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FORORD. 

I hele Europa er det stor folkelig motstand mot EF' s unionsplaner. Motstands
bevegelsen i Norge er likevel unik. NEI-sida har et soleklart overtak på 
meningsmålingene. "Nei til EF' har 130000 medlemmer, og er større enn ~t 
største partiet. NEI- fronten harstorpolitisk bredde, men står sammen om retten 
til nasjonal politisk styring - sjølråderetten. Kampen har brodd mot de multi
. nasjonale selskapene og motfjernstyring fra Brussel, samtidig som NEI-sida tar 
avstand fra ethvert samkvem med sjåvinstiske og rasistiske krefter. 

NEI-sida består av et fruktbartmangfold av interesserogmeninger. I NEI-koret 
har RV sin særegne stemme. Hensikten med dette heftet er å tydeli~2iøre denne, 
altså å begrunne Yårt NEI til både EØS og EF. Mange av argumentene og 
eksemplene idettehefteternokfellesgode for NEI-fronten, menihelhetsana1ysen 
ligger en begrunnelse for at det også i EF-kampen, og ikke minst der, trengs et 

alternativ på ytterste venstre fløy. 

Juli 1993 

i~~ 
nestleder i RV 

4 

1. HVA EF VIRKELIG ER. 
Frihet for kapitalen.... -

EF er først og sist en sammenslutning 
. av kapitalistiske stater i det rike Vest
Europa. Det rene navnet var opprin
nelig "Det europeiske fellesmarked" 
(EEC), og Romatraktaten (1957) var 
"grunnloven" for dette marked
samarbeidet. Sentralt i Romatraktaten 
står prinsippet om de fire "friheter": 
Fri.Jh1 av varer, kapital, tjenester og 

arbeidskraft. Dette er friheter for 
storkapitalens fortsatte vekst, 
forretningsfriheter som noen velger å 

_ kalle dem. Ttlrettelegging for en sta
digmerreindyrkamarlcedskapitalisme 
er det ene bærebjelken i EF-sam
arbeidet. Den andre er det vi under vil 
kalle imperialisme. Mellom disse to er 
det en nær sammenheng . 

.... til internasjonal ekspansjon. 

Kapitalen vokserut overstatsgrensene 
(ekspanderer) og stØter mot interes
sene til konkurrenter som harutgangs
punkt i andre stater. Statsapparatene i 
de kapitalistiske landa legger forholda · 
til rette for "sin egen" eksportkapital. 
Behovet for å hevde seg i det økono
miske kappløpet med de andre kapita
listiske "sentrene", USA og Japan, er 
hoveddrivkraft i utviklinga av EF. 
Hvor mye det virkelig er som står på 
spill kommer tydelig fram i en utta
lelse fra Hans Dietrich Genscher, tysk 
utenriksminister, gjennom 16 år: "Ver
den drives i dag framover mot en ny 
tidsalder av gigantisk kappløp mellom 
to land, USA og Japan. Vi drives inn 
i det høyteknologiske infonnasjons-

samfunnets tidsalder ... Vårt eget land 
og Vest-Europa som_ helhet kan bare 
fastholde og øke sin velstand, dersom 
vi kan vinne fram i tilknytning til 
denne "tredje industrielle revolusjon", 
som utgår fra . USA og Japan. To 
avanserte teknologier står her i sen
trum: mikroelektronikk/opto-
elektronikkog bioteknikk ....... Den som 
ikke kan henge med i dette kappløpet, 
står i fare for etter hvert å tape på alle 
felt." 1 Daværende visepresident i EF
kommisjonen Lord Cock:field hadde 
klare meldinger om hva som· skal til 
for å hindre at EF blir taperen: "Fel
lesskapet vil stadig tape ... overfor sine 
hovedkonkurrenter USAogJapan,hvis 
det ikke lykkes med å utnytte det po 
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tensialet, som ligger i et enhetlig mar-: 
ked av de 12 medlemsstatene.',z Her 
understrekes poenget vårt med at det 
er en nær sammenheng mellom "mer 
marked" innad - og de klare imperia-

listiske ambisjonene utad: Som det 
· heter i "hvitboka" til EF er målet at 
Europa "igjen må innta en ledende 
rolle i verden"3

, en lederrolle som for
rige gang hvilte på kolonimakt. 

Imperialisme. 

"Imperialisme" kaller vi det når en 
stat prøver å legge under seg eller 
dominere andre stater, nasjoner eller 
folk. RV ser ikke på den moderne 
imperialismen som en valgt utenriks
politikk, men som en nødvendig følge 
av, eller bestanddel i, moderne kapital
isme. Moderne storselskap er multi
nasjonale. De er ikke fornøyd med 
profitten fra egne arbeidere, sjøl om de 
hele tida forsøker å gjøre denne større. 
De tjener ekstra på å holde ved like 
arven fra kolonialismen, på å opprett
holde en internasjonal arbeidsdeling 
hvor "Sør" leverer billige råvarer til 
videreforedling i "Nord", en verden 
hvor de fattige folkemassene i den 3. 
verden skal holdes nede. 

Zimbabwes statsminister Robert 
Mugabe har regna ut at det i 1985 blei 
overført 167 milliarder dollar fra U
land til !~land, gjennom forverring i 
bytteforholdet på råvarer i forhold til 
industrivarer, i betaling på gjeld og i 
tilbakeførtprofitt. Pengesn-ømmen den 
andre veien, i fonn av U-hjelp, nye 

6 

banklån og investeringer, var bare litt 
over 1/5 av dette. 

Kapitalistiske storkonsern kappes om 
de samme markedene, råvarene og 
investeringsobjektene. Statsappata
tene er med å drive fram denne kon
kurransen. Her ligger kilden til kon
flikter mellom statene, og i ytterste 
konsekvens til storkrig. Hvert av EF
landa er for svake til å greie seg i 
konkurransenmed USA,Japan,ogde · 
voksende økonomiene i Øst-Asia. 
Derfor overvinner de gamle motset
ninger seg imellom - og forsøker å få 
til en utvikling fra fellesmarked til 
superstat. Men både fordi det fortsatt 
fins viktige interessemotsetningermel
lom dem, og fordi det er mye folkelig 
motstand i hvert av landa, sånn som 
mot Maastrichttraktaten, så har· ut
viklinga av samarbeidet gått i rykk og 
napp. Slikvildetfortsattvære,sjølom 

vi her legger hovedvekta på ambisjo
nene om å gjøre EF til en superstat. 

RV ser pd EF som kapitalistisk og 
imperialistisk - og bygger motstan
den sin pd det . 

l 
I, 

2. EF'S INDRE MARKED. 
En markedskapitalistisk "revolusjon". 

Fra 31. desember 1992 er de fire 
•frihetenelangt på vei realisert i prak
sis. I begrunnelsen for EF' s indre 
marked ligger også begrunnelsen for 
EF i det hele tatt. Som det heter i den 
erkekonservative avisa Ziiricher 

Zeitung: "Programmet for det indre 
marked dreier seg om en øvelse i 
deregulering av største omfang, så å si 
enmarkedsøkonomiskrevolusjon .... en 
maktforskyvning i bedriftsherrenes 
favør."4 

Drevet fram av storkapitalistisk lobby. 

At "detindre marked 1992"innebærer 
en voldsom maktforskyvning i 
bedriftsherrenes favør, er ikke over
raskende når vi veif hvordan dette 
prosjektet blei drevet fram. 

I 1983 danna en del av de mektigste 
· vesteuropeiske direktØrene "European 

Round Table oflndustrialists" ffiR1)5. 
Den første lederen var Volvosjefen 
Pehr Gyllenhammar, seinere fulgte 
konserndirektør i Phillips, Wisse 
Decker. Norsk blant de 46 medlem
mene fra 23 land, var først 
Hydrodirektør Torkild Aakvig, nå 
Statoilsjef Per Norvik. 

"Det indre marked" var et bestj11in&s
verk fra ERT. Førsteutkastet til det 
som med svært små endringer blei 

adoptert som "EF' s hvitbok" blei skre
vet av ovennevnte WisseDecker. Selve 
"hvitboka" blei ført i pennen av for
henværende generaldirektør i farma
søytkjeden Boots, og daværende EF
kommisjonær, Lord Cockfield. Den 
inneholdt bl.a. 284 sentrale lovforslag 
om hvordan "det indremarked" skulle 
bli en realitet. 

En nænnere "vitenskapelig" begrun
nelsene for"prosjektet" er gitt av Paolo 
Cecchini og hans 18 mann store stab. 
De harintervjua 11 OOObedriftsledere 
og på det grunnlaget laga en 6000 
siders stor rapport6

• det skulle ikke 
værenoetvilomhvilkeklasseinteresser 
som ligger til grunn for "det indre 
marked". 
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av, ellerbestanddeli, modernekapital
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· tilbakeført profitt. Pengesrrømmenden 
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banklån og investeringer, var bare litt 
over 1/5 av dette. 

Kapitalistiske storkonsern kappes om 
de samme markedene, råvarene og 
investeringsobjektene. Statsappata
tene er med å drive fram denne kon
kurransen. Her ligger kilden til kon
flikter mellom statene, og i ytterste 
konsekvens til storkrig. Hvert av EF
landa er for svake til å greie seg i 
konkurransenmed USA,Japan,ogde · 
voksende økonomiene i Øst-Asia. 
Derfor overvinner de gamle motset
ninger seg imellom - og forsøker å få 
til en utvikling fra fellesmarked til 
superstat. Men både fordi det fortsatt 
fins viktige interessemotsetningermel
lom dem, og fordi det er mye folkelig 
motstand i hvert av landa, sånn som 
mot Maastrichttraktaten, så har· ut
viklinga av samarbeidet gått i rykk og 
napp. Slik vil det fortsatt være, sjøl om 

vi her legger hovedvekta på ambisjo
nene om å gjøre EF til en superstat. 

RV ser pd EF som kapitalistisk og 
imperialistisk - og bygger motstan
den sin pd det . 

2. EF'S INDRE MARKED. 
En markedskapitalistisk "revolusjon". 

· Fra 31. desember 1992 er de fire 
·frihetenelangt på vei realisert i prak
sis. I begrunnelsen for EF' s indre 
marked ligger også begrunnelsen for 
EF i det hele tatt. Som det heter i den 
erkekonservative avisa Ziiricher 

Zeitung: "Programmet for det indre 
marked dreier seg om en øvelse i 
deregulering av største omfang, så å si 
enmarkedsøkonomiskrevolusjon .... en 
maktforskyvning i bedriftsherrenes 
favør."4 

Drevet fram av storkapitalistisk lobby. 

At"detindremarked 1992"innebærer 
en voldsom maktforskyvning i 
bedriftsherrenes favør, er ikke over
raskende når vi veit hvordan dette 
prosjektet blei drevet fram. 

I 1983 danna en del av de mektigste 
· vesteuropeiske direktørene "European 

Round Table ofindustrialists" æR1)5. 
Den første lederen var Volvosjefen 
Pehr Gyllenhammar, seinere fulgte 
konserndirekrør i Phillips, Wisse 
Decker. Norsk blant de 46 medlem
mene fra 23 land, var først 
Hydrodirektør Torkild Aakvig, nå 
Statoilsjef Per Norvik. 

"Det indre marked" var et bestillings
verk fra ERT. Førsteutkastet til det 
som med svært små endringer blei 

adoptert som "EF'shvitbok"blei skre
vet av ovennevnte WisseDecker. Selve 
"hvitboka" blei ført i pennen av for
henværende generaldirektør i farma
søytkjeden Boots, og daværende EF
kommisjonær, Lord Cockfield. Den 
inneholdt bl.a. 284 sentrale lovforslag 
om hvordan "det indre marked" skulle 
bli en realitet. 

En nærmere "vitenskapelig" begrun
nelsene for"prosjektet" er gitt av Paolo 
Cecchini og hans 18 mann store stab. 
De harintervjua 11 OOObedriftsledere 
og på det grunnlaget laga en 6000 
siders stor rapport6. det skulle ikke 
være noe tvil om hvilke klasseinteresser 
som ligger til grunn for "det indre 
marked". 
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Norge tilslutta gjennom EØS. 

Forutsatt at alle EF-landa, inkludert 
Spania, tilslutt ratifiserer EØS-avta
len, gjør den Norge fullt og helt, med 

"hud og hår" tilslutta EF's indre mar
ked. Sjøl om Norge ikke har noen 
innflytelse på utarbeidelsen av "lover 
og regler" for dette markedet, vil de 
være helt bindende for "oss". 20 000 
sider"EF-regler" erinnarbeidai norsk 
rett, over 100 viktige norske lover er 
endra i tråd med avtalen, minst 250 
nye direktiver som vil inngå i avtalen 

. var kommettil fra stortingsbehandlinga 
av avtalen i november 1992 til ny 
behandling april 1993. I en tale til EF
parlamentet i 1988 sa EF-kommisjo
nens foffil:ann, den franske "sosialis-

ten", Jaques Delors at "Det blir et 
sjokk for de nasjonale parlamenter 
når det går opp for dem at innen de 
neste 10 år vil 80% av all økonomisk, 
sosial og skatteteknisk lovgivning 
komme fra EF ogikkefradelovgiven
de forsamlinger.,,., Langt på vei vil 
dette også gjelde EØS-medlemmene. 

Til sammen vil EØS utgjøre verdens 
srørstemarlc.edmed 370millionermen
nesker som årlig bytter varer og tje
nester for 5 400 milliarderdollar (sum 
BNP). Tilsvarendei USA og Japaner 
henholdsvis 4 900 milliarder - og 1 
900 milliarder dollar. 

Diagnose: "Eurosklerose".8 

Det gilde stort sett greit å gjennomføre 
tollfrihet på varehandelen mellom EF
landa. På andre områder var det deri
mot lenge langt mellom Roma
traktatens or~ om "fri flyt" og praksis. 

Fra midten av 1970-åra til midten av 
80-åra var stagnasjonstendensene i 
økonomien i EF-området mer alvorlig 
enn i resten av den industrialiserte 
verden. Investeringene sank, den to- · 
tale sysselsettinga gikk ned, arbeids
løsheten steig, handelen mellom EF
landa internt gikk ned i forhold til 
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handelen med 3. land. EF-kommisjo
nens diagnose var det den kalte for 
"institusjonell sklerose", eller 
eurosklerose, som det het i kortform. 
Sjølom tollmurene varvekk, varhan
delen mellom EF-landa hemma av 
"fysiske og institusjonelle stivheter 
og blokkeringer'' -pga. statlige mono
poler, sterke fagforeninger, for lite 
tilpasningsdyktige bedrifter. mente 
EF-kommisjonen. Svaret på disse 
problemene var å gjennomføre de fire 
frihetene i praksis gjennom "prosjekt 

l 
indremarked", som skulle bli virkelig
het innen 1/1-93. Cecchinirapporten 
ut~yper kritikken av "eurosklerosen". 
Det var bl.a. nødvendig å: 

- Harmonisere (få til like) tekniske stan
darder- og produktnormer på alt fra 
legemidlertil bygningsmateriale, fra 
oppskrifter på halspastiller til 
sikkerhetsregler for bil. 

- Fjerne grensekontrollene mellom EF
landa 

--- -

- Åpne offentlig sektor for anbud i hele 
EF-området, både ved større inn
kjøp og ved utbyggingsprosjekter. 

- Fjerne all valutakontroll. 

- Fjerne all etableringsregulering på 
tjenestemarlc.edet (f.eks. i bank, for
sikring, transport). 

- Samordne moms- og avgiftsnivået. 
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HVORFOR VIL "NÆRINGSLIVET" INN? 
Har "markedsadgang". 

Frihandelsavtalen gir norsk nærings
liv tollfri adgang til EF's indre mar
ked. Derfor er det påfallende at nett
opp argumentetom "markedsadgang" 
eren hyppig forekommende JA-gjen
ganger i debatten. Nå hender det rik
tignok at dette argumentet brukes litt 
mer "raffinert". Da heter det at Norge 
vil bli utsatt forflere dumpinganklager 
fra EF om vi blir stående utafor, og at 
vi trenger EF-stØtte mot liknende an
klagerfra USA. Deterimidlertidsvært 

få eksempler på at dumpinganklager 
mot Norge har ført fram, og det som 
harvært av "ondsinnede anklager" er 
ingen god grunn til åla seg presse inn 
i allianse med noen av dem som fram
satt dem.9 Forøvrig er det riktig at 
mens "fritt marked" er det offisielle 
evangelium i EF, så er det både innad, 
og ikke minst utad, mange eksempler 
på at medlemsstatene omgår reglene, 
eller setter fram anklager om at andre 
gjør det. . 

Medlemsskap til innenriks bruk. 

RV vil påstå at det er helt andre grun~ 
ner enn behovet for markedsadgang. 
til at de store næringsdrivende trenger 
medlemsskap i EØS eller EF. Med
lemskap vil derimot presse økonomi. 
og politikk i Norge enda mer inn i et 
spor som de ser seg tjent med. Miljø
og helsestandard vil ikke bli satt så . 
høyt at det ødelegger "konkurranse
evnen". Overføringer, eks. til sosiale 

ytelser og til distriktene må ned, "fri 
tlyt"kan gjøre arbeidskrafta billigere. 
Ingen konsesjonsregler vil kunne stå i 
veien for å selge ut bedrifter når det 
lønner seg. "Det indre marked" inne
bærer en omfordeling fra økologi til 
økonomi, og fra de mange til de få. Vi 
skal her se kort på noen temaer som 
kan underbygge dette. 

VEKST .... I MILJØPROBLEMENE. 

Vekst som overordna mål. 

JA-sida har tatt tak i det selvinnly- følgerlandegrenser,ogharbruktdette 
sende riktige i at forurensning ikke tilåpropaganderefordetovemasjonale 
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EF-samarbeidet. Ja-sida hopper på 
den måten bukk over at drivkrafta i 
dette samarbeidet nettopp er å legge 
enda bedre til rette for økonomiske 
vekst, og at en utvikling som er økolo
gisk bærekraftig vil kreve at mer av 
produksjonene foregår i mindre og 
mer sjølforsynte enheter. Som det he
ter i Romatraktaten, artikkel 2: Målet 
eren uavbrutt og balansert økonomisk 
~-" EF tar altså sikte på å styrke 
det som er det viktigste grunnlaget for 
miljøproblemene. "Prosjektindremar
ked" har også hatt stØrre økonomisk 
vekst som den åpent uttalte målset-

ting. Den forventa vekstvirkningen 
( engangs- eller korttidseffekten) har 
t.o.m. vært tallfesta til gjennomsnitt
lig minst 4,5% på BNP. Nå har ikke 
disse vekstratene slått til 1 praksis. 
Tvert om: I 1993 har de økonomiske 
problemene i de europeiske 
økonomiene utvikla seg drastisk til det 
verre, sannsynlig med 0,3% nedgang i 
BNP. "Prosjekt indre marked" vil li
kevel øke veksten i miljøproblemene. 
Bl.a. gjelder dette en omfattende plan 
for veiutbygging som skal gjøre det 
indre markedet mer reelt. 

Gigantisk veiutbygging. 

Økonomisk skal det lønne seg å frakte 
mer gods over lengre avstander, iste
denfor å produsere nærmere bruks
stedet-noe som mil jømessig ville vært 
langt å foretrekke. Det blir lagt til rette 
for "just in time" -prinsippet som er 
blitt mer og mer rådende i moderne 
industri. Næringslivet skal få det de 
trenger når de trenger det, og ikke slite 
med utgifter til nødvendig lagerhold. · 

Den private og kommersielle ~ 
porten på veiene vil øke med minst 
~ sier beregningene. · 

De ledende kapitalister i "European 
Round Table of industrialists", har 
utvikla en teori om Europas "missing 
link". 

Ut fra noe som må være en "tanke
gang" om at naturen følger vare
økonomiens behov, hardeforeslått en . 
storstilt plan for å fylle dette man
glende leddet: 10 

1. Nye motorveier over den iberiske 
halvøy, særlig Pyreneene. 

2. Gjenskaping av en plan om en tun
nel under den engelske kanal, fra 
Folkstone til Calais. 

3. Tre eller fire enorme tunneler gjen
nom Alpene i Sveits og Nord-Ita
lia. Drømmen er bl.a. å bore den 
lengste tunnelen i verden. I EØS
fomandlingenemedSveits gikk den 
viktigste konflikten nettopp på at 
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økonomiens behov, hardeforeslått en . 
storstilt plan for å fylle dette man
glende leddet: 10 

1. Nye motorveier over den iberiske 
halvøy, særlig Pyreneene. 

2. Gjenskaping av en plan om en tun
nel under den engelske kanal, fra 
Folkstone til Calais. 
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viktigste konflikten nettopp på at 
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EF ville presse gjennom fri trailer
. transitt i Alpene. 

4. En ny effektiv ferjeforbindelse Al
bania-Italia, og motorvei Albania
Hellas, bl.a. for å omgå de proble
mene som er skapt av krigen i 
Jugoslavia. 

5. Scan Linkprosjektet som skal gi en 
ren motorvei i fire og seks felt 
gjennom Sverige, ogveiforbindelse 
mellom Sverige og Danmark, og 

mellom øyene i Danmark. Det er 
også i dette perspektivet vi bør vi 
også se de gigantiske veiutbyg
gingsplanene i Norge, ikke minst 
utbyggingaavE 18gjennom Vest
fold - og Drøbakbrua over Oslo
fjorden. Det hjelper øyensynlig lite 
å minne om at økende drivhus
effekt er miljøproblem nr. 1, og at 
veitrafikken står for ca. 23% av 
utslippet i Norge. 

HARMONISERING NEDOVER. 

RV mener selvfølgelig ikke at alt er 
bra i Norge og dårlig i EF-landa. Men 
dynamikken i "det indre marked" vir
ker til en "harmonisering nedover". 
Dette er ikke noe åla seg overraske av, 
det er denneharmoniseringen som skal 

gi bedre konkurranseevne. Tiltak for å 
motvirke følgene av "harmonisering 
nedover'' blir sjelden annet enn lapp
verk. De går på symptomer, ikke årsa
ker. 

Miljø. 

I EF praktiseres det såkalte Cassis de 
Dijonprinsippet11 ener en dom i EF
domstolen i 1979. Det innebærer atet 
produkt som er godkjent i en EF-land 
også skal kunne markedsføres og sel
ges i alle de andre EF-landa. I teorien 
kan det gjøres unntak av nødvendige 
helse- ellermil jøgrunner. Men de fleste 
saker som er reist på dette grunnlaget 
ertapt. Det gjelder f.eks. alle sakerom 

12 

·matvarer, på en unntak nær. 

Cassis de Dijonprinsippet fungerer 
som brekkstang til å fremme profitt
interesser på bekostning av miljø. Ett 
eksempel på dette er det som skjedde 
da Tyskland i 1987 totalforbud det 
dioksinholdige stoffet pentaklorin 
(PCP), som bl.a. blir brukt til impreg
nering av tre. Årsaken var at 20 000 

mennesker hadde fått påvist helse
skader. Likevel bestemte EF's 
ministerråd (i 1991) at likevel be
grensa bruk skulle være tillatt i samt
lige medlemsland. EF' s forskrifter om 
plantevernmidler fra 1990, bygger 
konsekvent på Cassis de Dijon
prinsippet. De er så "liberale" skriver 
"Der Spiegel" "at nesten alt er tillatt". 
For stoffer som er godkjent i en eneste 
EF-land er det "uansett hvor giftige de 
er" satt en frist på 10 år før de kan 
fjernes fra EF-markedet. 12 

EF tillater heller ikke merking av mer 
50 av 250 stoffer som en mener kan 
være kreftframkallende. Danskene har 
f.eks. ikke fått lov til ~ merke 
løsemidler. 

På en del områder har EF innført 
minimumsmiljøkrav. På noen områ
der er de strengere enn i Norge, på 
flere er de svakere, og dessuten dårli
gere fulgt opp.· Danmark har ikke fått 
gjennomslag i en langvarig kamp for 
CO 2-avgift. 

Sosial velferd. 

"Det indre marked" skulle føre til 
mindre arbeidsløshet, men det var 
uklart om hvor lang tid dette skulle ta. 
20 millioner vil snart være arbeids
løse. Enda så ille situasjonene er i 
Norge, så er andelen ledige dobbelt så 
høy i EF. Mer om dette seinere. 

Det eringenenkel årsakssammenheng 
mellom det indre marked og den sti
gende ledigheten. Men de arbeidsplas
sene som går tapt i den minst konkur
ransedyktige industrien blirikke kom
pensert i den som greier seg best. En 
undersøkelse i vinter viste at de 100 
største selskapene hadde planer om å 
skjære ned arbeidsstokken med 7 %. 
En årsak til dette kan være at det blir 
investert i ny teknologi isteden. 

- Den sterke arbeidsløsheten vil øke 

faren for "sosial dumping". 

Med sosial dumping menes at arbeids
kraft fra andre land brukes til å underby 
eller presse ned de rådende lønns- og 
arbeidsforholda i et land. I EØS og EF 
kan en til en viss grad sikre seg mot 
sosial dumping ved å lovfeste at uten
landske arbeidere skal jobbe på de 
betingelsene som gjelder i "verts
landet", men større tilgang av arbeids
kraft vil uansett presse ned nivået på 
lønn og forverre arbeidsforhold. For 
arbeid av inntil tre måneders varighet, 
kan arbeidsgiverne ta med arbeids
kraft på hjemlandets betingelser. 

- Det indre marked sikrer altså ar
beidsgiverne rett til fri flyt av kapital 
og arbeidskraft, men ikke noen til
svarende ren for de fagorganiserte 
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arbeiderne til å inngå tariffavtaler og 
effektivt konsernfaglig samarbeid på 
tvers av landegwnsene. sjøl om dette . 
har vært de to hovedkrava til EURO
LO. Arbeidsgiverne får større styrke 
til å presse ned lønns- og arbeids
betingelsene. 

- Den nordiske velferdsstaten bygger 
på et offentlig finansiert trygdesys
tem, hvor mange av rettighetene er 
knytta til at en bor i Norge. De er 
universelle og mindre avhengige av 
yrke og betalingsevne. De fleste EF
landharforsikringsbaserte trygdeord
ninger, hvor en enten må forsikre seg 
privat,ellerhvordeterarbeidsgiverne 
som betaler trygdepremier for sine 
ansatte.Detteersærligugunstigforde 
mange kvinnene som står helt utafor 
arbeidsmarkedet, og som på denne 
måten blir (enda mer) avhengig av en 
"forsørger". 

Inntektsgrunnlaget for . de nordiske 
velferdsstatene er skatt og avgifer. 
Det indre marked forutsetter skatte
og avgiftsharmonisering. Det er på
stått at Danmark derfor må skjære ned 
de offentlige utgiftene med 40 milliar-

14 

der kroner, dvs. 20%. 13 Akkurat dette 
som er knytta til nedbygginga av 
grensekontrollenmellom EF-landa, og 
er den enste delen av "det indre mar
ked" som ikke en del av EØS-avtalen. 
For Norge er det her altså forskjell på 
EF-medlemskap og EØS. Men lavere 
avgifter i andre i europeiske land, sær
lig nabolanda, vil tvinge gjennom en 
viss harmonisering. 

- Ifølge norsk legemiddellov kan en 
avvise en søknad på grunnlag av man
glende medisinsk behov for prepara
tet. Dette har gjort at det er et relativt 
lite antall preparater på det norske 
markedet. I det frie marked må denne 
bestemmelsen oppheves. Norge vil få 
svært mange flere, og overlappende 
preparater. Det vil være fare for mer 
feil bruk, og behov for mer kontroll. 

Ifølge EF' s stilling i medlemskaps
forhandlinger med Sverige er Vinmo
nopolet uforenlig med "det indre mar
ked". Den viktige stillingen Polet har 
hatt i svensk og norsk forebyggende 
helsepolitikk får en kompensere med 
andre løsninger, sier EF. 

OFFENTLIG SEKTOR - ET FRISTENDE 
MARKED. 

EØS/EF-anbud, 

Viseadministrerende direktØr i N æ
ringslivets Hovedorganisasjon, Terje 
Osmundsen sier dette om "prosjekt 
indre marked": "For næringslivet er 
utvilsomt utsiktene til åpen konkur
ranse om leveransertil offentlig sektor 
et av de mest spennende elementer i 
1992-prosjektet. Man regner med at 
offentlige innkjøp representerer fem
ten prosent av EF-landenes brutto 
nasjonalprodukt, men bare to-tre pro
sent av dette markedet dekkes ved 
leveranser fra andre land. Et av resul
tatene er at vi i Europa, sammenliknet 
med USA og Japan, har et relativt 
stort antall forskjellige teknologier og 
leverandører innenfor områder som 
jernbane, militærutstyr, telekom, 
energiteknologi mm. I dag er de nasjo
nale markedene blitt for små for be
driftene." Osmundsen kritiserer "at 
man (i dag ) nesten alltid foretrekker 
lokale leverandører selv om disse ikke 
er de mest konkurransedyktige."14 

Offentlige anbud på anleggsarbeid 
verdt mer enn ca. 38 millioner kroner 
- og offentlige innkjøp på mer enn ca. 
1,5 millioner i kommunal og 
fylkeskommunal sektor, og ca. 1 mil
lion i statlig-, skal utlyses i hele EØS-

området. I mange tilfelle vil det vær 
sunt med mer konkurranse overfor 
offentlig sektor, særlig for å unngå 
kameraderi eller korrupsjon. Men som 
Osmunden sjøl et inne på: Her er det 
storkapital som vil styrke på bekost
ning av lokalt næringsliv, enten det er 
i det ene eller det andre landet. I tillegg 
vil utlysningi hele EF-området føre til 
betydelige forsinkelser i forhold til 
dagens praksis. 

Offentlige innkjøp i Norge var i 1987 
på 110 milliarder kr., derav 49 i kom
munene og 10 i fylkene, så det er på 
ingen måte småpenger det er snakk 
om. 

"Det indre marked" bygger pd 
reindyrka markedskapitalistiske 
prinsipper. EØS-medlemsskapet leg
ger opp til at alle bestemmelser for 
dette markedet ogsd skal gjelde 
Norge. Dette vil/øre til en omforde
ling hvor storkapital.ens interesser 
fdr gjennomslag pd bekostning av 
miljøet og den sosial velferden til 

· store grupper.DeterderjorRV s14ss 
sd hardt mot EØS-medlemsskapet 
og alle de EF-direktivene somfølger 
av dette. 
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3. MAASTRICHTRAKTATEN - OG EF
UNIONEN. 

Traktaten om "Den europeiske 
union"15, blei undertegna i den neder
landske byen Maastricht den 7. fe
bruar 1992, men den er enda ikke 
ratifisert av alle medlemsstatene. 
Unionstraktaten er bygd på tre "søy
ler". Det viktigste i den ene 
hovedsøylen er de nøyaktige planene 
om "Den økonomiske og monetære 
union." (ØMU). Den andre er de for
pliktende formuleringene om en grad
vis utvikling henimot en utenriks-, 

sikkemetspolitisk og militær union. I 
tillegg kommer målsetninger på en 
rekke juridiske og "innenrikspolitiske" 
felt, spesielt politi- og asylsamarbeid. 

Den første "hovedsøylen" er den revi
derte Romatraktaten og tar ytterligere 
sikte på å lovbestemme og 
institusjonalisere · markeds
kapitalismen. Den andre peker i ret
ning av en imperialistisk Europahær. 

DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE 
UNIONEN.(ØMU) 

Siden 30-åra har regjeringene i de 
kapitalistiske landa, litt enkelt sagt, 
veksla mellom to hovedtyper av øko
nomisk politikk. Den ene er 
keynesianismen ( eller stats
intervensjonismen) hvor staten har 
brukt finans- og budsjettpolitikken 
aktivt for å motvirke nedgangs
konjunkturer. Denne politikken har 
riktignok ikke greid å løse de grunn
leggende problemene i den kapital
istiske økonomien. Det var f.eks. ver-

16 

denskrigen som "løste" krisa fra 30-
åra. Me.n den har i perioder vist seg å 
kunne påvirke srørrelsen på arbeids
løsheten. Spesielt er dette mulig i 
Norge nå- hvor de store oljeressursene 
gir en sterk statsøkonomi med stor 
handlefrihet. I den økonomiske unio-
001 blir denne politikkenforbudt Målet 
er prisstabilitet, "jobb nr, 1" er abso
lutt ikke lavere arbeidsløshet. 

~(monetær) union betyr at EF 
skal ha felles myntenhet. Problemet 

med dette er at det tar lite hensyn til 
særegenhetene ved de enkelte landas 
økonomi. Hvis oljeprisene faller vil 
det f.eks. være en fordel for de fleste 
EF-landa, mens det kan være et stort 
samfunnsøkonomisk problem i Norge. 
I en slik situasjon kan det være en 
fordel om den norske staten devalu
erer for å bedre konkurranseevnen for 
andre bransjer. Denne (sjølråde)-ret
ten fins selvfølgelig ikke i 
pengeunionen. 

Et argument for pengeunionen har 
vært å forhindre valutaspekulasjon. 
Siden dette er en virkelig stor 
vekstnæring som trekker kapital fra 
nyttigere investeringer, er formålet 
ærverdig nok. Men problemet kan 
møtes på andre måter, f.eks. ved å 
avgiftsbelegge spekulasjonen. Dette 
vil bli en ekstremt progressiv beskat
ning som vil straffe storspekulantene. 

Kvalifiseringskrav. 

Seinest den 31. desember 1996 skal 
EF bedømme om flertallet av med
lemsstatene er kvalifisert til å være 
med i den 3. fasen i ØMU. Seinest 1/ 
1 1999 skal de. kvalifiserte statene 
innlede denne fasen. K valifiserings
krava er: 

- De offentlige underskudd skal ikke 
være over 3% av BNP. 

- Offentlig gjeld skal ikke overstige 
60% av BNP. (I Norge er gjelda på 
43,5 %, mens den er på 132,2% i 
Belgia, 106,8% iltalia, 106,7% i Hel
las.) 

- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
prisstigning høyere enn 1,5% over 
gjennomsnittet for de tre medlemssta
tene med lavest prisvekst. 

- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
rentefot høyere enn 2% over gjennom
snittet for de medlemsstatene med best 
prisstabilitet. 

I dag er det i høyden et par EF-land 
pluss Norge som er kvalifisert. For de 
andre er det bare mulig å kvalifisere 
seg gjennom en knallhard 
nedskjæringspolitikk. som vil skape 
større ulikhet og mer fattigdom. 

Felles pris, bank og mynt. 

Innholdet i den 3. fasen av ØMU er 
foruten målet om ( 1) prisstabilitet, (2) 

en felles europeisk sentralbank. som 
skal være fullstendig uavhengig av 
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EF-landa, mens det kan være et stort 
samfunnsøkonomiskproblem i Norge. 
I en slik situasjon kan det være en 
fordel om den norske staten devalu
erer for å bedre konkurranseevnen for 
andre bransjer. Denne (sjølråde)-ret
ten fins selvfølgelig ikke i 
pengeunionen. 

Et argument for pengeunionen har 
vært å forlrindre valutaspekulasjon. 
Siden dette er en virkelig stor 
vekstnæring som trekker kapital fra 
nyttigere investeringer, er formålet 
ærverdig nok. Men problemet kan 
møtes på andre måter, f.eks. ved å 
avgiftsbelegge spekulasjonen. Dette 
vil bli en ekstremt progressiv beskat
ning som vil straffe storspekulantene. 

Kvalifiseringskrav. 

Seinest den 31. desember 1996 skal 
EF bedømme om flertallet av med
lemsstatene er kvalifisert til å være 
med i den 3. fasen i ØMU. Seinest 1/ 
1 1999 skal de. kvalifiserte statene 
innlede denne fasen. Kvalifiserings
krava er: 

- De offentlige underskudd skal ikke 
være over 3% av BNP. 

- .Offentlig gjeld skal ikke overstige 
60% av BNP. (I Norge er gjelda på . 
43,5 %, mens den er på 132,2% i 
Belgia, 106,8% iltalia, 106,7% i Hel
las.) 

- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
prisstigning høyere enn 1,5% over 
gjennomsnittet for de tre medlemssta
tene med lavest prisvekst. 

- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
rentefot høyere enn 2 % over gjennom
snittet for de medlemsstatene med best 
prisstabilitet. 

I dag er det i høyden et par EF-land 
pluss Norge som er kvalifisert. For de 
andre er det bare mulig å kvalifisere 
seg gjennom en knallhard 
nedskjæringspolitikk. som vil skape 
større ulikhet og mer fattigdom. 

Felles pris, bank og mynt. 

Innholdet i den 3 . fasen av ØMU er 
foruten målet om (1) prisstabilitet, (2) 

en felles europeisk sentralbank. som 
skal være fullstendig uavhengig av 
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politiske kontroll fra medlemsstatene 
- og at (3) den felles valutaen OCU, 
erstatter de nasjonale myntenhetene i 
daglig bruk. 

De to første fasene i ØMU er forbere
dende. I den første fasen som skal 
være avslutta innen 1/1 1994, inngår 
(A) "prosjekt indre marked': og (B) 
utforming av ei melding om hvordan 

EF-statene utvikler seg i forhold til 
målsettinga om prisstabilitet. 

I den andre fasen skal "Det økonomisk 
pengepolitiske institutt." opprettes for 
å forberede (a) opprettelsen av sen
tralbank og (b) felles valuta, og for å 
( c) kontrollere hvordan økonomien og 
den økonomiske politikkenimedlems
statene utvikler seg. 

Forbyr sosialdemokratisk økonomisk politikk. 

I et større intervju i" Aftenposten" den 
4. april, · begrunner handelsminister 
Bjørn Tore Godal at han som "NEI
mann" i 1972, er blitt "JA-mann" nå. 
Han sier: "Dersom det også i dag 
hadde vært slik at EF-samarbeidet 
skulle basere seg på Roma-traktaten, 
punkturn, såvillejegværtirnot."God
als argument er at Maastrichtavtalen 
"er et rammeverk for mer politisk 
styring. Romatraktaten vartil fremme 
av markedskreftene. I Maastricht har 
man innsett at markedskreftene må 
temmes." 

Vi har sett at dette er feil. For å få "det 
indre marked" til å fungere var det 
nødvendig med en viss type styring 
ellerregulering,densomNHO'sTerje 
Osmundsen har sammenfattet i over
skriften "med lov sk;u marked byg
ges".16 Dvs. en måtte forby nasjonale 
bestemmelser som sikrer råderett over 
naturressurser som olje og kraft osv. 
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Eller sagt på en annen måte: Det byg
ges opp et omfattende byråkrati og 
regelverk for å påse harmonisering. 
T.o.m. for størrelsen på kondomet el
ler krumningsgraden på agurker fins 
det felles regler. Sånn sett er det ingen 
motsetning mellom økonomisk libera
lisme og detaljregulering. Maastricht
avtalens pestemmelserom den økono
miske og monetære union eren videre
føring, ikke et brudd med Roma
traktaten og "det indre marked". Når 
ett krav til de statene som vil delta i 
ØMU, er f.eks. at de avstår fra å bruke 
en ekspansiv budsjettpolitikk for å få 
ned arbeidsløsheten, er det et krav orh 
at de avstår fra sosialdemokratisk sty
ring. Det er lite redelig å "selge" Maas
tricht som et slags sosialdemokratisk 
byggverk, når den faktisk forbyr det 
de fleste vil oppfatte.som sosialdemo
kratisk økonomisk politikk. 

EF's økonomiske og monetære 
union presser medlemslanda til d 
føre en økonomisk politikk - som vil 
øke arbeidsløsheten og true den so
siale velferden tilmange mennesker. 

Dette er enda en grunn til at RV 
kjemper mot norsk EF -medlems
skap. Valutaspekulasjon md møtes 
med avgifter eller kontroll. 
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byggverk, når den faktisk forbyr det 
de fleste vil oppfatte_som sosialdemo
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EF's økonomiske og monetære 
union presser medlemslanda til d 
føre en økonomisk politikk - som vil 
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med avgifter eller kontroll. 

19 

I 

www.pdf-arkivet.no (2020)



EUROPHÆREN KOMMER. 

Vestunionen. (VEU) 

I de seinere åra har det blitt blåst liv i 
den nænnest sovende Vestunionen, 
som består av alle EF-landa, med unn
tak av Danmark og Irland, og som har 
fått bl.a. Noq~e som assosiert med
lem, uten noen som helst debatt her i 
landet. 

I Maastrichttraktaten heter det: 

-"Medlemsstatene skal aktivtogufor
beholdentstØtte Unionens utenriks
og sikkerhetspolitikk med en hold
ning preget av lojalitet og gjensidig 
solidaritet. De skal avstå fra en
hver handling som er i strid med 
Unionens interesser, eller som kan 
skade dens effektivitet som en 
sammenbindende kraft i inter
nasjonale forbindelser." (Artikkel 
J.1, pkt. 4. s. 121) 

- "Den felles utenriks- og sikkerhets
politikk skal omfatte alle saker som 
gjelder Den europeiske unions sik
kerhet, herunder utformingen på 
lang sikt av en felles forsvarspoli
tikk, som med tiden vil kunne føre 
til et felles fotsvar." (An. J.4, pkt. 
1. s.123). 

- "Unionen skal anmode Den vesteu
ropeiske union (VEU = Ye.st
unionen); som utgjør en integre-
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rende del av utviklingen av Den 
europeiske union, om å utarbeide 
ogiverlcsette Unionens beslutninger 
og tiltak når de virker inn på 
forsvarsom~et." (Samme sted, 
pkt. 2). 

I Maastricht erklærte17 de landa som 
er medlemmer av både EF og 
Vestunionen bl.a.:" 

"Vestunionen skal utbygges i etam,er 
som forsvarselementet i Den euro
peiske union. For dette fonnål er 
VEU rede til på anmodning fra den 
europeiske union å utarbeide og 
iverksette de av Unionens beslut
ninger og tiltak som har innvirk
ning på forsvarsområdet." (s.192) 

Erklæringen har en konkret gjennom
gang av hvordan EF-unionen og 
Vestunionen skal samordnes. 

I erklæringen, som eret tillegg til selve 
Maastrichttraktaten, er de ni særlig 
opptatt av å styrke Vestunionens 
operasjonelle rolle. Her er de konkrete 
tiltaka: 

- En egen planleggingsenhet. 

- Nænnere militært samarbeid, i til-
legg til samarbeidet i NATO, om 
logistikk, transport, opplæring og 

strategisk overvåking. 

-Regelmessige forsvarsministennøter. 

- Militære enheter som hører innunder 
Vestunionen. 

Videre skal det diskuteres å opprette 
eget europeisk våpenkontor, og 
forsvarsakademi. 

- "Eurocorps". 

Ettererklæringa skal den videre utvik
linga av Vestunionen diskuteres på et 
nytt toppmøte i 1996, men i en utred
ning til Europaparlamentet legges det 
felles planer om felles europahær for 
alle EF-landa, inkludert Danmark, al
lerede i år 2000. 

EF-søkerne Norge, Sverige, Finland 
og Østerrike har stilltiende godtatt at 
EF-unionen får en "militær dimen
sjon". lb Christensen som er EF-par
lamentariker for den danske "Folke
bevægelsen mod EF", påviste under 
Nordisk Folkeriksdag på Bornholm i 
juli, at arbeidet med å utfonne "EF's 
militære dimensjon til vedtak på EF
toppmøtet i 1996, skal holdes mest 
mulig utafor offentlig søkelys. Chris
tian Borch i "Dagsrevyen" har sagt at 
den spesialarbeidsgruppe i EF som 
har jobba med dette har vært så hem-

melig at verken NATO eller diploma
ter som møter regelmessig i NATO' s 
råd, har visst om det. 18 

Tyskland og Frankrike samarbeider 
fra før om en 4000 mann stor brigade 
som er stasjonert i Tyskland. Den 22. 
mai 1992 undertegna Mitterrand og 
den tyske forbundskansleren Helmut 
Kohl en avtale om opprettelse av et 
felles annekorps som kan inngå som 
en kjerne i Europahæren. Dette 
"Eurocorps" skal ha 30 000 til 50 000 
mann og være ferdig utrusta i 1995. 
Belgia har vedtatt å sette av 10 000 
mann til denne tysk-franske 
fellesstyrken. Flere andre EF-land har 
sagt seg interesserte. EF-kommisjo
nens fonnann Jaques Delors vil at 
franske atomvåpen skal inngå i EF's 
forsvarspolitikk. 

Forholdet til USA. 

Etter Sovjets sammenbrudd er det i 
ferd med å danne seg en ny 
"verdensorden". USA står igjen som 

den eneste militære supennakta, men 
er ikke økonomisk like "super" lenger. 
I dette perspektivet er det at forholdet 
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mann til denne tysk-franske 
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nens fonnann Jaques Delors vil at 
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Etter Sovjets sammenbrudd er det i 
ferd med å. danne seg en ny 
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er ikke økonomisk like "super" lenger. 
I dette perspektivet er det at forholdet 
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mellom Vestunionen og USA blir in
teressant. På det offisielle planet er det 
ingen motsetning: Vestunionen er 
NATO-samarbeidets europeiske pi
lar, og forøvrig skal de to utfylle hver
andre. Der hvor stormaktene er enige 
vil vi få se at de står sammen overfor 
landiden3. verden.DetbrukerFNfor 
sine interesser. Men de seinere åra har 
det vært økte tendenser til handelskrig 
i trekanten USA-Japan-EF. En artik
kel i "Dagens Næringsliv"19 illustre
rer dette godt. Overskriften er "EF
krig" på alle fronter". "Økonomisk 
stagnasjon ... gjør EF stadig mer pro
teksjonistisk" (sjølbeskyttende). "EF 
industri er truet med utelukkelse fra 
offentlige innkjøp i USA. USA påstår 
at amerikansk telekommunikasjons-

. industri diskrimineres iEF-markedet." 
... "USA har lagt straffetoll på stål fra 
blant annet EF. Dette har ført til at et 
viktig eksportmarked for EF's 
stålindustri er forsvunnet." Det øko-

nomiske stormaktsmøtet i juli 1993 
( G 7) representereringen slutt på disse 
problemene. Avtaler som blei fram
stilt som seire for økonomisk samar
beid viste seg snart bare å være ut
. gangspunkt for nye krangler. 

I mangekonfliktområder harikke USA 
og EF/EF-land, sammenfallende in
teresser, det har f.eks vært tilfelle i 
forhold til konfliktene på Balkan. I 
Gulf-krigen fikk USA-presset EF og 
Japan til å srø11:e opp økonomisk, men 
dette var til dels motstrebende. 

I Vestunionens nye styrke ligger det et 
ytterligere varsel om økte motsetnin
germellom USA og EF. Det bleilenge 
framheva at Vestunionen kunne til 
forskjell fra NATO også kunne settes 
inn "out of area", altså utaforområdet 
for Atlanterhavspakten, f.eks. i den 3. 
verden. Men nå har NATO svart på 
dette med å utvide sitt operasjons
område. 

Tysk "lebensraum"? 

Det er en historias ironi at Tyskland 
som har tapt to kriger for omfordeling 
av verden, likevel er blitt det økono
miske og politiske "kraftsentrumet" i . 
Europa. Hver tredje jobb i Tyskland 
erieksportindustrien,mothverfjerde 
eller femte i Frankrike, Italia og Eng
land. Tyskland har knapt 20% av 
befolkninga i EF-landa, men 25% av 
handelen i EF, og 28 % av EF' s handel 
med 3.land. Fram til våren 1993, da 
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konsekvensene av samlinga har slått 
negativt ut, har marken vokst og vokst 
i verdi og styrke. Bundesbank har 
nærmest fungert som europeisk sen
tralbank. "Mens Vest-Tyskland tak- . 
ket være sin økonomiske dominans og 
"stramme" økonomiske politikk, be
hold sin pengepolitiske selvstendig
het, måtte de andre medlemslandene 
øve seg i å danse etter den musikk 
Bundesbank spilte."20 

Da skuespilleren Liv Ullmann uttalte 
at Tyskland nå er i ferd med å oppnå 
med fredelige midler det Hitler mis
lyktes med under den 2. verdenskrig, 
vakte det ramaskrik i tyske media, og 
lettere hoderysten i det gode selskap i 
Norge. Den "offisielle" holdning er at 
utviklinga at utviklinga av en 
europaunion vil "pakke inn" de tyske 
interessene, og hindre at Tysklandigjen 
utvikleren aggressiv utenrikspolitikk. 
Men det er en mer tilforlatelig forkla
ring at Tyskland bare kan fremme sine 
stonnaktsinteresseri samforstand med 
gamle fiender, ikke ved å utfordre dem 
direkte. En ensidig tysk opprustning 
ville vekke sterke motforestillinger, en 
opprustning i ly av europasamarbeidet 
gjør det dessverre ikke. 

Det er mange indisier på_ at den tyske 
imperialismen er "på gang" igjen: 

- Vi har omtalt opprettelsen av den · 
tysk-franske styrken("Eurocorps") . 
som seinere vil gå inn i EF-hæren. 
Og vi har omtalt muligheten for at 
Tyskland får (delt) kontroll over 
atomvåpen. - Tyske militære styr
ker er igjen å se i utlandet. 1700 
tyske soldater skal delta i den mer 
enn tvilsomme FN-operasjonen i 
Somalia. Bruken av tyske utenom 
i reint forsvarsøyemed, er en om
gåelse av den tyske grunnloven. 

- I et notat fra det tyske forsvarsminis
teriet til Forbuhdsdagens 
forsvarskomiteden20.januarl993 

--defineres Tysklands sikkerhets-

hensyn bl.a. som "opprettholdelsen 
av den frie vercienshandel og tik 
gangen til strategiske råstoffer .. 
.. innflytelse på atommaktenes av
gjørelser, dette inkluderer også 
beredskapen til å dele . 
risikoen ... Allerede i dag er trus
lene for Europas sikkerhet og sta
bilitet også å finne i utenom
europeiske regioner som Nord
Afrika, det nære Østen elleri Midt
østen." 21 

- Tyskland framtvang en anerkjen
nelse av Slovenias og Kroatias løs
rivelse, mot de kraftigste protester 
fra daværende generalsekretær i 
FN, de Cuellar, og Lord Carrington 
som beggevarengasjertimekling. 
Tyskland, som tradisjoneltharhatt 
store interes~e i Kroatia og Slove
nia, sto opprinnelig aleine i EF om 
åframskyndeenanerkjennelse,men 
demonstrerte makta si ved å få de 
andretil åsnu. Kroatia og Slovenia 
har rett til sjølbestemmelse, men 
måten Tyskland agerte på har bi
dratt meget sterkt til det omfanget 
og den spredninga konflikten har 
fått, og til masseutryddelsene av de 
bosniske muslimene. 

- Våpenindustrien øker st)'rken gjen
nom fusjoner. I Tyskland har 
Daimler Benz oppslukt selskaper 
som AEG, Dornier og MBB'. Sie
mens har, sammen med det britiske 
GEC overtatt franske Plessey. 

- Det er Tyskland som har "mest å 
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mellom Vestunionen og USA blir in
teressant. På det offisielle planet er det 
ing~n motsetning: Vestunionen er 
NATO-samarbeidets europeiske pi
lar, og forøvrig skal de to utfylle hver
andre. Der hvor stormaktene er enige 
vil vi få se at de står sammen overfor 
landiden3. verden. Det bruker FN for 
sine interesser. Men de seinere åra har 
det vært økte tendenser til handelskrig 
i trekanten USA-Japan-EF. En artik
kel i "Dagens Næringsliv"19 illustre
rer dette godt. Overskriften er "EF
krig" på alle fronter". "Økonomisk 
stagnasjon ... gjør EF stadig mer pro
teksjonistisk" (sjølbeskyttende). "EF 
industri er truet med utelukkelse fra 
offentlige innkjøp i USA. USA påstår 
at amerikansk telekommunikasjons-

. industri diskrimineres iEF-markedet." 
... "USA har lagt straffetoll på stål fra 
blant annet EF. Dette har føn til at et 
viktig eksportmarked for EF's 
stålindustri er forsvunnet." Det øko-

nomiske stormaktsmøtet i juli 1993 
(G 7) representerer ingen slutt på disse 
problemene. Avtaler som blei fram
stilt som seire for økonomisk samar
beid viste seg snart bare å være ut
. gangspunkt for nye krangler. 

I mangekonfliktområder harikke USA 
og EF/EF-land, sammenfallende in
teresser, det har f.eks vært tilfelle i 
forhold til konfliktene på Balkan. I 
Gulf-krigen fikk USA-presset EF og 
Japan til å srøt1;e opp økonomisk, men 
dette var til dels motstrebende. 

I Vestunionens nye styrke ligger det et 
ytterligere varsel om økte motsetnin
germellom USA og EF. Det blei lenge 
framheva at Vestunionen kunne til 
forskjell fra NATO også kunne settes 
inn "out of area", altså utafor området 
for Atlanterhavspakten, f.eks. i den 3. 
verden. Men nå har NATO svart på 
dette med å utvide sitt operasjons
område. 

Tysk "lebensraum"? 

Det er en historias ironi at Tyskland 
som har tapt to kriger for omfordeling 
av verden, likevel er blitt det økono
miske og politiske "kraftsentrumet" i . 
Europa. Hver tredje jobb i Tyskland 
erieksponindustrien,mothverfjerde 
eller femte i Frankrike, Italia og Eng
land. Tyskland har knapt 20% av 
befolkninga i EF-landa, men 25% av 
handelen i EF, og 28% av EF's handel 
med 3.land. Fram til våren 1993, da 
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konsekvensene av samlinga har slått 
negativt ut, har marken vokst og vokst 
i verdi og styrke. Bundesbank har 
nærmest fungert som europeisk sen
tralbank. "Mens Vest-Tyskland tak
ket være sin økonomiske dominans og 
"stramme" økonomiske politikk, be
hold sin pengepolitiske selvstendig
het, måtte de andre medlemslandene 
øve seg i å danse etter den musikk 
Bundesbank spilte."20 

Da skuespilleren Liv Ullmann uttalte 
at Tyskland nå er i ferd med å oppnå 
med fredelige midler det Hitler mis
lyktes med under den 2. verdenskrig, 
vakte det ramaskrik i tyske media, og 
lettere hoderysten i det gode selskap i 
Norge. Den "offisielle" holdning er at 
utviklinga at utviklinga av en 
europaunion vil "pakke inn" de tyske 
interessene, og hindre at Tysklandigjen 
utvikler en aggressiv utenrikspolitikk. 
Men det er en mer tilforlatelig forkla
ring at Tyskland bare kan fremme sine 
stormaktsinteresserisamforstandmed 
gamle fiender, ikke ved å utfordre dem 
direkte. En ensidig tysk opprustning 
ville vekke sterke motforestillinger, en 
opprustning i ly av europasamarbeidet 
gjør det dessverre ikke. 

Det er mange indisier på. at den tyske 
imperialismen er "på gang" igjen: 

- Vi har omtalt opprettelsen av den 
tysk-franske styrken("Eurocorps") . 
som seinere vil gå inn i EF-hæren. 
Og vi har omtalt muligheten for at 
Tyskland får (delt) kontroll over 
atomvåpen. - Tyske militære styr
ker er igjen å se i utlandet. 1700 
tyske soldater skal delta i den mer 
enn tvilsomme FN-operasjonen i 
Somalia. Bruken av tyske utenom 
i reint forsvarsøyemed, er en om
gåelse av den tyske grunnloven. 

- I et notat fra det tyske forsvarsminis
teriet til Forbuhdsdagens 
forsvarskomite den 20. januar 1993 

~defineres Tysklands sikkerhets-

hensyn bl.a. som "opprettholdelsen 
av den frie verdenshandel og til: 
gangen til strategiske råstoffer .. 
.. innflytelse på atommaktenes av
gjørelser, dette inkluderer også 

· beredskapen til å dele . 
risikoen ... Allerede i dag er trus
lene for Europas sikkerhet og sta
bilitet også å finne i utenom
europeiske regioner som Nord
Afrika,detnæreØstenelleriMidt
østen." 21 

- Tyskland framtvang en anerkjen
nelse av Slovenias og Kroatias løs
rivelse, mot de kraftigste protester 
fra daværende generalsekretær i 
FN, de Cuellar, og Lord Carrington 
som begge var engasjert i mekling. 
Tyskland, som tradisjoneltharhatt 
store interes~e i Kroatia og Slove
nia, sto opprinnelig aleine i EF om 
åframskyndeenanerkjennelse,men 
demonstrerte makta si ved å få de 
andre til å snu. Kroatia og Slovenia 
har rett til sjølbestemmelse, men 
måten Tyskland a&erte på har bi
dratt meget sterkt til det omfan&ei 
og. den spredninga konflikten har 
fått, og til masseutzyddelsene av de 
bosniske muslimene. 

- Våpenindustrien øker st)'rken gjen
nom fusjoner. I Tyskland har 
Daimler Benz oppslukt selskaper 
som AEG, Dornier og MBB'. Sie
mens har, sammenmed det britiske 
GEC overtatt franske Plessey. 

- Det er Tyskland som har "mest å 
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hente" på sammenbruddet for Sov
jet og på å utvikle forbindelsene 
med Russland og Øst-europeiske 
stater. Sjøl om sammenslutninga 
med Øst-Tyskland girøkonomiske 
problemer på kort sikt, er kapasi
teten økt. Ingen · veit hvor lenge 
Oder-Neissegrensa mot Polen er . 
sikker. Og slett ikke etter at de 
høyreekstreme kreftene har styrka 
seg, og er med å legge premisser. 

- Det mest spesielle med Tyskland er 
den økonomiske stylken. Gjennom 
fast plass i FN' s sikkerhetsråd, 
som det "tilkommer" en stat med 
Tysklands stylke vil det sjøl fjerne 
et av de siste inntrykk av at det 
"hefter noe ved Tyskland". Men 
når datteren til fredsprisvinneren 
Carl von Ozzietsky, han som blei 
dømt for forræderi da han i 1928 
påviste at Tyskland hadde begynt 
opprustninga, forsøkte å få dom
stolene til å elklære dommen mot 
faren ugyldig- førte det ikke fram. 
Det er fortsatt enhver tyskers plikt 
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å være lojal mot statens interesser. 
Ulovlig opprustning fritar tydelig
vis ingen fra denne lojaliteten.22 

Sovjetblokka er brutt sammen. Det 
fins ikke holdbare pdskuddfor gamle 
og nye vestlige militærblokker. RV 
er mot medlemsskap bdde i NATO 
og i Vestunionen, og er mot at stor
maktene utnytter FN til sittformdl. 
RV vilpddet sterkeste protestere mot 
at Norge, uten debatt, er blitt assosi
ert medlem i Vestunionen, og krever 
alle planene om Europa.hæren md 
pd bordet. RV mener at tyskimperia
lisme vokser i ly av EF, og ønsker 
ikke at Norge skal binde seg til loja
litet til en slik "sikkerhetspolitikk". 

RV's lojalitet ligger derimot hos 
frigjøringsbevegelsene i den 3. ver
den og hos sivilbefolkningene som 
er ofre for imperialistiske og 
sjdvinistenes kriger, slik som i det 
tidligere Jugosla.via. 

"FESTUNG EUROPA". 
Diskriminerende tollunion. 

EF er det vi kaller en diskriminerende 
tollunion. Det vil si at det stort sett er 
tollfrihet innad mellom statene, mens 
de holder felles tollmurer utad, og 
også benytter seg av handelshindringer 
som kvoter og anti-dumpingtiltak. 
Disse tollmurene erulike høye overfor 
ulike (grupper av) land. Gjennom han
delsavtalen fra 1973 har f.eks. Norge 
friadgangtilEF-maikedetfordefleste 
varer, utenom foredla fiskeprodukter. 
Kommer Norge med i EF vil prisene 
på mange klesvarer gå opp, fordi de 
må importeres fraland hvortollmurene 
er høyere. 23 

Overforland iden 3. verden, varierer 
også tolltariff ene. I en særstilling står 
handelen med 69 stater i Afrika, Kari
bien og Stillehavsområdet, for en stor 
del tidligere koloriier under EF-land. 
Her er det, med grunnlag i Lome
avtalen24, tollfrihet for 70% av ek-

sporten til EF. Samtidig har EF-landa 
sikra seg gjennom en beskyttelses
klausul, til bruk hvis konkurransen 
føles truende. Fra 1975 til 1979 hadde 
Mauritius økt sin andel av eksporten 
til EF med fra 1,5% til 2,5%. Etter 
bruk av sikkerhetsklausulen måtte 
Mauritius da halvere eksporten. Også 
på andre områder kan en diskutere om 
folkeflertallet i disse landa tjener på 
Lomesamarbeidet, eller om de bare 
bindes til sine gamle Herrer. Overfor 
resten av den 3. verden føres det en 
differensiert økonomisk politikk, alt 
etter hva som tjener egne interesser. 
Det har vært brukt som et argument at 
EF har mye større handel med den 3. 
verden, men korrigerer vi for at Norge 
er olje-og gasseksportende, mens de 
fleste EF-landa er avhengig av å im
portere olje- og gass, såer de temmelig 
"like". 2s 

Samordning av flyktninge- og asylpolitikken. 26 

Maastrichttrakaten er mindre forplik
tende i sine formuleringer om annen 
innenrikspolitikk enn den er når det 
gjelderøkonomisk politikk- og når det 

gjeldermilitær- og sikkerhetspolitikk. 
Men retningen er den samme. 

EF har bygd ned grensekontrollen, 
fordi dette er en forutsetning for å få 
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hente" på sammenbruddet for Sov
jet og på å utvikle forbindelsene 
med Russland og Øst-europeiske 
stater. Sjøl om sammenslutninga 
med Øst-Tyskland girøkonomiske 
problemer på kort sikt, er kapasi
teten økt. Ingen · veit hvor lenge 
Oder-Neissegrensa mot Polen er 
sikker. Og slett ikke etter at de 
høyreekstreme kreftene har styrka 
seg, og er med å legge premisser. 

- Det mest spesielle med Tyskland er 
den økonomiske styrlcen. Gjennom 
fast plass i FN' s sikkerhetsråd, 
som det "tilkommer" en stat med 
Tysklands styrlce vil det sjøl fjerne 
et av de siste inntrykk av at det 
"hefter noe ved Tyskland". Men 
når datteren til fredsprisvinneren 
Carl von Ozzietsky, han som blei 
dømt for forræderi da han i 1928 
påviste at Tyskland hadde begynt 
opprustninga, forsøkte å få dom
stolene til å erlclære dommen mot 
faren ugyldig- førte det ikke fram. 
Det er fortsatt enhver tyskers plikt 
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å være lojal mot statens interesser. 
Ulovlig opprustning fritar tydelig
vis ingen fra denne lojaliteten. 22 

Sovjetblokka, er brutt sammen. Det 
fins ikke houlbare pdskuddfor gamle 
og nye vestlige militærblokker. RV 
er mot medlemsska,p bdde i NATO 
og i Vestunionen, og er mot at stor
maktene utnytter FN til sittformdl. 
RV vilpddet sterkeste protestere mot 
at Norge, uten debatt, er blitt assosi
ert medlem i Vestunionen, og krever 
alle planene om Europahæren md 
pdbordet.RVmenerattyskimperia
lisme vokser i ly av EF, og ønsker 
ikke at Norge ska,l binde seg til loja
litet til en slik "sikkerhetspolitikk". 

RV' s lojalitet ligger derimot hos 
frigjøringsbevegelsene i den 3. ver
den og hos sivilbefolkningene som 
er ofre for imperialistiske og 
sjdvinistenes kriger, slik som i det 
tidligere Jugosuzvia. 

"FESTUNG EUROPA". 

Diskriminerende tollunion. 

EF er det vi kaller en diskriminerende 
tollunion. Det vil si at det stort sett er 
tollfrihet innad mellom statene, mens 
de holder felles tollmurer utad, og 
også benytter seg av handelshindringer 
som kvoter og anti-dumpingtiltak. 
Disse tollmurene erulike høye overfor 
ulike (grupper av) land. Gjennom han
delsavtalen fra 1973 har f.eks. Norge 
friadgangtilEF-marlcedetfordefleste 
varer, utenom foredla fiskeprodukter. 
Kommer Norge med i EF vil prisene 
på mange klesvarer gå opp, fordi de 
må importeres fraland hvortollmurene 
er høyere. 23 

Overforland iden 3. verden, varierer 
også tolltariff ene. I en særstilling står 
handelen med 69 stater i Afrika, Kari
bien og Stillehavsområdet, for en stor 
del tidligere kolonier under EF-land. 
Her er det, med grunnlag i Lome
avtalen24, tollfrihet for 70% av ek-

sporten til EF. Samtidig har EF-landa 
sikra seg gjennom en beskyttelses
klausul, til bruk hvis konkurransen 
føles truende. Fra 1975 til 1979 hadde 
Mauritius økt sin andel av eksporten 
til EF med fra 1,5% til 2,5%. Etter 
bruk av sikkerhetsklausulen måtte 
Mauritius da halvere eksporten. Også 
på andre områder kan en diskutere om 
folkeflertallet i disse landa tjener på 
Lomesamarbeidet, eller om de bare 
bindes til sine gamle Herrer. Overfor 
resten av den 3. verden føres det en 
differensiert økonomisk politikk, alt 
etter hva som tjener egne interesser. 
Det har vært brukt som et argument at 
EF har mye større handel med den 3. 
verden, men korrigerer vi for at Norge 
er olje-og gasseksportende, mens de 
fleste EF-landa er avhengig av å im
portere olje- og gass, så erde temmelig 
"like". 2s 

Samordning av flyktninge- og asylpolitikken. 26 

Maastrichttrakaten er mindre forplik
tende i sine formuleringer om annen 
innenrikspolitikk enn den er når det 
gjelderøkonomisk politikk -og når det 

gjelder militær- og sikkerhetspolitikk. 
Men retningen er den samme. 

EF har bygd ned grensekontrollen, 
fordi dette er en forutsetning for å få 
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det "det indre marked" til å fungere. 
Men mindre kontroll innad blir brukt 
som argument for sterkere kontroll 
ved yttergrensene. Mot asylsøkere og 
innvandrere utafra blir "muren" høy
ere - og kontrollen sterkere. Gjennom 
harmonisering sørger en også for at 
"muren" ikke skal bli lettere å passere 
et sted enn et annet: 

- Fra ·1975 er det utvikla et praktisk 
politi- og kontrollsamarbeid mel
lom en del EF-stater, det såkalte 
TRE VI-samarbeidet. 

TREV! er en forkortelse for "Terro
risme, Radicalisme, Extremisme et 
Violence International." Samarbeidet 
er ikke en del av "EF-systemet", men 
foregår på ministernivå, og foregriper 
en formalisert samordning i EF-regi. 
Sentralt i samarbeidet de seinere åra 
har stått det sikkerll.etsunderskuddet 
som oppstårnår grensekontrollen byg
ges ned. Få vil kritisere statenes sam
arbeid mot narkotikakriminalitet, an
nen grov kriminalitet og reell terror
isme. Men som vi ser av navnet (radi
kalisme, ekstremisme etc.) harsamar
beidet hele tidahatt er videre siktemål. 
I TREV! 1992 samarbeidet har det 
stått særlig sentralt å få til: 

# Harmonisering av lovverk og utar
beidelse av konvensjoner om asyl
og innvandringspolitikk. 

# Gjensidig anerkjennelse av nasjo
· nale visum og etablering av 
fellesvisum. 
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# Utveksling av data om "uønskede 
elementer". Et av TREVI's viktig
ste prosjekter er utviklinga av da
tabasen EIS, European Informa
tion system. 

For å erstatte kontrollen ved grensene 
mellom EF-statene, utvikles det et sys
tem med identitetskort, og "mobil" 
kontroll av personer, særlig av "mørk
hudede". 

- En utløper av TREVI-samarbeidet 
er det, delvis hemmeligholdte 
Schengensamarbeidet fra 1985, 
som med data- og spanings
samarbeid, utarbeidelse av felles 
visumpolitikk osv. - også drar i 
retning av en felles europeisk 
kontrollpolitikk. 

- Dublinkonvensjonen fra 1990, også 
kalt asylkonvensjonen, er et viktig 
skritt i harmoniseringa av 
flyktninge- og asylpolitikken. 

Konvensjonen er tiltrådt av Norge 
våren 1993. Poenget med denne er at 
den staten som har gin visum eller 
oppholdstillatelse, eller som asylsø
keren kommer først til, skal avgjøre 
asylsøknaden. I Dublinkonvensjonen 
ligger at NEI til asyl i ett land innebæ
rer NEI i hele EF-området - og i de 
landa som forøvrig har undertegna 
avtalen. Motsatt så betyr et JA i 
mottakerlandet, at dette landet må bære 
ansvaret aleine. 

Når Tyskland som tidligere førte en 
mindre restriktiv asylpolitikk enn 

mange andre europeiske land, har 
stramma inn fra 1993, er ikke det bare 
et utslag av ettergivenhet overforsterke 
rasistiske strømninger i befolkninga, 
men også i tråd med EF' s harmoni
seringspolitikk på området. Det er et 
ledd_ i den statlige eller strukturelle 
rasismen, hvor"europeerne" forskan
ser seg bak "festningsmurene". 

- Det er også utarbeida et utkast til en 
grensepasseringskonvensjonsom enda 
ikke er ratifisert av alle EF-landa. Den 
skal ikke bare følge opp planene om 
restriktive, felles visumregler. Den på
legger sivilt ansatte i transportselska
per å foreta en vurdering av om passa
sjerene deres har lovlig adgang til EF
landa, i praksis blir det en kontroll på 
rasemessig grunnlag. Dette er forøvrig 
en praksis vi er vel kjent med i Norge. 
På denne måten vil en unngå at flykt
ninger i det hele tatt kommer til land 
hvor det kan prøves om de har rett til 
asyl. 

- I Maastrichttraktaten er asyl
politikken, regler om personers krys
sing av medlemsstatenes yttergrenser, 
innvandringspolitikken overfor 
tredjestats borgere de områdene som 
nevnes først i gjennomgangen av te
maerforjuridiskog''innenrikspolitisk'' 
samarbeid. Her er det også skissert et 
felles politi, EUROPOL, bl.a. for å 
overvåke politikken på disse områ
dene. Selv om samarbeidet på det ju
ridiske og innenrikspolitiske planet 
ikke er like forpliktende som når det 

gjelder utenriks- og sikkerhets
politikken, så kan dette peke i retning 
av et europeisk FBI, et føderalt parti. 
Initiativtaker til dette er den tyske 
forbundskansler Kohl, som kom med 
forslagetom EUROPOL på EF' stopp
møte i Luxembourg i 1991. 

- Innbyggerne i EF-landa blir, etter 
Maastrichttraktaten, unionsborgere. 
Unionsborgeren kan -bl.a. fritt opp
holde seg i tre måneder i et annet EF
land for å søke om arbeid der, de får 
automatiskstemmerettvedlokalvalg
og de får de samme sosiale rettigheter 
som innbyggerne i de landa de kom
mer til, uten å miste de sosiale rettig
hetene de har opparbeida seg i hjem
landet. Dette står i skrikende kontrast 
til situasjonen til innbyggere i EF
området som er statsborgere i 3. land, 
som ikke får noen av disse rettighe
tene. 

RV er mot at Det rike Europa, der
under bdde Norge og EF, bygger 
opp en handels- og asylpolitisk mur 
mot de fattige i den 3. verden. RV vil 
ha handel med den 3. verden og Øst
Europa, pd et mest mulig likeverdig 
grunnlag. RV er mot en innvan
dringspolitikk som "siler" pd grunn
lag av hudfarge, og enflyktninge- og 
asylpolidkk som sender forfulgte til
bake til de omrddene de har flykta 
fra. 
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det "det indre marked" til å fungere. 
Men mindre kontroll innad blir brukt 
som argument for sterkere kontroll 
ved yttergrensene. Mot asylsøkere og 
innvandrere utafra blir "muren" høy
ere - og kontrollen sterkere. Gjennom 
harmonisering sørger en også for at 
"muren" ikke skal bli lettere å passere 
et sted enn et annet: 

- Fra ·1975 er det utvikla et praktisk 
politi- og kontrollsamarbeid mel
lom en del EF-stater, det såkalte 
TREVi-samarbeidet. 

TREVi er en forkortelse for "Terro
risme, Radicalisrne, Extrernisrne et 
Violence International.' ' Samarbeidet 
er ikke en del av "EF-systemet", men 
foregår på ministernivå, og foregriper 
en formalisert samordning i EF-regi. 
Sentralt i samarbeidet de seinere åra 
har stått det sikkerhetsunderskuddet 
som oppstårnår grensekontrollen byg
ges ned. Få vil kritisere statenes sam
arbeid mot narkotikakriminalitet, an
nen grov kriminalitet og reell terror
isme. Men som vi ser av navnet (radi
kalisme, ekstremisme etc.) har samar
beidet hele tidahatt er videre siktemål. 
I TREVi 1992 samarbeidet-har det 
stått særlig sentralt å få til: 

# Harmonisering av lovverk og utar
beidelse av konvensjoner om asyl
og innvandringspolitikk. 

# Gjensidig anerkjennelse av nasjo
· nale visum og etablering av 
fellesvisum. 
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# Utveksling av data om "uønskede 
elementer". Et av TREVi' s viktig
ste prosjekter er utviklinga av da
tabasen EIS, European Informa
tion system. 

For å erstatte kontrollen ved grensene 
mellom EF-statene, utvikles det et sys
tem med identitetskort, og "mobil" . 
kontroll av personer, særlig av "mørk
hudede". 

- En utløper av TREVi-samarbeidet 
er det, delvis hemmeligholdte 
Schengensamarbeidet fra 1985, 
som med data- og spanings
samarbeid, utarbeidelse av felles 
visumpolitikk osv. - også drar i 
retning av en felles europeisk 
kontrollpolitikk. 

- Dublinkonvensjonen fra 1990, også 
kalt asylkonvensjonen, er et viktig 
skritt i harmoniseringa av 
flyktninge- og asylpolitikken. 

Konvensjonen er tiltrådt av Norge 
våren 1993. Poenget med denne er at 
den staten som har giU visum eller 
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"NÆRHETSPRINSIPPET''. 
"Sukker på bitter pille." 

JA-sida i Norge har svært store pro
blemer med å forsvare Maas
trichttraktaten, folle vil simpelthen ikke 
den norske oversettelsen heter det: "På 
områder som ikke hører under dets 
enekompetanse skal Fellesskapettreffe 
tiltak, i samsvar med nærhetsprinsip
pet, bare om og så langt målene for det 
tilstrekkelige tiltak ikke i tilstrekkelig 
grad kan oppnås av medlemsstatene 
og derfor, på grunn av omfanget eller 
virlmingene av det foreslåtte tiltak, 
bedre kan oppnås av Fellesskapet" 
(s.17). Fra Ja-sida utlegges det, vel 
fritt om vi så må si, som om ingen 
avgjørelser skal tas på høyere 
f01valtningsnivå enn nødvendig (hvis 
det da ikke hører innunder området for 
EF's enekompetanse). Det høres for
nuftig ut, men det mister glansen når 
vi hører at Godal kan fortelle at Norge 
ikkeharfåttgjennomslagiforhandlin
gene for fortsatt sladding av 
satellittsendt allcoholreklame, men 
derimot når det gjaldt regler for 
sikkerhetsseler i baksetet(!?). Det er 
ikke akkurat noen god reklame for 
"nærhetsprinsippet" at slikt skal av
gjøres i Brussel. Som vi har sagt før 
skal det byråkrati til å kontrollere et 
"fritt" marked. 

28 

Men vi kan gjøre mer for å plukke fra 
hverandre reklamen for''nærhetsprin
sippet". Det er egentlig en oversettelse 
av begrepet "sqbsidaritet;sprinsigpet". 
Sosialforskeren Steinar Stjernø har 
vist at dette i mange katolske land har 
et helt annet og merpresistinnhold enn 
det JA-sida i Norge utlegger som 
"nærhetsprinsippet". Det dreier seg 
om at ansvaret for omsorg skal ligge 

· så nært den som har behovet for om
sorg som mulig. Ikke bare nærfamilie, 
men annen slekt og frivillige 01-ganisa
sjoner kommer foran det offentlige. 
Det offentlige får et slags "siste linje" 
sosialpolitisk ansvar, .når ingenting 
annet fungerer. Og det offentlige an
svaret for sosialpolitikken ligger lo
kalt og nasjonalt, mens Kommisjonen 
tar seg av f.eks. den økonomiske poll-

. tikken. Detkjønnspolitiskeinnholdeti 
denne tradisjonen kommer fram i den 
sammenlikninga som ligger i et mye 
brukt utsagn fra EF-kommisjons
formann Jaques Delors: "Forholdet 
mellom EF og nasjonalstatene er som 
forholdetmellom ektemann og hustru. 
Som mannen skal EF sentralt ta seg av 
fellesskapetsøkonomi og politikk. Som 
hustruen skal nasjonalstaten ta seg av 
helsestell og annen omsorg for enkelt
menneskene."27 

l 

] 

I 

EF SOM SUPERSTAT. 

Gjennomgangen av Maastricht
traktaten viser at EF i stadig større 
grad tar form av en statsdannelse. Et 
viktig trekk ved dette som vi ikke har 
værtinne på her, er at flere avgjørelser 
nå kan tas med kvalifisert flertall i 
Ministerrådet, som fatter de viktigste 
lovvedtak i EF-systemet. Kvalifisert · 
flertall vil si 54 av 76 stemmer, ca 
71 % av stemmene. Det vil si at~ 
overnasjonale, statstrekkene, ved EF 
styrker seg på bekostning av EF' s 
trekk av å være en internasjonal otga
nisas jon. Et viktig skille i forhold til en 
statsdannelse som USA, er at for
holdsvis mye mer av pengene fortsatt 
disponeres av nasjonalstatene. 

Det fins konflikter og problemer i EF 

som gjør at vi ikke kan -vite om 
Maastrichtplanene vil bli fullt ut rea
lisert. Turbulensen i valutta
samarbeidet det siste året er et eksem
pel på det. Men ambisjonene går enda 
mye lenger i retning av Ellfot?as for
ente stater. Dels framgår dette direkte 
av dokumentene fra konferansen hvor 
det legges opp til en ny traktat- · 
konferanse i 1996. Dels er det klart ut 
fra aktuelle uttalelser fra personer i de 
rette posisjoner. Den danske avisa "In
formation" har en grundig gjennom
gang av dette den 4. juni 1993. Den 
follcelige motstanden er bare et taktisk 
problem for EF-strategene, den endrer 
ikke målsetningene. 

Et "forvoltningsdikotur". 

I EF har Kommisjonen hatt enerett på 
å legge fram forslag til nye lover og 
forordninger. Kommisjonen er ubun
det av medlemsstatene, og EF mangler 
en offentlighetslov som gir innsyn i 
beslutningsprosessen. Det fins ingen 
parlamentarisme som sikrer den min
ste snev av folkevalgt kontroll. For 
stater som skal tas opp i EF stilles det 
visse krav til demokratisk styre. Det er 

med rette sagt at en stat med EF's 
styresett ville være diskvalifisert til å 
bli tatt opp i EF. 

Det er gode grunner til å kalle EF et 
"forvaltningsdiktatur". En allment 
godtatt diagnose, også på JA-sida i 
Norge, er at EF lider av "et demokra
tisk underskudd". Spørsmålet er om 
det fins noen farbarmåte å fjerne dette 
"underskuddet" på. Vi har vært inne 
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på at subsidaritetsprinsippet ikke er 
den løsningen den selges som. 
Maastrichttraktaten gir EF-parlamen
tet noen grad av forslagsrett, og en 
slags vetorett i noen spørsmål. Dette 
er selvfølgeligikke pålangtnærnok til 
å gi noe skinn av demokrati, men EF
tilhengerne mener en videre utvikling 
i denne retningen vil løse problemet 
med det demokratiske underskuddet. 
Nå kanen for det første stille_ spørsmål 

30 

ved om mer makt til EF-parlamentet 
er så veldig demokratisk når det er så, 
i flere betydninger, langt mellom vel
gere og valgte. Et annet problem lig
ger i at større makt til EF-parlamentet 
nettopp betinger større 
overnasjonalitet. Det bryter altså med 
folkesuverenitetsprinsippet som gir 
folk rett til både nasjonal suverenitet -
og til demokratisk innflytelse. 

0 0 

4. DET STAR OM SJØLRADERETTEN. 

RV mener at det er kapitalistklassen, 
dem som eier eller styrer storindu
strien, bankene, forsikringsselskapene, 
de store mediabedriftene osv. som har 
MAKT Ai Norge. Samtidig sier RV at 
kampen mot EØS- og EF-medlems
skap er forsvar for norsk sjølråderett. 
For noen kan dette høres rart og selv
motsigende, men det er ikke så van
skelig å forklare. Norsk sjølråderett 
sikrer ikke i seg-sjøl en fornuftig for
valtning av ressursene, eller fordeling 
av godene. Men for folk flest gir 
sjølråderetten bedre betingelser for å 
få gjennomslag for interessene sine. 
Det er lettere å kjempe overfor myn
dighetene i Norge enn overfortyske og 

franske storselskap, eller Kommisjo
nen i Brussel, med hele EF-retten i 
ryggen. Et presist uttrykk for dette er 
ordet om '.'Det er langt til Oslo, men 
lenger til Brussel". 

Den andre sida av forsvaret for 
sjølråderetten er for RV støtta til an
dre nasjoner og nasjonale minoriteter. 
Den norske undertrykkinga av samene 
har fått et nytt element når EF-kommi
sjonen har fått plass i rådet for 
Barentsregionssamarbeidet, samefol
ket ikke. I flyktningepolitikken bruker 
den norske staten sjølråderetten til å 
føre den politikken utafor EF som den 
ville bli pålagt innafor. 

Det politiske demokratiet. 

RV skjønnmaler ikke det norske de
mokratiet. Mange viktige avgjørelser 
blir tatt utenfor folkevalgte organer -
og uten folkelig eller folkevalgt kon
troll. Men Stortinget er lovgivende og 
kan gjennom parlamentarismen kon
trollere regjeringa. Som EF-medlem 
( ogpå mange områderogså som EØS
medlem) kan Stortinget påtvinges lo
ver og regler fra EF. EF-lover går 
foran norske lover, også grunnloven. I 

EF er det Kommisjonen som ikke er 
folkevalgt, som har enerett på å fram
sette "lovforslag". På en rekke områ
der som ikke krever enstemmighet i 
EF-organene, vil Norges innflytelse 
vil i beste fall bli begrensa til 3 av mer 
enn 80 stemmeri Ministerrådet. Like
vel snakker regjeringene i de store 
landa at "småstatsinnflytelsen" nå må 
begrenses. 
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Råderetten over naturressursene. 

Grunnlaget for bosetrring og velferd i 
Norge har vært råderetten overnatur
ressursene; særlig fisken. fossekrafta 
Qg_Qija. La oss derfor bruke dette som 
eksempel, i tillegg til alle de andre 
eksemplene som er gitt i dette heftet, 
på hvordan reglene for"detindre mar
kedet" vil undergrave den nasjonale 
kontrollen. 

- Så langt harikke energi inngått i "det 
indremarked", men nå vil EF-kommi
sjonen, etter påtrykk fra de største 
oljeselskapene, også ha "fri flyt" av 
energi. Derfor har den lagt fram et 
forslag til oljedirektiv , og derfor er 
energi definert som en vare i paragraf 
12 EØS-avtalen. Om "nødvendig" er 
Kommisjonen innstilt på å føre saker 
for EF-domstolen for å få gjennom
slag for Romatraktatens bestemmelser 

· om "fri flyt" også skal gjelde for olje
og energisektoren. Regler for nasjo
nal- og lokal kontroll skal vekk fordi 
de står i veien for interessene til de 
store multinasjonale selskapene, og 
fordi olje- og energiressursene står 
sentralt i den økonomiske rivaliserin
gen mellom USA, Japan og EF. 

- Fossekrafta er i dag grunnlaget for 
eksistensen til mange industrisam
funn, særlig på Vestlandet og i Nord
Norge. Bedrifter på ensidige industr
isteder har kunnet opprette titusener 
av arbeidsplasser pga. billig strøm. 
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Kraftverka har vært norske, 
hjemfallsrettigheter har vært til fordel 
for nasjonale og lokale interesser. Det 
har, fra 1992 faktisk, vært en klar 
begrensning på hvor mye elektrisk 
kraft som kan eksporteres (5 TWh), 
og en grense på 5 år for varigheten av 
eksportkontraktene. Alle disse nasjo
nale bestemmelsene for kraftsektoren 
vil bli forbudt i EØS og EF. Riktignok 
har ikke det ikke vært "fri flyt av 
energi" så langt. Men i paragraf 12 i 
EØS-avtalen er energi definert som en 
vare, og kommer altså under reglene 
om fri flyt. Kommisjonen arbeider 
både gjennom direktiver - og rettssa
ker, for et "fritt" energimarked. De 
nasjonale bestemmelsene for kraft
sektoren vil bli forbudt. I storselskap 
som Elkem diskuteres allerede å ek
sportere krafta istedenfor å bruke den 
til produksjon. Det planlegges å øke 
eksportkapasiteten, det inngås avtaler 
med store selskap som det tyske IG 
Preussen om leveringsavtaler som 
sprenger de gjeldende tak for tid og 
mengde. Multinasjonale selskap kan 
også kjøpe seg inn i E-verk som blir 
eid av fattige norske kommuner. 

Ut fra en mil jøsynsvinkel er det også 
nødvendig med nasjonal kontroll over 
kraftpolitikken. Fri eksport kan føre 
til at elektrisk strøm brukes som til
legg til elektrisiteten fra varme- og 
atomkraft, ikke isteden - og at presset 

på de gjenværende vannressurser,ie i 
Norge vil øke. 

- I Norge er oljeressursene det viktig
ste grunnlaget for de statsinntektene 
som gjør det mulig å sikre folkets 
velferd. STATOIL, er det fremste red
skapet for å styre den norske olje
politikken, mens ca. halvparten ·av 
oppdraga på norsk kontinentalsokkel 
går til norske og halvparten til uten
landske selskap. Gjennomføring av 
oljedirektivet (eller liberalisering via 
rettssaker) betyr at Statoil mister den 
retten selskapet har til minst 50% eie 
i alle nye felt. Konsesjoner skal gis på 
grunnlag av "finansiell og teknisk ka
pasitet". Dette vil begunstige de srør
ste av de intei:nasjonale oljegigantene, 
ogdissevilfrittkunnevelgesineunder
leverandører. Regler som sikrer na
sjonal kompetanseoppbygningvil for
svinne,· og det er fare for sosial dum
ping, dvs. undergravning av faglig 
oppar~ida lønns- og arbeidsbetingel
ser. 

Den norske regjeringa har kritisert at 
EF-kommisjonen kjører fram 
oljedirektivet i en situasjonhvor Norge 
forhandler om medlems-skap, og ikke 
kan delta i beslutrringsprosessen. Men 
Kommisjonen har svan med at den 
ikke kan la hensynet til en søker gå 
over hensynet til medlemmene, og i 
ministerrådet er det bare Danmark 
som har gått mot direktivet. På sitt 

møte den 25. juni 1993 sa flertallet at 
direktivet må vedtas til høsten. Den 3. 
julilakk Aftenpostenopplysninger om 
at regjeringa har retretten klar. 

- Den norske frihandelsavtalen med 
EF gir tollfri adgang for nesten alle 
andrevarerennforedlafiskeprodukter. 
EØS-avtalen skulle endre dette, men 
dels var det bare noen produkter som 
fikk tollettelser, og dels måtte disse 
"byttes" med noe større EF-adgang til 
å fiske på norske ressurser. I EF
området har EF slått sammen 
nasjonalstatenes fiskerisoner og tatt 
over forvaltrringa av fiskeriressurser, 
og delt ut kvotertil fiskerne på tvers av 
hvilket land de hører til. Blir Norge 
EF-medlem må vi også regne med å 
overlate forvaltrringa til EF - og tildele 
store kvoter i norsk område til andre 
medlemsland. Riktignok er det noen 
overgangsorninger i EF, og kanskje 
kan Norge oppnå slike, men med den 
misnøyen som er blant EF-fiskerne er 
det utenkelig med varige unntak. . 
En kan selvfølgelig stille spørsmål 
ved om f.eks. fisk og olje børvære det 
"norske folkets eiendom", men det 
eneste reelle alternativet til nasjonal 
og lokal kontroll, er i dag Økt makt til 
de multinasjonale selskapene. En an
nen eiendom og forvaltrring av disse 
ressursene vil kreve helt andre inter
nasjonale maktforhold. 
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Råderetten over naturressursene. 

Grunnlaget for bosetning og velferd i 
Norge har vært råderetten overnatur
ressursene; særlig fisken, fossekrafta 
~-La oss derfor bruke dette som 
eksempel, i tillegg til alle de andre 
eksemplene som er gitt i dette heftet, 
påhvordanreglenefor"detindremar
kedet" vil undergrave den nasjonale 
kontrollen. 

-Sålangtharikkeenergiinngåtti "det 
indre marked", men nå vil EF-kommi
sjonen, etter påtrykk fra de største 
oljeselskapene, også ha "fri flyt" av 
energi. Derfor har den lagt fram et 
forslag til oljedirektiv , og derfor er 
energi definert som en vare i paragraf 
12 EØS-avtalen. Om "nødvendig" er 
Kommisjonen innstilt på å føre saker 
for EF-domstolen for å få gjennom
slag for Romatraktatens bestemmelser 

· om "fri flyt" også skal gjelde for olje
og energisektoren. Regler for nasjo
nal- og lokal kontroll skal vekk fordi 
de står i veien for interessene til de 
store multinasjonale selskapene, og 
fordi olje- og energiressursene står 
sentralt i den økonomiske rivaliserin
gen mellom USA, Japan og EF. 

- Fossekrafta er i dag grunnlaget for 
eksistensen til mange industrisam
funn, særlig på Vestlandet og i Nord
Norge. Bedrifter på ensidige industr
isteder har kunnet opprette titusener 
av arbeidsplasser pga. billig su-øm. 
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Kraftverka har vært norske, 
hjemfallsrettigheter har vært til fordel 
for nasjonale og lokale interesser. Det 
har, fra 1992 faktisk, vært en klar 
begrensning på hvor mye elektrisk 
kraft som kan eksporteres (5 TWh), 
og en grense på 5 år for varigheten av 
eksportkontraktene. Alle disse nasjo
nale bestemmelsene for kraftsektoren 
vil bli forbudt i EØS og EF. Riktignok 
har ikke det ikke vært "fri flyt av 
energi" så langt. Men i paragraf 12 i 
EØS-avtalen er energi definert som en 
vare, og kommer altså under reglene 
om fri flyt. Kommisjonen arbeider 
både gjennom direktiver - og rettssa
ker, for et "fritt" energimarked. De 
nasjonale bestemmelsene for kraft
sektoren vil bli forbl,ldt. I storselskap 
som Elkem diskuteres allerede å ek
sportere krafta istedenfor å bruke den 
til produksjon. Det planlegges å øke 
eksportkapasiteten, det inngås avtaler 
med store selskap som det tyske IG 
Preussen om leveringsavtaler som 
sprenger de gjeldende tak for tid og 
mengde. Multinasjonale selskap kan 
også kjøpe seg inn i E-verk som blir 
eid av fattige norske kommuner. 

Ut fra en miljøsynsvinkel er det også 
nødvendig med nasjonal kontroll over 
kraftpolitikken. Fri eksport kan føre 
til at elektrisk su-øm brukes som til
legg til elektrisiteten fra varme- og 
atomkraft, ikke isteden - og at presset 

på de gjenværende vannressurse1,1e i 
Norge vil øke. 

- I Norge er oljeressursene det viktig
ste grunnlaget for de statsinntektene 
som gjør det mulig å sikre folkets 
velferd. STATOIL, er det fremste red
skapet for å styre den norske olje
politikken, mens ca. halvparten ·av 
oppdraga på norsk kontinentalsokkel 
går til norske og halvparten til uten
landske selskap. Gjennomføring av 
oljedirektivet (eller liberalisering via 
rettssaker) betyr at Statoil mister den 
retten selskapet har til minst 50% eie 
i alle nye felt. Konsesjoner skal gis på 
grunnlag av "finansiell og teknisk ka
pasitet". Dette vil begunstige de srør
ste av de intei:nasjonale oljegigantene, 
ogdissevilfrittkunnevelgesineunder
leverandører. Regler som sikrer na
sjonal kompetanseoppbygning vil for
svinne,· og det er fare for sosial dum
ping, dvs. undergravning av faglig 
oppar~idalønns- og arbeidsbetingel
ser. 

Den norske regjeringa har kritisert at 
EF-kommisjonen kjører fram 
ol jedirektiveti en situasjonhvor Norge 
forhandler om medlems-skap, og ikke 
kan delta i beslutningsprosessen. Men 
Kommisjonen har svart med at den 
ikke kan la hensynet til en søker gå 
over hensynet til medlemmene, og i 
ministerrådet er det bare Danmark 
som har gått mot direktivet. På sitt 

møte den 25. juni 1993 sa flertallet at 
direktivet må vedtas til høsten. Den 3. 
julilakkAftenpostenopplysningerom 
at regjeringa har retretten klar. 

- Den norske frihandelsavtalen med 
EF gir tollfri adgang for nesten alle 
andrevarerennforedlafiskeprodukter. 
EØS-avtalen skulle endre dette, men 
dels var det bare noen produkter som 
fikk tollettelser, og dels måtte disse 
"byttes" med noe srørre EF-adgang til 
å fiske på norske ressurser. I EF
området har EF slått sammen 
nasjonalstatenes fiskerisoner og tatt 
over forvaltninga av fiskeriressurser, 
og delt ut kvotertil fiskerne på tvers av 
hvilket land de hører til. Blir Norge 
EF-medlem må vi også regne med å 
overlate forvaltninga til EF - og tildele. 
store kvoter i norsk område til andre 
medlemsland. Riktignok er det noen 
overgangsorninger i EF, og kanskje 
kan Norge oppnå slike, men med den 
misnøyen som er blant EF-fiskerne er 
det utenkelig med varige unntak. . 
En kan selvfølgelig stille spørsmål 
ved om f.eks. fisk og olje børvære det 
"norske folkets eiendom", men det 
eneste reelle alternativet til nasjonal 
og lokal kontroll, er i dag Økt makt til 
de multinasjonale selskapene. En an
nen eiendom og forvaltning av disse 
ressursene vil kreve helt andre inter
nasjonale maktforhold. 
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SKLIBRETT INN I UNIONEN? 

Det norske folk sa NEI til medlems
skap i EF den 25. september 1972. 
Etter underskrivelsen av frihandels
avtalen, så var EF i mange år"en ikke
sak" i norsk politikk. På mange områ
der gikk utviklinga likevel i EF-ret
ning. Fra midten av 80-åra skøyt EF
tilpassinga fart28 

: 

- Bankene fikk sjøl bestemme rente
og kredittpolitikken, seinere opphørte 
valutakontrollen, vi blei tilknytta EF
valutaen ECU, i~ lovprosess blei det 
viktig å vurdere hva som skilte fra EF, 
og tilpasse seg til EF.-retten. 

I dag foregår tilpassinga også på an
dre viktige områder enn det økono
miske som omfattes av EØS-avtalen. 
F.eks. er vi altså blitt assosiert med
lem av Vestunionen, og dermed har vi 
det samme forholdet til Europahæren, 
som f.eks. EF-landet Danmark. vi har 
tiltrådt bl.a. Dublinkonvensjonen om 
behandling av ·asylsøkere. 

- EØS-avtalen gjør oss til medlem av 
"det indre markedet". Den vil inte
grere norsk økonomi mer og mer i EF
økonomien, fordi alle nye bestemmel
ser for dette markedet også vil gjelde 
Norge. Det er derfor RV hele tida har 
sammenlikna EØS med et "ovarenn" 
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eller et sklibrett inn i EF-unionen. 

- Ved fullt medlemsskap i EF, slik EF 
er i dag, vil jordbruket i Norge bli 
drastisk nedbygd. Trålere fra EF-lan~ 
vil sannsynligvis få mye stØrre kvoter 
i norske farvann, i den grad avgifts- og 
skattepolitikken ikke allerede er har
monisert til EF gjennom EØS-samar
beidet, vil dette skje nå. Mens EØS
medlems~peteroppsigeligmed sim
pelt flertall på Stortinget - og med ett 
årsvarsel, haringenmedlemslandnoen 
rett til å si opp EF~medlemsskapet. 

- Ved et Maastricht-EF blir Norge 
bundet til å føre den budsjett- og rente
politikken som er foreskrevet i reglene 
fordenøkonomiskeogmonetære unio
nen. Staten blir bundet til sikkerhets
politisk lojalitet til et EF som vil enga- · 
sjere seg mer og mer militært for "sine 
interesser", særlig i den 3. verden. 

Ved å melde Norge inn i EF har "vi" 
allerede i utgangspunktet godtatt et 
Union som er svært mye mer omfat
tende enn den Unionen vi var lillebror 
i med Sverige. 

- Lenger fram kan ligge posisjonen 
som delstati et Europas forente stater. 

Langvarig kamp. Ut av EØS! 

Fra Erik Solheim og JohanJ. Jacobsen 
er det sagt klart og tydelig at d~ gjeme 
ser sine partier - Nei-partiene SV og 
Senterpartiet, på regjenn1maburenene 
sammen med JA-partier - allerede i 
kommende Stortingsperiode. Tanke
gangen er at EF-kampen vil være kort 
og hektisk - og bli avgjort med 
folkeavstemninga, sannsynligvis i 
1995. Forrige avsnitt viser at dette er 
fullstendig feil, også ved et EF-nei. 
EØS er ikke noe blivende sted. Enten 
greier vi å melde oss ut igjen, ellers så 
bærer det, i det lange løp, inn ·i Unio
nen. Sjøl utafor EØS så vil kampen stå 
mot den EF-like-kapitalismen. 

Strategene i EF gir ikke opp Norge, 
sjøl om det skulle bli med norsk EØS
medlemsskapi første omgang. De job-

ber "i bredden" og dybden" samtidig. 
Opplegget for ØMU har innebygd 
kvalifiseringskrav og ulikt tempo (A
og B-medlemsskap), en har måttet gi 
Storbritannia og Danmark utsettelse 
på noen avgjørelser. De mest "for
tjente" statene i Øst-Europa kan kan
skje i første omgang kvalifisere seg for 
EØS. 

RV forsvarer sjølrdderetten og gdr 
· mot den rddende politikken med d 
"selge ut" denne bitfor bit. RV sulss 
for et demokrati, hvor folk flest har 
mer makt i samfunnet og over sine 
egne liv, og gdr mot at de folkevalgte 
skal gi fra seg enda mer makt til de 
multinasjonal.e sdskapene, og dl det 
udemokratiske EF -systemet. 
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SKLIBRETT INN I UNIONEN? 

Det norske folk sa NEI til medlems
skap i EF den 25. september 1972. 
Etter underskrivelsen av frihandels
avtalen, så var EF i mange år"en ikke
sak" i norsk politikk. På mange områ
der gikk utviklinga likevel i EF-ret
ning. Fra midten av 80-åra skøyt EF
tilpassinga fart28 

: 

- Bankene fikk sjøl bestemme rente
og kredittpolitikken, seinere opphørte 
valutakontrollen, vi blei tilknytta EF
valutaen ECU, i~ lovprosess blei det 
viktig å vurdere hva som skilte fra EF, 
og tilpasse seg til EF-retten. 

I dag foregår tilpassinga også på an
dre viktige områder enn det økono
miske som omfattes av EØS-avtalen. 
F.eks. er vi altså blitt assosiert med
lem av Vestunionen, og dermed har vi 
det samme forholdet til Buropahæren, 
som f.eks. EF-landet Danmark. vi har 
tiltrådt bl.a. Dublinkonvensjonen om 
behandling av ·asylsøkere. 

- EØS-avtalen gjør oss til medlem av 
"det indre markedet". Den vil inte
grere norsk økonomi mer og mer i EF
økonomien, fordi alle nye bestemmel
ser for dette markedet også vil gjelde 
Norge. Det er derfor RV hele tida har 
sammenlikna EØS med et "ovarenn" 
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eller et sklibrett inn i EF-unionen. 

- Ved fullt medlemsskap i EF, slik EF 
er i dag, vil jordbruket i Norge bli 
drastisk nedbygd. Trålere fra EF-lan~ 
vil sannsynligvis få mye stØrre kvoter 
i norske farvann, i den grad avgifts- og 
skattepolitikken ikke allerede er har
monisert til EF gjennom EØS-samar
beidet, vil dette skje nå. Mens EØS
medlems~apeteroppsigeligmed sim
pelt flertall på Stortinget - og med ett 
årsvarsel, haringenmedlemslandnoen 
rett til å si opp EF~medlemsskapet. 

- Ved et Maastricht-EF blir Norge 
bundet til åføre den budsjett- og rente
politikken som er foreskrevet i reglene 
fordenøkonomiskeogmonetære unio
nen. Staten blir bundet til sikkerhets
politisk lojalitet til et EF som vil enga- · 
sjere seg mer og mer militært for "sine 
interesser" , særlig i den 3. verden. 

Ved å melde Norge inn i EF har "vi" 
allerede i utgangspunktet godtatt et 
Union som er svært mye mer omfat
tende enn den Unionen vi var lillebror 
i med Sverige. 

- Lenger fram kan ligge posisjonen 
som delstat i et Europas forente stater. 

Langvarig kamp. Ut av EØS! 

Fra Erik Solheim og JohanJ. Jacobsen 
er det sagt klart og tydelig at de gjerne . 
ser sine partier - Nei-partiene SV og 
Senterpartiet, på regjeringstaburettene 
sammen med JA-partier - allerede i 
kommende Stortingsperiode. Tanke
gangen er at EF-kampen vil være kort 
og hektisk - og bli avgjort med 
folkeavstemninga, sannsynligvis i 
1995. Forrige avsnitt viser at dette er 
fullstendig feil, også ved et EF-nei. 
EØS er ikke noe blivende sted. Enten 
greier vi å melde oss ut igjen, ellers så 
bærer det, i det lange løp, inn.i Unio
nen. Sjøl utafor EØS så vil kampen stå 
mot den EF-like-kapitalismen . 

Strategene i EF gir ikke opp Norge, 
sjøl om det skulle bli med norsk EØS
medlemsskapi første omgang. De job-

ber "i bredden" og dybden" samtidig. 
Opplegget for ØMU har innebygd 
kvalifiseringskrav og ulikt tempo (A
og B-medlemsskap), en har måttet gi 
Storbritannia og Danmark utsettelse 
på noen avgjørelser. De mest "for
tjente" statene i Øst-Europa kan kan
skje iførsteomgangkvalifisere segfor 
EØS. 

RV forsvarer sjølrdderetten og gdr 
· mot den rddende polltikken med d 
"selge ut" denne bitfor bit. RV sl4ss . 
for et demokrati, hvor folk flest har 
mer makt i samfunnet og over sine 
egne llv, og gdr mot at de folkevalgte 
skal gi fra seg enda mer makt til de 
multinasjonak selskapene, og nidet 
udemokratiske EF -systemet. 
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5. EF-KAMPEN - OM FOLKS HODER. 

ER EF-MOTSTANDEN NASJONALISTISK? 

I den forrige EF-kampen het det at 
motstanderne led av "nisse
luementalitet." I en situasjon hvor 
nasjonalsjåvinismen fører til store 
ulykker for sivilbefolkningen i de tid
ligere Sovjet og Jugoslavia, erdetJA
sidas fremste taktikk å sette nasjonalist
stem peletpåEF-motstanden. EF-mot
standen blir så å si sett på som en 
slektning av serbisk sjåvinisme - og 
tysk nynazisme, mens EF er brobyg
geren over de nasjonale konfliktene 

· som skapte to verdenskriger. Det er 
rriye å si om dette: 

1) "Nei til EF' har hele tida holdt den 
nødvendige brodd mot den 
høyreekstreme og rasistiske nasjona
lismen. Rasister som har forsøkt å bli 
medlemmer av organisasjonen er blitt 
ekskludert. 

2) Bl~t nynazister og høyreekstreme 
har det hele tida, også under krigen, 
vært et ideologisk, riktignok under
ordna, skille mellom "de pan
germanske"og"denorsk-norske",dvs. 
mellom dem som ønsker å framheve 
hele den "germanske" rasen eller 
"nord-europeiske kulturen'' på bekost
ning av "mindreverdige folk", og dem 
som trur det norske er mer verdt enn 
alt annet. RV vil selvfølgelig bekjempe 
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begg~ disse retningene like hardt. 

3) På annet sted i dette heftet argu
menter vi for at EF nettopp har klare 
trekk av å være "pangermansk" eller 
"eurosjåvinistisk" i sine bestrebelser 
på å hegne om rikdommen i "Festung 
Europa." 

EF-kommisjonens krampaktige for
søk på åiremme en "europaidentitet" 
gjennom alt fra flaggbruk i OL-sen
dinger, til utdanningsreformer - tar 
nettopp ikke sikte på å spre de demo
kratiske og revolusjonære tradisjoner 
i europeisk historie, men på å mobili
sere for det kapitalistiske og imperia
listiske "Festning Europa". 

4) Prinsipielt har "det nasjonale" to 
grunnleggende forskjellige "ansikter", 
"nasjonalisme''begrepet brukes tilslø
rende om to tenkemåter som innbyr
des er som ild og vann. Den sjåvinist
iskenasjonalismenframheveregetfolk 
og egen nasjon på bekostning av andre 
folk og nasjoner, og går ikke av veien 
for å framheve egne interesser på be
kostning av andre folk og nasjoner. I 
norsk historie har vi sett eksempler på 
denne typennasjonalisme i f.eks. 1814-
grunnlovens forbud om å gi jØder ad
gang til riket, i koloniseringa av Sapmi 

(Sameland), i grønlandsaktivismen i 
30-åra da høyreaktivister fikk den 
norske staten til å kreve deler av 
inuittenes (eskimoenes) land fra 
kolonilandet Danmark, og i hjem
sendelsen av jøder og andre politiske 
flyktningertil Hitler-Tyskland. Men i 
norsk historie er det en annen, la oss 
kalle detdennasjonaldemokratisketra
disjonen som har vært sterkere. 1814-
grunnloven slo fast folkesuverenitets
prinsippet. I dette lå både det nasjo~ 
nale og det demokratiske. Den norske 
nasjonen hadde ren til å styre seg sjøl 
etter mer enn 400 år under Danmark, 
grunnloven var også svært moderne 
på den måten at den ga stemmerett til 
en stor andel voksne menn. Den demo
krati ske kampen fram til at 
parlamentarismen gjorde det folke
valgte Stortinget til det (formelt sett) 
mektigste statsorganet i 1884, rena · 
seg mot et statsapparat med den sven
ske unionskongen i spissen. Igjen ser 

vi at det demokratiske og nasjonale 
går hand i hand. Kampen for 
konsesjonslovene på begynnelsen av 
vårt århundre, var et forsvar fo~ lokal 
og nasjonal kontroll over den viktige 
fossekrafta - og denne kampen retta 
seg mot avhengigheten og dominan
sen til utenlandsk storkapital. At en 
tok denne striden fornasjonal sjølråd
erett, var en betingelse for mye av den 
materielle framgangen for arbeidsfolk 
seinere. Kampen mot den nazistiske 
okkupasjonsmakta under den 2. ver
denskrigen varigjen en kamp både for 
demokratiske rettigheter og for nasjo
nal suverenitet. I skriftet "sjette ko
lonne" viste forfatteren Helge Krog at 
mange profitthungrigekapitalister gla
delig solgte nasjonale interesser i 
produksjons forokkupantmakta. Kam
pen mot EF nå er også en kamp for 
både demokrati og nasjonal suvereni
tet, og dermed også mot kapitalister 
som gladelig selger dette for penger. 

37 
www.pdf-arkivet.no (2020)



5. EF-KAMPEN - OM FOLKS HODER. 

ER EF-MOTSTANDEN NASJONALISTISK? 

I den forrige EF-kampen het det at 
motstanderne led av "nisse
luementalitet." I en situasjon hvor 
nasjonalsjåvinismen fører til store 
ulykker for sivilbefolkningen i de tid
ligere Sovjet og Jugoslavia, er det JA
sidas fremste taktikk å sette nasjonalist
stempelet på EF-motstanden. EF-mot
standen blir så å si sett på som en 
slektning av serbisk sjåvinisme - og 
tysk nynazisme, mens EF er brobyg
geren over de nasjonale konfliktene 

· som skapte to verdenskriger. Det er 
mye å si om dette: 

1) "Nei til EF' har hele tida holdt den 
nødvendige brodd mot den 
høyreekstreme og rasistiske nasjona
lismen. Rasister som har forsøkt å bli 
medlemmer av organisasjonen er blitt 
ekskludert. 

2) Blar:it nynazister og høyreekstreme 
har det hele tida, også under krigen, 
vært et ideologisk, riktignok under
ordna, skille mellom "de pan
germanske" og "de norsk-norske", dvs. 
mellom dem som ønsker å framheve 
hele den "germanske" rasen eller 
"nord-europeiske kulturen" på bekost
ning av "mindreverdige folk", og dem 
som trur det norske er mer verdt enn 
alt annet. RV vil selvfølgelig bekjempe 

36 

begg~ disse retningene like hardt. 

3) På annet sted i dette heftet argu
menter vi for at EF nettopp har klare 
trekk av å være "pangermansk" eller 
"eurosjåvinistisk" i sine bestrebelser 
på å hegne om rikdommen i "Festung 
Europa." 

EF-kommisjonens krampaktige for
søk på å.fremme en "europaidentitet" · 
gjennom alt fra flaggbruk i OL-sen
dinger, til utdanningsreformer - tar 
nettopp ikke sikte på å spre de demo
kratiske og revolusjonære tradisjoner 
i europeisk historie, men på å mobili
sere for det kapitalistiske og imperia
listiske "Festning Europa". 

4) Prinsipielt har "det nasjonale" to 
grunnleggende forskjellige ''ansikter'', 
"nasjonalisme''begrepetbrukes tilslø
rende om to tenkemåter som innbyr
des er som ild og vann. Den sjåvinist
iskenasjonalismenframheveregetfolk 
og egen nasjon på bekostning av andre 
folk og nasjoner, og går ikke av veien 
for å framheve egne interesser på be
kostning av andre folk og nasjoner. I 
norsk historie har vi sett eksempler på 
denne typennasjonalisme i f.eks. 1814-
grunnlovens forbud om å gi jØder ad
gang til riket, i koloniseringa av Sapmi 

(Sameland), i grønlandsaktivismen i 
30-åra da høyreaktivister fikk den 
norske staten til å kreve deler av 
inuittenes (eskimoenes) land fra 
kolonilandet Danmark, og i hjem
sendelsen av jØder og andre politiske 
flyktningertil Hitler-Tyskland. Men i 
norsk historie er det en annen, la oss 
kalle detdennasjonaldemokratisketra
disjonen som har vært sterkere. 1814-
grunnloven slo fast folkesuverenitets
prinsippet. I dette lå både det nasjo~ 
nale og det demokratiske. Den norske 
nasjonen hadde rett til å styre seg sjøl 
etter mer enn 400 år under Danmark, 
grunnloven var også svært moderne 
på den måten at den ga stemmerett til 
en stor andel voksne menn. Den demo
krati ske kampen fram til at 
parlamentarismen gjorde det folke
valgte Stortinget til det (formelt sett) 
mektigste statsorganet i 1884, retta · 
seg mot et statsapparat med den sven
ske unionskongen i spissen. Igjen ser 

vi at det demokratiske og nasjonale 
går hand i hand. Kampen for 
konsesjonslovene på begynnelsen av 
vårt århundre, var et forsvar fo~ lokal 
og nasjonal kontroll over den viktige 
fossekrafta - og denne kampen retta 
seg mot avhengigheten og dominan
sen til utenlandsk storkapital. At en 
tok denne striden fornasjonal sjølråd
erett, var en betingelse for mye av den 
materielle framgangenfor arbeidsfolk 
seinere. Kampen mot den nazistiske 
okkupasjonsmakta under den 2. ver
denskrigen varigjen en kamp både for 
demokratiske rettigheter og for nasjo
nal suverenitet. I skriftet "sjette ko
lonne" viste forfatteren Helge Krog at 
mange profitthungrigekapitalister gla
delig solgte nasjonale interesser i 
produksjons forokkupantmakta. Kam
pen mot EF nå er også en kamp for 
både demokrati og nasjonal suvereni
tet, og dermed også mot kapitalister 
som gladelig selger dette for penger. 
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TO SLAGS INTERNASJONALISME. 

For_ å spissfonnulere: En NEI-seier 
bygd på sjåvinisme ville vært enda . 
verre enn et NEI-nederlag på et an
stendig grunnlag. 29 

I <'næringslivskretser" liker en å 
smykke seg med at en er "internasjo
nal" og at støtten til norsk EF-med
lemsskap er betinget av dette. Det er 
riktig at storkapitalen er "inter
nasjonal". Den er så internasjonal at 
en synes det er som det skal være at 
Viking Askim selges til svensk kapi
tal, så denne kan slakte bedriften og ta 
med seg "merket" til Sverige. På 
samme måte er det i sin skjønneste 
orden at Freia kjøpes opp av ameri
kansk kapital, og elektronikkbedriften 
Autronica av engelsk. "Til gjengjeld" 
flagger norske bedrifter ut, som aktu
elt for Tandberg nå, om det gjør pro
fitten større. Kapitalismen har skapt 
en internasjonal arbeidsdeling med 
råvareproduksjon og fattigdom i ·Sør, 
og viderforedling og rikdom i Nord. 

Mot dette trengs en "grasrotas 
internasjonalisme: Støtte til 
frigjøringsbevegelser i den 3. verden 
som slåss for større uavhengighet, f el
les kamp for både regnskogen i Brasil 
og urskogen i Norge, konsernfaglig 
samarbeid på tvers av landegrensene, 
kamp for internasjonale tariffavtaler, 
felles aksjoner i europeiske land for 6 
timersdagen . Det ville sparke beina 
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under argumentet om "konkurranse
evnen". I EF-kampen utvikler det seg 
internasjonalt samarbeid. Ett eksem
pel er"Kvinneri NordenmotEF'. Et 
annet er større samarbeid mellom 
venstrefløyspartieri mange europeiske 
land mot Maastrichttraktaten. EØS
medlemsskapet, EF-kampen og det 
voksende arbeidsløshetsproblemet gjør 
det enda mer nødvendig med en 
internasjonalisme nedafra i Europa. 
Det trengs å utveksle infonnasjon, 
lage felles aksjoner osv. 

RV mener "grasrotinternasjonal
ismen" er viktigst, men er også for å 
styrke visse typer samarbeid på 
statsnivå, slik som sterkere regionalt 
samarbeid i Norden, sterkere 
alleuropeisk samarbeid mellom gjen
nom KSSE (Konferansen for samar
beid og sikkerhet i Europa), og Euro
parådet, sak.samarbeid - f.eks. på 
miljøområdet. 30 Tony Benn som i mer 
enn 40 år har tilhørt venstrefløya i 
parlamentsgruppa til det engelske 
Labour, har lansert et helhetlig alter
nativ til EF-unionen: Et all-europeisk 
og likeverdig samarbeid mellom uav
hengige stater - hvor alle innbyggerne 
har bindende menneskerettigheter - i 
forhold til rettsstatsprinsipper, demo
krati, og sosial velferd 31 

Ingen "fredsskaper". 

Når JA-sida i Norge tar seg i for mye 
pengesnakk, tyr den gjeme til argu
mentet om at EF har skapt fred i 
Europa.Detenkerdasærligpåsamar
beidet mellom de tradisjonelle fien
dene Tyskland og Frankrike. Vi har 
tidligere i heftet brukt fire typer argu
menter overfor dette. For det første 
har vi påvist at det i EF' s rivalisering 
med USA og Japan, ligger en kime til 
spenning og ufred For det andre har 
ikke EF noe mot krig og militære 
aksjoner mot land i den 3. verden -

tvert om forbereder Vestunionen seg 
på slike aksjoner. For det tredje må 
EF-land bære et stort ansvar for den 
europeiske storkrigen i det tidligere 
Jugoslavia, som fram .tiljuli 1993 har 
førttil at 139000kroaterogmuslimer 
i Bosnia har måttet bøte med livet. For 
det fjerde har samarbeidet mellom 
Tyskland og Frankrike sin bakgrunn i 
hvert av landas nasjonale interesser. 
Ingen av dem har hatt den styrken som 
skulle til for å forsøke seg på eventyr. 
Om dette vil fortsette veit vi ikke. 
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TO SLAGS INTERNASJONALISME. 

For_ å spissfonnulere: En NEI-seier 
bygd på sjåvinisme ville vært enda . 
verre enn et NEI-nederlag på et an
stendig grunnlag. 29 

I "næringslivskretser" liker en å 
smykke seg med at en er "internasjo
nal" og at støtten til norsk EF-med
lemsskap er betinget av dette. Det er 
riktig at storkapitalen er "inter
nasjonal". Den er så internasjonal at 
en synes det er som det skal være at 
Viking Askim selges til svensk kapi
tal, så denne kan slakte bedriften og ta 
med seg "merket" til Sverige. På 
samme måte er det i sin skjønneste 
orden at Freia kjøpes opp av ameri
kansk kapital, og elektronikkbedriften 
Autronica av engelsk. "Til gjengjeld" 
flagger norske bedrifter ut, som aktu
elt for Tandberg nå, om det gjør pro
fitten større. Kapitalismen har skapt 
en internasjonal arbeidsdeling med 
råvareproduksjon og fattigdom i-Sør, 
og viderforedling og rikdom i Nord. 

Mot dette trengs en "grasrotas 
internasjonalisme: Støtte til 
frigjøringsbevegelser i den 3. verden 
som slåss for større uavhengighet, f el
les kamp for både regnskogen i Brasil 
og urskogen i Norge, konsernfaglig 
samarbeid på tvers av landegrensene, 
kamp for internasjonale tariffavtaler, 
felles aksjoner i europeiske land for 6 
timersdagen . Det ville sparke beina 
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under argumentet om "konkurranse
evnen". I EF-kampen utvikler det seg 
internasjonalt samarbeid. Ett eksem
pel er"Kvinneri Norden mot EF'. Et 
annet er større samarbeid mellom 
venstrefløyspartierimangeeuropeiske 
land mot Maastrichttraktaten. EØS
medlemsskapet, EF-kampen og det 
voksende albeidsløshetsproblemetgjør 
det enda mer nødvendig med en 
internasjonalisme nedafra i Europa . . 
Det trengs å utveksle infonnasjon, 
lage felles aksjoner osv. 

RV mener "grasrotinternasjonal
ismen" er viktigst, men er også for å 
styrke visse typer samarbeid på 
statsnivå, slik som sterkere regionalt 
samarbeid i Norden, sterkere 
alleuropeisk samarbeid mellom gjen
nom KSSE (Konferansen for samar
beid og sikkerhet i Europa), og Euro
parådet, saksamarbeid - f.eks. på 
miljøområdet. 30 Tony Benn som i mer 
enn 40 år har tilhørt venstrefløya i 
parlamentsgruppa til det engelske 
Labour, har lansert et helhetlig alter
nativ til EF-unionen: Et all-europeisk 
og likeverdig samarbeid mellom uav
hengige stater - hvor alle innbyggerne 
har bindende menneskerettigheter - i 
forhold til rettsstatsprinsipper, demo
krati, og sosial velferd 31 

Ingen "fredsskaper". 

Når JA-sida i Norge tar seg i for mye 
pengesnakk, tyr den gjeme til argu
mentet om at EF har skapt fred i 
Europa. De tenker da særlig på samar
beidet mellom de tradisjonelle fien
dene Tyskland og Frankrike. Vi har 
tidligere i heftet brukt fire typer argu
menter overfor dette. For det første 
har vi påvist at det i EF' s rivalisering 
med USA og Japan, ligger en kime til 
spenning og ufred For det andre har 
ikke EF noe mot krig og militære 
aksjoner mot land i den 3. verden -

tvert om forbereder Vestunionen seg 
på slike aksjoner. For det tredje må 
EF-land bære et stort ansvar for den 
europeiske storkrigen i det tidligere 
Jugoslavia, som framtiljuli 1993 har 
førttil at 139 000 kroaterog muslimer 
i Bosnia har måttet bøte med livet. For 
det fjerde har samarbeidet mellom 
Tyskland og Frankrike sin bakgrunn i 
hvert av landas nasjonale interesser. 
Ingen av dem har hatt den styrken som 
skulle til for å forsøke seg på eventyr. 
Om dette vil fortsette veit vi ikke. 
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EF OG ARBEIDSLØSHETEN. 

Det sies at den som vinnerdebatten om 
arbeidsløsheten også vinner debatten 
om EF. I så fall skulle NEI-sida ha 
gode kort på handa. Riktignok har 
arbeidsløsheten i Europa vokst raskt, 

• 
både i og utafor EF. Dette henger 
sammenmed at det grunnleggende sett 
dreier seg om de samme typer kapita
listisk økonomi, og dermed om de 
samme typer underliggende proble
mer. Dertil kommer at de ulike 
økonomiene er så integrert i hverandre 
at arbeidsløsheten sprer seg. De un
derliggende problemenedreier seg bl.a. 
om dette: 

- Det teknologiske kappløpet drives 
fram av at det vanker en ekstra 
fortjeneste for dem som ligger i 
forkant, og konkurs for dem som 
sleper langt etter. Så lenge produk
tivitetsøkninga tas ut i generelt 
kortere arbeidstid, er det klart at 
arbeidsløsheten må stige. 

- Kjøpekrafta kan ikke i det lange løp 
ta unna for den økende produk
sjonskapasiteten, vi får overpro
duksjonskriser. 

- Når svaret på dette er innstramming 
på offentlige budsjetter, nedskjæ
ring av velferdsstaten, og "mode
rate lønnsoppgjør", så forverres 
problemene. At alle land gjennom
fører en politikk for "bedre kon-

40 

kurranseevne" samtidig, har som 
resultat at det er arbeidsløsheten, 
ogikkekonkurranseevnensom "sti
ger". 

- Når stadig mer av overskuddet 
plasseres kortsiktig i valuta
spekulasjon etc., så blir det ikke 
skapt nye arbeidsplasser. 

I EF er den offisielle arbeidsløsheten 
nå nesten 11 % , snart 20 millioner og 
merenn 12%,ogalttyderpåatdenvil 
fortsette å vokse. En undersøkelse i 
vinterviste at de 100 srørste selskapene 
hadde planer om å skjære ned arbeids
stokken med 7 %. I Spania er arbeids
løsheten på 20,8%%, i Irland nesten 
20%, og det fryktes at dette kan bli 
situasjonen i hele EF-området. Ande
len sysselsatte er langtmindre i EF enn 
i Norge, 6.6% mot 78%. 

EF-tilpassinga er en viktig grunn til 
den raskt økende arbeidsløsheten i 
Norge. Fri flyt av kapital, manglende · 
bruk av konsesjonslovgivninga, en 
relativt stram økonomisk politikk, om 
vi tar den sterkenorske statsøkonomien 
i betraktning, peker alle i denne retnin
gen. Ingenting tyder på at EØS og evt. 
EF-medlemsskap vil bidra til at det vil 
gå noe bedre med "jobb nr. 1 ".: 

-RolfGolombeki "Stiftelsenforsam- · 
funns-og næringslivslivsforskning" 
har gjennom forskning funnet ut at 

"Etableringen av EF's indre marked 
og etableringen av EØS-samarbeidet 
kan true mellom 7000 og 37000 an
satte i norsk industri." 

Hanmenerproduktstandardisering og 
mindre grensekontroll vil øke pris
konkurransenformange bedriftersom 
allerede hardårlig inntjening. Øktkon
kurranse om offentlige anbud og inn
kjøp vil virke i samme retning. 
Kraftindustrien og deler av nærings
middelindustrien vil bli påvirka av 
EØS-medlemsskapet. Nærings
middelbransjen er forøvrig den eneste 
i industrien hvor sysselsettings
virkningene er forventa å bli klart 
større ved fullt medlemsskap enn ved 
EØS. Selv om eksportindustrienskulle 

greiesegbedremed"EF-vilkår"erdet 
ingenting som tyder på at overskuddet 
skulle bli brukt til å skape nye arbeids
plasser. 

- Statssekretær Jon Ivar Nålsund, sa 
da han var ansatt i Fellesforbundet i 
LO, at ei gjennomføring av forslaget 
til oljedirektiv aleine ville føre til nor
ske selskap vil miste 10% av markedet 
på levering til kontinentalsokkelen. 
"Nei til EF"-avisa standpunkt sier på 
lederplass at dette vil true 65 000 
arbeidsplasser. 32 

- Blir Norge medlem i et EF som 
realisererplaneneom Denøkonomiske
og monetære unionen mister · Norge 
retten til å føre en økonomisk politikk 
mot arbeidsløsheten. 

"Flere bønder til byen." 

- I dette heftet har vi ikke fokusert på . 
norske bønder og jordbruk. De fleste 
med en viss ærlighet i behold vil inn
rømme at EF-medlemsskap vil bli en 
katastrofe for landbruket. Men mange 
ofrer gladelig bønder og dyrka mark, 
for lavere priser. 

I dag får bønder i Norge 11,6 milliar
der kr. i direkte overføringer, i EF 2-3 
milliarderfra Norge og EF til sammen. 
Norge har 9 ,5 millioner dekar dyrka 
mark, ca. 2/3 vil bli lagt brakk ved et 
EF-medlemsskap!! Jordbruketvil være 
lokalisert i Trøndelag, på Jæren og på 
Østlandet. Bruka vil bli større, og 

produksjonen vil bli lagt om fra kom 
til storfekjøtt og melk. Produksjonen 
~vegg, smør, poteter og annet kjøtt vil 
gå kraftig ned. Beregninger harvist at 
ca 80% av de ca. 84 000 årsverka i 
jordbruket vil kunne forsvinne. og at 
det ikke blir mer enn knapt 17 000.33 

Sidenjordbruketerryggradenimange 
lokalsamfunn, og siden også 
distriktsstøtten også ellers vil bli min
dre i EF, vil dette også true mye annen 
distriktsbosetning. Mange av dem som 
bor i distriktene vil måtte ta opp 
konkurransen om jobbene i byer og 
tettsteder. 
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EF OG ARBEIDSLØSHETEN. 

Det sies at den som vinnerdebatten om 
arbeidsløsheten også vinner debatten 
om EF. I så fall skulle NEI-sida ha 
gode kort på handa. Riktignok har 
arbeidsløsheten i Europa vokst raskt, 

• 
både i og utafor EF. Dette henger 
sammenmed at det grunnleggende sett 
dreier seg om de samme typer kapita
listisk økonomi, og denned om de 
samme typer underliggende proble
mer. Dertil kommer at de ulike 
økonomiene er så integrert i hverandre 
at arbeidsløsheten sprer seg. De un
derliggende problemenedreier seg bl.a 
om dette: 

- Det teknologiske kappløpet drives 
fram av at det vanker en ekstra 
fortjeneste for dem som ligger i 
forkant, og konkurs for dem som 
sleper langt etter. Så lenge produk
tivitetsøkninga tas ut i generelt 
kortere arbeidstid, er det klart at 
arbeidsløsheten må stige. 

- Kjøpekrafta kan ikke i det lange lØp 
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på offentlige budsjetter, nedskjæ
ring av velferdsstaten, og "mode
rate lønnsoppgjør", så forverres 
problemene. At alle land gjennom
fører en politikk for "bedre kon-
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kurranseevne" samtidig, har som 
resultat at det er arbeidsløsheten, 
og ikke konkurranseevnen som "sti
ger". 

- Når stadig mer av overskuddet 
plasseres kortsiktig i valuta
spekulasjon etc., så blir det ikke 
skapt nye arbeidsplasser. 

I EF er den offisielle arbeidsløsheten 
nå nesten 11 % , snart 20 millioner og 
mer enn 12%, og alt tyder på at den vil 
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vinterviste at de 100 srørste selskapene 
hadde planer om å skjære ned arbeids
stokken med 7 %. I Spania er arbeids
løsheten på 20,8%%, i Irland nesten 
20%, og det fryktes at dette kan bli 
situasjonen i hele EF-området. Ande
lensysselsatte erlangtmindreiEF enn 
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EF-tilpassinga er en viktig grunn til 
den raskt økende arbeidsløsheten i 
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og etableringen av EØS-samarbeidet 
kan true mellom 7000 og 37000 an
satte i norsk industri." 

Hanmenerproduktstandardisering og 
mindre grensekontroll vil øke pris
konkurransenformange bedriftersom 
allerede hardårlig inntjening. Øktkon
kurranse om offentlige anbud og inn
kjøp vil virke i samme retning. 
Kraftindustrien og deler av nærings
middelindustrien vil bli påvirka av 
EØS-medlemsskapet. Nærings
middelbransjen er forøvrig den eneste 
i industrien hvor sysselsettings
virkningene er forventa å bli klart 
større ved fullt medlemsskap enn ved 
EØS. Selv om eksportindustrien skulle 

greie seg bedre med "EF-vilkår" er det 
ingenting som tyder på at overskuddet 
skulle bli brukt til å skape nye arbeids
plasser. 

- Statssekretær Jon Ivar Nålsund, sa 
da han var ansatt i Fellesforbundet i 
LO, at ei gjennomføring av forslaget 
til oljedirektiv aleine ville føre til nor
ske selskap vil miste 10% av markedet 
på levering til kontinentalsokkelen. 
"Nei til EF"-avisa standpunkt sier på 
lederplass at dette vil true 65 000 
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- Blir Norge medlem i et EF som . 
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og monetære unionen mister ·Norge 
retten til å føre en økonomisk politikk 
mot arbeidsløsheten. 

"Flere bønder til byen." 

- I dette heftet har vi ikke fokusert på . 
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med en viss ærlighet i behold vil inn
rømme at EF-medlemsskap vil bli en 
katastrofe for landbruket. Men mange 
ofrer gladelig bØnder og dyrka mark, 
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der kr. i direkte overføringer, i EF 2-3 
milliarderfra Norge og EF til sammen. 
Norge har 9,5 millioner dekar dyrka 
mark, ca. 2/3 vil bli lagt brakk ved et 
EF-medlemsskap!! Jordbruketvil være 
lokalisert i Trøndelag, på Jæren og på 
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produksjonen vil bli lagt om fra korn 
til storfekjøtt og melk. Produksjonen 
'!V egg, smør, poteterog annet kjøtt vil 
gå kraftig ned. Beregninger harvist at 
ca 80% av de ca. 84 000 årsverka i 
jordbruket vil kunne forsvinne. og at 
det ikke blir mer enn knapt 17 000.33 

Sidenjordbruketerryggradenimange 
lokalsamfunn, og siden også 
distriktsstøtten også ellers vil bli min
dre i EF, vil dette også true mye annen 
distriktsbosetning. Mange av dem som 
bor i distriktene vil måtte ta opp 
konkurransen om jobbene i byer og 
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KVINNEPERSPEKTIV. 

Ikke bare i Norge, men også i Sverige - I EF-landa er det en mindre andel av 
ogDanmark(unionsspørsmålet)erdet kvinnene som er i lønnsarbeid enn i 
klart flest kvinner både blant EF-mot- Norge (henholdsvis 51 % og 71 %). I 
standerne og blant dem som ikke har EF er det "atypiske" arbeidet, dvs. alt 
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27% blantkvinner, varvanlig i vanlig heldagsjobber det typiske forkvinner, 
i Norge i 1992. Dette utlegges ofte og det griper stadig merom seg. I EF
som at kvinnene har "for lite kunn- land er det mye av dette arbeidet som 
skap", men den virkelige forklaringa · ikke gir vanlige sosiale rettigheter. I 
ligger i at kvinnene generelt sett er blitt Belgia hadde kvinnene tidligere indi
mye iner radikale enn menn, noe som viduell rett til arbeidsledighetstrygd. 
også gir seg uttrykk i partipreferanse. Nå er denne gjort avhengig av 
Verdiforskjellene er langt på vei en husstandsinntekt. 
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En del av dette har vi være inne på hovedansvarlige for hus- og omsorgs
underveis, men la oss kort summere arbeidet, og med "spe på lønn" og 
opp noen av argumentene fra _karakterav"reservearme"påarbeids
kvinnesynsvinkel34: markedet. Det stemmer derfor godt 

- Skatteharmonisering truer den nor
diske velferdsmodellen. Forskyvning i 
retning av en forsikrings- og/eller 
subsidaritetsmodell, truermangekvin
ner som offentlig ansatte, og enda 
flere som hovedansvarlige_ for hus- og 
omsorgsarbeidet. Dette er et hoved
spørsmål. 
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når klubbleder på SAS-hotellet Brit 
Bergsund, kalte det "EF-tilpasning" 
da hotelledelsen ville sparke fast an
satte stuepiker, og erstatte dem med 
innleid arbeidskraft.35 Også i Norge 
er det mange kvinner som jobber del
tid, men mange flere har fulle sosiale 

. rettigheter, og det fortsatt mindre uku-

r<lJ?-t arbeidstid, kontraktarbeid etc. 
Noen kaller fri flyt av arbeidstid for 
EF's femte frihet. 

- I forhold til antallet kvinnelige 
lønnsarbeidere er kvinnearbeids
løsheten på ca. 7 millioner, dobbelt så 
stor som m~sarbeidsløsheten. EF 
har ca. 15 millioner arbeidssøkende 
kvinner (= 1/4). Dette illustrerer at 
mange kvinner hører til "arbeids
markedets reservearme". 

Det kan være et stridsspørsmål i hvil
ken grad en skal gi EF-systemet "an
svar" for at kvinnenes posisjon på 
arbeidsmarkedet er blitt svekka. Det 
er heiti trådmeddereindyrkamarkeds
liberalistiske prinsippene. Det er det 
primære. Men på den annen side så 
foregårdetenkampinnaforEF-syste
met om utviklinga av sosialpolitikk og 
likestillingspolitikk. Situasjonen lik
ner mye på den som var i en tidligere 
fase av kapitalismen i de europeiske 
nasjonalstatene: Det økonomiske sys
temet produserer sosiale forhold, som 
' 'statsapparatet''måholdeinnaforvisse 
grenser. F.eks. har ministerrådet ved
tatt fem direktiver som styrker kvin
ners formelle stilling i arbeidslivet, og 
så seint som i juni 1993·, et 
arbeidstidsdirektiv som setter ei grense 
på 48 timers ukentlig arbeidstid, med . 
overtid inkludert. Storbritannia reser
verte seg som vanlig i slike saker. 

-EF' s regionspolitikk, som generelt er 
svakere utbygd enn den norske dis
triktspolitikken, har ingen ordninger 

som er retta inn mot kvinner, og gir 
hellerikke tillatelse til å srøtte enkelt
tiltak (fordi disse er "konkurranse- · 
vridende"). Nettopp enkelttiltak rettet 
inn på kvinner har ofte vist seg vel
lykka i Norge, sier Else Skjønsberg. 

- Et eget felt som er under utredning 
-bl.a. av K vinnefronteniNorge er hvor-
dan reglene om "fri flyt" slår ut på 
distribusjonen av porno og prostitu
sjon. 

- Toppen av EF-systemet er svært 
mannsdominert, den ligger 20-30 år 
etterutviklinga i Norge når det gjelder 
kvinner i ledende posisjoner i politik
ken og byråkratiet. F.eks er det ingen 
kvinner i "Det europeiske råd" av 
· statsministre, det er bare en kvinne 
blant de 17 mektige medlemmene i 
Kommisjonen, blant de· 19 dommerne 
ved EF-domstolen er det ingen kvin
ner, i EF-parlamentet er det 18% osv. 
I EF-administrasjonen utgjør kvinnene 
70% av de lavest lønnede, under 5 % 
av kontorlederne, direktørene og ' 
generaldirektØrer. Høyrekvinnene har 
litt snedig gjort dette til et argument 
om at Norge må inn og påvirke. Uten 
å gjenta debatten om påvirknings
muligheter eller mangel på sådanne 
·innafor systemet, må det være opplagt 
at norske kvinner kan oppnå mer ved 
fortsatt "å være eksempel", og at det 
dessuten er viktigere å samarbeide på 
organisasjons- og grasrotnivå. 
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ET ALTERNATIVT NORGE - UTAFOR EF? 

Finn Gustavsen har sagt at NEI-sida 
vant folkeavstemninga i 1972, men 
har tapt hver dag siden. Selv om dette 
ernoe overdr~vet, er det mye sant i det. 
Noen tenker derfor at Norge allerede 
erså "EF-likt" atmedlemsskapetikke 
gjør så mye fra eller til. Det er derfor 
viktig å gi visjoner om et alternativ til 
det EF-like samfunnet. I denne valg
kampen legger RV fram et eget hefte 
til debatt: "Ny kurs for Norge utafor 
EØS og EF." 

RV' s langsiktige målsetting er en ny 
type sosialisme som kan skape øko
logisk balanse og rettferdighet. Denne 
sosialismen må bygge på makt "neda
fra", dvs. arbeidermakt, lokalmakt, 
kvinnemakt osv. Denne makta må dels 
utøves gjennom representative, folke
valgte forsamlinger med mange poli
tiske partier. Disse må i motsetning til 
i dag ha avgjørende innflytelse gjen
nom demokratisk . utforma 
rammeplaner, som definerer de 
overordna målsettingene for en sam
funnsutvikling bygd på miljø og soli
daritet. Dels må makt "nedafra" utøves 
direkte på den enkelte arbeidsplassen 
og i det enkelte lokalsamfunnet. I dette 
samfunnet har markedsmekanismene 
fortsatt en plass, men underoverordna 
politisk kontroll - og som "redskap", 
ikke som "gud". 

I RV har vi lært mye om hva som er 
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nødvendig for å unngå at sosialismen 
utarter til byråkratisk diktatur, og til 
miljømessige og økonomiske katas
trofer. Likevel erkjenner vi at erfarin
gene fra Sovjet, Øst-Europa, til dels 
Kina osv. for lang tid har diskreditten 
sosialismen blant folk. For å motar
beide at folk gir opp, ønsker vi å peke 
på en del krav til en annen utviklings
retning "her og nå", som mange vil 
finne sjølimiiysende riktige. Noen ek
sempler på dette kan være å: 

- La hensynet til økologisk balanse 
styre de andre avgjørelsene i poli
tikken - eks. satse på kollektiv
trafikk istedenfor mer privat
bilisme, arbeidsplasser i avfalls
handtering heller enn i produksjon 
som øker miljøproblemene. 

- Betale folk for å gjøre nyttig arbeid, 
istedenfor for å la dem gå ledige. 

- Dele arbeidet, f.eks. 6 timers ar
beidsdag til alle, istedenfor at nes
ten 200 000 går ledige, og isteden
for at det jobbes 75 000 årsverk på 
overtid hvert år. · 

- Sikre nasjonal kontroll over natur
ressursene, mot oppkjøp og "slak

. ting" av arbeidsplasser, mot kapi
talflukt osv. 

Det ovennevnte heftet definerer lik
nende alternativ til den nåværende "EF-

like" utviklinga på områder som inter
nasjonal solidaritet, kvinners rettighe
ter, bosetning i distriktene osv., osv. I 
50-60-åra hadde Norge en utvikling i 
retning større velferd, srørre rett til 
utdanning og helse for flertallet mm. I 
dag er kapitalismen inne i en annen 
fase, hvor kapitalister og mektige po
litikere finner det lønnsomt å satse i 
den "EF-retningen" vi har vært litt 

inne på i dette heftet. I Norge endrer 
ikke dette seg, i hvertfall ikke automa
tisk, ved et NEI til EF. De endringene 
mange ønsker seg er sannsynligvis 
ikke mulig før folket erstatter kapita
lismen med en demokratisk og økolo
gisk sosialisme, men det igjen kan 
aldri bli mulig før folk har erfart gjen
nom egen politisk praksis, hva som 
fører fram og hva som står i veien. 

Vekstkritikk er kapitalismekritikk. 

Ett eksempel kan illustrere det 
systemkritiske potensialet i EF-debat
ten: Miljøbevegelsen er mot EF pga. 
EF' s målsetting om økonomisk vekst. 
Den politisk konsekvensen av denne 
analysen er svært radikal. Innholdet er 
nemlig at miljøhensyn støter mot den 
økonomiske grunnloven i kapitalis
men. For kapitalistene dreier det seg 
hele tida om å få penger til å avle mer 
penger, altså vekst og atter vekst.Noen 
bedrifter kan greie seg ved å ri på 

miljøbølgen, men totalt sett er et be
driftsøkonomisk "vinn", et 
mil jØpolitisk "forsvinn". Og omvendt. 
Uten et annet økonomisk og politisk 
system - intet håp om økologisk ba
lanse. Derfor bør miljøbevegelsen bli 
mer systemkritisk, den må i det minste 
sette debatten om sosialisme og sosia
listisk omveltning på dagsorden. Men 
i så fall må den også fortsette diskusjo
nen om allianser, særlig med den radi
kale delen av fagbevegelsen. 
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6. DEMOKRATISK AVGJØRELSE? 
EØS-kuppet. 

EØS-avtalen er mer omfattende enn 
det EEC-medlemsskapet flertallet sa 
NEI til ved folkeavstemninga den 25. 
september 1972. Stortingets tilslut
ning til avtalen er en overprøving av 
folket, og mangler legitimitet. Det er 
flere forhold som gjør dette ytterligere 
alvorlig: 

- Da Stortinget behandla avtalen i 
november 1992 vardetflertallmot 
EØS-medlemsskappåmeningsmå
lingene. 

-To ganger har stortingsflertallet stemt 
ned forslag om å la folket få ta 
stilling til EØS gjennom folkeav
stemning. 

- Da flertallet i Sveits sa NEI i 
folkeavstemriinga om EØS, måtte 
det forhandles på nytt. Selv om det 
ikke vart så mye nytt i forhold til 

den opprinnelige avtalen, er det 
liten tvil om at det i juridisk for
stand var en ny avtale. Uten Sveits 
var det f.eks. ikke lenget snakk om 
en avtale mellom EFf A (hvor 
Norge er medlem) og EF, og avta
len blei dyrere for de som slutta seg 
til. Der var derfor feil når det ikke 
blei krevd 3/4's flertall på nytt, 
som det kreves ved "begrenset" 
suverenitetsavståelse. 

Viktigere er dette: Det var klart at den 
nye avtalen ikke kunne bli ratifisert av 
alle EF-landa før etter Stortingsvalget 
i Norge. Likevel pressa stortings
flertallet gjennom en avgjørelse alle
rede den 29. april, slik at folket i valg 
ikke skulle kunne stanse avtalen. Høyre 
og Arbeiderpartiet m.fl. har rett og 
slett ikke vært interessert i noe demo
krati i denne saken. 

Bindende folkeavstemning om EF? 

EF-debatten har stort sett vært et trist 
kapittel for JA-kreftene. Bare på ett 
eneste område har en hatt en viss 
suksess. Det gjelder spørsmålet om 
folkeavstemninga om EF-medlems
skap skal gjøres bindende. Det er be
tenkelig at den norske pressa, som er 
totalt dominert av JA-aviserharkjørt 
fram dette spørsmålet kampanje-
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messig, samtidig som overhodet ikke 
har gått mot overprøvinga av folket i 
EØS-saken. 

Spørsmåletom bindende folkeavstem
ningerikke enkelt Detertodemokrati
former (indirekte, representativt de
mokrati, og direkte, riktignok "pas
sivt", demokrati) som srøtermothver-

andre. Sjøl om Stortinget er det høy
este demokratiske organ i Norge, og 
folkeavstemninga bare er rådgivende, 
så er det sterke argumenter ,for at 
Stortinget må bøye seg for folkets 
vilje. Det er imidlertid ikke dette som 
er stridens kjerne. Grunnloven stiller 
krav om kvalifisert flertall (3/4) for 
suverenitetsavståelse, for å beskytte 
mindretallet, og for å hindre at forbi
gående stemninger skal være avgjø
rende i så viktige spørsmål. Det er 

urimeligatetknapptflertallskalkunne 
melde Norge i en overnasjonal union, 
en union med uoppsigelig medlems
skap. 

Når JA-partiene går inn for en 
grunnlovsendring for å gjøre resulta
tet av folkeavstemninga bindende, så 
er det et forsøk på å omgå grunnlovens 
bestemmelser om suverenitets
avståelse, men mer enn det: Det er å 
forandre spillereglene mens kampen 
pågår. 

. 
Triksing med avstemningstemaet? 

Regjeringa har søkt om norsk EF
medlemsskap, til tross for at det er et 
stort flertall i folket mot at Norge skal 
bli medlem. De fleste har likevel tatt 
for gitt at folket skal få stemme JA 
eller NEI til norsk medlemsskap i EF. 
La oss ikke være så sikre på det. Høyre 
har f.eks. programfestet folkeavstem- , 
ning over forhandlingsresultatet. 
Umiddelbart kan det høres ut som 
flisespikk om en skal stemme om med
lemskap - eller over resultatet av 
medlemsskapsforhandlingene. Men da 
bør en huske at regjeringas taktikk i 
fortiandlingene er å gi et inntrykk av at 
den kjemper drabelig fornorske inter
esser, sånn som i hvalsaken. Etterpå 
skal resultatet selges som et skikkelig 
gjennombrudd - og her er fiskerimi
nister og "NEI-mann" Jan T. Olsen, 
utsett som garantist, for at resultatet 
er bra nok.Nå er det ikke sikkert at det 

blir særlig mye for regjeringa å skryte 
av etterforliandlingene, varige unntak 
vil ikke bli gitt. Men vi kan være helt 
sikre på at alt som overhodet lar seg 
selge kommer til å bli solgt for alt det 
er verdt og mer til, av norske JA
media. På den måten kan kjerna i 
saken - Unionen - lett komme i bak
grunnen. For Gro Harlem Brundtland 
gjorde det, etter den siste avstemninga 
i Danmark, helt klinkende klart at 
Unionen skal slukes med hud og hår. 
Beskjedne danske "unntak" er ikke å 
prøve på en gang, derfor definerer 
ikke statsministeren dette som vitale 
norske interesser. Det danske eksem
pel kan derimot være interessant på et 
annet punkt: NEI'et til Union i juni 
1992, blei ikke tatt som et NEI. 
Avstemningstemaet · fikk sminke, og 
folket fikk løfter om umiddelbare for
deler, bl.a. 6000 kr. mer å rutte med 
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for barnefamiliene ved et JA, og 
skremsler om NEI. Slik tok makt
haverne rask revansje. 

- RV krever folkeavstemning om 
norsk tilslutning til EØS. 

- RV vil si opp EØS-medlemsskapet 
- og det assosierte medlemsskapet i 
Vestunionen, og bryte medlemskaps-

Jorhand/,ingene med EF. 

- RV mener avstemningstemaet om 
norsk tilknytning til EF m4 være JA 
eller NEI til medlemsskap (i "EF" 
eller i "EF-unionen"). 

- RV kraver Jull respekt for 
grunnlovsbestemmelsene om at su
verenitet bare · kan oppgis med et 
kvalifisert flertall pli 314. 

VI SEIRER IGJEN? · 
I 1972 vant NEI-sidatil tross for at Ja
sida hadde pengene, Makta og medi
ene. Det er naturlig da at "Nei til EF' 
har tatt i bruk slagordet: "Vi seirer 
igjen". Men gode meningsmålinger 
Ø-r ingen grunn til å ta seieren i 
folkeavstemninga i 1995 eller 1996 på 
forskudd. For et par år siden var de 
fleste, også motstanderne, sikre på at 
Norge ville bli EF-medlem, i dag er 
mange overmodige. Fortsatt har det 
økonomiske og politiske "establish
ment" sterke kort på handa. Noen av 
dem har vi allerede vært inne på i dette 
heftet. 

-Det viktigste er EØS-medlemsskapet. 
Det vil, om EØS trer i kraft, trekke oss 
mer og mer inn i EF-systemet. Det er 
en fare for at mange vil synes vi er så 
langt inne i systemet allerede, at vi bØr 
ta "den lille smule" politisk innflytelse 
på kjøpet. Derforerdetheltnøctvendig 
at "Nei til EF' ikke gravlegger striden 
om EØS, men viser konsekvensen av 
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alle de direktivene medlemskapet fort
løpende vil påføre oss - og fortsetter 
kampen for folkeavstemning. 

- Når folkeavstemninga nærmer seg 
vil JA-pressa bli mer høylytt, 
statspropagandaen som nå med 
brosjyra "55 minutter", bli mer høy
lytt og grovkorna. En rekke taktiske 
krumspring fra Ja-sida er mulig. Noe 
av det har vi allerede sett: 

# JA-partiene Arbeiderpartiet og 
Høyre som står sammen om det 
meste, men som dyrker hverandre 
som motstandere og regjerings
alternativ. 

# Regjeringa som ikke har gjort annet 
enn åselgeutselvbestemmelsesrett, 
framstiller seg som "fornuftens", 
kystbefolkningas og suverenitetens 
store beskytter og trauste skanse i 
hvalsaken. 

# LO-ledelsens taktikk med å hindre 
avstemning om medlemsskap i EF 

på kongressen i denne Norges vik
tigste organisasjon. Den taktiske 
utsettelsen til ekstraordinær kon
gress etter forhandlingene. 

# "Nasjonalisme er nasjonalisme", 
NEI-sida i Norge og Le Pen og co. 
i EF-landa er egentlig "samme 
ulla". 

# Planer om triksing med avstem-
ningsresultatet. 

Hva blir detneste? Føljetongen vil bli 
lang. 

Det er klart at dette setter svært store 
krav til NEI -sidas evne til å avsløre 
tilhengernes taktikk. Deler av NEI
sidaharikke alltid vært på høyden her. 
Særlig gjelder dette dem som ikke har 
forstått at EØS er Harlem Brundt
lands hovedtaktikk på veien til Brus
sel. 

De to partiene som har "høsta av" den 
sterke EF-motstanden, SV og Senter
partiet, fortjener heller ikke bare ros. 
Senterpartiet gikk inn for å forhandle 
om EØS, inn for ECU-tilknytning og 
for assosiert medlemsskap i 
Vestunionen. SY har en ei fløy av 
tilhengere som bl.a. er godt represen
tert i ledelsen av Europabevegelsen. 
Gjennom byrådssamarbeidet i Oslo 
var partiet ~ed på å tilpasse 

anbudsreglement o.a. til EØS, lenge 
før norsk tilslutning skulle til ny be
handling i Stortinget. Oslolederen, Lise 
Grette, ville ha Samorg. til å trekke 1. 
maiparola med Nei til EØS,' for å 
tekkes Arbeiderpartiet. SV-landsmø
tet rett før 29. aprilkuppet (EØS) på 
Stortinget, tona saken ned, istedenfor 
å bruke en gylden anledning til å nå ut 
med hva som var i ferd med å skje. 
Hvert eksempel er kanskje ikke så 
interessant, men de "opptrer" alle i 
situasjoner hvor de to partiene har 
vært på, eller har sikta på "taburetter" 
sammen med JA-partier. 

Sammensetninga av Stortinget kan ha 
stor betydning, men kampen om EF
medlemsskap av(døres på "grasrota", 
og i kampen mellom "grasrota" og 
MAKTA. Den avgjøres ikke minst av 
antallet aktivister, ikke minst blant 
ungdommen hvor det er alt for få nå, 
av hvor sterke reaksjoner det blir på de 
enkelte tilpasQingsforsøka, og av hvor 
store aksjoner det blir i de viktigste 
"slaga", sånn som når/hvis EF vedtar 
oljedirektivet. Motstanden er brei, men 
enda er ikke forståelsen grunnfesta 
godt nok "i dybden", og ikke manifes
tert i stor nok aktivitet, til at vi kan 
stole på seier i det lange løp. Her ligger 
det store utfordringer for EF-mot
standerne 
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NOTER. 
1 Fra Gerd Junne "Det strukturpolitiske kappløpet mellom de kapitalistiske 

industrilandene", i tidsskriftet Vardøger nr. 17, s.65. 

2 I begrunnelse for ministerrådets vedtak om "det indre marked". 

Her sitert etter Ole Smaadahl: "EF's 5. frihet ... ", s. 26. 

3 S. st., s.27. 

4 25.06.93, sitert etter Runes Skarstein "EF's indre marked - kapitalisme uten 
stat?", Vardøger nr. 20, s. 7. Dette nummeret og denne artikkelen er også 
ellers en viktig kilde for dette heftet. 

5 "Standpunkt" ("Nei til EF"-avisa) har flere artikler om dette bl.a. i 
januarnummeret i 1993. 

6 Norsk tittel: "Europa '92 - realiseringen av det indre marked", Dagens 
Næringslivs forlag. Oversettelsen skal være dårlig og forkorta. 

7 Sitert etter Else Skjønsberg m.fl: "Kvinner og EF', bakpermen, Cappelen 
1993. 

8 Utlegningen av "eurosklerosebegrepet" bygger på Skarsteins. 2-5. Skonhoft 
i Vardøger 20, s. 31 viser til Jan Fagerbergs artikkel "Nedgangen i EF's 
samhandlingsgrad etter 1973: Tre teorier om årsakssammenheng", i tids
skriftet "Internasjonal politikk 48 - hvor han argumenterer mot 
euroskleroseanalysen. Han mener EF's tap av markedsandeler primært 
skyldes Økt industrialisering av Japan og De nyindustrialiserte landa (NIC). 

9 "Mot norske bedrifter har det i alt vært 7 dumpingsaker siden 1970 .... Ikke i noe 
tilfelle er norske bedrifter ilagt anti-dumpingtoll, men i saker om fiskegarn, 
fiberplater, ferro-silisium og silisium-karbid har norske bedrifter måttet 
forplikte seg til å holde minstepriser. I hven fall i noen tilfeller har dette ført 
til tap av markedsandeler."(Nei til EF-'s utredning om virkninger av EØS
avtalen, mai 1991, s. 111 ). 

10 Opplysningene bygger på et foredrag av Winfried Wolf, fra det tyske 
''Vereignigte Sozialistische Partei, holdt på den danske Enhedslistens inter
nasjonale konferanse mot Maastrichtavtaleni København, i april 1993. 
Foredraget et trykt i Enhedslistens "Nyhedsbrev" nr. 25. 

11 Navnet går tilbake på en fransk solbærlikør, som Tyskland forbød import av 
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fordi alkoholprosenten var for lav til at likørbetegnelsen kunne benyttes. 
Frankrike førte saken for EF- domstolen, med seier for eksport~ren. · 

12 Disse to eksemplene er fra Skarstein/Vardøger 20, s.9. Det er henvist til "Der 
Spiegel" 10.04.91. 

13 Else Skjøns berg "Om kvinnerog EF", s. 46. Hun henviser til Sven Skovmands 
"EF' s indre marked." 

14 Fra ~ka "Ny Tid - Norge industrinasjonen som forsvant", s. 79. Hittil har 
forøvrig den offentlige sektoren i Norge vært mer åpen for internasjonale 
anbud enn mange av EF-landa. 

15 Alle sidehenvisninger her er til den norske oversettelsen, som kan bestilles 
gratis på grønn linje. Oversettelsen har vært kritisert for bl.a. å oversette 
målsettinga om en "stadig snevrere union" (dansk overs.) med en "stadig 
nærmere sammenslutning". 

16 S.st., s. 84. 

17 Ved siden av selve avtalen inneholder "Maastrichtdokumentene" en rekke 
protokoller om særskilte spørsmål - og erklæringer som presiserer avtalen. 

18 Artikkel av Peter M.Johansen i Klassekampen den 10. juli 1993. 

19 24. februar 1993. 

20 Avsnittet bygger på et foredrag av Dorothee Piermont, representant i EF
parlamentet, opprinnelig valgt for de grønne i Tyskland. Se ellers note ... 

21 Skuespilleren Jan Hårstad i Klassekampen 25.03.91 - henviser til "Neue 
Arbeiterpresse" nummer 691. 

22 Artikkel av den svenske skribenten Jan Myrdal i Klassekampen for den 3. juli 
1993. 

23 Avsnittet bygger på professor i sosialøkonomi Thore Thonstads artikkel i 
hefte nr. 3 i Nei til EF's skriftserie, "Tollunion, ØMU og EF's 
styringsmuligheter." 

24 For en nærmere bedømmelse av Lomeavtalen se Ole Smaadahl, (se over) og 
.Irene Hoels "EF's og Norges utviklingsbistand i heftet "EF og den tredje 
verden" (Sosialistisk Opplysningsforbund 1993). 

25 Thonstad. 

26 Hovedkilder for avsnittet er Thomas Mathiesens, hefte nr. 7 i Nei til EF's 
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NOTER. 
1 Fra Gerd Junne "Det strukturpolitiske kappløpet mellom de kapitalistiske 

industrilandene", i tidsskriftet Vardøger nr. 17, s.65. 

2 I begrunnelse for ministerrådets vedtak om "det indre marked". 

Her sitert etter Ole Smaadahl: "EF's 5. frihet ... ", s. 26. 

3 S. st., s.27. 
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1993. 
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avtalen, mai 1991, s. 111). 

10 Opplysningene bygger på et foredrag av Winfried Wolf, fra det tyske 
"Vereignigte Sozialistisctie Partei, holdt på den danske Enhedslistens inter
nasjonale konferanse mot Maastrichtavtaleni København, i april 1993. 
Foredraget et trykt i Enhedslistens "Nyhedsbrev" nr. 25. 

11 Navnet går tilbake på en fransk solbærlikør, som Tyskland forbød import av 
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fordi alkoholprosenten var for lav til at likørbetegnelsen kunne benyttes. 
Frankrike førte saken for EF- domstolen, med seier for eksport~ren. · 

12 Disse to eksemplene er fra Skarstein/Vardøger 20, s.9. Det er henvist til "Der 
Spiegel" 10.04.91. 

13 ElseSkjønsberg"OmkvinnerogEF",s.46.HunhenvisertilSvenSkovmands 
"EF's indre marked." 

14 Fra boka "Ny Tid - Norge industrinasjonen som forsvant", s. 79. Hittil har 
forøvrig den offentlige sektoren i Norge vært mer åpen for internasjonale 
anbud enn mange av EF-landa. 

15 Alle sidehenvisninger her er til den norske oversettelsen, som kan bestilles 
gratis på grønn linje. Oversettelsen har vært kritisert for bl.a. å oversette 
målsettinga om en "stadig snevrere union" (dansk overs.) med en "stadig 
nærmere sammenslutning". 

16 S.st., s. 84. 
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1993. 
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skriftserie, "Den europeiske festning? Om politisamarbeidet i EF, Og Marte 
Rystes og Kaia Storviks "Norge og EF styrker kontrollen", utgitt av RØd 
Ungdom. 

27 Skjønsberg s. 143, s. 147. 

28 For en nærmere gjennomgang av hva ulike tilknytningsformer til EF får å si 
for "styringsmulighetene i Norge - se f.eks. nr. 2 og 3. Nr. 2 er skrevet av 
TorsteinEckhoff og hartittelen: "Forskjellerog likhetermellom EØS og EF
medlemskap. Nr.3, se tidligere note 

29 Et par viktige spørsmål er ikke tatt opp her: 1) Norge er ikke bare en del av 
den rike verden, men staten/''næringslivet" er/opptrer sjøl som økonomisk 
imperialist. Se f.eks. Peder Marti.n Lysestøl i studieboka "Imperialisme", 
Studietjenester 1988. (Redaktør: Jørn Magdahl), 2) Selvfølgelig fins det 
"gråsonerhvor det ikke er lett å fastslå hva som er"forsvarav sjølråderetten" 
og hva som er "sjåvinisme", f.eks. kan det gjelde når arbeidere slåss for 
statlige støtteordninger for å redde arbeidsplasser ved internasjonal overpro
duksjon. Det er viktig at arbeidere i forskjellige land forsøker ikke å komme 
i situasjonen "den enes brØd den andres dØd." 

30 Vi tar selvfølgelig et forbehold for retningen i de typene internasjonalt 
samarbeid, som i dag domineres av borgerlige politikere. I boka "Supermar
ked eller felles framtid", Cappelen 1991, er det gitt en systematisk oversikt 
over internasjonalt miljøsamarbeid. 

31 Tony Benns forslag er bl.a. gjengitt i "Enhedslistens Nyhedsbrev" nr. 23. 

32 Konsekvenser for arbeiderne i en rekke forskjellige bransjer er tatt opp i det 
utmerka "Nei til EF' -heftet "EØS-avtalen - virlrninger for fagbevegelsen", 
fra september 1992. 

33 Talla er de som blir brukt av Nei til EF, jfr. Eckhoff i "skriftserie" nr 2, og 
"Nei tilEF'informerer08.07.93. I skriftserien fins detogsåetegethefte om 
jordbruk. Else Skjønsberg bruker de samme talla, s. 71, med henvisning til 
Statistisk Sentralbyrå og Dagbladet 30.9.92. Tilhengernes argument er at 
GA TT mm. uansett vil presse jordbrukspolitikken i samme retning (selvføl
gelig ikke i same grad). 

34 Hovedkilde Else Skjønsberg, se over 

- 35 "Ny Tid" 02.07.93. 
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