
Velferdsstaten er ifølge Briggs definisjon4 en stat 
som forsøker å modifisere markedskre~tene ... ved 
å garantere minimumsinntekt uavHengig av 
markedsverdien, redusere usikk:erhet lved ufor
utsette sosiale situasjoner som sykdom, alder
dom og arbeidsløshet, sikre alle bo gere like 
rettigheter, og best mulig standard i forhold til 
visse sosiale tjenester. Etter en slik definisjon er 
det bare de Nordiske landa, Storbritannia og 
Nederland som kan kalles velferdsstater i Eu-

' ropa, mens alle kapitalistiske land kan deles inn 
i grupper etter hvordan velferdsgoder organise
res og fordeles. Kapitalismen er avhengig av at 
det finnes et reproduksjonsystem, en 
velferdsordning, men det er galt å tro at vår form 
for velferdsstat er en nødvendighet ~å et visst 
stadium under kapitalismen. 

Det beste uttrykket for kapitalens be ov for en 
vel fungerende omsorgssektor finne vi i i en 
rapport som NHO nylig fikk utarbeidet. Den 
viser til at rask restituering av arbeidsldraften, og 
generell trivsel øker produktiviteten og verdi
skapningen i næringslivet, og at denne verdi
skapningen er en forutsetning for å opprettholde 
et høyt aktivitetsnivå i sektoren. 5 I 

Landene i EF passer mer eller mindre J odt til tre 
forskjellige typer som er utviklet av sbsiologen 
Richard Titmuss6: 

- Reslduell modell, familien og veldedige org. 

figur 1. 
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Pensjonene 
Det er bare de nordiske landene (unntatt Island), 
Frankrike, Belgia og Sveits, i hele verden som 
har et grunnpensjonsystem som dekker alle bor
gere. De fire nordiske landene ligger også på 
topp når det gjelder forholdet mellom grunnpen
sjon og gjennomsnittlig lønnsnivå (ca 50%). 
Alle andre steder (bortsett fra Nederland, Aust
ralia og Ny Zealand, som altså har lavere 
dekningsgrad), har ennå laverer pensjonsnivå. 7 I 
Tyskland er den statlige grunnpensjonen nesten 
lik null, og dekker ikke alle. Der rår 
forsikringsystemet helt, slik at man er avhengig 
av jobb og familie for å sikre alderdom og 
uførhet. 

Den Norske (og Svenske) folketrygda er som 
kjent en kombinasjon av opptjent pensjon, grunn
pensjon. (se fig 1) Det er det som gjør at mange 
kvinner først nå, etter en lang overgangsperiode, 
haroppdagaatdetikke lønte seg å være "hjemme 
mens barna var små". I Danmark er ikke 
tilleggspensjonen avhengig av inntektsnivået, 
bare av år i lønna arbeid. Det betyr at Skandina
viske kvinner, sjøl om de formelt er mer selvsten
dige enn kvinner i Sentraleuropa, fortsatt blir 
betraktet som forsørget. 

Debatten om folketrygda de siste åra preges lite 
av dette sviket mot en hel generasjon heltids-, 
deltids- og dobbelttids husmødre som AP, fagbe
vegelsen og kvinnebevegelsen gikk med på i 
1967. Vi var så opptatt av å sikre oss uavhengig
het gjennomretten til eget arbeid, og særbeskating, 
at vi unnlot å se de kjønns- og klasseforskjellene 
som kom til å prege neste generasjon av gamle. 

Norge og Sverige 

sæiillegg 

Inntekts avhengig 
tilleggspensjon 

Grumpensjon 

T idligere inntekt 

Forsikringsmodellen vinner fram i EF 
Dersom det blir vedtatt noen anbefaling om 
tilnærming (), må vi regne med at det blir 
forsikringsmodellen. Det vil si at arbeidsinntekt 
(i faste arbeidsforhold, ikke "atypiske") og 
kjernefamilien blir forutsetning for økonomisk 
sikring og normal levestandard under sykdom 
eller alderdom. Det er mye som tyder på at de 
østeuropeiske landene velger en . tilsvarende 
modell, og at presset påå erstatte den universelle 
modellen i Norge med private tilleggspensjoner, 
og avskalling av flere og flere tjenester allerede 
er stort. 
Grunnen til dette er at det er denne modellen som 
sikrer investeringskapital bedre enn om tryg
dene skal betales av statskassa. Det gir kanskje 
også bedre mulighet for å privatisere tjenestene, 
det vil si øke den kapitalistiske tjeneste- og 
vareproduksjonen. Det er denne modellen, med 
et mangfold av yrkes og klassebestemte pro
grammer som virker som et effektivt splitt og 
hersk system, som dessuten opprettholdes av at 
de som har de største fordelene av dette systemet 
forsvarer det politisk (2/3 dels samfunnet). 
Nedbygging av velferdsstaten, til fordel for 
forsikringsmodellen er også en logisk følge av 
internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Rettig
heter som statsborger er vanskeligere å overføre 
til andre stater som i prinsippet skal ha mulighet 
for å bestemme sine egne ordninger, enn rettig
heter knytta til internasjonale pensjons- og forsi
kringsselskaper. 
Forsikringsmodellen er ikke billigere enn 
universalmodellen; men den har den fordelen for 
kapitalen atde yrkesaktive blir de som kan kjøpe 
helsetjenester, og det sikrer mindre fravær, rask 
gjenvinning av arbeidskraften. 

Danrrark 

arbeids avhengig 1i li eggs pensjon 

Grumpensjon 

Figur 2 Strukturen i Skandinaviske 
alderstrygdesystemer. Kilde Kangas og Palme (1989) 
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Eldrebølgen en bløff? 
Debatten om folketrygdens framtid, og framtida 
for eldreomsorgen i Norge, som i andre land, 
dreier seg mye om veksten i antall eldre i forhold 
til yrkesaktiv befolkning. Men økingen i antall 
pensjonister i forhold til arbeidsstyrken skyldes 
mest uførepensjonister, ikke bare 
alderspensjonister. Bak uførheten skjuler det seg 
arbeidsløshet. Den faktiske funksjonshemminga 
øker ikke, men antallet arbeidsløse øker. Slik blir 
fler enn nødvendig klientifisert. Utgiftsøkingen 
i folketrygden skyldes også at stadig flere får full 
opptjening, og det er blitt mer enn ventet fordi en 
ikke regnet med innvandringen og kvinnenes 
yrkesdeltaking. 8 

Samtidig som det klages over at de gamle er en 
byrde ønsker en at pensjonistene skal ha mye 
penger. Det gir større valgfrihet og mer 
vareproduksjon ifølge SAMAK-rapporten. 9 

Dette styrker også argumentene for mer privat 
pensjonsforsikring, tilleggsforsikring, eller full 
overgang til forsikrings modell. 
Kritikken av folketrygden skyldes først og fremst 
at pengene i stor grad kommer fra statskassa, og 
ikke er i omløp slik fondsbaserte 
forsikringsordninger er. Kleppeutvalget foreslår 
at folketrygdfondet må brukes til privat investe
ring. I K.I. Hagen demagogiske språk : "vi må 
spare til vår egen alderdom framfor å forbruke 
våre barns inntekter på forhånd." 

Hovedsaken er tross alt at pensjonistene til en
hver tid legger beslag på en viss andel av den 
løpende produksjonen. Det er snakk om produk
sjon ikke om antall personer i produktiv alder. 
Det blir mye det samme om pensjonene sikres via 
private eller offentlige ordninger.(Ljones 1992) 
Forskjellen er at en offentlig ordning kan brukes 
til omfordeling. Hvis den offentlige ordningen 
ikke er tvungen, og omfatter hovedtyngden av 
pensjonene, vil en frivillig ordning bli for dyr. 
Den ville bare omfatte de som temmelig sikkert 
kommer til å bruke den. Det blir ikke noe igjen 
til dem som ikke er eller har vært i lønna arbeid. 

Helsevesnet er ikke innretta på kvinners behov 
I heftetkvinner og EF 10 siteres EF- parlamentets 
K vinnerettighetskomitte som sier at kvinner 
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bruker helsevesnet oftere enn menn fordi de 
lever lenger, fordi de er fattigere enn enn, og 
fordi svangerskap og fødsel i stadig st1 rre grad 
defineres som sykdom som må behandles. Dessu
ten at beroligende tabletter ofte brukbs for å 
passivisere kvinner slik at de kan fort~ette som 
dobbeltarbeidende, uten at årsakene ltil deres 
problemer taes opp. 
Det er vanskelig å forklare de kjønnsmessige 
forskjellene i kvinners og menns Ibruk av 
helsetilbud ut over det at de har mer 
belastningsskader fordi de sliter mer, og eldre 
kvinner kan være mer underernært osv. Vold og 
seksuelt misbruk er ikke nevnt, selv om det også 

li k 
. I 

sær grammer vmner, og dette er proolem som 
har ufattelige dimensjoner. Legg merke til at det 
alltid er kamp om statistikker som viser dette. 
Usynliggjøring og statistisk bagatellisering er en 
viktig metode til å unngå å treffe til11. Det er 
statistikkene som danner grunnlaget for den po
litiske og administrative planlegginga.

1

11 

Feminister og kvinneforskere har etterlivert syn
liggjortflereeksemplerpåat typiskekvirlneplager 
og sykdommer blir lavere prioritert i Itledisinsk 
forskning og behandling (brystkref1t kontra 
prostatakreft), at kvinner blir oftere utsatt for 
eksperimenter som Lobotomi-operasjoner, at de 
blir behandlet med mindre respekt som personer 
osv. og lettere mistrodd ved diagnostisering av 
såkalte diffuse plager. Livmor og bryst ble og 
blir fortsatt ofte fjernet når mer sk~nsomme 
operasjoner er mye bedre. 12 Til gjengj I ld øker 
plastisk kirurgi med rekonstruksjon, eller rent 
kosnnetiske operasjoner i takt med priv

1

1 atiserin
gen av helsevesnet. 
Som kvinne har det alltid vært vanskelig å få full 
uføretrygd og samme erstatninger fot samme 
skade som menn. I 
Det er lett å vise til at det er menn i maktstillingene 
både i helsevesnet og forskningen smh utøver 
disse diskriminerende handlingene. Den 
feministiske bevegelsen i USA står bald et svært 
alt~i:nativt pr?sjekt som skal rette opp: kjønns
skJe1vhetene 1 helsevesnet. Det viser at den mest 
nyliberale varianten av kapitJ listiske 
helsemodeller, er vel så problematisk sJ m det vi 
opplever i Norden. I 
Og, det hjelper lite å gjøre menn til syndebukker, 
og seg selv til offer. Vi har svarene i krisesenter 
bevegelsen, og handikapbevegelsen, som dels 
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jobber med å gi brukerne selvtillit, og dels øver 
press på myndighetene, "Tørk tårene og knytt 
nevene" 

EF vil bety et mer privatisert helsevesen, der alt 
bli gjort til en vare, også pasienten. Velferdssta
ten kan presses som system til å støtte pasient- og 
klientorganisasjoner .. Men medlemmene selv må 
slåss for den interne prioriteringa mellom kamp 
og samarbeid, veldedighet og krav på rettigheter, 
og for kvinners perspektiver, og fokusering på 
helhetlige løsninger. Det er nemlig slik at aktive 
kvinner står bak det meste av det beste i norsk 
folkehelsevesen. 

Helsestell og kvinneorganisering 
I EF er det de veldedige og religiøse organisasjo
nene som er de største omsorgsprodusentene. I 
Norge er slike private helseinstitusjoner av liten 
betydning. Men frivillig helsearbeid har lange 
tradisjoner. Det er helselagene, 
husmorforeningene, sanitetsforeningene som har 
skapt våre nærhetsprinsipper. De har utvikla 
helsesøster funksjonen, utvikla hjemmehjelp og 
hjemmesykepleien og tatt initiativet til alders
hjem og sjukestuer i distriktene. V ed å samle inn, 
presse på, og gi forpliktende gaver til kommu
nene har de vært innovatører og pressgrupper 
mer enn noe annet. 13 Disse kvinnene hadde 
organisasjonserfaring, men vi avviste og under
kjente dem da den moderne kvinnebevegelsen 
vokste fram, og skillet mellom privat og offent
lig skulle trekkes. 
Kommunene har overtatt, og det har gått bra i 
oppbyggingsfasen. Men sentralisering av 
sjukehusene, og nedlegging av aldershjemmene 
til fordel for "nye boformer" i en effektiv 
omsorgskjede for de gamle vekker protester. 

I Sverige, har jeg opplevd ny oppblomstring av 
at folkelige kooperativer og byalag som tar skjeen 
i egne hender og organiserer eldreomsogen på 
egne premisser. I utkantbygder bygger de opp 
løsninger som både gir lokal sysselsetting og 
tilfredsstiller de gamles ønske om å bli i hjem
bygda, og ivaretar arbeidsmiljøet for de ansatte. 

Subsidiaritetsprinsippet 
og residualmodellen er avleggs i høyt 
utvikla kapitalisme 
Vi har merket oss at katolske politikere argu

menterer for subsidiaritetsprinsippet, og tror 
derfor at dette er det som kommer til å gjelde i EF. 
Men høyt utviklet kapitalistisk og 
internasjonalisert samfunn kan ikke nøye seg 
med den katolske modellen bare når dem som 
hører til og får hjelp av familie, kirke eller 
lokalsamfunn. En slik modell har en sterkt 
disiplinerende effekt, men det er ikke så viktig 
for borgerskapet som mange vil ha det til. Vel
ferdsstaten har også slike trekk. Det er vanlig se 
den "sosiale tryggheten" som et nødvendig 
disiplineringssystem i det kapitalistiske samfun
net. Velferdsstaten er til for å lindre den kapita
listiske økonomiens virkninger, den legitimerer 
utbyttinga. Disiplineringen er nødvendig for at 
man skal finne seg i å yte maksimalt gjennom et 
langt liv .. med utsikt til en "belønning" som 
pensjonist og trygghet for at medisinen tar kon
troll over døden. Om en ikke hadde noe i sikte, 
ville en vel heller ha det litt gøy undervegs 
.. (Rosmary Eliasson 1991)14 

I Skandinavia pågår en omfattende reform og 
forsøksvirksomhet som er rettet mot å trekke mer 
ressurser ut av nærmiljø og familie. Desentrali
sering og stimulering av lokalsamfunnet, samar
beid med frivillige organisasjoner osv. spiller en 
viktig rolle i slike forsøk. Integrering av tidligere 
institusjonsbeboere, som mennesker med psy
kisk utviklingshemming i kommunene er eta v de 
største. I våre land går dette noenlunde bra, fordi 
det er mye å hente på samordning av sektorisert 
og fagdelt offentlig virksomhet, men forsøk på 
å utvikle mer solidariske bomiljøer er i beste fall 
sterkt oppskrytt. I Italia og USA havner tidligere 
institusjonsklientell rett på gata, og blir utelig
gere. Det er residualmodellen. Selv i Norge 
begynner utdefineringen av og 
ansvarsfraskrivelsen overfor psykiatriske pasi
enter med "kriminell" adferd å føre i samme 
retning. 15 Sannheten er at vi har ikke lenger 
lokalsamfunn å integrere i. 
Subsidiaritetsprinsippet står i motsetning til 
kapitalens primære behov, den er avhengig av at 
familiære bånd som er til hinder for fri flyt av 
arbeidskraft brytes. Det er heller slik at sekulari-
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sering, oppsplitting av familiene og økt 
yrkesarbeid blant kvinner, får politikerne i Eu
ropa til å søke andre modeller. Det gjelder ikke 
minst de totale institusjonene som er eneste 
alternativ til fullstendig familieomsorg i de fleste 
sentraleuropeiske landene. Dette får nettopp EF 
politikerne til å se til Skandinavia og England 
etter modeller som er bedre egnet til å kombinere 
ulønna omsorg med profesjonelle tjenester. 

Familien er ikke tømt for oppgaver 
Det er en myte at den Skandinaviske velferdssta
ten har tømt familien for oppgaver. Den er tvert 
om mer avansert enn det vi finner i EF. Velferds
staten utmerker seg med ordninger som gjør det 
mulig å kombinere høy sysselsetting med stadig 
mere privat/familieomsorg. Det er faktisk slik at 
et fleksibelt offentlig omsorgssystem utvikler 
familieomsorgen. 16 

Hjemmebaserte tjenester, nye boformer, trans
porttjenesten, boligutbedring etc for eldre, 
bomiljøtiltak mm avlastningsopphold på sjuke
heim er slike elementer i den fleksible 
omsorgspakka som er utviklet i Skandinavia. 
Alle disse tiltakene er innretta på å løse de 
kritiske situasjonene i livet på en billig måte, slik 
at familien og familiekretsen fortsetter å bære 
hovedtyngden av det personlige hjelpe- og 
pleiearbeidet. Nøkkelen til dette fleksible syste
met er at det forvaltes av en desentralisert offent
lig sektor som fordeler tiltakene etter "behov"; 
men under budsjettansvar. 

Det har gjort det mulig for helsesektoren å rasjo
nalisere bort alt annet enn medisinsk behandling. 
For 20 år siden var det vanskelig for foreldre å få 
lov til å være hos syke barn på sykehus. Allerede 
i 1980 var det umulig åla et sykt barn være alene 
på sykehus for da var alt stell og tilsyn overlatt 
foreldre. Dette dekkes opp med falske sykemel
dinger dersom foreldrene er i jobb, etterhvert 
kommer også muligheter for å pleie alvorlig syke 
og døende hjemme til å bli legitimert med 
permisjonsregler, og forventet av helsevesnet. 
Mens de som bruker slike rettigheter får stadig 
større vansker med å henge med på jobben. 17 

Gratis og underbetalt arbeid er en viktig faktor i 
omsorgssektoren i Norge. 18 I Omsorgsutvalgets 
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utredning 19 er den uformelle omsorgen for eldre 
"uk I som er SJ e eller uføre anslått til 49 000 årsverk. 

Det meste av dette er omsorg innafor 
kjernefamilien. Det er stort sett ektefeller som 
yter denne omsorgen, flest kvinner, men påfal
lende mange menn. (Bull 1992) Hal-{,parten av 
de som har hovedansvar for pleie og omsorg i 
private hjem er over 60 år, og nær en fjerdedel er 
sjøl funksjonshemma. (Bull 1992) 
I tillegg til dette kommer omsorgen ifor yngre 
funksjonshemma og funksjonshemma barn. For 
dem er den private omsorgen innen familien helt 
enerådende. For hvert offentlige årsvJrk går det 
10 private omsorgs ytere. 20 Den offentlige eldre
omsorgen i alt utgjør 42 700 årsver~, men det 
meste av dette er omsorg i institusjoner. Bak 
hvert offentlige omsorgsårsverk for e eldre i 
private boliger står det i så fall 4,3 ubetalte 
årsverk. 21 I 

Omsorgspotensiale og sysselsetting 
I Norge har vi et lavt omsorgspotensiale i og med 
at vi har så høy pensjonsalder og høy sysselset
ting blant kvinner. 

Tabell I 
Sy~elsatte i aldersgruppa 60-64 år22 

Land Menn K-µinner 
Japan 72 39 
Norge 71 48 
Sverige 64 50 
USA 54 33 
Storbritania 53 18 
Danmark 50 27 
Finland 49 16 
Australia 45 13 
Italia 37 101 Vest-Tyskland 34 22 
Nederland 28 8 
Østerrike 14 6 

Det er påfallende atde mest toneangive de landa 
i EF, fastlandet og syd-Europa har Ide lave 
sysselsettingstalla, særlig for kvinner i den alde
ren der omsorg for eldre ektefeller er mbst aktu
elt. Ikke rart at familieansvar for eldreomsorg 
spiller en stor rolle. Selv Danmark har s~mmen
liknet med Norge og Sverige et mye større 
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omsorgspotensiale. Derfor har også Danmark 
vært foregangsland når det gjelder å bygge ned 
sykehjemmene, og overføre all eldreomsorg til 
Hjemmebaserte tjenester. 

Landene i EF og Øst-Europa søker kunnskap i 
Skandinavia for å etterlikne disse tiltakene. Dels 
fordi subsidiaritetsmodellen og 
forsikringsmodellen med nødvendighet fører til 
mer bruk av totale institusjoner eller ingen hjelp 
i det hele tatt. Man ønsker modeller for et mer 
uavhengig liv, også for de gamle. 

Velferdsstaten har skapt sitt eget 
proletariat 

Det som er typisk for de nordiske velferdsstatene 
er at den sysselsetter en vesentlig del av arbeids
styrken, 25% i Danmark og Sverige, 15-20% i 
Norge. En vesentlig del 85% i Norge av dette er 
kvinner, og dette igjen henger sammen med høy 
og stabil yrkesdeltakelse for kvinner, sammen
liknet med de fleste andre europeiske land. 23 

Kvinnene i denne sektoren er for det meste lavt 
lønnet, men høyere enn tilsvarende grupper i Ef
landene. De skandinaviske landene har det mest 
kjønns segregerte arbeidsmarked i den moderne 
demokratiske delen av vår verden. (Kolberg 
1990) Velferdsstaten har skapt en rekke profe
sjoner som ikke finnes, eller er dårligere utdan
net i EF-landene. 
I den medisinske sektoren vil spesialistene (le
gene) kunne oppnå høyere lønn og mer "interes
sante" oppgaver i et større arbeidsmarked, mens 
velferdsstaten forsøker å begrense 
etableringsretten og styrke den distriktsvise for
delingen av fagpersonell gjennom 
stimuleringstiltak. 
Velferdsstatene har også mer utviskete grenser 
mellom arbeidsmarked og omsorgsmarkedet. 
Vårt mangfold av ordninger har gjort det mulig 
å bli i arbeidsstyrken med store fravær, sykemel
dinger og omsorgspermisjoner. Særlig Norge og 
Sverige har hatt lav førtidspensjonering. 24 Det 
Europeiske kontinentet er preget av lav pen
sjonsalder og førtidspensjonering, og høy 
langtidsledighet. 
Problemet er at nettopp den skandinaviske vel
ferdsstaten har befesta avhengigheten av fami
lien gjennom å fjerne endel formelle forpliktel
ser, men å opprettholde de reelle karvene. Det er 

nødvendig med to inntekter, for å opprettholde 
en bolig. De som er avhengige av hjelp for å leve 
et anstendig liv kommer best ut om de lever i par. 

Rettighets lover forsvinner. 
I forbindelse med den nye kommuneloven, og 
som forberedelse til EF/EØS tilpassinga er en 
rekke rettighetslover blitt endra eller foreslått 
underordna kommuneloven. Det betyr i praksis 
at budsjettansvaret skal gå foran plikten til å gi 
befolkninga de tilbudene de har krav på. Slike 
lover er viktige som grunnlag for å føre kamp 
mot nedskjæringer, og vilkårlig behandling av 
eldre som trenger omsorg. De eldre, deres pårø
rende og Eldreaksjonen i Ålesund, går nå til 
rettsak mot kommunen for å hindre nedlegging 
av et sjukeheim, med de konsekvenser det kan få 
for pasientene som bor der. 

Velferdsstaten er skapt av klassekamp, 
og omsorgsinstitusjonene av 
kvinneorganisasjoner. 
Grunnlaget for velferdsstaten i Skandinavia ble 
lagt i kriseåra før krigen, og fullført med folke
trygden i sekstiåra. Det begynte med klasse
kamp, men ble sterkt prega av sosialdemokra
tiske mannsdominerte fagforeninger, menn som 
tok det for gitt at kvinner skulle være hjemme å 
passe barn, og at pensjon av deres inntekter 
skulle rekke for begge også i pensjonsalderen. 
(her kommer noe mer om hvor kvinnebevegel
sen var på denne tida) 

Velferdsstaten må forsvares gjennom 
klassekamp og kvinnekamp 
Innen fagforbundene i offentlig sektor er EF 
motstanden stor i alle de Skandinaviske landene. 
De Europeiske sjukepleiernes protestbevegelser, 
den hvite vrede viser både hva en kan vente seg, 
og hvor viktig det er å være organisert, og å 
gjennomskue og bekjempe alle 
spittelsesstrategier. 
Det ideologiske kjøret for rasering av velferds
staten av typen snillismedebatt, og den nye de
batten om barnehager er særlig retta inn mot å 
gjenreise familien som forsørger og omsorgsarena 
er ledd i en strateegi som må møtes på flere 
fronter. 
Kommunene pålegger de ansatte munnkurv i 
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saker som angår kvaliteten på deres arbeide, det 
vil si bekymring og frustrasjon over åsvikte 
pasienter og klienter.. Det hindrer allianser mel
lom ansatte og pårørende og brukere. Etiketten 
"Profesjonskamp" brukes flittig for å bortfor
klare både legitime krav for lønn og arbeidsmiljø 
og de ansattes bekymringer for brukernes ve og 
vel. Selv forskere mener at det er de ansatte som 
har fått mesteparten av utgiftsøkning i helse og 
omsorgssektoren25 i og med arbeidstidsforkor
telser og andre synlige arbeidsmiljøforbedringer. 

Alliansen mellom brukere, pårørende og ansatte 
i omsorgssektoren må utvikles gjennom den 
fortsatte kampen mot EF/EØS, og mot de kon
krete utsalgene av EF tilpassingen. 
RV har engasjert seg i eldreopprøret, først og 
fremst gjennom Bente Volder sin innsats i Åle
sund, og den landsomfattende eldreaksjonen som 
ble stifta høsten 1992. Her møter vi en kultur som 
sier at ikke skal klage, og helst ikke stille krav, og 
folk som mangler både organisasjonserfaring og 
økonomisk makt. Båndene til de gamle 
helselagene er brutt, og mediafigurene blir stå
ende som symboler isteden for ålede en organi
sert kamp. 
Kvinnefronten har alliert seg med 
Husmorforbundet og produsert to av de utmerka 
utredningen som jeg bygger denne innledninga 
på. Disse alliansene burde føre til en videre 
utvikling av sentrale kvinnepolitiske konflikter: 
Spørsmålet om husmorlønn, omsorgslønn står 
kanskje ikke i motsetning til fortsatt kamp for å 
få kvinnene ut i lønna arbeid, og for å forsvare 
lønnskrav og krav om sekstimersdag. 

Den revolusjonære bevegelsen er delt i vurde
ringa av flere sentrale kvinnepolitiske spørsmål. 
Diskusjonen om familiens rolle bør fram i lyset 
igjen. 
Usynliggjøring av kvinner og kvinnepolitisk 

organisering i Nei til EF har vært tatt opp av 
RV som nå må gå i spissen for å styrke dette feltet. 

Noter: 
1Gøteborgs posten 3/11-92 
2 Les gjerne mer om dette i : Wergeland Ebba, 
Folkehelse artikkel i Røde Fane 1 1990 og, 
ergeland Ebba, Sykefraværsdebatten - Misbruk 

68 

av trygd eller misbruk av tall? Norsk tidsskrift 
for arbeidsmedisin 6-1991 

1 3De Facto rapport: Offentlig sektor i 1990-årene, 
Oslo 1990 
4Briggs 1961 
5Hånd i Hånd, Om omsorgssektoren og det pri
vate næringslivet.Econ rapport nr. 13/92 referert 
i Aftenposten ... 
6Titmuss modell er sitert fra artikler/foredrag av 
Einar Vetvik et al (1990) og Jon Eivind Kolberg. 
(Sosionomen 20-21-90). Begge har kommentert 
og utviklet modellen og forsøksvis anvendt den 
på land i Europa. Framstillingen her står for min 
regning. Interesserte lesere bør gå til dcin opprin-
nelige kilden. I 
7Kangas, 0 and Palme, J (1989) Public and 
private pensjons: The Scandinavian Co

1

untries in 
acomparative Perspective, Stockholm, Institutet 
for social forskning, Meddelande 3/19i89 
8Olav Ljones: Eldrebølgen og Pensjonssystemene 
i Norden. Foredrag på Nordisk Demografisk 
Symposium 1992- LUND 
9 Arbeiderbevegelsens nordiske 
samabeidskomite- arbeidsgruppe om ølconomisk 
politikk utarbeidet dette dokumentet om "forny
else av den offentlige sektor" i 1988. Her ligger 
hele det ideologiske grunnlaget for 
sosialdemokratiets rasering av velferdsstaten. 
Rapporten ble hodt tilbake, og er vanskelig å få 
tak i. Den er likevel offentliggjort i det danske 
LO-bladet nr 5- 1989. I 
1°Else Skjønsberg, Kvinner og EF Kvinner i 
lavtlønte omsorgsyrker og som motthl:ere av 
helsetjenester. Oslo Juli 1991 
11 Marylin Warring, Hvis kvinner ]kle telle, 
opprinnelig utgitt 1988, norsk utg .... 
12Marylin French, Krigen mot kvinne e 1992, 
Kirsti Malterud : Almenpraktikerens diøte med 
kvinnelige pasienter. Tano 1990. I 
13 Svein Olav Daatland: Ideals Lost? Current 
trends in Scandinavian welfare policies on ageing. 
14Eliasson Rosmari, Åldreomsorgen, kvinnors 
arbete och viilfårdstatens kris. artikkel i Kritiska 
studier 91? I 
15 Per Måseide: Normale og unormale gale, 

I 
Sosial organisering og avgjerdstaking i psykia-
trien. I Dag Album & Georges Midre: Mellom 
idealer og realiteter Studier i medisin k sosio-
logi. Ad Notam Oslo 1991. I 
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16 I føge Susan Lingsom og andre forekere, yter 
familier som får offentlig hjelp mer overfor sine 
eldre enn andre. Se Susan lingsom: Hjemme
hjelp og barna Innvirkning av offentlig hjelp på 
den omsorgen voksne barn gir gamle foreldre. i 
Tidsskrift for samfunnsforskning nr 5 1992. 
17 Svensk undersøkelse ved Kerstin Widerberg 
sitert av Kjersti Ericson i Den flerstemmige 
revolusjonen. 
18 Bente Volder: Utredning for prosjektet ut av 
det brennede huset, oppdatert stensil 1992 
19Trygghet, verdighet Omsorg ( NOU 1992:1) 
tabell 
20Mine beregning gjort på grunnlag av materiale 
lagt fram av kommunenes sentralforbund i for
bindelse med auste stadsaka. Undersøkelser gjort 
i Fusa kommune. 
21 Kilde Ivar Brevik NIBR 
22Kilde :K.Halvorsen og A.Johannesen: Når be
driften ikke har bruk for deg lenger. Notabene 
.NKSH-rapport nr 91:2 side 50 
23 Kilde: The position of women on the Labour 
Market, Trends and developments in the Twelve 

member states of the European Community. 
Commision of European communities 
... supplements no 36 . Den viser utviklingen 
mellom 83 og 1990, og forskjeller mellom lan
dene. Her framstår Danmark med en enpuklet 
profil og ... , mens Spania,Irland mfl har en topp 
på nesten 80% før fylte 30, og siden dalende 
kurver. Nederland,UK og BR Deutschland har 
profiler med to pukler, som viser at kvinner 
passer egne barn, og kommer tilbake i større eller 
mindre grad. 
24 Jon Evind Kolberg. Foredrag omtalt i Sosiono
men nr 20-90 
25Svein Olav Daatland, Ideals Lost? Current 
Trends in Scandinavian welfare policies on 
agemg. 

Forfatteren av denne artiklen, Grete Bull, er 
arkitekt og forsker ved Norsk Bygforsknings
institutt. Hun er nestleder i RV. 
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Helse- og velferdspolitiske alternativ 

Seminar om helse- og velferdspolitiske alternativ 

Innledere Einar Vetvik forsker ved Diakonhjem
mets høgskolesenter 
og Grete Bull nestleder i RV 

Einar Vetvik har deltatt i flere utredninger om 
dette temaet på oppdrag av Private 
Helseinstitusjoners Landsforbund (PHL) , og de 
tre fagforbundene Norsk Barnevern 
pedagogforbund (NBF) Norsk Sosionomforbund 
(NOSO) og Norsk vernepleierforbund (NVF). 
Han har holdt en rekke innledninger bygd over 
disse utredningene. Han hadde ikke mulighet for 
å levere skriftelig manus. Der for anbefaler han 
oss å lese noen av de rapportene som er nevnt 
nedenfor. 

HeitmannJanH,SarfiEvaogVetvikEinar.Helse 
i et EF-perspektiv: Fobruksgode eller 
menneskerett? . Private Helseinstitusjoners 
Landsforbund, Temahefte nr 3. Oktober 1990 

Vetvik Einar og Botvar Pål Ketil Norsk EF
tilpassing- dystreutsikter for velferdstaten og 
svake grupper? Særtrykk av Barnevern pedago
gen 10/92, September 1992 
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Grete Bull anbefaler å lese: 

Skønsberg, Else: Kvinner i lavtlønnede 
omsorgsyrker og som mottakere av helsetje
nester. Utredning skrevet på oppdrag fra 
Kvinneuniversitetets Støttering, Finansiert av Fi
nansdepartementet gjennom NORAS, og av 
WIDCO (Women in Consulting -Norway) Oslo 
Juli 1991 

Gulli, Brita M.: Kvinner og EF Om husmødres 
rettigheter_En utredning skrevet på oppdrag fra 
Norges Husmorforbund, Norsk 
Kvinnesaksforening og Kvinnefomten i Norge. 
Finansiert av NORAS Oslo, april 1992 

Ytterligere kilder er nevnt i fotnoter i innlednin
gen. 
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Et land åpent for innvandrere og flyktninger 
Av Tim Robinson 

Nei til EF - åpne grenser! 
Dagsrevyen hadde en reportasje på fredag ( 6.11.) 
der de kunne melde at utlendinger var mindre 
kriminelle enn nordmenn. Dette var en ny vri. 
Men ikke mer enn at en undersøkelse hadde 
kommet fram til at det var utlendingene som 
begikk de groveste forbrytelsene. 
Nå er det slik at ingen har sett noen Dagsrevy 
oppslag om nasjonaliteten til de som begår 
skatteunndragelser i millionklassen, der ca. 98% 
ville v { re norske. Poenget er selvfølgelig at slike 
tall er egentlig helt uinteressante. Gjennom å 
stadig komme med tall om utlendinger og krimi
nalitet er media med på å definere innvandrere og 
utlendinger ( dvs. svarte) som et problem i seg 
selv. Denne tankegangen som sier at svarte er et 
problem går igjen også på deler av venstresida 
Det er en tankegang som må forkastes og bekjem
pes. 
I 1910 var andel utlendinger i Norge ca. 2%, i dag 
er det rundt 3%. Ikke akkurat noen oversvøm
melse. Jeg var på et møte om skole og boligpoli
tikken på Grønland nylig, der man også bekymret 
seg over"ghettoisering". Hvilket var rart da 90% 
av møtedeltagerne var hvite! Det er ikke mer enn 
27% av befolkningen på Grønland/Nedre Tøyen 
som er svarte, og selv om det hadde v{rt 100% 
svarte så hadde ikke det v { rt noen ghetto i ordets 
egentlig betydning, slik som i New York eller LA. 
De sosiale forbindelsene på tvers av raseskiller 
gjør at ghettodannelser er usannsynlig. 
Dette hindrer ikke at ellers fornuftige folk kan 
aksepterer rasistiske argumenter og ender opp 
ved å si at "problemet er ikke at det er for mange 
innvandrere men for få nordmenn" i bydelen, slik 
det ble sagt på møtet. Slikt hårreisende tøv henger 
sammen med den offisielle linje i dagens Norge, 
som i aller høyeste grad sier at svarte er et 
problem. Nettopp Oslos skolepolitikk er et skrem
mende eksempel på dette. 
Gamlebyen skole hadde 85% asiatiske elever. 
Hvite foreldrer flyttet sine barn ut av skolen i full 
forståelse med myndighetene. Ett år seinere opp
daga de samme myndighetene at det nesten ikke 

var noen hvite igjen på skolen og av hensyn til 
integrasjon fant ut at skolen måtte nedlegges. 
I ettertid har vi hatt Gerhardsen med sine "krav til 
innvandrere". Folk må 1 { re norsk så derfor mister 
de morsmålsundervisning hvilket gjør det adskillig 
vanskeligere å 1 { re norsk. Solheim forsikret 
Grønlandsmøtet om at han ikke skulle flytte. Men 
vi bør ikke gleder oss for mye av den grunn da han 
nå lanserer en "løsning" der antall fremmedspråk
lige elever holdes til under 50%. I Solheims 
verden vil barn nr. 51 får den klare meldinga: "Du 
er et problem". 
Ansvarlige politikere som Gerhardsen og Solheim 
tar sitt utgangspunkt i det de tror er den domine
rende opinionen. Deres utspill forsterke den 
samme opinionen og bidrar til å styrke den nega
tive dreiningen vi ser i dag. 
Motvektet til dette må ikke v { re moralisme men 
en politisk forståelse som viser at hvite og svarte 
harfellesinteresser. Dette er ikke så vanskelig. Til 
tross for grumsete undertoner var møtet på Grøn
land veldig positiv. 80 folk var kommet dit fordi 
de ville forbedre tilv { reisen. De er klar over 
resurssrnanglene i byen. Kampanjen for å bevare 
Gamlebyen skolen var et konkret eksempel på 
hvordan hvite og svarte kan slåss sammen. Den 
kampen tapte, men den pekte på et alternativ til de 
ideene som tar utgangspunkt i "problemet" 
innvandrerbarn istedenfor i det rasistiske klasse
samfunnet 
Selv er jeg oppvokst i industribyen Bradford i 
nord-England. Der er det ikke snakk om enkelte 
bydeler men en tredjedel av hele byens 300 000 
innbyggere som er av asiatisk avkomst. Jeg vil 
ikke et øyeblikk påstår at det ikke er mye rasisme 
der også, men det finnes gode eksempler på felles 
kamp. 
Foret par år siden sa en rektorved en ungdomskole 
i Bradford det som er allmenn akseptert i dagens 
Oslo; nemlig at en stor andel asiatiske elever betyr 
dårligere standard. Det gleder meg å fortelle at 
denne rektoren, Ray Honeyford ikke lenger er 
rektor. Han ble tvunget til å gå fordi I { rere og 
foreldre nektet å akseptere at det var pakistanske 
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elever som hadde skylda for en skole uten de 
nødvendige bøkene og 1 { rerne. Solheim og Ger
hardsen bør merke seg at Honeyford tilhører den 
ytterste høyrefløyen av det konservative partiet, 
ikke arbeiderbevegeslen. 
Dette eksempelet er viktig fordi det viser at flere 
innvandrere eller svarte ikke fører til mer rasisme, 
en påstand som også er pop ul { rt blant de som vil 
framstå som anti-rasister samtidig som de lukker 
grensene og bukker for den rasistiske opinionen. 
Rasismens ofrer skaper ikke rasisme, men det 
holder heller ikke å si at innvandrere er et ressurs 
og stoppe med det Det er viktig at venstresida og 
arbeiderbevegelsen slutter å se på innvandrere 
som en egen gruppe i det hele tatt, og ser at de alle 
fleste svarte har de samme klasseinteresser som 
hvite arbeidere. Dvs at innvandrere verken er et 
problem, en ressurs eller objekter for medliden
het, men våre allierte. 
Om det er mange svarte betyr det at de er en større 
del av samfunnet, at det er praktisk talt umulig å 
føre en kamp som ikke går på tvers av raseskiller, 
(som eksempelet ovenfor). Det betyr også at de 
svarte selv er sterkere, og kan påvirke sine omgi
velser i større grad. 
Det er dette, de undertryktes egen aktivitet i 

kampen mot undertrykking som mange anti-ra
sister mer eller mindre overser. Jeg synes derfor 
at det er enormt positiv da svarte ungdommer på 
Oslo City slår tilbake motrasistiske trakkeseringer. 
Ikke fordi jeg tror gjengvirksomhet kan forandre 
samfunnet men fordi det er et tegn på at de ikke 
finner seg i den rasistiske behandlingen som deres 
foreldre harv { rt utsatt for, og at de ikke har tenkt 
å vente på reformer ovenfra. 
I den oppvoksende generasjonen vil det v { re 
mange svarte nordmenn. Når disse begynne å 
organisere seg og ta til motm { le mot en offentlig
het som fortsatt bruker ordene innvandrere og 
nordmenn når den mener svarte og hvite kan det 
hender at mange vil få et sjokk. 
En av de som kan få sjokk er SV-teoretikeren 
Ottar Brox. Ifjor ga Brox ut boka "Jeg er ikke 
rasist men .. " der han tar opp rasistiske holdninger 
og hva som skaper dem. Noe overaskende kom
mer han fram til at det er anti-rasistene som skaper 
rasisme. Brox påstår at venstresida prøver å 
overgå hverandre i moralistiske slagord der den 
som vinner er den som er mest vennlig innstilt 
overfor innvandrere. Jon Michelet får gjennomgå 
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pga hans utspill om "en million innvandrere til 
Norge". 
Brox bruker en slags vulg { r marxisme for å vise 
at norske arbeidere har interesser at stengte 
grenser. Mangel på arbeidskraft be1f høyere 
lønninger, vi har derfor interresser av at det 
kommerf { rrestmulig arbeidere på markedet. Det 
er riktig at det er lettere å presse opp lønna i tider 
med arbeidskraft mangel. Men en forutsetningfor 
å gjøre det er at arbeiderne er i s9md til å 
organisere seg og slåss. Dette avgjørende ele
mentet er ikke med i Brox sitt skjematiske bildet. 
Tatt til sitt forferdelige ytterpunkt betyIJ Brox sin 
logikk at tyske arbeidere hadde inte esser av 
holocosten. At 6 millioner jøder forsvJnt skulle 
gjort tilstanden bedre for de gjenv{ren<ile. Grun
nen til at det ikke ble slik var selvsagt at ~ beider
bevegelsen ble knust av den samme fascismen 
som myrdet jødene. Selv uten massemordene 
fungerte utpeking av jødene som syndebukk til å 
splitte arbeiderklassen og avlede misnøyen. Jeg 
vet at dette er et groteskt eksempel men det er 
faktisk det han sier. I 
I dag står vi ikke overfor fascisme, og arll>eiderbe
vegelsen blir ikke smadret Men arbeiderbevegel
sen i de fleste land knebles av nasjonalismen og 
rasisme. Begge disse fungerer som lynavledere 
også i dag. I fem år har vi hørt den samme leksa 
om konkuranseevne. Nå lanserer Hågensen fem 
nye årmed moderasjon og Kleppe utvalget sier at 
norsk konkurranseevne må bedres før ½ kan få 
ned arbeidsløshet. Arbeiderne i alle dre land 
hører nøyaktig den samme melodien. 
For min del mener jeg at Michelets "mil!lion" var 
blant de beste valgkamputspill jeg har ~Ørt, men 
RVs håndtering av saken etterpå la partiet åpent 
for beskyldninger ala de fra Brox. Aksel N { rstad 
skrev en kronikk i KK der han skulle utrede en 
anti-rasistisk innvandringskontroll. Hanlinnrøm
met at vi trengte kontroll fordi vi ikke ønsket 
terrorister inn i landa. Spørsmålet reiser seg; 
hvem definerer terroristene? Svaret er !selvsagt 
den samme staten som slipper Mossad agenter løs 
på palestinske flyktninger. Slik vil de v { re så 
lenge dagens sytem består. Dersom man forsøker 
å legge opp en anti-rasistisk innvandring~politikk 
innafor kapitalismens begrensninger vil lman lett 
framstå som moralist eller utopist. Det er like 

I 
realistisk som å legge opp en industripolitikk der 
arbeiderne ikke skal utbyttes, men det er noe 
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verre fordi det bygger opp om ideen at . alle 
nordmenn utgjør en enhet som må beskytte seg 
mot omverdenen. 
For sosialister er ikke kravet om "åpne grenser" 
en moralistisk markering men den eneste logiske 
konsekvensen av våre egne klasseinteresser. Ar
beiderklassen har simpelthen ingen interresser av 
å identifisere seg med sin "egen" nasjonal stat. 
Nasjonalisme splitter og hersker internasjonalt. 
Rasismen splitter og hersker innafor enkelte land 
og internasjonalt. Det er i våre egne interesser at 
vi bryter med tanker som peker ut innvandring 
som et problem og at vi bryter med alle ideer om 
de nasjonale interesser. Det betyr at vi må bryte 
med ideen om at 4 millioner folle kan ha interesser 
som på en eller annen mystisk vis står i motsetning 
til resten av verdens befollcning. 
Det betyr selvsagt ikke at man må v{re for åpne 
grenser for å v { re anti-rasist. De aller fleste idag 
aksepterer i større og mindre grad nasjonalistiske 
ideer. Vi ønsker at flest mulig skal v { re aktive 
anti-rasister selv om de har illusjoner i karakteren 
til den norske stat, eller tilogmed om de mener at 
EF har noe med internasjonalisme å gjøre. 
Brox og co. aksepterer ikke bare de nasjonale 
rammebetingelsene, men de mener at sanne som 
oss burde egentlig holdt kjeft og overlatt anti
rasismen til den opplyste eliten. 
I virkeligheten er det det motsatte som må til. Det 

er aktivitet på grunnplanet som skaper forand
ring, som kan skape et mer demokratisk og 
åpnere samfunn. Det var aktivitet nedenfra som 
førte til at 10 000 demonstrerte mot Myrdal på 
Youngstorget ifjor. Til tross for at Gerhardsen og 
Solheim rådet folk til å holde seg unna. 
Frav{ret av masseaktivitet er etter min mening 
NtEFs alvorligste mangel. Det er nettopp 
masseaktivitet på grunnplanet som kan vinne EF 
kampen. En seier i denne kampen vil ikke automa
tisk føre til at Norge bli noe bedre enn det er nå 
eller bedre enn EF-landa. Men det vil styrke vår 
side i kampen for et bedre samfunn. Da er det 
ekstremt viktig at folk som er aktiv på nei-sida 
bekjemper alle former for rasisme og går mot den 
"Norge mot resten" tankegangen. 
I de fleste tilfeller i dag betyr det at vi må stå imot 
strømmen. Det må vi gjøre så lenge 
hovedstrømmen insisterer på at enkelte deler av 
befollcningen er et problem som vi "må ta alvor
lig". Det vi må ta alvorlig er at kampen mot 
rasisme og mot EF er ikke løsrevne enkelte saker 
meneruløseligknyttatilkampenforenåpnereog 
mer demokratisk verden. 

Tim Robinson er med i Aksjonen mot organisert 
rasisme (AMOR) 
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På lag med den 3. verden - en sjølstendig og 
alliansefri utenrikspolitikk 
Av Elisabeth Eide 

Hvaernådetforslags tittel? Hva betyrdetå være 
på lag med den tredje verden? Er vi tilbake i den 
mytiske tolkingen av 3. verden-teorien fra 1970-
tallet? På lag med hvem? 
Jeg velger å snakke om å utvikle solidaritet 

Andre delen av tittelen er grei, men ordene er 
byttet om. Det er nokså umulig - har det vist seg 
- å føre en sjølstendig utenrikspolitikk uten å bli 
alliansefrie - først 

Min påstand er at vi i det hvite, rike Norge, er 
fanget inn i en forestilling om hva "utvikling" og 
"ekspertise" er, som er helt ødeleggende i forhold 
til detå etablere et solidarisk, ikke-undertrykkende 
forhold til verden i Sør. Og at et første steg på 
veien til forandring er å starte der. Et oppgjør er 
nødvendig. 

Jeg vil fremme følgende påstander, som jeg så 
skal gå inn og begrunne, og jeg gjør det for 
enkelhets skyld slik at jeg bruker ordet solidaritet 
som synonymt også med ikke-undertrykkende: 

* Solidaritet er uforenlig med oppfatningen om 
vår kultur som mer verdifull og framskreden enn 
kulturen i andre land (i Sør). 

* Solidaritet er uforenlig med oppfatningen om at 
det fins en masse mennesker i Sør som det er synd 
i og som trenger vår hjelp. 

*Solidariteter uforenlig med oppfatningen om at 
vi sitter inne med en velegnet ekspertise som 
landene i Sør trenger. 

* Skal vi være solidariske, må vi ta et oppgjørmed 
det rådende utviklingsbegrepet og med 
tradisjonelle oppfatninger om hvem som er 
eksperter. For noen har dette vært klart lenge. 
Men oppfatningen styrer likevel det meste av u
hjelpen i global forstand, og den økologiske 
krisen verden nå opplever, minner oss om at det 
haster. 

* Solidaritet er uforenlig med aksept av 
Verdensbankens og IMFs 
innstramningsprogrammer og prosjekter, som er 
styrt av rikmannsklubbene i Nord. Solidarisk 
arbeid må drives uten skjeling til norske og andre 
næringslivsinteresser. 

* Ingen meningsfylt, bærekraftigu-hjelpvilkomme 
fra en stat som ikke er utsatt for kontinuerlig 
kritikk fra uavhengig hold, derfor har 
revolusjonære krefter et stort ansvar for å skape 
en kritisk og avslørende debatt om hvordan norske 
uhjelpskroner blir brukt. At denne debatten er så 
tam, henger muligens sammen med redselen for å 
havne i armene på FrP, men det er en høyst 
provinsiell holdning: Her gjelder det ofte å hindre 
skader. Kan vi da holde munn ut fra lokale, 
trivielle hensyn? 

* Solidaritet må bunne i en klar oppfatning av at 
det i likhet med Norge er klassemotsetninger og 
motsetning mellom makten og de fattige i landene 
i Sør. Elitene i Sør er ingen naturlige allierte. 

Solidaritetsorganisasjoner, overlever i stor grad 
takket være det statlige bidraget. Hva gjør dette 
med organisasjonene og mottakerne? er et viktig 
spørsmål. Og hva gjør det med drivkreftene i 
organisasjonene - ofte RV-ere og SV-ere og 
AUF-ere? 

HVA ER UTVIKLING? 
Å organisere de fattige, sier den indiske 
landsbyarbeideren Aruna Roy. 

Utvikling skulle avløse koloniveldet, sier 
forfatter og forsker Vandana Shiva, også India. 
Men: 

Det ble en prosess der hele verden 
skulle gjenoppstå i det moderne Vestens 
bilde. Bak oppfatningen om utvikling 
står tanken om at framskritt etter 
vestlig modell er mulig for alle .... 40 år 
med utvikling har gjort større økolo-
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gisk skade enn 500 år med 
kolonialisme". 

I disse sitatene ligger det mye krav om verdighet, 
holdninger og grunnleggende kritikk av dagens 
utviklingshjelp. 

Jeg vil hevde at i det som tradisjonelt blir kalt 
Vesten, eller Nord, fins det en annen oppfatning 
av hva utvikling er. Der blir utvikling, slik jeg 
tolker det, definert slik: 

Utvikling er å overføre spesielle 
kvalifikasjoner og informasjon fra 
Nord til Sør, fordi Sør trenger disse 
kvalifikasjonene for å utvikle seg. 
Underforstått: Sør bør utvikle seg som 
Nord. 

Slik skriver Michael Edwards i Third World 
Quarterly nr. 3/1988, i en artikkel som heter 
"Utviklingsteorienes irrelevans". 

Bak dette lurer en form for linær tankegang, 
som setter oss i de vestlige samfunnene på den 
toppen det gjelder åkomme til. Vi erperdefinisjon 
kommet lengst i utvikling. Og vi er kommetlengst 
i å ødelegge jorda. 

Av en slik oppfatning følger også et eget syn på 
eksperter: eksperten blir den eneste personen 
som er i stand til å beherske denne overføringen 
fra et samfunn til et annet 

Edwards viser til at det fins 80 000 utenlandske 
"eksperter'' i landene sør for Sahara, og at disse 
ekspertene koster mer enn 4 milliarder dollar 
hvert år - eller vel 25 milliarder kroner. Her ikke 
medregnet hva de eventuelt tilfører eller koster de 
samfunnene de opererer i. 

Utvikling er et etterkrigsfenomen, sier den 
egyptiske økonomen Samir Amin, en av Sørs 
ledende utviklingsteoretikere. Utvikling skulle 
være brobygger over de store forskjellene etter 
annen verdenskrig. Ideologisk fulgte av dette 
hjelp på egne vilkår, fattigdomsorientering m.v. I 
praksis har dette vært vanskelig hele tiden. Men 
i dag har nyliberalismen avløst utviklings
ideologien. I praksis har den alltid vært der. Men 

76 

på verdensbasis er den nå mer fr erskende: 
Medisinen som blir lansertmot alle "pr1 blemene" 
i Sør er økonomisk vekst og åpne, frie markeder. 

Utvikling må komme via økono isk vekst, 
sier mange i Nord. Men hva slags utvilcling blir det 
av atafrikanskelandfemdobler sin bomullseksport 
samtidig som matvaresituasjonen i åe samme 
landenegårfravondttilverre?Hvaslag,sutvik:ling 

I 
blir det for sjølforsyningshusholdene i !Kenya når 
god jordbruksjord blir lagt ut til dyrking av 
tulipaner som eksporteres blant annet til Norge? 
Eller når vekstorienterte kloke hoder i Kerala 
planlegger storstilt eksport av orkideer, mens 
flere hundre millioner mennesker ovelilever uten 
næring nok? 1 

For vel tjue år siden produserte Afrika som 
helhet nok mat til å brødfø sine befolkning. I dag 
spiser hver femte afrikaner importert mat. Det 
tragiske er at jo mer vekt det legges på eksporten 
(for å betale gjelden), jo mer synker også prisene 
på verdensmarkedet på grunn av ko~sen. 
Kravene om Ny Økonomisk Verdensordning 
(NØY), opererer på sett og vis innenfor rammen 
av at eksport fra 3. verden er bra, de må bare få 
høyere priser. Men hva går eksporten på 
bekostning av? 

Hvordan måle utvikling? 
Prestisjetunge økonomer kaller rasil et 

økonomisk mirakel. 40 prosent av ungene i det 
nordlige Brasil er underernærte, i følge Oxfam. I 
Latin-Amerika som helhet lever 25 lmi!lioner 
underernærte barn, og regionen er den største 
mateksportøren i Verden, etter USA. BNP måler 
ikke disse kontrastene. 

Er disse perspektivene inne i norsk u
hjelpsdebatt? Kanskje i noen grad. Men det 
viktigste som har vært debattert rundt norsk u
hjelp er mer byråkratiske spørsmål der 
utviklingsbegrepet er preget av innforståtthet 
Det gjelder bare om å organisere bistanden og 
prioritere den litt bedre til svake gruppd . Derfor 
går debatten langs disse aksene: 
- bilateral eller multilateral 
- vare- eller prosjektbistand 
- næringslivets plass i bistanden 
- størrelsen på u-hjelpen 
- innretning på mottakergrupper, mottakerstyring 
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I det siste ligger et ideologisk element; 
mottakerstyring. Men her oppstår trøbbelet for 
all statlig hjelp, pluss for mye frivillig hjelp. 
Hensynet til den staten, den regjeringen en har 
med å gjøre. Det som ikke blir sagt i offisiell norsk 
uhjelpsdebatt, er at det er en uløselig motsetning 
mellom målsetningen om å hjelpe de fattigste og 
nå fram til kvinnene, på den ene siden, og det å 1) 
tjene norsk næringsliv og 2) være på god fot med 
regimene i mottakerlandene, som, hvis hjelpen 
virkelig ble vellykket, ville kunne bli truet av de 
samme fattige, av kvinnene og bøndene. 

Vår kultur - noe å by på? 
Et mer grunnleggende spørsmål er dette: Kan vi, 
som et kapitalistisk land der markedet blir lovprist 
stadig mer konsekvent og der velferdsstaten blir 
uthult, yte noe som helst bidrag til de fattige eller 
kvinnene i andre land? 

Det er, tror jeg, naivt å regne med at Norge kan 
gjøre det, annet enn unntaksvis. 

NY ØKONOMISK VERDENS
ORDNING 

Statene i den tredje verden begynte å reise 
kravetom en ny, økonomisk verdensorden i 197 4 
i FN. Det var en lang liste med uprioriterte krav, 
og grunnen til at de forble uprioriterte, varuenighet 
landene imellom. Blant de viktigste kravene var: 

- hvert lands suverenitet over 
naturressurser og all økonomisk 
virksomhet 
- regulering og kontroll med de 
flernasjonale selskapenes virksomhetertil 
fordel for tiltak som kunne tjene de 
nasjonale økonomiske interessene 
- et rettferdig og rimelig forhold mellom 
prisen på de varene land i den tredje 
verden eksporterer og varene de 
importerer. Varig bedring i det ugunstige 
varebytteforholdet og ekspansjon i 
verdensøkonomien. 

V ar dette krav som representerte interessene til 
de fattige i landene i den tredje verden? Eller var 
det krav fra en elite som ønsket å sko seg på bedre 
eksportinntekter, og som varintegrerte i modellen 
med vekst via kapitalimport, cash crops og den 
grønne revolusjonen, som i sin tur krevde mer 

import? 

Kravet om nasjonal kontroll over naturressurser 
og multi-
nasjonale selskaper er opplagt progressivt, men 
det er til gjengjeld et krav eliten i landene i Sør har 
hevdet i svært liten grad. Gjeldskrisen har de siste 
ti årene systematisk undergravd dette kravet - i og 
med at de fleste gjeldslandene for å møte 
gjeldsforpliktelsene har måttet selge unna eller 
trappe ned på statligvirksomhet. Dels har de solgt 
til private firmaer i utlandet, dels til multinasjonale 
virksomheter. 

Ingen regimer har hittil for alvor testet ut 
muligheten for å nekte å betale utenlandsgjelda. 
De frykter represaliene med rette: opprør i den 
middelklassen de er politisk avhengige av -
internasjonale sanksjoner. Men skulle de ta hensyn 
til nasjonens eller folkets interesser, til dem som 
i dag føler gjeldskrisens innstramningspolitikk på 
kroppen, så ligger alternativet med gjeldsnekt i 
dagen. 

Det problematiske med NØV er at det har som 
forutsetning at eksport og en ekspanderende 
verdensøkonomi (les: mer internasjonal handel), 
er et gode. Det som i liten grad kommer med, er 
hvordan den økte eksportinnretningen - satsingen 
på cash crops, rammer dem som er avhengige av 
at landet produserer nok mat til sine innbyggere, 
dem som har arbeidet med jordbruksproduksjon 
for livsopphold og som blir stadig mer fortrengt 
til fordel for inntektsbringende produksjon. 
Verdiene måles bare i forhold til pengemarkedet. 

PROTEKSJONISME? 
Av ulike grunner harvenstresiden all tidrygget litt 
når begrepet proteksjonisme kommer inn i 
debatten. Samtidig vil vel få på venstresiden 
kunne gå med på at frihandel er noe særlig 
progressivt, altså fri kapitalbevegelse, ingen 
restriksjoner. 

Det fins ingen frihandel i verden i dag. Det ville 
være riktigere å definere frihandelstilhengerne 
som dem som er tilhengere av mer internasjonal 
handel i forhold til proteksjonisme-tilhengerne -
som tilhengere av mindre internasjonal handel. 
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Verktøyene proteksjonistene bruker er toll, 
kvoter og valutakontroll. Cheryl Payer, 
amerikansk radikal økonom og forfatter av tre 
bøker om henholdsvis IMF, Verdensbanken og 
gjeldskrisen, definerer proteksjonisme som "styrt 
handel", og er forbauset over at mange kolleger 
på venstresiden er så redde for den at de heller 
havner i selskap med Reagan-administrasjonen, 
IMF og Verdensbanken, som mener at nettopp 
mer handel og økonomisk vekst kan løse alle 
problemer. 

Argumentene som reises på venstresiden mot 
proteksjonisme, er blant annet at frihandelfører til 
økonomisk effektivitet, proteksjonisme betyr 
dyrere varer for arbeiderklassen, at 
proteksjonismen fremmerrasisme i og medmindre 
import fra.andre land, at den oppfordrer arbeiderne 
til å forene seg med "sine" kapitalister og ikke 
medklassefrender i andre land, at proteksjonismen 
beskytter kapitalistenes profitt og fører til syvende 
og sist til økonomisk depresjon. 

Cheryl Payer imøtegår disse argumentene ett 
for ett Hun mener effektivitetsargumentet er 
gjennomkapitalistisk og forutsetter at alleer enige 
om hva som er effektivt Når det gjelder lavere 
priser, siterer hun Marx og viser til at et fall i 
prisen på konsumvarer også vil føre tilfall i prisen 
på arbeidskraften. 

Til rasisme-argumentet sier hun at arbeidere 
som først og fremst er opptatt av å beskytte 
arbeidsplassene sine ikke nødvendigviserrasistiske 
av den grunn. Hovedproblemet er ikke rasisme, 
men frykt for arbeidsledighet. Og hun sitererigjen 
Marx som sier at det brorskapet frihandel skulle· 
skape mellom jordas nasjoner, neppe ville være 
mer broderlig enn det brorskapet den skaper 
hjemme. Å kalle kosmopolitisk utbytting for 
universelt brorskap er en ide som bare passer i 
hodene på borgerskapet. Payer ser på sin side 
ingenting i veien for at folk som kjemper på sine 
arbeidsplasser kan solidarisere seg med arbeidere 
i andre land. 

Hun hevder videre at det er lite igjen av den 
tiden da arbeiderne beskyttet sine egne 
arbeidsgivere når de gikk inn for proteksjonisme. 
Det som viser seg i praksis, er at firmaene ofte 
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flytter sine kapitalvarer over grens9ne, og at 
arbeidere både i Nord og Sør lider un er dette. 

Et hovedpoeng for meg i åta med dette, er å få 
slutt på den hellige vreden som harmøtt tµIiengerne 
av proteksjonisme på venstresiden. Alternativet 
er "mer handel". Og så lenge vi v9t at "mer 
handel" betyr mer urettferdig handel, mer 
eksportinnretting i nasjonersomderm ødelegger 
sitt matproduksjons-potensiale, burde det i alle 
fall være god grunn til å stille spørsmålstegn ved 
om "mer handel" er det vi ønsker. I 

En positiv bieffekt av gjeldskrisen ~ar vært at 
landene i den tredje verden har begynt å produsere 
en del nye varer for hjemmemarkedet elv, fordi 
de ikke har råd til å importere. De e styrker 
sjølbergingsgraden. 

HVORDAN UTVIKLE SOLI
DARITET? 
Her følger noen punkter , ansatser til en mer 
solidarisk tenkning og praksis: 

1. Vi bør feie for egen dør. Rydde vekk de verste 
skamplettene av norsk utbytting ute. Avsløre 
norske skandaleprosjekter når de forekommer. 
Kontinuerlig kritisere norsk s~øtte til 
Verdensbanken og IMF. Det norske offisielle 
synet er at strukturtilpasningsprogrammene er 
nødvendige. Vi bør gå inn for og støtte alle forslag 
om å sanere gjelden til landene i den 3. verden. 
Den er betalt for lenge siden. Løser ikke så mange 
problemer, en ny gjeldsspiral vil 1 wett oppstå med 
de gamleregimene ved makten, mendeterrenslig 
politikk likevel. 

2. Ransake norsk u-hjelp med kritis • blikk -
gjerne sanere mye, dersom det først og fremst er 
hjelp til oss sjøl. I 

Katastrofehjelp er noe annet. 
Som en mann fra Sri Lanka sa det: Det r iktigste 
med u-hjelpen er ofte at dere er til stede og kan 

·m c d . I . v1 e 1or vei:; en om overgrep mot rmmonteter, 
mot menneskerettighetene og så videre 

Solidaritetsarbeidere og hjelpere kan il&e bidra 
konstruktivt og samtidig leve som J tsugere. 
Kulturelle forbilder for de akk så kritiserte elitene 
i Sør. (Eks. svenske SIDAs repr. i Hanoi som 
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hadde en million i årslønn pluss alt fritt, samtidig 
som det ble brukt en million i året i velferdstiltak 
på 17 000 skogsarbeidere - arbeidere som levde 
under umenneskelige forhold. Det må skje et 
brudd med den koloniale arven. 

3. Ut av forsvarsblokken NATO, unna blokker i 
det hele tatt. 

Dette er tydelig en forutsetning for å kunne ta 
sjølstendige utenrikspolitiske standpunkter: i 
forhold til framtidige golfkriger, i forhold til USA 
og andres utpressing av Cuba (uansett hva man 
måtte mene om Cuba), i forhold til Midt-Østen, i 
forhold til Sør-Afrika. 

4. Hvor langt er det mulig å komme innenfor det 
eksisterende systemet? Tja Men hvis vi et øyeblikk 
tok retorikken på alvor om Norge som et 
foregangsland for miljø og brukte den autoriteten 
dette ( til dels svært falske) imaget har skaff et oss 
internasjonalt, så bør vi stille krav om å 
- V ære den flinkeste i klassen til åta opp Vestens 
skam i form av håpløse økologiske prosjekter: 
Narmada, Sarawak, Tehri, etc. Kritikk mot 
kjernekraft og en drivkraft i å utvikle alternativ 
energi. 

- Avvikle Hydros internasjonale kunstgjødsel
engasjement? I alle fall kartlegge konsekvensene 
av det!! 

-Øke støtten tilradikale nettverk av miljø-aktivister 
som dermed bedre kan koordinere seg og kjempe 
mot angrepene på miljøet 

5. For radikale er det naturlig å støtte 
frigjøringsbevegelser som kjemper mot 

_ supermakter, eller mot overgrep fra stornasjoner, 
som Indonesia i Øst-Timor. Urbefolkninger, 
kvinnenettverk, gjeldskrisenettverk, fattige
organisasjoner. 
Hjelp til fattige må ta utgangspunkt i deres egen, 
tilpassete teknologi og ikke gjøre mottakerne 
avhengige av importvarer. 

6. Nasjonalsjåvinisme er en svart flekk i alt 
solidaritetsarbeid og bistandsarbeid. Framheving 
av ''vi flinke givere" - heising av det norske flagget · 
- når vi vet hvem som tjener på verdensutviklingen 
i dag - er forkastelig. 

7. Knytt solidariteten til den antirasistiske kampen 
og til de representantene for den 3. verden som er 
i Norge, lær av dem. 
Stengte grenser? Nei. Verden er en, hvilken rett 
har vi? 

Forfatteren av denne artiklen, Elisabeth Eide, er 
journalist 
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På lag med den 3. verden - en sjølstendig og 
alliansefri utenrikspolitikk. 
Av Arnljot Ask 

Siden det i dag er 7 .nov., kan det være på siµ plass 
å minne om at det er nøyaktig 75 år siden den 
første sosialistiske staten så dagens lys og ble nødt 
til å utforme en utenrikspolitikk i en verden 
dominert av imperialisme og hard klassekamp. 
Bolsjevikene måtte, i tillegg til å ha ei linje for 
proletarisk internasjonalisme mellom de under
trykte klasser og folkegrupper, også utvikle en 
politikk for forholdet mellom stater. 

Når partier som AKP og RV idag tar standpunkt 
til internasjonale spørsmål, er det første og fremst 
på det første planet vi kan delta direkte og med 
tyngde. Vi er verken statsbærende partier eller 
aktører i et land som står for en sosialistisk 
utenrikspolitikk. 

Det er viktig å ha med seg dette utgangs
punktet når en skal drive utenrikspolitikk i et 
kapitalistisk og oppadstrebende lite 
imperialistland. Det gamle rådet "arbeidere og 
undertrykte folk og nasjoner foren dere" er fort
satt like gyldig som da det ble utformet. I dagens 
verden er det de sosiale og klassemessige organi
sasjonene, som enten ER uavhengige av statsmakta 
eller som det er en oppgave å FRIGJØRE fra 
statsmakta, som er de viktigste kreftene å for
holde seg til for antiimperialister og progressive. 
Både her til lands og ute i verden. Vår 
internasjonalisme må legge hovedvekta på å få 
med oss størst mulig del av det norske folket til å 
samarbeide med og støtte opp under progressive 
krefter i andre land, uavhengig av hva som er den 
norske regjerings politikk. I de fleste tilfellene vil 
vi være i opposisjon til det regjeringa står for, på 
samme måte som våre forbundsfeller i andre land 
også som regel står i en tilsvarende posisjon. 
Dette betyr langt ifra at vi ikke skal ha standpunk
ter og reise krav til norsk offisiell utenrikspoli
tikk. Bare vi sørger for at dette har forankring i 
den internasjonale enhetsfronten vi skal være 
endel av, og ikke utvikler seg til en avsondra 
"lobbyvirksomhet". 

For å ta et aktuelt eksempel: 
Vi som er imot EF får ofte høre at vi er motstan
dere av internasjonalt samarbeid. Det er en frekk 

løgn, som underslår at det springende punktet er 
HVEM en samarbeider med og hvem sine inter
esser som skal legges til grunn for samarbeidet. 
Det blir en større og større kløft mellom regjerin
gene og folkemassene i dagens Europa. Kapitalis
men har nådd et stadium hvor statsapparatet bygd 
rundt nasjonalstaten skaper vansker for den 
uhemma profittjakta. Borgerskapet prøver å finne 
nye styringsformer. Skal en da gå inn for å gi de 
folkefiendtlige kreftene et enda fastere grep om 
roret og gjøre det vanskeligere for folkelige kref
ter å få innflytelse? Nei! Den slags 
internasjonalisme legger vi ikke skjul på at vi er 
imot! 

Agitasjonen for å framstille støtte til Kapitalens 
Internasjonale som rosverdig internasjonalisme 
når nye høyder når Europabevegelsen nå breier 
seg med sin kampanje mot "Sjølråderne". EF
motstanderne blir framstilt som egoister uten vilje 
til å dele goder med andre utenfor våre grenser. 
Norsk sjølråderett settes i samme bås som 
stormaktenes rett til å bruke sin makt til å domi
nere! Med en slik plump formallogikk prøver de 
å sidestille sjøltekt og sjølråderett. Ser vi på hva 
EF-tilpasninga i Norge forteller oss om det virke
lige livet, får vi imidlertid konkret beskjed om 
klasseinnholdet i denne EF-solidariteten: 
-Kapitalens rett til fritt å bevege seg skaper ikke 
nye arbeidsplasser eller andre positiveeffekterfor 
samfunnsøkonomien. Tvertimot, som en under
søkelse Klassekampen la fram 17.okt. i år, har 
utenlandsk kapital sine operasjoner i Norge siden 
1987 jevnt over ført til rasjonaliseringer og ned
leggelser, uten hensyn til den helhetlige 
samfunnsøkonomien. Asea Brown Boverys 
innmarsj i Norge har f.eks. siden 1987 nedlagt 
5000 arbeidsplasser netto. 
Dette illustrerer at en utenrikspolitikk som soli
dariserer seg med kapitalkreftene ikke kan fore
nes med å ta vare på interessene til det store 
folkeflertallet. Det har også flertallet av 
befolkninga i Norge idag fått øynene opp for i EF
saka. Det gir muligheter for å vinne oppslutning 
om en progressiv utenrikspolitikk på flere områ
der. 81 
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F.eks. når EF markedsføres som positivt 
internasjonalt samarbeid i fredens tjeneste, og 
samtidig blir framstilt som en nødvendighet for å 
kunne konkurere med USA og Japan, er det noe 
som skurrer. Er den egentlig meningen at vi skal 
bidra med å bygge opp nye blokkstrukturer i 
verden for en tiltakende maktkamp mellom de 
store kapitalistiske gigantene? 

Og, hva med solidaritetspratet når EF jo 
også tar form som et eksklusivt fellesskap med 
brodd mot den 3.verden? 

Når jeg har brukt EF-spørsmålet for å vise at det 
også på det utenrikspolitiske planet er avgjørende 
for å føre en progressiv politikk at en styrer unna 
klassesamarbeidspolitikken, er det sjølsagt fordi 
EF-saka er den dominerende utenrikspolitiske 
saka i dagens Norge. I forhold til temaet som er 
satt opp for dette seminaret, vil et norsk EF
medlemskap både gjøre oss enda mindre sjølsten
dige på den uterikspolitiske arenaen og putte oss 
i nok en allianse som er retta MOT den 3.verden. 
EF-spørsmålet illustrerer også at klassekamp og 
nasjonal kamp må knyttes sammen for å utvikle 
vår tids proletariske internasjonalisme; ikke bare 
mot at Europa skal bli dominert av tysk-ledet 
monopolkapital men også for at det skal kunne 
bygges opp en GLOBAL enhetsfront mot impe
rialisme og militarisme. 

1990-ÅRAS VIRKELIGHET 
Før jeg går videre med å konkretisere hva jeg 
mener bør være norske revolusjonære sine bidrag 
til å bygge opp folkenes internasjonale framover 
90-tallet, er det nødvendig å si noe mer om den 
virkeligheten vi skal jobbe i. Tida tillater ikke mer 
enn noen spissformuleringer, og det er heller ikke 
nødvendig å gå inn på hele analysa av 
verdenssituasjonen for å belegge de standpunkta 
jeg vil fremme: 

1. De siste åra har tilsynelatende "nullstilt" hele 
utviklinga i dette århundret. Den fordelinga av 
innflytelsessfærer mellom imperialistmaktene som 
kom ut av de to verdenskrigene er langt på vei 
annulert. 
Men de grunnleggende problemene som førte til 
krigene er ikke løst. Vi ser at det er ubalansen og 
polariseringa i det imperialistiske systemet som er 
varig og dominerende. Og, den økonomiskevekst
perioden kapitalismen kunne oppvise de første 
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tiåra etter siste verdenskrigen ser ut til bli avløst 
av ei krise som er vanskeligere å korm+e ut av en 
noensinne. Lenins ord om snyltende, døende ka
pitalisme springer en i øyne le. Men, 
krampetrekningene vil ikke være å spøke med. 
Utbyttinga og undertrykkinga har et ennå større 
omfang idag enn den noengang har lhatt. Den 
lovpristeimperialistiske "freden" krever årlig flere 
dødsofre enn noe krigsår har oppvist på slagmar
kene. 

2. Tyskland er den imperialistmakta søm rykker 
raskest fram og skaper de kraftigste rivningene i 
imperialistleiren i "etter den kalde-krigen" -fasen. 
Samlingen av Tyskland og den økonomiske ek
spansjonen østover og sørøstover, i kjøivannet av 
sammenbruddet for Sovjetimperiet, har skapt nye 
maktforhold i Europa og utfordrer både USAs 
innflytelse på det euroasiatiske kontinentet og 
endrer vilkåra for videreutviklinga av EF. Ikke 
bare Øst- men også Vest Europa er idag på vei inn 
i en ustabil periode som vi må gå tilbake til 
førkrigstida for å finne maken til. Europa er 
fortsatt åsted for rivalisering mellom de viktigste 
imperialistiske maktene. 

3. Bush sin "Nye verdensorden", med USA som 
den suverene ledernasjonen, er en utopi som ikke 
vil bli realisert. Tiltross for seieren i den kalde 
krigen og styrkedemonstrasjonen gjennom 
Golfkrigen, er USA fortsatt i en relatif tilbake
gang i forhold til sinesterkestekonkuren.terTysk-
land og Japan. I 

Men, denne utopien vil skape mye død og 
fordervelse, fordi USA vil slåss for å &vare sin 
lederposisjon både økonomisk, politislc og mili
tært. Presidentskiftet vil ikke rokke ed denne 
målsettinga eller viljen til å prøve å handheve den. 
Det vil fortsatt være 3. verden som vil få de mest 
brutale utslaga av denne politikken; ~~dert nye 
kriger for å opprettholde USAs interesser. Men, 
også folkene i Europa vil få merke maiJkampen. 

4. Japan er idag den ledende finansL og 
senter i den mest ekspansive kapitalistiJke regio
nen i verden. Sjøl om USA fortsatt sittJr med de 
mest omfattende utenlandsinvesteringbr, akku-

1 . . 1 . Id mu ert gJennom srn g anspeno e, og 
produksjonsvolumene både i USA o! Europa 
fortsatt er større, er det utviklinga i Japan og Sør
Øst Asia som idag er den mest dynamiske krafta 
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i den imperialistiske verdensøkonomien. 
Japan er allerede den viktigste økonomiske 

utfordreren til USA. Men, gjensidig avhengighet 
gjør at det mest sannsynlig vil være samarbeidet 
som dominerer forholdet mellom de to de nær
meste åra. USA vil også samarbeide om å bygge 
opp et større militært ansvar for Japan i regionen, 
sjøl om det er et tveegget sverd på noe lengre sikt. 
Utviklinga i denne regionen vil også både bli 
prega av integrasjon, dominert av det japanske 
sentret, og av voksende konflikter. Spesielt vil 
Kina komme til å spille en mer og mer sentral 
rolle. Dette er også et område hvor anti-imperia
listiske krefter også har en viss oppslutning og 
kan få innvirkning på utviklinga 

5. Mesteparten av Øst Europa står overfor en 
høyst reell fare for å bli et nytt 3. verden, med sult, 
ekstrem fattigdom og krig. 

Den nye styreforma der klarer ikke å ut
nytte den kapitalakkumulasjonen som planøko
nomien bygde opp. Den økonomiske utviklinga i 
området dikteres av den internasjonale storkapi
talen etter samme lesten som overfor 3.verden; 
siktemålet er ikke en allsidig utvikling av 
produktivkreftene, men en maksimal utnytting av 
ressurser og menneskelig arbeidskraft. I tillegg 
fører knappheten på kapital i dagens imperialis
tiske system til en ytterligere innsnevring av de 
sektorene i disse samfunna som vil få tilførsel av 
kapital. Det er derfor skyggesidene av den lov
priste markedsøkonomien som med full kraft slår 
inn over flertallet av de 430 millionene i Øst 
Europa og det tidligere Sovjetunionen. 

Den økonomiske utviklinga i Øst Europa 
og tidligere Sovjet vil føre til fortsatt politisk uro 
der; bådeklassekampogetniskestridigheter. Nye 
sosialistiske bevegelser vil vokse fram, men de vil 
ikke på kort sikt bli istand til å utfordre det nye 
kompradorborgerskapet og de storrussiske kref
tene som både vil samarbeide og konkurere om 
hegemoniet 

Russland vil fortsatt være en militær stor
makt som vil bruke sin styrke til å bevare sitt 
hegemoni innenfor det tidligere sovjet-området. 
Overfor omverdenen vil derimot Russland neppe 
bli noen trussel, før de pånytt skulle bli istand til 
å utvikle en økonomi som får en sjølstendig rolle 
i den inter-imperialistiske rivaliseringa, eller når 
de opptrer fra sin plass i det nye blokksystemet 
som før eller seinere vil tre fram. 

6) Sjøl om den 3.verden har tapt både posisjoner 
og illusjoner det siste tiåret, er opprøra mot 
undertrykkinga ikke stilna av. 3. verden er fortsatt 
hovedkrafta i kampen mot det imperialistiske 
systemet 

-Store deler av 3.verden er idag ennå har
dere utbytta en før "avkoloniseringa". Den van
vittige utbyttinga har rasert naturen og myrdet 
flere mennesker enn hele 2.verdenskrig. 
-De reformistiske strategiene med å forhandle seg 
fram til en "ny økonomisk verdensorden" måtte 
sjølsagt strande. Men, også de revolusjonære 
strategiene hadde svakheter etter stort sett vel-
1 ykkede folkekrigsstrategier i sjølve 
frigjøringsfasen. Når Kina, tungvekteren i den 
anti-imperialistiske leiren, la seg på linja med å 
favorisere egen utvikling og nedtona den interna
sjonale enhetsfronten mot imperialismen, ble si
tuasjonen ytterligere vanskeligere for de mindre 
nasjonene som prøver å frigjøre seg eller stå imot 
det enorme presset fra imperialismen. -3.verden 
er fortsatt en nødvendig pillar i det imperialistiske 
verdenssytemet Ikke bare som råvareleverandør, 
men også for kapitalakkumulasjonen; gjennom 
utbyttinga av arbeidskrafta og raninga av kaital en 
som allerede finst der. Dette gjelder sjøl om 
flertallet av befolkninga i 3. verden ikke spiller 
noen stor rolle for omsettinga på markedet. 

-Ved siden av de "klassiske" 
frigjøringskrigene, som fortsatt føres i den 3. ver
den, har den folkelige organiseringa og bredden i 
aksjonsformene for den antikapitalistiske kam
pen økt. Både kvinnekampen og den økologiske 
kampen har tilført den anti-imperialistiske kam
pen nye dimensjoner og styrke. Det sosiale grunn
laget for revolusjon er også styrka gjennom at 
arbeiderklassen i denne delen av verden øker. 

7) Sjøl om mange ytre trekk er lik de vi tidligere 
har sett, er kapitalismen idag i en helt ny situasjon. 
Den står oppe i økonomiske problemer som det er 
vanskeligere å komme seg ut av enn noen gang 
før. Utbyttinga av naturen begynner å slå tilbake 
på sjølve systemet og kan ikke lengre stues bort 
og belastes de undertrykte klasser og nasjoner. 
Og, den teknologiske utviklinga gjør at militære 
utfall av rivaliseringa vil få uante følger. 

Kort sagt: produktivkreftene har nådd et 
nivå som de kapitalistiske produksjonsforholda 
har store vansker med å hanskes med. 
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8) Polariseringa innenfor det imperialistiske 
verdenssystemet har også kommet så langt at 
tredje verden rykker inn i kjernelanda i Nord. I 
USA lever i dag titalls millioner under forhold 
som vi må karakterisere som "tredje-verden
forhold". Marginaliseringa, ikke bare av sosiale 
skikt, men også av hele geografiske regioner, 
skyter fart også i Europa- innenfor det lovpriste 
Fellesskapet. Det materielle grunnlaget både for 
reformismen og borgerlig demokrati svekkes. 
Og, vi er vitne til at makthaverne er i ferd med å 
legge opp til en mer hardhendt styringsform i tråd 
med dette. Krisepakker og innsnevring av demo
kratiske rettigheter hører til dagens orden. 
Korporativisme, rasisme og fascisme kommer 
igjen fram fra kulissene. 

Men, vi ser også at folk og nasjoner begyn
ner åta igjen; klassekampen hardner til, de parla
mentariske illusjonene begynner å svekkes og 
ulike folkelige motbevegelser tar form. Vi ser at 
det nasjonale spørsmålet fortsatt har stor 
sprengkraft, også i Vest Europa, og at det har stor 
betydning for den anti-imperialistiske kampen at 
de folkelige kreftene vinner hegemoniet på denne 
arenaen. 

Det er, som vi ser, en svært turbulent verden vi 
skal orientere oss i og slåss for å forandre. Jeg vil 
her konsentrere meg om noen saker som jeg 
mener progressive iallefall er nødt til å engasjere 
seg i: 

EF-KAMPEN 
Tittelen på seminaret peker på at vi skal spille på 
lag med den Tredje verden. Hva betyr det for oss? 
For å sitere en indisk antiimperialist som var på 
besøk i Norge for noen år siden; "det beste 
solidaritetsarbeidet dere kan drive er å slåss mot 
borgerskapet her i Norge." Det bringer meg 
tilbake til det jeg starta med; EF-kampen. Den 
illustrerer dette tydelig. Vi slåss her mot sjøl å bli 
innlemma i, og underordna, en tysk-dominert 
ordning av Europa som på sin side vil føre en 
aggressiv politikk for å vinne større innflytelse 
også i Tredje verden. 

Å si Nei til norsk EF-medlemskap og Nei til 
videre konsolidering av EF-staten, med utbyg
ging av politisk-økonomiske strukturer som pas
ser borgerskapet bedre og et militærapparat som 
84 

skal sikre denne imperialistfløya "dens , ett", er to 
sider av samme sak. I 

På samme viset som vi tidligere miste paro
len "Kamp mot begge supermakter", ~ å vi nå si 
"Verken NATO eller Vestunionen!" \.jerken i et 
Europasomidagrivesmellom USA og yskland, 
eller i en verden hvor de tre , dominerende 
~perialistmaktene i økende grad stridel om over
taket, kan vi som progressive "line" op~ bak en av 
disse rivalene. Vi står dårligere rustet ti[ å utnytte 
motsigelsene mellom rivalene- som vi skal prøve 
så godt vi kan på- ved å gå inn i en allianse med 
en av partene. Det er en almenn kjøreregel, enten 
det dreier seg om klassekampen nasjonalt eller på 
det internasjonale planet 

HVA MED FN og GATT osv? 
Også organisasjoner som FN og GA 

I 
er endel 

av imperialismens verdensorden, vil filere, med 
rette, si. Skal vi ikke da også reise parhlen om å 
melde oss ut av disse og jobbe for Jr de skal 
knekkesammen? I 

For åta FN, så er dette en organisasjon som 
reflekterer den internasjonale klassekampen og 
somogsåformelterdominertav stormaktene. Jfr. 
Sikkerhetsrådordninga. I perioder har organisa
sjonen spilt mindre rolle, fordi styrkeforholdene 
mellom stormaktene har nøytralisert bruken av 
den. Fra utpå 1960-tallet til 1980-åra kdnne til og 
med Tredje verden utnytte situasjonen til å oppnå 
endel politiske gevinster. Men, dette bei,dde ikke 
at det var mulig å overta hegemoniet i FN, endre 
klassekarakteren for å si det på den måtdn. Jfr. det 
lot seg gjøre å få til OK resolusjbner om 
Palestinaspørsmålet, men USA & Co blokkerte at 
organisasjonen la press på Israel for å få handheva 
vedtaka I 

På tilsvarende måte var det mulig å få til 
målsettingsvedtak om en mer rettferillg økono
misk verdensordning. Ny Økbnomisk 
Verdensorden (NØV) og UNCTAD-prosessen 
var uttrykk for dette. At FN-systemet Jice klarte 
å realisere disse målsettingene, og at dtviklinga 
faktisk har gått i MOTSA TT retning, lviser oss 
igjen begrensninga av hva folkelige k:Jjefter kan 
oppnå gjennom FN. Skal grunnleggende endrin
ger skje, må det skje uavhengig av-og o ite i kamp 
mot- dette systemet. Er en klar over denne 
begrensninga, er det rett å jobbe inneMor for å 
oppnå propagandagevinster og delseJ e under
veis. På samme vis som vi også jobber i borger-
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skapets parlamentariske organer, sjøl om det ikke 
fører oss fram til sosialismen. 

I et par år nå- og det vil sannsynligvis vare 
ved noen få år til framover- har den internasjonale 
situasjonen vært slik at USA kan bruke FN mer 
direkte og aktivt i sin utenrikspolitikk. Enkelte på 
venstresida ser ikke dette, og havner stadig i 
dårlig selskap ved å akseptere imperialistiske 
overgrep bare de har fått FN-stemplet på seg. 
Etter Golfkrigen har såkalte "humanitære inter
vensjoner" blitt heiet fram, til og med av deler av 
fredsbevegelsen. Skreller vi av glassuren, ser vi 
imidlertid at de faktiske intervensjonene som 
settes ut i livet, eller som det blir bygd opp en 
opinion for, tjener andre formål enn humanisme 
og menneskerettigheter. 

Progressive bør fortsatt begrense seg til å 
støtte militære FN-oppdrag som er akseptert av 
alle sider i en konflikt, og som har til hensikt å 
være en buffer mens frivillige forsøk på å få til en 
fredelig løsning av konflikten foregår. Sjøl i slike 
tilfeller må vi være obs på at også slike oppdrag 
kan misbrukes og endre karakter. 

GATT er egentlig ikke en organisasjon, men et 
avtaleverk med eget organ som kan felle dom i 
tvistesaker. Sammen med IMF og WB er GA TT 
hjørnesteinene i den økonomiske 
verdensordningen som USA formet etter den 
2. verdenskrig. Hovedfunksjonen har vært å 
liberalisere handelspolitikken i den grad det har 
tjent USAs og internasjonale storkonsernenes 
interesser. Striden står nå om hvordan en skal 
utvide virkeområdet for GA TT. Dette skjer i en 
fase hvor styrkeforholdet i den internasjonale 
økonomien er i forandring, hvor det er ganske 
annerledes enn da GA TT ble danna. Og, det skjer 
mens verdensøkonomien går djupere og djupere 
inn i sin alvorligste krise siden 30-åra. Hele 
systemet står derfor i "fare" for å bryte sammen. 
Ut i fra klassekarakteren til GA TT, må revolusjo
nære og antiimperialister være mot GA TT som 
sådan, som vi er imot den rådende 
verdensordninga. Vi kommer i en meningsløs 
posisjon dersom vi skal jobbe for at GA TT ikke 
bryter sammen, fordi en handelskrig sjølsagt vil 
gå hardt ut over vanlige folk også. Den konkrete 
oppgava vi står overfor er å slåss mot at GA TT 
skal bli et enda værre system for det store flertallet 
av folk og nasjoner. Siden også verdens borger
skap slåss mot hverandre i videreutforrninga av 

GATT, vil vi ved enkelte korsveier komme på 
samme barrikade som enkelte av våre strategiske 
motstandere. Det er ikke til åkomme forbi at både 
vår egen kamp for matvaresikkerhet for den 
enkelte nasjon og visse EF-matvaremonopoler 
kamp er retta mot samme motstander;USA-

' matvaremonopoler. Men, vårtstandpunkterikke 
tatt på grunnlag av striden mellom 
matvaregigantene. Vi er på et helt annet parti, og 
om kampen mellom gigantene blokkerer en for
verring er vi ikke imot det! Den norske GATT
kampanja har i hovedsak ført en klok politikk her, 
og utvikla en sjølstendig plattform for den folke
lige GA TI-motstanden. 

DET NASJONALE SPØRSMÅLET I V ÅR 
TID 
AKP og RV får kjeft fra såkalte mer moderne 
sosialister for at vi er konservative nasjonalister
nasjonalstaten ble jo skapt av borgerskapet Det 
frister til ironi når slik kritikk påberoper seg å 
være oppdatert marxisme. Allerede på Lenins tid 
var utviklinga løpt fra disse sanne sosialistene; 
hovedsaka var at de dominerende statene og 
monopolborgerskapet så sine interesser tjent med 
å valse ned de nasjonale rettighetene til flertallet 
av nasjonalitetene. At de spilte på nasjonal sjåvi
nisme for å få sin egen befolkning mobilisert til 
dette, endrer ikke på forholdet. I imperialismens 
tidsalder er forsvar av egne-og andres- nasjonale 
rettigheter en sentral del av den proletariske 
internasjonalismen. Nasjonal frigjøringskampretta 
mot en imperialistisk undertrykker er derfor pro
gressiv, sjøl om den skulle være leda av nasjonale 
borgerlige krefter. 

I dette perspektivet ligger det også at sam
menslutninger som Den Alliansefrie Bevegelsen 
og såkalt Sør-Sør-samarbeid KAN spille en pro
gressiv rolle. Om det ikke har kommet så mye ut 
av det, har andre årsaker som jeg ikke rekker å gå 
utfyllende inn på her. Jeg vil bare ta for meg to 
vesentlige forhold; 

Det første er at det tynnes kraftig ut i 
rekkene til det nasjonale borgerskapet i Tredje 
Verden. Globaliseringaavvenlensøkonomien gjør 
at "lommene" av kapitalisme som utvikles i Tredje 
Verden inkorporeres sterkere i interessesfæren til 
de dominerende imperialistmaktene. Også i land 
som marginaliseres i verdensøkonomien holder 
imperialismen sine folk ved makta, og prøver å 
hindre utvikling av samlende nasjonale 
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opposisjonskrefter; eks. Zaire, Somalia, Libe
na ... 

Men, nasjonale borgerskap aleine har som 
kjent aldri vært i stand til å frigjøre land fra 
imperialismens grep.Uavhengighetsstrategier som 
har 1 yktest- for en kortere eller lengre periode- har 
alltid vært betinga av at det har vært en sterk 
kommunistisk bevegelse til stede, som har kunnet 
drive fram en antiimperialistisk enhetsfront. Det 
er det andre forholdet jeg kort vil kommentere. 
Det siste tiåret har disse kreftene også vært på 
def en si ven i Tredje Verden. Ikke slik å forstå at de 
er forsvunnet eller ikke har oppnådd viktige 
framganger mange steder. Denne strategien er 
langsiktig, og de fleste landa som har vunnet 
sjølstendighet har alle gått gjennom flere tiår med 
utvikling av kampen; som Kina, Vietnam, Nord 
Korea. Eritrea vant fram siste tiåret, etter 30 års 
kamp. I El Salvador flytta disse kreftene posisjo
nene sine fram gjennom 80-tallet og prøver nå ut 
om de har bygd opp en sterk nok base til å dra 
seieren i havn. I Sør Afrika har de anti-imperialis
tiske kreftene styrka sine posisjoner. Når jeg 
allikevel sier at de helhetlig har vært i en defensiv 
fase, har det med den vekt jeg legger på Kinas 
rolle. 

Kina har i denne perioden konsentret seg 
om seg sjøl og også endra linje for 
samfunnsoppbygginga. Det har dempa det glo
bale presset mot imperialismen og også spredd 
politisk-ideologisk forvirring og desillusjon i 
mange sosialistiske og kommunistiske organisa
sjoner. Når det gjelder det siste, så kan en vel ikke 
akkurat klandre kinesera for det. Men, det har 
uansett vært en virksom effekt. 

Følgene av denne utviklinga har vært at 
f.eks. Sør-Sør-samarbeid på statsplanet, i dagens 
situasjon, neppe i stor utstrekning vil ha noen 
særlig sjanse til å bryte imperialismens dominans. 
Men, allikevel støtter vi forsøk på motstand som 
blir reist. Slik sett tar vi parti med Tredje 
Verdenlanda i OPEC mot den hvite motparten 
IEA i drakampen om oljepolitikken. Det er noe 
annet enn innenrikspolitisk støtte til reaksjonære 
OPEC-land-regjeringer overfor deres eget folk. 

I enkeltland ser vi at kommunistiske partier 
kan utvikle en nasjonal frigjøringskamp med en 
strategi som kan føre til frigjøring. Fortsatt utover 
90-åra vil det også være slik at frigjøring fra 
imperialismen er knytta til at revolusjonære beve
gelser klarer å utnytte situasjonen i imperialismens 

86 

svakeste ledd. Derfor vil kampen for sosial frigj ø-
1 

ring gå hånd i hånd med nasjonal frigjø1 ngskamp 
i tida vi lever i. Mer omfattende utbl rudd fra 
imperialismens kvelertak vil vi først kunne få 
dersom dette systemet går på en skikkelig smell. 
Men, også da vil det kreves en komhmnistisk 
strategi for å få noe positivt ut av kao!et. 

U-HJELP? 
Det jeg nettopp har pekt på, må også få følger for 
vårt syn på såkalt U-hjelp. 
Jeg har nå egentlig brukt opp min tidskvote, og 
jeg hadde tenkt å kommentere endå en sak. 
Derfor vil jeg bare kort markere noen standpunk
ter uten å gå grundigere inn på begrunn! lsene. Vi 
får følge opp i diskusjonene. I 

*I beste fall kan dagens u-hjelp sammenlignes 
I med borgerskapets og velmenende menneskers 

veldedelighet overfor det arbeidende folket i pe

rioden før arbeiderklassen klarte å vi6 e fram 
med reformkrav gjennom klassekamp. 

I verste fall er u-hjelp et middel for ulike 
imperialistmakter i konkuransen om åk ntrollere 
ogutbytteTredje Verden. Og,deterdenneforma 
for U-hjelp som er den dominerende. F.eks. er den 
såkalte ODA (Overseas Development Aid) til 
Japan, verdens største "u-hjelper", intimt knytta 
til den økonomiske ekspansjonen til J aAan i deler 
av Tredje Verden. EFs u-hjelperprimærttuftapå 
behovet for å sikre en flyt av sikre og billige 
råvarer fra Tredje Verden-land også f tter den 
formelle avkoloniseringa. WBs og IMFs 
strukturtilpasningsprogrammer byggeJ på den 
imperialistiske verdensøkonomiens oppfatninger 
av hva som trengs. 

Norge har ikke vært den værst •· gutten i 
klassen - og heller ikke hatt mulighet~n til det. 
Men, vi er i ferd med å bevege oss over i den 
toneangivende leiren, delvis under dekke av 
forsåvidt riktige oppsummeringer om drislykket 
hjelp. 

*Veldedighet er bedre enn ran. Og i en situasjon 

hvor store deler av Tredje Verden er n!! jørt og 
utplyndra, kan ikke revolusjonære gå imot bi
stand på prinsipielt grunnlag. 

Behovet forrein nødhjelp vil ikke vta i 90-
åra, men vokse kraftig når utslagend av den 
kapitalistiske utbyttingen av Tredje Verdens 
mennesker og natur når nye høyder. Vi ser imid-
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lertid klare tegn på at også nødhjelp mer og mer 
får klassestemplet på seg. En ting er at hjelp må bli 
politisk opportunt i de rike landa for at den skal 
få noe omfang. Verre er det at hjelpa skal følges 
opp av politiske betingelser og fungere som dekke 
forintervensjonerfra Nord, på såkalt humanitært 
grunnlag. Progressive må derfor. stille det samme 
grunnleggende kravet også til nødhjelp som til 
bistand generelt; at den gis betingelsesfritt og ikke 
brukes til å skaffe seg sjøl posisjoner og fordeler. 
Fattigdomsorientering og kvinnebasert bistand 
har vært honnørord for bistandsstrategien en 
stund. Dette har i praksis ikke gjort bistanden mer 
progressiv i det store og hele. Det springende 
punktet for en progressiv bistandspolitikk må, 
ved siden av at den må være betingelsesfri og 
primært på gavebasis, at den må hjelpe mottake
ren til å MOTARBEIDE og bygge opp en sjøl
stendighet i forhold til det imperialistiske 
verdenssystemet. Proteksjonisme -ikke identisk 
med total isolasjon- er viktigere for de fleste 
3.verden-land ennå bli bedre istand til å ekspor
tere og bli integrert i den nåværende 
verdensøkonomien. Vi må ikke være 
klassenøytrale når vi tar standpunkt til bistanden. 
Vi må slåss for at mest mulig av norsk bistand går 
til frigjøringsbevegelser og land som prøver å 
bygge opp en sjølstendig økonomi. 

Gode eksempler på norsk bistand har der
for vært støtten som har gått direkte til ANC og 
PAC f.eks. Vi bør også kreve at midler går til den 
revolusjonære kurdiske bevegelsen, til den filip
pinske frigjøringsbevegelsen, den palestinske, 
FMLN i El Salvador osv. Vi må reise politisk 
kamp rundt slike krav. For, sjølsagt vil det i første 
rekke bety å bruke bistandsdebatten til en politisk 
kamp, sålenge det politiske styrkeforholdet i vårt 
landerslikdeteridag. Vi børogsåkreve at Norge 
gir støtte til land som Cuba og Nord Korea på et 
anti-imperialistisk grunnlag. 

KLASSESTANDPUNKT 
Jeg starta med å framheve at når det er snakk om 
å være internasjonalist, såer det avgjørende spørs
målet HVEM en solidariserer seg med. M.a.o. 
klassestandpunktet avgjør også her. 

I tida som kommer vil vi bli stilt hardere på 
prøve ideologisk. Krisa i verdensimperialismen 
forsterker kampen om å overleve. Vi ser hvordan 
splitt og hersk-ideologier stimuleres av den har
dere hverdagen. Istedet for å vende harmen og 
aktivitet mot det systemet som avler arbeidsløs
het og nedkutting av sosiale rettigheter, gis orga-

. nisasjoner som nører opp hat mot innvandrere og 
såkalte trygdemisbrukere økt spillerom. Rasisme, 
nazisme og nasjonalsjåvinisme blir igjen nyttige 
redskaper for makthaverne. Kontroll av innvan
drere fra den 3. verden og begrensa 
flyktningemottak er allerede viktige saker å ta 
kampen opp mot for progressive. 

Tvillingbroren til muren mot uønska inn
vandring, er gjenoppfriskningen av "the white 
mans burden"-ideologien i ulike frakker. 
Den miserable tilstanden i mange 3.verdenland, 
etter imperialismens herjinger, blir tilskrevet bar
bariske og ukyndige negre osv. Den hvite mann 
må inn og ordne opp- om nødvendig med våpen 
i hand. Såkalte "humanitære intervensjoner" sei
ler opp som et redskap både for å beholde kon
trollen og bygge opp om en hvit 
overlegenhetsfølelse. 

Arabere og is laminer er iferd med å bli den 
nye tids jøder heri Europa. Vi er bare i startfasen. 
Krigen på Balkan vil skru dette opp flere hakk. 

Vi skal stå foren alliansefri utenrikspolitikker satt 
opp som et motto for dette temaet. Det burde 
være tydelig at det sjølsagt er et klassespørsmål. 
Ja, vi skal slåss for å stå mest mulig fritt i forhold 
til alle imperialistiske blokker. Men, vi skal bygge 
sterkest mulig allianser til folkene, både i den 
3. verden og her i Europa. Vi skal stå for nåtidens 
proletariske internasjonale- opp imot kapitalens 
internasjonale. Og det er vår internasjonale som 
har framtida for seg, dersom vi klarer å smi den. 
Kapitalen undergraver sin egen enhet, om den kan 
synes mektig idag. 

Forfatteren av denne artiklen, Arnljot Ask, er 
internasjonal sekretær i AKP, og medlem av RV. 
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Sjølråderett og folkestyre 
Av Dag Seierstad 

NÆRHETSPRINSIPP ELLER SJØLRÅDE
RETT? 

De mest post-moderne ja-debattantene har 
begynt å stille EFs subsidiaritetsprinsipp 
(friskt oversatt til nærhetsprinsippet) som 
alternativ til norsk sjølråderett. 
Prinsippet sier at avgjørelser ikke skal tas på 

høyere nivå enn strengt nødvendig. 
Avgjørelsen om å forby danskene å merke ti 
helsefarlige løsemidler som helsefarlige ble det 
strengt nødvendig å ta i Brussel. 

Nærmere Danmark var det ikke politisk 
mulig åta en slik avgjørelse. 

Sjølråderetten har vært ja-sidas viktigste 
skyteskive i drøye tjue år. Den er framstilt som et 
seigliva skrømt fra tidlig70-tall, sidrompaogmed 
nisselua godt ned over ører og øyne. 
Plutselig dukker den opp i ny drakt - som EFs 
subsidiaritetsprinsipp: det at avgjørelsene skal tas 
pålavestmulignivå-nærmestdemdemestangår. 

Det er artig at sjølråderetten på denne måten er 
kommet til heder og verdighet igjen - også på ja
sida. 
Forfolk i EF er det ikke like artig at sjølråderetten 

i subsidiaritetsprinsippet bare kan praktiseres 
utafor EF. Ingen på ja-sida har til nå klart å gi oss 
et eneste eksempel på at EF har ført 
beslutningsmyndighet fra Brussel ned til 
medlemsstatenes parlamenter eller enda lavere. 

EØS-avtalen viser hvorfor. 

EØS-AVTALE UTEN NÆRHETSPRINSIPP 

EKSEMPEL 1: BEHOVSPRØVING AV 
MEDISINER 

Det som kalles behovsprøvingen av medisiner 
forsvinnermed EØS. Behovsprøvingen innebærer 
at vi ikke slipper inn på det norske markedet mer 
enn 3-4 ulike medisiner av samme slag. Ordningen 

er begrunna med at brukerne, leger og pasienter, 
ikke skal oversvømmes av medisiner med samme 
virkning. 

Etter EFs egen fortolkning av Roma-traktaten 
innebærer dette diskriminering: en del medisiner 
slipper ikke inn på det norske markedet - enda de 
kan ha like høy kvalitet som de 3-4 som slipper til. 
Slik diskriminering blir forbudt i EØS. Der skal 
det være fri konkurranse mellom alle medisiner 
som tilfredsstiller kvalitetskrava. Det betyr at 
tallet på medisiner i omløp minst vil dobles hvis 
Norge går inn i EØS. 

Sjølve kvalitetskontrollen kan vi fortsatt 
opprettholde i EØS, men altså ikke 
behovsprøvingen. 

Regjeringen hevda i EØS-proposisjonen at det 
ikke lenger fins viktige samfunnsmessige grunner 
til å opprettholde ordningen. 
Det kan sjølsagt diskuteres. Og det er akkurat det 
som ligger i det forvokste ordet "sjølråderett". 
Det er meningsfylt å diskutere på norsk grunn 
om en slik ordning er god eller dårlig, om leger og 
pasienter mister oversikten over medisintilbudet 
hvis behovsprøvingen faller bort, om økt 
konkurranse blant legemidlerførertil en aggressiv 
markedsføring med uheldige konsekvenser. 

Vi kan sikkert greie oss i Norge uten denne 
konkrete ordningen med behovsprøving av 
medisiner. Men kan vi greie oss uten den 
sjølråderett som ligger i at slike avgjørelser tar vi 
sjøl - ut fra norske hensyn og eget skjønn? Dette 
er kjernen i den norske EF-debatten. 

Sjølråderett er å ta EFs nærhetsprinsipp på 
alvor - uten å spørre EF om vi kan ta prinsippet i 
bruk. 

FRI FLYT FRAMFOR ALT 

Det grunnleggende poenget i EØS- og EF
debatten er ikke om ethvert samfunnsmessig 
inngrep overfor fritt-fram-markedet er en god 
eller dårlig ordning. Det avgjørende er om vi syns 
det er lurt at vi fra og med EØS av mister retten 
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avgjøre slike spørsmål her i landet - sjøl om vi 
skulle komme til andre konklusjoner enn de gjør 
i andre land. 

Skal vi ha fri flyt av medisiner inn på det norske 
markedet, eller skal vi kunne begrense tallet på 
like medisiner? 
Det er oss her i Norge saken først og fremst angår. 
Dermed skulle EFs så.kalte nærhetsprinsipp tilsi at 
vi skulle kunne ta avgjørelsen innenlands. Men 
for EF - og i EØS - er prinsippene om den frie 
bevegelse av varer, tjenester, kapital og 
arbeidskraft klart overordnet ethvert 
nærhetsprinsipp. 

Eksemplene er mange. 

EKSEMPEL 2: FRI FLYT AV GENER 

Det var tverrpolitisk enighet på Stortinget for to 
år sia om at Norge burde få en streng lovgivning 
omkring genspleising og "patent på liv". Men 
regjeringa fremma aldri noe slikt lovforslag. 

Årsaken er opplagt: En slik lov ville kollidere 
med EØS-avtalen. Da valgte regjeringa heller å gi 
opp sjølråderetten på forhånd. 

"Fri flyt av gener" inn i Norge angår ikke bare 
oss, men også de storkonsern som satsermilliarder 
avdollarogmarkforåfåkontrollogeiendomsrett 
over nye former for liv på denne kloden. Da må 
ethvert nærhetsprinsipp vike - til fordel 
storkonserns handlefrihet og handelsfrihet 

Det er derfor enkelte ivrige nei-folk i EF
debattens hete kan komme til å omdøpe EFs fire 
markedsfriheter til de fire landeplagene. 

EKSEMPEL 3: HØYE BREMSELYS 

Amerikanske undersøkelser viser at på.kjørsler 
bakfra kan reduseres til halvparten hvis biler 
utstyres med bremselys høyt oppe i bakvinduet. 
Vegdirektoratet har i over to år hatt detaljerte 
forskrifter liggende fiks ferdig med påbud om at 
nye biler skal ha slike høye bremselys. 

Men forskriftene blir liggende i skuffen fordi de 
ville være i strid med EØS-avtalens frie flyt Også 
nye biler med lave bremselys må kunne flyte fritt 
inn i Norge. 

Saken er "liten" - for dem som ikke rammes av 
nakkesleng. Men sjølråderett dreier seg både om 

90 

små og store saker. Det mest provoserf nde ved 
EØS er ikke at forslaget om høye bremselys må 
ligge i skuffen til Vegdirektoratet helt 

1
til det en 

gang i framtida avgis 54 av 76 stell1Ilj1er i EFs 
Ministerråd for et tilsvarende forslag. Det mest 
provoserende ved EØS er at Norge så lehge EØS 
består gir fra seg retten til åta slike avgjØrelser på 
egen hånd. 

Tiltak mot nakkesleng kan spare tusenvis av 
mennesker for lidelser mange av dem 1aldri blir 
kvitt. EØS tar fra oss retten til å finne flilam til de 
enkleste mottiltak mot slike ulykker på egen 
hånd. Tar fra oss sjølråderetten. For den er ikke 
noe abstrakt EF-motstandere dyrker. Den dreier 
seg alltid om helt konkrete forhold. 

EKSEMPEL4:SJØLRÅDERETIFORHVEM? 

Arbeidsmiljøloven gir norske arbeidstakere 
rettigheter som står i fare i EØS (f.eks. 
bedriftsforsamlingen), mens andre rettigheter 
undergraves når trusselen om arbeidslbshet og 
sosial dumping blir realiteter (f.eks. det ål kunne ta 
paragraf 12 på offensivt alvor: å utvikle et 
arbeidsmiljø som gjør arbeidet verdifullt og 
meningsfylt for hver enkelt). 

Asbestforbudet kom inn i norsk lov etter 
langvarig og iherdig kamp frafagforeninger, leger 
og jurister- og fra helseskadde enkeltmennesker. 
Sammenhengen mellom langvarig bruk av 
kjemiske løsemidler og hjerneskade tokldet også 
tid å vinne gehør for. I Danmark har kampen så 
langt vært forgjeves fordi EF om igjen og bm igjen 
vedtar med 73 mot 3 danske stemmer at 10 
helsefarlige løsemidler ikke fører til så påviselige 
hjerneskader at de bør påføres advarsler. Det er 
også forbudt å sette merkelappen "Kan bed.føre 
kreft" på stoffer som steinkulltjære, fom1aldehyd 
og 50-60 andre stoffer vi advarer mot i Norge ved 
tilsvarende merking. 

EFs eneste grunn til å forby slik merkmg er at 
den kan virke konkurransevridende: de kan vri 
salget vekk fra helsefarlige stoff er til mindre 
helsefarlige stoffer. 

I stedet for et helsemessig "føre-var"- rinsipp 
praktiserer EF dermed et bedriftsøkonomikk"f øre
var" -prinsipp: Faren for at danske leger khn ta feil 
tilsier at konkurranselikhet mellom bed.Ififter må 
veie tyngre enn menneskers helse . . 
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Strengere krav til arbeidsmiljøet kan kjempes 
fram ved faglig kamp også innen EF-systemet. 
Men EF-systemet er mye tyngre å vinne fram i 
fordi det ikke bare er et norsk departement eller 
et norsk storting som må overbevises. Du må på 
fremmede språk først overbevise 17 
kommisjonærer godt bevokta av euro-byråkratene 
i EFs 22 generaldirektorater, og deretter et stort 
nok flertall av EF-statenes statsråder til at kravet 
vedtas med de nødvendige 54 stemmer av 
Ministerrådets 7 6 stemmer. 

Innen EF ville norsk fagbevegelse sjølsagt stå 
fritt til å avgjøre hva den vil tidoble eller 
hundredoble innsatsen og ressursene for å oppnå 
- og hva den til gjengjeld må prioritere ned i 
forhold til i dag. Den sjølråderetten kan ingen ta 
fra fagbevegelsen. Det er en mager trøst i forhold 
tildeninnflytelsenfagbevegelsenmisteromNorge 
går inn i EF. 

Samme problemstilling står offentlige 
myndigheter overfor: Hvilken ekspertise skal vi 
bygge opp for å stå sterkest mulig i EF-systemet 
- og hvilken må vi bygge ned fordi vi ikke harråd 
til begge deler? 

Lista med eksempler kunne gjøres lang. EØS 
forbyr inngrep mot markedsløsningene enten det 
er statlige ordninger for omsetning av medisiner, 
kommuners rett til å plassere sine innkjøp hos 
lokale finna, eller lover som sikrer norske fiskere 
innflytelse over egen næring. 

Friheten på markedene krever forbud mot at 
nasjonale, regionale og lokale samfunn eller andre 
instanser griper inn mot markedsløsningene ut fra 
menneskelige eller samfunnsmessige hensyn. 
Motstykket til markedsfrihetene blir redusert 
sjølråderett for regjeringer og parlamenter, for 
lokal forvaltning og lokale folkevalgte organ, for 
fagforeninger og fiskarlag. 

Mot markedsfrihetene må ethvert 
nærhetsprinsipp vike. Samfunnsmessige hensyn 
underordnes EFs fire grunnprinsipp: den frie flyten 
av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Denne 
underordningen er kjernen i EFs indre marked og 
dermed i EØS. 

Innenrikspolitikk:blirutenrikspolitikk:medNorge 
i EØS. Fiskeleveranser og næringsstøtte, 
posttjenester og kommunale innkjøp, asbestforbud 
og flaskestørrelser, polordninger og 
tilsettingsstoffer i mat - alt blir utenrikspolitikk: i 
EØS. 

Alt dette angår heretter "fremmede makter" så 
mye at Stortinget for godt gir fra seg viktige deler 
av lovgivningsmakten til EF gjennom EØS. 

Men ikke bare beslutningsmakten. Også retten 
til å diskutere forslag til nye lover i full norsk 
åpenhet forsvinner. For nå blir masse lovgivning 
plutselig utenrikspolitikk - og dermed må vi ta 
hensyn til "fremmede makters" interesser i å 
holde ting skjult for offentligheten. 

Utenrikspolitikk har alltid foregått bak lukkede 
dører. Det eneste vi andre får se, er håndtrykkene 
når diplomatene møtes og underskrivingen når 
møtene er over. 

EØS er utenrikspolitikk. Sikkerhetskrav til 
maskiner og biler, helsekrav til produkter, 
forskrifterforkommunaleinnkjøpogformerking 
av helsefarlige stoffer, postverkets og NSBs 
adgang til å subsidiere ulønnsomme tjenester - alt 
blir utenrikspolitikk:. Ny lovgivning vil heretter 
utvikles i diplomatisk hemmelighet - i hvert fall i 
de avgjørende fasene. 

Vi får beholde offentlighetsloven urørt i EØS. 
Men hva hjelper det når mye av det som til nå har 
vært rent norske anliggender blir "forhold til 
utenlandske stater"? 

EF har ingen offentlighetslov. Det får heller 
ikke EØS. 
Dermed får vi ingen brei offentlig debatt når nytt 
lovverk skal forberedes. Rykter og lekkasjer er 
eneste mulighet for å få vite hva som foregår. Jo 
mer lekkasjer, jo strammere vil taushetsplikten 
håndheves. 

Forvaltningslovens regler om partsoffentlighet 
kan vi også beholde. De gjelder bare ikke for 
saker som omfattes av EØS-reglene. 

Da hjelper det lite at Utenriksdepartementet 
svarte slik på spørsmål fra Senterpartiet: EØS ''vil 
ikke nødvendiggjøre ny norsk lovgivning med 
hensyn til dokumentinnsyn og taushetsplikt". 
Vi trenger altså ikke endre norsk lov av hensyn til 
EØS-avtalen. 

NÅR INNENRIKSPOLITIKK BLIR Problemet er bare at norsk lov ikke lenger kan 
UTENRIKSPOLITIKK sikre åpen debatt om hvilke lover som skal gjelde 

i Norge. 

Sjølråderett og folkestyre 
91 

www.pdf-arkivet.no (2020)



EFs TAKTISKE HOVEDPROBLEM: grunner heller. EF har til nå konti.nu , rlig ført 
myndighet fra nasjonalstat til sine egne prgan, til 
Ministerrådet, Kommisjonen og EF-domstolen. 

Eller som en av EF-grunnleggerne saidet: "EF 
Siden 2.juni 1992 har EF-ideologene strevd med er som en sykkel. Den må hele tida være i fvegelse 
en stor oppgave: hvordan fjerne sjokkvirkningen for ikke åvelte. Bevegelsen går ut på konstant å 
av det danske n~i til fjernstyring fra Brussel? flytte myndighet fra nasjonale parlamedt til EF." 
Løsningenbleenmassivmarkedsføringskampanje (Paul-Henri Spaak) I 

HVORDAN FÅ FJERNSTYRING TIL Å SE 
UT SOM NÆRDEMOKRATI? 

som bl.a. norskemediakritikkløstharbraktvidere. Det er derfor danskene blir grundig provosert 
EF-toppmøtet i Lisboa få uker etter den danske når de ikke lenger kan be sky te sine 

avstemningen slapp løs den helt store bygningsarbeidere med like strenge asbestkrav 
overraskelsen: EF-landene er enige om å gi som i Norge. I 
nærhetsprinsippet samme status som prinsippet * Hvilket nærhetsprinsipp tilsier at danskene 
om bærekraftig utvikling! må bøye seg for andre EF-lands uvitdlnhet om 

Nå er prinsippet om bærekraftig vekst bare sammenhengen mellom asbest-kreft? 
innført som verbal pynt i innledningen til * Hvorforfårikkedanskeneengangmerkeet 
Maastricht-traktaten. Bærekraftig utvikling er hundretall kreftfarlige stoffer som kreftfarlige når 
noe helt annet enn bærekraftig vekst, og desjølmenerdetergrunntildet?OgnårlVerdens 
bærekraftig utvikling blir det bare hvis EF bryter Helseorganisasjon for lengst har disse støff ene på 
med sin egen utviklingslogikk: økonomisk vekst lista si over kreftfarlige stoffer? I 
basert på friest mulig konkurranse og størst mulig * Hvorfor kan ikke danskene ha like strenge 
stordrift på et enormt 12-lands fellesmarked. regler for eksosrensing fra biler som Norge? Når 

Hvis nærhetsprinsippet skal ha samme status det var det de ville? 
som prinsippet om bærekraftig utvikling, er det 
lite verdt. 

NÆRHETSPRINSIPPET 

Det såkalte nærhetsprinsippet er i virkeligheten 
like hult som Maastricht-prinsippet om 
"bærekraftig vekst". I EFs offisielle språkbruk 
kalles det subsidiaritetsprinsippet. Det er danskene 
som har oversatt subsidiaritet med nærhet - så 
langt til ingen nytte verken for Danmark eller for 
EF. 

På papiret er nærhets/subsidiaritets-prinsippet 
flott nok. Det uttrykker at i forholdet mellom EF 
og nasjonalstatene skal ingen avgjørelse tas på 
høyere nivå enn det som er strengt nødvendig. 
Med andre ord: EF skal ikke ta avgjørelser som 
best kan tas av medlemsstatene. 

Det hevdes i den norske debatten at det var 
Maastricht-møtet som førte nærhetsprinsippet 
inn i EF-systemet. Det er ikke riktig. Flotte ord 
om nærhetsprinsippet har vært del av EF
retorikken i mange år alt. Men det har aldri vært 
noe annet enn retorikk. Det fins til nå ikke ett 
eksempel på at EF har frasagt seg myndighet på 
grunn av dette nærhetsprinsippet. Ikke av andre 
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FRANSK RETORIKK 

Nærhetsprinsippet er fransk politisk retorikk på 
sitt ypperste: Skal du skjule grove mangler og 
forsømmelser i din politiske praksis, så p~oklamer 
som et prinsipp at du står for det stikk motsatte. 
I stedet for å endre politikken, endres retorikken. 

Maastricht-traktaten er et skoleeksempel på dette. 
Riktig nok kommer nærhetsprinsippet inn i 
traktatteksten. Men det faktiske innholdet i 
traktaten er felt for felt massiv overføring av 
beslutningsrett fra nasjonalstat til EF-organ. 
Hvordan kan en ellers gjøre nasjonalbaibkene til 
filialer av en felles sentralbank? Hvordah kan en 
ellers overvåke og treffe sanksjoner mot de 12 
statsbudsjettene? Hvordan kan en ellers få "Europa 
til å tale med en stemme i verdenspolitil&en"? 

Nettopp fordi Maastricht-traktaten gt&- i stikk 
motsatt retning, proklameres nærhetspflsippet 
som retorisk røykteppe omkring traktaten. Det 
faktiske innholdet i Maastricht-trakta en er å 
befeste og forsterke den dramatiske fbrm for 
fjernstyring som allerede ligger i d! t indre 
markedets fire markedsfriheter. 
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Nærhetsprinsippet er den retorikken som sktl få 
EF-borgerne til å overse fjernstyringa. I EFs 
praksis er nærhetsprinsippet like innholdsløst som 
keiserens nye klær i H.C.Andersens eventyr. Det 
skulle dansker til for å påpeke det. 

Språk er makt. Kall fjernstyring for 
nærhetsprinsipp - og du har overtaket i EF
debatten. Inntil du gjennomskues. 

I EF er kampen om språket viktigere enn det 
meste. Fransk subsidiaritet ble til dansk nærhet. 
Subsidiaritet er et fremmedord for hva som 
underordnes hva. Nærhet virker bare trygt og 
godt. Derfor si nærhet i stedet for subsidiaritet! 

Inger Marie-eplene var sentrale i den danske 
unionskampen. 
EF-epler skal ha en diameter på minst 65 mm. Det 
er det få Inger Marie-epler som har. Dermed 
lønner det seg ikke lenger å dyrke Inger Marie
epler - i hvert fall ikke for salg. 

EF er nær nok Danmark til at EFs regler avgjør 
hva som er epler og hva som ikke er det. Brussel 
er derimot så langt fra Danmark at de iherdigste 
protester ikke gjorde inntrykk. 

EF legger ingen nærhet i nærhetsprinsippet, 
bare underordning. Såla oss kalle det subsidiaritet 

ANNERLEDES ETTER LISBOA? 

Blir det annerledes etter Lisboa- og Edinburgh
toppmøtene i juni og desember 1992? På papiret 
kan det se lovende ut. 
* EF-kommisjonen må heretter begrunne 
hvorfor det er nødvendig å innføre et direktiv med 
overnasjonalt innhold. 
* Ministerrådet må gi tilsvarende begrunnelse 
dersom det endrer et direktivforslag fra 
Kommisjonen. 
* EF-kommisjonen skal gå i gjennom 
eksisterendelovgivningforåseomdeterdirektiver 
som kan oppheves. 

Men alle EFs direktiv setter nasjonal lovgivning 
til side. Det er det som er poenget med dem. Det 
utrolige er sjølsagt at EF til nå ikke en gang har 
trengt å begrunne hvorfor det trengs et nytt 
overnasjonalt direktiv som setter nasjonal 
lovgivning til side. 

Dette betyr ikke at det ikke føres en stadig 
dragkamp innen EF om maktforhold mellom 

nasjonalstat og sentral EF-makt. Men den tar 
form av dragkamp mellom de store EF-land, 
særlig mellom Frankrike, Tyskland og 
Storbritannia om hvordan EF-politikken skal 
utformes og i hvilken retning den skal gå Det blir 
ikke mer nærdemokrati for de små EF-land om de 
store slåss om makta over fjernstyringa. 

I løpet av de siste månedene har vi derfor sett 
klare tegn på at subsidiaritetsprinsippet er blitt 
språklig slagvåpen i de interne EF-debattene. 
England vil ha seg frabedt at EF vedtar bindende 
regler for arbeidslivet eller felles standarder i 
miljøpolitikken ved flertallsvedtak. Og henviser 
til subsidiaritetsprinsippet. 

Dette betyr i sin konsekvens at EF ikke kan 
"slippe løs" subsidiaritetsprinsippet uten at EF 
oppløses som system, både som et felles indre 
marked og deretter som politisk overbygning 
over markedet. 

ALLES KAMP MOT ALLE 

Nærhets- eller subsidiaritetsprinsippet brukes nå 
som skyts i alle retninger. EF-Kommisjonen skyter 
på Ministerrådet, EF-parlamentet på både 
Kommisjon og Ministerråd, mens Ministerrådets 
12 medlemsland spiller Svarte-Per med hverandre 
om ansvaret for det siste årets EF-fadeser: 
- det danske nei til Maastricht-unionen, 
- det franske nesten-nei til både union og 
Mitterand, 
- Majors stadig mer pinlige krumsprang i striden 
om når og hvordan britene skal mene noe om 
Maastricht-unionen, 
- fiaskoen for den "stadig tettere valutaunionen" 
da ecu-kurven sprakk i september 
- og den akutte dragkampen mellom Frankrike, 
Storbritannia og Tyskland om mål, midler og 
mening i handelskrigen med USA. 

Hver EF-stormakt slåss for tunge, nasjonale 
interesser - slik de alltid har gjort. Subsidiaritet 
påkalles av alle - når det passer slik. 

Eller som det står i EF-kommisjonens eget 
nyhetsblad: "Subsidiaritet eretdynamiskkonsept 
i Fellesskapets system. Konseptet er laget slik at 
det kan forandres når forholdene tilsier at dette er 
mest fordelaktig." ("Nytt fra EF" 36/92.) 
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-DET VA'KKE MEG ... 

Det er EF-kommisjonen som føler seg mest i 
forsvarsposisjon når anklagene om ufolkelig og 
byråkratisk fjernstyring rammer som hardest. EF
Kommisjon en legger derfor skylda på 
Ministerrådet og regjeringene. Av de 535 
lovforslag som ble fremma i 1991 kom bare vel 30 
på initiativ fra Kommisjonen - hevder 
Kommisjonen. Ofte blir forsiktige forslag fra 
Kommisjonen omgjort til firkanta fjernstyring i 
Ministerrådet - der statsråder fra de 12 
medlemsregjeringene møter. Hevder 
Kommisjonen. Som når et forslag om å regulere 
nattarbeid innførte 8-timersdagen (etter krav fra 
Frankrike) og forbud mot søndagsarbeid (etter 
krav fra Tyskland). Derimot roser Kommisjonen 
seg for at den sto imot et fransk krav om å lage 
reglerforhvorhøytoppmotkroppenkyllingføtter 
skal kuttes. Og den angrer på at den i 1990 foreslo 
forbud mot tobakksreklame. Slike forbud må nå 
vike for subsidiariteten. 

Transport av levende dyr ble betent tema over 
store deler av Europa etter et TV-program for 
noen måneder sia. Britene krevde strenge krav til 
lys, luft og plass ved slik transport. EF
Kommisjonen trakk nylig forslaget til felles EF
regler tilbake - i subsidiaritetens navn. 

TRE TANKEKORS TIL SLUTT: 

Regjering og Storting har søkt om norsk 
medlemskap i EF. Det er klart at Norge bare blir 
medlem om også land som Sverige, Finland og 
Østerrike blir medlem. 
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EF tynges alt i dag av innfløkte og t ngrodde 
beslutningsprosesser. Det øverste 
beslutningsorganet, Ministerrådet, fungerer som 
kroniske EØS-forhandlinger og ikke kom noe 
effektivt overnasjonalt styringsorgan. Sltal EF bli 
større, må hele systemet bli mer effekt+ t. Ellers 
låser hele EF seg fast i uhåntlterlige 
beslutningsprosesser. I 

Et mer effektivt EF blir samtidig et mer 
overnasjonalt EF - og et mer sentralisert EF i 
hvert fall når det gjelder de tunge,I viktige 
beslutningene. Det blir ett av tankekorsene for 
nye søkerland I 

På grunn av sin størrelse er EF-systemet dømt 
til å bli elitenes politiske system - der lokale 
grasrøtter i praksis bare kan tre inn i en eneste 
rolle: å stritte imot i de enkeltsaker som rammer 
dem aller hardest. Det er tankekors nummer to. 

Og til slutt: EF setter fri vareflyt så høyt at selv 
informasjon om mulig helsefare ved Ibruk av 
varene må veies på Roma- og Maastricht
traktatenes gullvekt. Merking av hel1 efarlige 
løsemidler kan føre til at salget av slike løsemidlene 
rammes. Det må veie tyngre enn at løsemidlene 
kan føre til hjerneskade. 

Tankekors tre: Hva betyr et menneske mot en 
bedrift? 

Forfatteren av denne artiklen, Dag Seiersdtad, 
er leder for Nei til EF i Oppland, styrediedlem 
i Nei til EF på landsplan, og medlem aJ SV. 
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Sjølråderett og folkestyre 
Av Solveig Aamdahl 

ALTERNATIVER TIL EF - DEMOKRATI. 

I EF snakker de om det som kalles et demokratisk 
underskudd. For oss som er EF-motstandere er 
det enkelt å peke på det udemokratiske ved EF, 
både når det gjelder oppbygginga og måten be
slutninger fattes på. Vi kan lett gjøre den feilen at 
vi holder fram Norge som en idealstat, og ikke 
legge vekt på det som må forandres her i landet 

Måten Norges nye tilknytning til EF blei gjen
nomført på, er et godt eksempel på at også i Norge 
blir demokratiet satt til side når det er snakk om 
kapitalens interesser. 

I forrige stortingsvalgkamp blei det gang på gang 
sagt at Norges forhold til EF ikke skulle behand
les i perioden. Vi som var med i valgkampen og 
snakka om EF og regeringas planer i forhold til 
EF, blei framstilt som noen som prøvde å få 
politisk gevinst av en fiks ide som vi hadde. 
Norges befolkning sa nei til norsk EF-medlems
skap i 1972. Dette var et vedtak som alle andre 
pasrtier påsto at de respekterte. 

Denne stortingsperioden er enda ikke slutt. Men 
i de fire åra hvor vårt forhold til EF ikke "sto på 
dagsordenen", har ulike regjeringer og stortinget 
gjort følgende: de har gått inn for å starte EØS
forhandlingene, de har gjennomført EØS-for
handlingene, de har vedtatt EØS-avtalen og de 
har sendt søknad om fullt medlemsskap i EF, eller 
rettere i EU. Så mye gir de for demokratiet i 
Norge. 

Da EØS-avtalen blei vedtatt på Stortinget, var et 
flertall av Norges befolkning imot. Stortingsre
presentanter sa åpent at de ikke kunne sette seg 
inn i hele avtalen, men at de måtte "stole på 
regjeringa". Mange av de som var for avtalen ute 
blant folk, sa at de var for "fordi de måtte st9le på 
dem som satt på Stortinget" . En kan spørre seg 
sjølomhvormangedetersomvirkeligharsattseg 
inn i hva EØS-avtalen betyr for Norge, og hvem 

det er som i realiteten bestemmer i Norge. 

Søknaden om EF-medlemsskap blei sendt ettter 
et vedtak på landsmøtet i DNA. Partiet har ei 
oppslutning på mellom 25 og 35 prosent. Det er 
ikke hvem som helst som får lov til å reise på et 
landsmøte i det partiet, og likevel stemmer en 
tredel mot å sende søknaden. Et stort flertall i 
Norge er imot å søke medlemsskap i EF. Likevel 
bestemmer et lite mindretall at det skal gjøres. 
Igjen ser vi at alt som heter demokratiske spille
regler settes til side. 

Det blir også framstilt som om vi søker medlems
skap i EF. Det er umulig å søke om medlemsskap 
i der nåværende EF, og det er regjeringa og 
stortinget fullt klar over. Det de har søkt om 
medlemsskap i er den Europeiske Union, et med
lemsskap som Danmark sa nei til og som det er 
stor motstand mot også i de øvrige EF-landa. · 

På toppmøtet i Maastrichtvedtokregjeringssjefene 
i EF at forhandlingene om utvidelse av EF kan 
begynne når d~ er ferdige med egne forhandlinger 
om uruonen. 

Teksten sier: 
"Det Euroæiske Råd erindre om, at ifølge trakta
ten om Den Europæiske Union, som stats- og 
regjeringscheferne nu er blevet enige om, kan en 
hvilken som helst europeisk stat, hvis styreform 
bygger på de demokratiske principper, ansøge 
om medlernskab i Unionen. 

Det Europæiske Råd noterer sig, at 
forhandlingerne om tiltrædelse af den traktat, der 
det nu er opnået enighed om, kan begynde, så 
snart fællesskabet har f sluttet sine forhandlinger 
om egne indtægter og dertil knyttede spørgsmål 
i 1992." 

Det er als tå helt klart at Norge bare kan melde seg 
inn i Unionen, ikke det nåværende EF. 
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Det er også klart at demokratiet i Norge er satt 
fullstendig til side i regjeringas bestrebelser på å 
knytte Norge til den nye supermakta i Europa, en 
supermakt som kommer til å svekke det demo
kratiet vi tross alt har i Norge. 

Forløperen til EF var Kull- og Stålunionen fra 
1951. Forslaget blei framlagt av Se human - fransk 
utenriksminster - og medarbeideren hans, Jean 
Monnet. Disse feires nå som EFs fedre, og hvert 
år er det en høytidlighet hvor formennene for EF
kommisjonen, EF-parlamentet, Ministerrådet og 
Domstolen møtes og hver av dem holder en tale 
til ære for EF. Men - og det sier noe om avstanden 
mellom EF og folket - bare 7 % av Frankrikes 
befolkning veit hvem navnet på de som er EFs 
"fedre". De laga også på samme tid, 5 år etter 
krigen, planer om et overstatlig militærfellesskap, 
og en plan for et tett utenrikspolitisk samarbeid 
mellom de opprinnelige EF-landa. Disse planene 
blei forkasta av den franske nasjonalforsamlinga 
i 1954, hovedsaklig på grunn av motsigelser når 
det gjalt Tysklands tenkte rolle. 

Men tankene om et forent Europa var ikke nye. I 
1928 sa sjefen i I.G.Farben:"Først en lukket 
handelsblokk fra Bordeux til Odessa kan gi Eu
ropa den økonomiske ryggraden det trenger for å 
kunne markere sin betydning i verden." 
Forsøka på å samle Europa har vært mange fra 
Romerriket og fram til Hitler-Tyskland. Det de 
ikke klarte med bruk av våpen, klarer de nå 
gjennom avtaler. 

Utviklinga fram mot det EF vi kjenner i dag 
fortsatte. Etter Stål- og Kullsamarbeidet kom 
Euratom og etableringa av Det Europeiske Øko
nomiske Fellesskap i 1957. Det var disse tre 
traktatene Norge sa nei til i 1972. Men for Dan
mark som sa ja trådte 1.1. 73 10 000 sider EF-lov 
i kraft i Danmark. I 1988 var sidetallet 80 000. 
Det som opprinnelig var et begrensa samarbeid 
var blitt til en Grunnlov for hoveddelen av 
lovgivinga i medlemslanda. 

EF-kommisjonens medlemmer har forbud mot å 
rette seg etter vedtak i egne lands regeringer eller 
parlament. 
Både forhandliger og avstemminger i Ministerrå
det er hemmelige. 
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EFs minsterråd skal vedta EFs lover. M n minis
terrådet kan ikke foreslå lover. 
I 1989 vedtok EF 1253 forordninger i en type 
lover) som går foran lovene i hvert enkelt land. I 
tillegg vedtok de 695 direktiv. I 
~;-~:ls~a:::t::a;:: ~; ;:::~:f ;t~:~:~ 

liten vilje til å gjøre noe med det. 

Viss vi i Norge er nisfornøyd med det Stortinget 
gjør kan vi, iallefall i prinsippet, skifte ut Jtortinget 
ved neste valg. I EF-parlamentet kan !Danmark 
skifte ut 16 av 518 medlemmer. Norge v' le få 12 
medlemmer i EF-parlamentet. 

Men om det er mangel på demokratisk syring i 
EF, vil ikke det si det samme som at det e mangel 
på styring. 

i 1983 blei European Round Table danna. Målet 
var å få fart på EF-integrasjonen. E R.T. er 
kjennetegna ved å være "i besittelse av rikelige 
økonomiske ressurser, gode sekretariatsfasiliteter, 
eminente politiske forbindelser og medlemmer 
som dekker den toneangivende del av ebropeisk 
industri." (Fraforskningsrapport handelshøysko
len i Kjøbenhavn.) Klubben har 46 medlemmer -
alle menn. Norge har et medlem (T.Aakvaag fra 
Norsk Hydro.) 

Disse 46 er ikke valgt av hjemlandas parlamenter 
eller utpekt av regjeringene. De møtes kJ n i kraft 
av sin økonomiske makt. Det er et nedverk av 
menn som bestemmer mer enn 19 plklament 
tilsammen. Ved siden av de økonomisk! beslut
ningene de tar, lanserer de planer og idber som 
politikerne seinere vedtar som sine egne. De har 
arbeidsgrupperforutdannelse, sysselsetting, miljø, 
infrastruktur, det Indre Marked, industri og sosi
alpolitikk, forskning og utvikling, handel og in
vesteringer og ungdomsaktiviteter. De utgir og 
utsarbeider både hemmelige og offentlige 
rapporter.I "Missing Links" fra 1984 klager de 
over manglende trafikkforbindelser i E opa og 
foreslå Storebeltsforbindelsen og kanalt ! nelen. 
Øresundforbindelsen er også et av deres ! ros jek
ter. 

Og de får gjennom de de vil fort. H . r er et 
eksempel. 
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- På et møte i Paris 22.2.88 vedtok lobbyistene i 
Committee for the Monetary Union of Elrrope 
(CMUE) et program for oppretting av en mone
tær og økonomisk union, fjerning av nasjonale 
myntenheter til fordel for ECU. 

- På et toppmøte i Hannover 27. og 28.6.88 
nedsatte EFs regjeringssjefer ei gruppe av "uav
hengige" eksperter for å undersøke mulighetene 
for å gjennomføre en politisk og moetær union. 
To av de "uavhengige" ekspertene varmedlmmer 
avCMUE. 

- De tre "uavhengige" ekspertene og de 12 
nasjonalbankdirektører sammen med EF-kom
misjonens formann Delors, utarbeider planen om 
økonomisk og monetær union i EF. 
Avisa Notat (folkebev. mot EF i Danmark) av
slørte 14.6.89 at medlemmene i ECU-lobbyen 
fikk EF-kommisjonens dokumenter om unionen 
før de nasjonale regjeringene. 

Når det gjelder å peke på hvor udemokratisk EF 
er, kan en nevne eksempel på eksempel. Dess
verre kan en det i Norge også. Men vi får ikke 
muligheten til å bygge et mer demokratisk Norge 
ved å slutte oss til det som etter planene skal bli 
en ny supermakt. For oss må det være viktig at 
kampen foret bedre Norge må foregå heri landet, 
ikke innafor en blokk hvor vi vil bli forsvinnende 
små,og som er laga for at de store skal bli større. 

Vi løser ikke jordas økologiske problemer ved å 
lage et større og sterkere EF, med økt vekst som 
et mål. 

For å få til et virkelig demokrati må beslutningene 
taes på et så lavt nivå som mulig, ikke av en 
rikmannsklubb i Brussel. 

Skal vi få slutt på sult og undertrykking av den 
tredje verden, må vi med alle midler bekjempe 
oppbygginga av en ny supermakt som bygger 
høye tollmurer rundt seg sjøl. 

EFs økonomiske politikk og planene de har for 
framtida er ikke fredsbevarende. Med en politikk 
som har som mål å bli sterkere enn USA og Japan, 
vil krigsfaren i verden bli større, ikke mindre. 

Borgerskapet i Norge vil ha oss inn i EF. De har 
aldri godtatt det norske neiet fra 1972, men 
tilpassa oss mer og mer til EF-samfunnet. Vi som 
vil kjempe imot dette borgerskapet er ikke alltid 
enige om åssen vi skal gjøre det. Men det er viktig 
at vi er enige om at fienden skal bekjempes, og at 
vi gjør det best ved å holde oss utafor EF. 

Vi som er misfornøyd med det kapitalistiske 
samfunnssystemet og går inn for å styrte det, vil 
få en vanskeligere kamp med et Norge som er 
medlem av EF. 

Forfatteren av denne artiklen, Solveig 

Vi reduserer ikke arbeidsløsheten ved å kaste Aamdahl, er leder for AKP og medlem av RV. 
Norge ut i EFs hav av arbeidsløse. 

Vi løser ikke problemene med mangel på demo
krati i Norge ved å godta at EF-lov skal være 
norsk lov. 

Sjølråderett og folkestyre 
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EF- og EØS-kampen framover 
Av Erling Folkvord 

Hendingane på Ap.s landsmøte seier noe om kor 
vanskeleg oppgåve det er å få Norge innlemma i 
EF -unionen. 

Den midlertidige Maastrichtavstemninga i 
det engelske parlamentet 4. november endte 
med 319 ja og 316 nei, mens 31 let vere å 
stemme. VG fortel at innpiskarane i regje
ringspartiet "trakk ... fram de mest kontante 
trusler om å frata opprørerne deres politiske 
framtid". (VG 5.11.92) Regjeringa "vann" 
avstemninga, men fekk støtte berre frå eit 
mindretal av parlamentsmedlemmane. 

Vi skal utvikle EF- og EØS-motstand i eit 
Norge der folkeleg grunnplanorganisering blir 
mindre og mindre vanleg, og der NEI TIL EF 
(NTEF) med alle svakheter og problem derfor 
er ein heilt unik organisasjon, med sine 110 000 
individuelle medlemmar. I eit samfunn der dei 
fleste partileiarane ønskjer at folks deltaking i 
politikken helst bør skje frå sofaen framfor TV -
skjermen. 

Dette innlegget er mine personlege syns
punkt, det er inga ferdigsnekra partilinje. 

1. 16. oktober-kuppet. 
Stortingsvedtaket denne fredagskvelden 

midt i oktober 1992, skil seg så vesentleg frå 
andre Stortingsvedtak at det er sakleg grunnlag 
for å kalle det ei statskuppliknande handling frå 
den økonomiske og politiske makteliten, mot 
folkefleirtalet. Innafor eit folkestyre skal det 
vere eit prinsipp at parlamentet har 
avgjerdsmakt i den grad dei har fått slik makt 
frå folket gjennom val. Det betyr at Stortinget 
til kvar tid har rett til å avgjere saker som er 
lagt fram for folket i partiprogram og valkamp, 
så sannt det ikkje bryt med grunnlova. 

EØS-saka var ikkje slik. Det var tvert i 
mot eit nøkkelpunkt i Regjeringas taktikk at 
det noverande Stortinget skulle veljast utan 
nokon førvalsdebatt om forholdet til EF. Fram 
til siste Stortingsval lova alle parti å respektere 
1972-avstemninga. "Vårt forhold til EF skal 
ikke endres i den kommende 
Stortingsperioden", sa Gro Harlem Brundt-

land i 1989-valkampen. EØS-avtalen vart 
vedtatt av eit Stortingsfleirtal som ikkje hadde 
skaffa seg styringsfullmakt frå folket. 

Noen seier likevel at vi må stole på Stor
tinget, fordi det er dei som har sett seg inn i 
sakene. Ein Stortingsrepresentant som eg i 
farten har glømt namnet på, punkterte dette 
argumentet kort tid før 16. oktober: - Eg har 
da ikkje lesi EØS-avtalen sa han. Eg er nøydd 
til å stole på at regjeringa har sett seg inn i 
saka ... 

EØS-avtalen er dessutan spesiell fordi 
den tar frå framtidige Storting 
styrinsgmuligheter som det norske Stortinget 
hadde fram til 16. oktober 1992. Avtalen er 
dynamisk og samfunnsendrande. Stadig nye 
samfunnsområde vil bli påverka, etterkvart som 
nye direktiv blir vedtatt og etterkvart som den 
indre marknaden grip om seg. Sjølve den 
økonomiske strukturen i det norske samfunnet 
vil bli forandra av den indre marknaden. 

Hadde EØS-avtalen vorti vedtatt av 
Stortinget etter å ha vori lagt fram for folket i 
val eller folkeavstemning, så hadde vi måtte 
byggje heile "ut av EØS"-argumentasjonen på 
innhaldet i EØS. Fordi det ikkje var slik, fordi 
EØS-vedtaket var ei statskuppliknande hand
ling som krenka folkets rett, har ikkje EØS
avtalen den legitimiteten den elles ville hatt, og 
sjølve kupproblematikken må vere ein del av 
argumentasjonen. Eg er enig med dr. philos. 
Egil N. Brekke som konkluderer slik: 

"V ed taket av EØS-avtalen er altså håpløst 
grunnlovsstridig og dermed ugyldig og uten 
ehver rettslig bindende karakter. Sabotasje av 
gjennomføringen av det, slik det er blitt varslet 
av kommunestyret i Vega, vil altså ha retten på 
sin side. I den rettssak som slik sivil ulydighet 
må antas å ville gi opphav til, vil Høyesterett 
måtte fastslå at det forholder seg slik, dersom 
retten vil fylle sin grunnlovbestemte 
funksjon".(Mi utheving. Klassekampen 
5.11.92). (Vega-erklæringa som Brekke viser 
til er underskrivi av nesten alle 
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kommunestyremedlemmane i Vega, men er 
formellt sett ikkje eit kommunestyrevedtak). 

2. Kva var svakhetene i NEI-fronten 
før 16. oktober-kuppet? 

I sommar klarte vi ikkje godt nok å stanse 
og avvise den avsporinga som JA-sidas disku
sjon om 50,01 % var. Langt viktigare er det 
imidlertid at fleire - og innflytelsesrike -
personar på Nei-sida tedde seg som om det går 
an å nå fram i denne saka med å leggje 
hovudvekta på sakleg argumentasjon overfor 
Stortingsrepresentane. NfEF var svært lite 
aksjonsprega siste halvåret før EØS-vedtaket. 
Leiinga i NTEF har, så vidt eg veit, ikkje jobba 
aktivt for å bruke politisk streik som 
kampmiddel. Leiingas manglande satsing på 
og tilretteleggjing for aksjonsprega 
grunnplansaktivitet, er ein viktig årsak til at 
dagens EF- og EØS-motstand er svakare enn 
summen av Folkerørsla og AKMED i 197 In2. 
Dessutan var det naturleg nok krefter innafor 
NEI-fronten som av ulike grunnar ønskja å 
nedtone heile EØS-saka. Eg trur det var 
årsaka til at den flotte 25. september-marke
ringa i Oslo vart gjennomført under den 
tannlause, demobiliserande og misvisande 
parolen "Vi vinner igjen". Og med eit slikt 3-
timars program at ingen andre enn Edvard 
Hoem tok bokstavkombinasjonen EØS i sin 
munn. 

NEI-rørslas styrke viser seg i at det likevel 
lyktest å snu folkemeininga slik at det før 16. 
oktober var eit folkefleirtal mot EØS. 

3. K va slags motstandar står vi over
for? 

Det er ikkje Gro Harlem Brundtland eller 
130 Stortingsrepresentantar som er 
motstandaren før. Det er dei sterkaste og mest 
ekspansive delane av den internasjonale 
monopolkapitalen som har skapt den indre 
marknaden for sine eigne, snevre behov. For å 
seie det forenkla: Tysk kapital treng tilgang 
til norsk olje og norsk gass. 

Det norske politikarstrevet for å kuppe 
igjennom EØS i Norge, er små politikarar sine 
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smålege handlingar for å gjere_ akkurat ~et som 
dei sterkaste kapitalistgruppenngane ktev. Det 
er politikarane si underordning under I 
monopolkapitalens strategiske krav sorp er . 
forklaringa på den rå besluttsomheta og anti.de
mokratiske stilen som har prega Brund , and & 
Co. 

Monopolkapitalen er ikkje demo tisk. 
Dei bruker dei maktmidla som trengst. Skal vi 
vinne må vi bli sterkare enn dei. 

4. Kor mange problem er løyst eller 
uløyst om vi lykkest i å avvise EF
medlemsskap og attpåtil lykkest i å 
korne oss ut av EØS igjen? I 

Aller først: Kapitalismen og impef alis
men si utvikling går ikkje på skinner. rpet er 
svært sannynleg, men ikkje sikkert at EF
unionen blir til virkelighet. Eg trur det kan 
korne til å skje brå forandringar i Euro:Aa også 
på kort sikt. På grunn av at neste inteqasjo
nale valutakrise kjem heilt ut av kontroll, på 
grunn av stormaktsinnblanding i ein av tlei 
lokale krigane eller av andre grunnar. Da kan 
det bli andre spørsmål enn EF og EØS ~

1 

i må 
setje øvst på dagsorden. 

Ingen kan i dag seie sikkert kva som vil bli 
dei økonomiske rammevilkåra for nors~e 
arbeidsfolk og norske kapitalistar om · lykkest 
i å halde Norge utafor EF og attpåtil ~ålj meldt 
oss ut av EØS. Men om så skjer, er det to 
historiske sigrar for folket, i eit Norge Jom er 
like kapitalistisk som før og der kapitali men 
vil vere like nådelaus. Dei sigrane vil gjere at 

I 

folket står sterkare i kampen mot kapita!len, sjøl 
om kapitalismen består. Dei kapitalistahe som 
ikkje vinn i kampen om marknaden, dei r1 
framleis tape og gå til grunne, nokså up~verka 
av at Norge har komi seg ut av EØS. - I 

Men vi vil ha muligheta til at Nor : e kan 
føre ein sjølstendig økonomisk politikk, · vil 
ha muligheta til å rå over eigne naturre sursar, 
osv. Og - som Torstein Dahle sa i går - tyr 
dette siste store muligheter. 
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5. Taktisk avveiing av forholdet mel
lom EØS-motstand og kamp mot 
medlemsskap i EF-unionen. 

Ei av oppgåvene våre no er å finne ein 
riktig taktikk for motstanden mot innlemmin~ i 
EF-unionen, etter at Stortinget har vedtatt em 

' EØS-avtale som for kvar månad som går kjem 
til å gjere Norge og dei økonomiske 
rammevilkåra i Norge meire og meire innvevd i 
EFs indre marknad. Og etter at Stortinget i 
stillhet har vedtatt at Norge skal vere assosiert 
medlem i Vestunionen frå 1.1.93. 

Etterkvart som EØS endrar den norske 
samfunnsøkonomien, vil det bli fl.eire og fl.eire 
norske Iønstakarar som sjøl kjem i ein slik 
objektiv situasjon at norsk utmelding av EØS 
betyr kortsiktig trøbbel, f.eks. fordi 
kapitaleigarane trugar med utflagging. Samti
dig som vi må rekne med at innlemminga i den 
indre marknaden vil knekke mange bedrifter og 
auke arbeidsløysa. 

Med "riktig taktikk" meiner eg ein taktisk 
handlingsplan som gjer at motstandsfronten 
kan samle og utvikle alle dei kreftene som 
folkefleirtalet mot EF/EØS utgjer, på ein sånn 
måte at vi både hindrar unionsmedlemsskap, får 
oppheva kuppvedtaket av 16. oktober og f~ 
Norge ut av den assosierte medlemsskapen 1 

Vestunionen. Inga folkerørsle i Norge etter 
1945 har stått overfor så svære og kompli
serte taktiske problem. 

Ein bit av dette er sjølsagt å bruke 93-
valet til å skifte ut unions- og EØS-tilhengjarar 
på Stortinget. Men med det vi veit om 
nominasjonsprosessane i Norge, så må det vel 
skje eit guds under om vi skulle få eit Storting 
som har fleirtal mot EØS. Og sjøl om vi skulle 
få eit Stortingsfleirtal som i ei tenkt "fri 
avsternmning" - dvs. at representantane følgjer 
overbevisninga si - ville vedta utmelding av 
EØS, så ville mange av dei raskt la seg presse 
til å stemme motsett. Dels. av omsyn til muleg 
regjeringssamarbeid, dels av andre omsyn. Dei 
fleste tenkjer og vurderer annsleis etter nokre 
veker eller månader på Tinget. - Både i Sp. og 
i SV vil f.eks. regjeringstaktiske omsyn gjere at 
viljen til å vedta noko så problematisk so_m 
utmelding av EØS blir liten når valet er nlbake
lagt og det er fire trygge år til neste gong 
veljarane skal få korne til orde. 

Vi veit ikkje og kan ikkje vite kor mange 
år inn i framtida det vil vere samfunnsøkono
misk muleg å melde Norge ut av EØS. EØS er 
konstruert slik den er, for at den indre markna
den skal få verke som motor i ei drastisk end
ring av den indre økonomiske strukturen i det 
norske samfunnet, frå månad til månad. På 
spørsmål frå norske gjester i Strasbourg om EF 
har bindande reglar som krev at Norge må 
endre folketrygdreglane, svara ein framståande 
kristelegdemokrat i Europaparlamentet eit klart 
NEI, og føyde til: "Marknaden vil ta seg av 
det". -

EØS er eit skråplan som ender i ei rotte
felle. Kvar månad med EØS i virksomhet fører 
oss nærmare. Viss ikkje motstandsfronten tar 
dette dødsens alvorleg denne hausten og vinte
ren, så vil vi ende opp i rottefella, same kor 
stort folkefleirtal det måtte bli mot medlems
skap i EF-unionen. 

NEI-fronten omfattar alle som er mot 
norsk medlemsskap i EF, og ulike delar av 
fronten vil ha svært ulike vurderingar av 
kvarandre. Fordi frontens oppgave er noko så 
stort som å sikre at Norge skal bestå som 
sjølstendig stat og sjølstendig nasjon, vil det bli 
mange skarpe og følelsesladda diskusjonar og 
konfliktar innbyrdes i fronten. Det er naturleg 
at det blir slik. Fronten skal, som nemnt, løyse 
ei oppgåve som er meire komplisert enn noka 
norsk folkerørsle har stått overfor etter 1945. 
EF-kampen i 1972 var til samanlikning svært 
enkel. 

Fordi NEI-fronten omfattar både 
arbeidarklassen og delar av borgarskapet og 
omfattar fl.eire politiske parti, så kan ikkje 
fronten ha eit felles innanrikspolitisk program. 
Viss vi prøver å forplikte NTEF på ein bestemt 
økonomisk politikk i Norge, så snevrar vi inn 
fronten og gjer JA-sida ei teneste. Den 
innanrikspolitiske plattforma kan ikkje vere og 
bør ikkje vere stort meire enn at vi slåss for å 
forsvare kvarandres rett til å vere med og 
utforme det norske samfunnet gjennom politisk 
kamp i eit fritt og sjølstendig Norge. ( Eg 
synst f.eks. at nokre av dei såkalla bærebjelke
argumenta som NTEF har utforma, går for 
langt om dei skulle vere frontplattform, men 
dei er utmerka agitasjon.) 

Debatten om EØS-tilhengjarane si rolle i 
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NEI-fronten kan denne hausten bli ein ny 
mediesuksess for JA-sida, slik som debatten 
om 50,01 % var sist sommar. Dagbladets og 
andre JA-avisers frenetiske hamring på dette 
spørsmålet viser at NfEF er ein frykta 
motstandar. Forøvrig er JA-pressa 
meiningsberettiga i spørsmålet om kven som 
skal ha tillitsverv i NfEF i same grad som 
NHO var meiningsberettiga i spørsmålet om 
samansetjinga av Streikekomiteen på Tollpost
Globe. For JA-sida er det akkurat no viktig å 
forstyrre den vanskelege indre debatten NEI
fronten fører for å finne fram til ein taktikk med 
riktig avveining mellom kamp mot EF-med
lemsskap og kamp for utmelding av EØS. 
NTEF sitt landsmøte blir sannsynlegvis den 
mest representative folkeforsamlinga i Norge 
denne hausten. JA-folka i regjeringsbygget, på 
Youngstorget, i NHO og i 
Akersgataredaksjonane er skremt ved tanken 
på at ei slik forsamling skal få samle seg i fred 
og ro og konsentrere seg om først å stake ut 
den politiske kursen, og så etterpå finne dei 
rette personane frå ulike delar av NEI-fronten 
til dei styrande organa i NfEF. - Samansetjinga 
av styre og råd i NfEF bør handterast som 
underordna spørsmål i forhold til fastleggjing 
av den politiske linja på spørsmåla Ut av EØS 
og Nei til EF-unionen. 

Det finst fleire slags EØS-motstandarar og 
like mange sortar EØS-tilhengjarar. Framleis 
er det mange motstandarar av EF-unionen som 
trur at EØS er eit slags utvida handelsavtale og 
dermed eit varig alternativ som er svært ulikt 
EF. Dei unionsmotstandarane som meiner 
dette, vil slåsst mot all EF-tilpasning, og viss 
dei sjøl finn ut at vi har rett som kaller EØS eit 
EF-skråplan, så vil nok dei fleste slutte seg til 
kravet om utmelding av EØS. 

Ein heilt annan kategori er dei EF
motstandarane som har eigne ambisjonar om 
makt i eit Norge styrt av EF-tilhengjarar, og 
som derfor "må" vere for EØS. Rune 
Gerhardsens påstand om at EØS skal vere eit 
"nasjonalt kompromiss" er eit av uttrykka for 
dette. Gerhardsen har forøvrig sagt frå 
offentleg at hans eige nei til EF er tidsbestemt. 

Samtidig har vi EØS-motstandarar som 
også har ambisjonar om makt i eit Norge som 
er styrt av dei unionstelhengjarane som kon-
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struerte EØS-skråplanet. Her er Erik : olheim 
eit godt eksempel. Han har lenge ivra for å 
nedtone EØS-spørsmålet, bl.a. fordi hh.n vil inn 
i regjering saman med Gro. I 

Det er NEI-frontens program og 
NTEF-toppen sin lojalitet til dette ~rogram
met som avgjer koss EØS-tilhengjarar vil 
funke i fronten og i dei styrande or I ana der 
dei måtte bli vald inn. 

Tre punkt om dette: 

* EØS-tilhengjarar som er mot EF-unionen og trur 
EØS er ein handelsavtale, er sjølsagt I in heilt 
uproblematisk del av NEI-fronten. 

* EØS-tilhengjarar som i dag er mot EF-unionen, 
men som er mest opptatte av å få maklt i Gro' s 
Norge (og saman med henne) vil bli øydde til 
å bryte med NEI-fronten sitt program år det 
kolliderer med Gro's program. 

* Dei folka som - det etter mitt syn - er farlegast å 
få inn i styrande posisjon i NTEF, er , ei EØS
motstandarane som synst vi må nedtpne dei 
sidene av NEI-fronten sitt program som skaper 
initasjon hos EØS-tilhengjarar av ded 
sistnemnde typen. 

Eg trur dei to siste av desse tre punkta 
først og fremst er problem knytta til ~rsonar 
som meiner dei høyrer til ein slags politisk elite 
i Oslo. 

To likestillte hovudparoler. 
Eg meiner NfEF bør ha to saml 

I 
de og 

likestillte paroler som overskrift for arbeidet 
sitt: NEI TIL EF-UNIONEN og UTMEL
DING AV EØS. Fordi regjeringa gje 

1
nom 16. 

oktober-kuppet har fått Norge ut på EØS
skråplanet, så blir kvar enkelt av desse parolane 
meiningslaus utan å ha med den andre. Det blir 
nesten like dumt som å samle 6000 m7nneske 
under parolen "Vi seirer igjen" 21 dagar før 16. 
oktober-kuppet. 

Kampen mot kvart nytt EØS-dire riv og 
mot andre EF-tilpasningstiltak må f ød st under 
desse samlande parolane. Gjer vi ikke \det, vil 
kampen mot dei nye direktiva og mot : F
tilpasningstiltaka verke splittande. 

Eitt eksempel: NTEF bør etter mitt syn 
ikkje meine noko som helst om kva slab 

I 

alkoholpolitikk Norge skal ha. Men Nf[EF må 
mobilisere folk med ulikt alkoholpolitisk syn til 
å slåst for Norges rett til sjøl å avgjere a 
slags alkoholpolitikk som skal førast. - Viss 
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NTEF i staden legg hovudvekta på det alkohol
politiske innhaldet i eventuelle EF
tilpasningstiltak, deler vi motstandsfronten 
etter alkoholpolitiske skillelinjer. 

Eitt anna eksempel: Når Stortinget 
vedtar endring av konsesjonslovgivinga, bør 
NTEF aksjonere og argumentere, ut frå at 
dette er EF-tilpasningstiltak og fori NTEF vil 
at Norge skal beholde den særskilte 
styringsmuligheta over norske ressurser som 
konsesjonslovene gir. Men eg synst ikkje at 
NTEF bør gå ut og meine f.eks. at eitkvart 
utanlandsk oppkjøp av norske bedrifter er av 
det onde. 

Samtidig vil det sjølsagt vere slik at 
enkeltorganisasjonar og grupper innafor NEI
fronten kjem til å jobbe mest med dei sakene 
dei sjøl er mest berørt av. 

Med dei to likestillte parolene som over
skrift, synst eg NTEF bør stille 4 krav til 
Stortingskandidatar: 

I. Mot medlemsskap i EF-unionen 

2. For utmelding av EØS 

3. For folkeavstemning om utmelding av EØS 

4. Mot endringer av Grunnlova som gjerdet lettere 
dfd Norge inn i EF. 

Ei kampanje på desse krava retta mot 
Stortingsrepresentantane, vil også vere ein 
delkampanje under dei to likestillte 
hovudparolene. Ei sånn kampanje må drivast 
utan forhåpningar om at Stortinget - uansett 
samansetning - kjem til å bli nokon påliteleg 
støttespelar.1 

Eg synst vi skal jobbe for at leiinga i 
NTEF skal bli forplikta til åjobbe for å skape 
samordna, landsdekkjande grunnplansaksjonar 
mot EF-unionen og for utmelding av EØS. 1. 
mai, 17. mai og 16. oktober er noen naturlege 
aksjonsdagar. Så må det vurderast kva for 
enkelthendingar som er så viktige at dei bør 
møtast med særskilde kampanjar, 
demonstrasjonar eller aksjonar. Det trengst ein 
handlings- og aksjonsplan som er kjend for alle 
i NTEF, slik at vi saman kan setje han ut i livet 
Da kan vi gjennom samordna aksjonar gi 
kvarandre synlege bevis på den landsdekkande 
styrken i Nei-fronten. Det vil vi ha bruk for 
etterkvart som det hardnar til i dei nærmaste 
åra, og etterkvart som JA-sida tyr til dei 

verkemidla som dei synst er nødvendige, men 
som dei enda ikkje har brukt 

Skal NEI-fronten bli sterk nok, må det 
setjast av krefter til særskild 
grunnplansorganisering av kvinner og ungdom 
i heilt annan grad enn hittil. 

Generellt er det slik at kvinner er meir 
utradisjonelle og meir opprørske enn menn. 
Og det er også blant kvinnene at både EØS- og 
unionsmotstanden er størst. Kvinnene er den 
delen av folket som får livsvilkåra sine mest 
endra om Norge blir innlemma i EF-unionen. 
Men det er også slik at det er markert større 
veit-ikkje gruppe blant kvinner enn blant menn, 
både til spørsmålet om EØS og i spørsmålet 
om EF. Det er altså blant kvinnene at det er 
flest nye krefter å hente til nei-fronten. 

Samtidig er det slik at all organisering i 
Norge nærmest av seg sjøl blir 
mannfolkdominert. Ein veksande og 
framgangsrik organisasjon som NTEF vil 
dessutan verke særleg tiltrekkande på menn 
som ser visse slags organisasjonsposisjonar 
som eit ledd i eigen karriere. 

Skal NTEF vinne dei store veit-ikkje
gruppene blant kvinner, så må organisasjo
nen satse hardt på dei spørsmåla som er 
viktigast for kvinner. Og det betyr at kvin
ner må opp og fram i organisasjonen. - Og 
da blir det naturleg nok plass til færre menn i 
viktige posisjonar. 

Dette er utfordringar som NTEF må 
prøve å takle. Utan kraftig oppvurdering av 
motstandsorganiseringa blant kvinner, kjem 
Nei-fronten til å tape. 

Men med ei slik oppvurdering og viss 
svært mange blir med i diskusjonane som skal 
utvikle motstandsarbeidet vidare, kan vi 
lykkast med å opprettholde Norge som sjøl
stendig stat og nasjon. 

Erling Folkvord er verneassistent Han er 
bystryrerepresentant for RV i Oslo, sitter i RVs 
landsstyre, og er nestleder i AKP. 
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