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FORORD 
"I hele Europa er det stor folkelig motstand mot unionsplanene fra 
Maastricht. Motstandsbevegelsen i Norge er likevel unik. NEI-sida 
har gjennom flere år hatt et soleklart overtak på meningsmålingene. 
"Nei til EU" har 130 000 medlemmer, og er større enn det største 
partiet. NEI-fronten har stor politisk bredde, men står sammen om 
retten til nasjonal politisk styring - sjølråderetten. Kampen har brodd 
mot de multinasjonale selskapene og mot fjernstyring fra Brussel, 
samtidig som NEI-sida tar avstand fra ethvert samkvem med 
sjåvinstiske og rasistiske krefter. 

NEI-sida består av et fruktbart mangfold av interesser og meninger. 
I NEI-koret har RV sin særegne stemme. Hensikten med dette 
heftet er å tydeliggjøre denne, altså å begrunne vårt NEI til både 
EØS og EU. Mange av argumentene og eksemplene i dette heftet 
er nok felles for NEI-fronten, men i heihetsanalysen ligger en 
begrunnelse for at det også i EU-kampen, og ikke minst der, trengs 
et alternativ på "ytterste venstre fløy." 

Slik het det da "Fra indre marked til felles hær - RV's NEI" forelå 
første gangen før valget i 1993. Jeg synes erfaringene har vist at 
resonnementene i heftet holder godt, og at "RV -ste~en i NEI
koret" med fordel kan gjøres enda kraftigere. Særlig blant ungdom 
har det vist seg at mange er lydhøre, og bør bli tilbudt heftet. 
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Andreutgaven er ajourført i forhold til en del viktige endringer i 
situasjonen: EF er blitt til EU. EØS-avtalen har trådt i kraft. 
Regjeringa har skrevet under en forhandlingsavtale. Folke
avstemningsdatoen er forlengst fastsatt til den 28. november. JA
sida satser alt på ett kort: Svensk JA 14 dager før avstemninga i 
Norge skal snu den norske opinionen. Enorme ressurser skal settes 
inn i innspurten. 

Argumentasjon og dokumentasjon er også på en del andre punkter 
noe supplert, slik at 2. utgaven er blitt utvida med mer enn 50% 

August 1994 
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I. HVA EU 
VIRK IG ER 

Frihet for kapitalen--
EU er først og sist en sammenslutning 
av kaptitalistiske stater i det rike 
Vest-Europa. Det rette navnet var 
opprinnelig "Det europeiske felles
marked" (EEC), og Romatraktaten 
(1957) var "grunnloven" for dette 
markedssamarbeidet. Sentralt i Roma
traktaten står prinsippet om de fire 
"friheter": Fri flyt av varer, kapital, 

-dl Internasjonal 
e~.-usjon 
Kapitalen vokser ut over 
statsgrensene (ekspanderer) og støter 
mot interessene til konkurrenter som 
har utgangspunkt i andre stater. 
Statsapparatene i de kapitalistiske 
landa legger forholda til rette for "sin 
egen" eksportkapital. Behovet for å 
hevde seg i det økonomiske kappløpet 
med de andre kapitalistiske "sentra
ene", USA og Japan, er hoved
drivkraft i utviklinga av EU. Hvor mye 
det virkelig er som står på spill 
kommer tydelig fram i en uttalelse fra 
Hans Dietti.ch Genscher, som var tysk 
utenriksminister, gjennom 16 år: 
"Verden drives i dag framover mot en 

tjenester og arbeidskraft. Dette er · 
friheter for storkapitalens fortsatte 
vekst, forretningsfriheter som noen 
velger å kalle dem. Tilrettelegging for 
en stadig roer reindyrka markeds
kapitalisme er det ene bærebjelken i 
EU-samarbeidet. Den andre er det vi 
under vil kalle imperialisme. Mellom 
disse to er det en nær sammenheng. 

ny tidsalder av gigantisk kappløp 
mellom to land, USA og Japan. Vi 
drives inn i det høyteknologiske 
informasjonssamfunnets 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 industri
elle revolusjon", som utgår fra USA 
og Japan. To avanserte teknologier 
står her i sentrum: mikroelektronikk/ 
optoelektronikk og 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 EU-kommisjonen Lord 
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Cockfield hadde klare meldinger oin 
hva som skal til for å hindre at EU 
blir taperen: "Fellesskapet vil stadig 
tape... overfor sine hoved
konkurrenter USA og Japan, hvis 
det ikke lykkes med å utnytte det 
potensialet, som ligger i et enhetlig 
marked av de 12 medlemsstatene. "2 

Her understrekes poenget vårt med 

llllperlallsllle 
"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 
utenrikspolitikk, men som en 
nødvendig følge av, eller bestandel i, 
moderne kapitalisme. Moderne 
storselskap er multinasjonale. 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 opprettholde 
en internasjonal arbeidsdeling hvor 
"Sør" leverer billige råvarer til videre
foredling 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 I-land, gjennom forverring i 
bytteforholdet på råvarer i forhold til 

8 

at det er en nær sammenheng mellom 
"mer marked" inrtad - og de klare 
imperialistiske ambisjonene utad: Som 
det heter i "hvitboka" til EU, om "det 
indre marked", er målet at Europa 
"igjen må innta en ledende rolle i 
verden"3

, en lederrolle som forrige 
gang hvilte på kolo~imakt. 

industrivarer, i betaling på gjeld og i 
tilbakeført profitt. Pengestrømmen 
den andre veien, i form av U-hjelp, 
nye banklån og investeringer, var bare 
litt over 1/5 av dette. 

Kapitalistiske storkonsern kappes om 
de samme markedene, råvarene og 
investeringsobjektene. Statsapparat
ene er med å drive fram denne konkur
ransen. Her ligger kilden til konflikter 
mellom statene, og i ytterste kon
sekvens til storkrig. Hvert av EU
landa er for svake til å greie seg i 
konkurransen med USA, Japan, og 
de voksende økonomiene i Øst-Asia. 
Derfor overvinner de gamle mot
setninger seg imellom - og forsøker å 
få til en utviklingfra fellesmarked til 
superstat. Men både fordi det fortsatt 
fins viktige interessemotsetninger 
mellom dem, og fordi det er mye 
folkelig motstand i hvert av landa, 
sånn som mot Maastrichttraktaten, så 
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har utviklinga av samarbeidet gått i 
rykk og napp. Slik vil det fortsatt 
· være, sjøl om vi her legger hovedvekta 
på ambisjonene om å gjøre EU til en 
superstat. 

RV ser pd EU som kapitalistisk og 
imperialistisk - og bygger motstand
en sin pd det. Derfor endres heller 
ikke partiets holdning til EU, sjøl om 
EU skullefdflere medlemmer.4 

9 www.pdf-arkivet.no (2020)



·2. EUs -INDRE 
MARKED 

En 11U1rkeds~ltallstlsk 
"revolusjon" 
Fra 31. desember 1992 er de fire 
frihetene langt på vei realisert i 
praksis. I begrunnelsen for EU's indre 
marked ligger også begrunnelsen for 
EU i det hele tatt. Som det heter i den 
erkekonservative avisa Ziiricher 

Drevet fra.la av 
starkapltallsdsk lobby 
At "det indre marked 1992" 
innebærerer en voldsom maktfor
skyvning i bedriftsherrenes favør, er 
ikke overraskende når vi veit hvordan 
dette prosjektet blei drevet fram: I 
1983 danna en del c;1.v av de mektigste 
vest-europeiske direktørene "Europ
ean Round Table of Industrial
ists"(ERT)6. Den første lederen var 
Volvosjefen Pehr Gyllenhammar, 
seinere fulgte konserndirektør i 
Phillips, Wisse Decker. Norsk blant 
de 46 medlemmene fra 23 land, var 
først Hydrodirektør Torkild Aakvig, 
nå Statoilsjef Per Norvik. 
"Det indre marked" var et be-

10 

Zeitung: "Programmet for det indre 
marked dreier seg om en øvelse i 
deregulering av største omfang, så å 
si en markedsøkonomisk revo
lusjon ... . en maktforskyvning i be
driftsherrenes favør. "5 

stillingsverk fra ERT. Førsteutkastet 
til det som med svært små endringer 
blei adoptert som "EF's hvitbok" blei 
skrevet av overnevnte Wisse Decker. 
Selve "hvitboka" blei ført i pennen av 
forhenværende generaldirektør i 
farmasikjeden 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" begrunnelse 
for "prosjektet" er gitt av Paolo 
Cecchini og hans 18 mann store 
stab. De har intervjua 11 000 
bedriftsledere, stort sett MENN, og 
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på det grunnlaget laga en 6000 siders 
stor rapport7. Det skulle ikke være noe 
tvil om hvilke klasseinteresser som 

Norge dlslu-"8 
gjenno• EØS 
EØS-avtalen har gjort Norge fullt og 
helt, med "hud og hår" tilslutta EU's 
indre marked. Sjøl om Norge ikke har 
har noen innflytelse på utarbeidelsen 
av "lover og regler" for dette 
markedet, vil de være helt bindende 
for "oss". 20 000 sider "EU-regler" 
er innarbeida i norsk rett, over 100 
viktige norske lover er endra i tråd 
med avtalen, minst 250 nye direktiver 
som vil inngå i avtalen var kommet til 
fra stortingsbehandling av avtalen i 
november 1992 til ny behandling april 
1993, og ytterligere ca. 400 lå i "EØS 
2"-pakka som Stortinget fikk til 
"behandling" våren 1994. I en tale til 
EU-parlamentet i 1988 sa EU
k~mmisjonens formann, den 

~ose: 
"Elii-oslderose""' 
Etter 1957 gikk det stort sett greit å 
gjennomføre tollfrihet på .vare
handelen mellom EU-landa. På andre 
områder var det derimot lenge langt 
mellom Romatraktatens ord om "fri 
flyt" og praksis. 

Fra midten av 1970-åra til midten av 
80-åra var stagnasjonstendensene i 
økonomien i EU-området mer alvorlig 

ligger til grunn for ''det indre marked". 

franske "sosialisten", Jacques 
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 EU og ikke -fra de lovgivende 
forsamlinger."8 Langt på vei vil dette 
også gjelde EØS-medlemmene. 
Til sammen vil EØS utgjøre verdens 
største marked med 370 millioner 
mennesker som årlig bytter varer og 
tjenester for 5 400 milliarder dollar 
(sum BNP). Tilsvarende i USA og 
Japan er henholdsvis 4 900 milliarder 
~ og 1 900 milliarder dollar. Men USA 
har svart med å lage NAFTA sammen 
med Canada og Mexico. 

enn i resten av den industrialiserte 
verden. Investeringene sank, den 
totale sysselsettinga gikk ned, 
arbeidsløsheten steig, handelen 
mellom EU-landa internt gikk ned i 
forhold til handelen med 3. land. EU- · 
kommisjonens diagnose var det ·den 
kalte for "institusjonell sklerose", eller 
eurosklerose, somdet het i kortform. 
Sjøl om tollmurene var vekk, var 
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handelen mellom EU-landa hemma av 
"fysiske og institusjonelle stivheter og 
blokkeringer" - pga. statlige mono
poler, sterke fagforeninger, for lite 
tilpasningsdyktige bedrifter mente 
EU-kommisjonen. Svaret på disse 
problemene var å gjennomføre de fire 
frihetene i praksis gjennom "prosjekt 
indre marked", som skulle bli 
virkelighet innen 1/1-93. Cecchinirap
porten utdyper kritikken av "euro
sklerosen". Det var bl.a. nødvendig å: 
- Harmonisere (få til like) tekniske 
standarder - og produktnormer på alt 

fra legemidler til bygningsmaterialer, 
fra oppskrifter på halspastiller og 
syltetøy til sikkerhetsregler for bil. 
- Fjerne grensekontrollene mellom 
EU-landa 
- Åpne offentlig sektor for anbud i hele 
EU-området, både ved_ større innkjøp 
og ved utbyggingsprosjekter. 
- Fjerne all valutakontroll. 
- Fjerne all etableringsregulering på 

· tjenestemarkedet (f.eks. i bank, 
forsikring, transport). 
- Samordne moms- og avgiftsnivået. 

HVORFOR VIL 
''NIERINGSLIVET'' INN? 
Bar "illarkedsadpn,F 
Frihandelsavtalen, som gjaldt fram til 
EØS-medlemskapet, ga norsk 
næringsliv tollfri adgang til EU's indre 
marked. Derfor er det påfallende at 
nettopp argumentet om "markeds
adgang" er en hyppig forekommende 
JA-gjenganger i debatten. Nå hender 
det riktignok at dette argumentet 
brukes litt mer "raffinert". Da heter 
det at Norge vil bli utsatt for flere 
dumpinganklager fra EU om vi blir 
stående utafor, og at vi trenger EU
støtte mot liknende anklager fra USA. 

12 

Det er imidlertid svært få eksempler 
på at dumpinganklager mot Norge har 
ført fram, og det som har vært av 
''ondsinnede anklager" er ingen god 
grunn til å la seg presse inn i allianse 
med noen av dem som har framsatt • 
dem. 1° Forøvrig er det riktig at mens 
"fritt marked" er det offisielle 
evangelium i EU, 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. 
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Medleaskap t(I 
Innenriks ltru.ll 
RV vil påstå at det er helt andre 
grunner enn behovet for markeds
adgang, til at de store næringsdriv
ende trenger medlemskap i EØS og 
EU. Medlemskap vil derimot presse 
økonomi og politikk i Norge enda mer 
inn i et spor som de ser seg tjent med. 
Miljø- og h~lsestandard vil ikke bli satt 
så høyt at det ødelegger "konkur
ranseevnen". Overføringer, f.eks. 
sosiale ytelser, må ned, "fri flyt" kan 

gjøre arbeidskrafta billigere. Ingen 
konsesjonsregler vil kunne stå i veien 
for å selge ut bedrifter når det lønner 
s~g. Kapitalen flytter ut, men de 
faglige rettighetene følger ikke med. 
"Det indre marked" innebærer en om
fordeling fra økologi til økonomi, og 
fra de mange til de få. Vi skal her se 
kort på noen temaer som.kan under
bygge dette. 

'7EKST ... 
I MILJØPROBLEMENE 

Vekst.,_ 
overordna lllål 
JA-sidahar tatt tak i det sjølinnlysende 
riktige i at forurensing ikke følger 
landegrenser, og har brukt dette til å 
propagandere for det overnasjonale 
EU-samarbeidet. Men JA-sida hopper 
bukk over at drivkrafta i dette 
samarbeidet nettopp er å legge enda 
bedre til rette for økonomiske vekst. 

Den erkjenner ikke at økologisk 
bærekraftig utvikling vil kreve at mer 
av produksjonen foregår i mindre og 

• mer sjølforsynte enheter. 

I Romatraktaten, artikkel 2, heter det: 
"Målet er en uavbrutt og balansert 

økonomisk vekst." EU tar altså sikte 
på å styrke det som er det viktigste 
grunnlaget for miljøproblemene. 
"Prosjekt indre marked" har også hatt 
større økonomisk vekst som den åpent 
uttalte målsetting. Den forventa 
vekstvirkningen (engangs- eller 
korttidseffekten) har t.o.m. vært 
tallfesta til gjennomsnittlig minst 4,5% 
på BNP. 

Nå har ikke disse vekstratene slått til 
i praksis. Tvert om: I 1993 utvikla de 
økonomiske problemene i de 
europeiske økonomiene seg til det 
verre, mednedgang i BNP. "Prosjekt · 
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indre marked" vil likevel øke veksten 
i miljøproblemene. Bl.a. som følge av 
en omfattende plan for veiutbygging 

Glgantiflk velutbygging. 
Økonomisk skal det lønne seg å frakte 
mer gods over lengre avstander, 
istedenfor å produsere nærmere 
bruksstedet - noe som miljømessig 
ville vært langt å foretrekke. Det blir 
lagt til rette for "just in time" -

· prinsippet. Næringslivet skal få hva 
det trenger når det trenger det, og 
ikke slite med store utgifter til 
lagerhold. Også i "fysisk" forstand 
skal EU/EØS bli ett marked. Den 
private og kommersielle transporten 
på veiene vil øke med minst 30%, 
tungtransporten med 30-50% sier 
beregningene. 

De ledende kapitalister i "European 
Round Table ofindustrialists", har 
utvikla en teori om Europas "missing 
link". 
Ut fra noe som må være en 
"tankegang" om at naturen følger 
vareøkonomiens behov, har de 
foreslått en storstilt plan for å fylle 
dette manglende leddet11

: 

1. Nye motorveier over den iberiske 
halvøy, særlig Pyreneene. 
2. Gjenskaping av en plan om en 

14 

som skal gjøre det indre markedet mer 
reelt. 

tunnel under den engelske kanal, fra 
Folkstone til Calais. 
3. Tre eller fire enorme tunneler 
gjennom Alpene i Sveits og Nord
Italia. Drømmen er bl.a. å bore den 
lengste tunnelen i verden. I EØS
forhandlingene med Sveits gikk den 
viktigste konflikten nettopp på at EU 
ville presse gjennom fri trailer-transitt 
i Alpene. 
4. En ny effektiv fergeforbindelse 
Albania-Italia, og motorvei Albania
Hellas, bl.a for å omgå de problemene 
som er skapt av krigen i Jugoslavia. 
5. Scan Linkprosjektet som skal gi en 
rett motorvei i fire og seks felt 
gjennom Sverige, og veiforbindelse 
mellom Sverige og Danmark, og 
mellom øyene i Danmark. Det er også 
i dette perspektivet vi bør vi også se 
noen avde gigantiske veiutbyggings
planene i Norge, ikke minst 
utbygginga av E 18 gjennom Vestfold 
-og Drøbakbrua over Oslofjorden. 
Det hjelper øyensynlig lite å minne om . 
at økende drivhuseffekt er miljø
problem nr. l ,_ og at veitrafikken står 
for ca. 23% av utslippet i Norge. 
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HABMOIUSEIUNG 
NEDOVER 
RV mener selvfølgelig ikke at alt er 
bra i Norge og dårlig i EU-landa. Men 
dynamikken i "det indre marked" 
virker til en "harmonisering nedover". 
Dette er ikke noe å la seg overraske 
av, det er denne harmoniseringen som 
skal gi bedre konkurranseevne. Som 
Kommisjonens første president Walter 

MIijø 
I EU praktiseres det såkalte Cassis 
de Dijonprinsippet13 etter en dom i 
EU-domstolen i 1979. Det innebærer 
at et produkt som er godkjent i ett 
EU-land også skal kunne 
markedsføres og selges i alle de andre 
EU-landa. I teorien kan det gjøres 
unntak av nødvendige helse- eller 
miljøgrunner. •Men de fleste saker som 
er reist på dette grunnlaget er tapt. 
Det gjelder f.eks. alle saker om 
matvarer, på ett unn_tak 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 .totalforbød det 
dioksinholdige stoffet pentaklorin 
(PCP), som bl.a. blir brukt til 
impregnering av tre. Årsaken var at 
20 000 mennesker hadde fått påvist 
helseskader. Likevel bestemte EU's · 

Hallstein sa ved 10-årsjubileet: 
"Fellesmarkedet tjener den 
europeiske industrien som basis og 
eksersisplass for dens inter
nasjonale konkurransekraft."12 

Tiltak for å motvirke følgene av 
"harmonisering nedover" blir sjelden 
annet enn lappverk. De går på 
symptomer, ikke årsaker. 

ministerråd (i 1991) at begrensa bruk 
skulle være tillatt i samtlige medlems
land. Dette stadfesta EU-domstolen i 
en dom våren 1994. I følge repre
sentanter for den norske regjeringa sa 
ikke det noe om miljøvernets (svake) 
stilling i EU, men bare om strenge 
krav .til forberedelse og dokument
asjon i saker som skal føres for dom
stolen. 

EU's forskrifter om plantervernmidler 
fra 1990, bygger konsekvent på Cassis 
de Dijonprinsippet. De er så "liberale" 
skriver "Der Spiegel" "at nesten alt 

· er tillatt". For stoffer som er godkjent 
i ett eneste EU-land er det "uansett 
hvor giftige de er" satt en frist på 10 
år før de kan fjernes fra EU
markedet. 14 

EU tillater heller ikke merking av mer 
enn 50 av de 250 stoffer som en mener 
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kan være kreftframkallende. 
Danskene har ikke fått lov til å sette 
påtegnelsen "sundhetsskadelig ved 
lengre tids påvirkning" på 14 
løsemiddelstoffer, som de mener kan 
føre til hjerneskader. Norge må 
etterhvert tillate "matsminke" og en 
rekke andre tilsetningsstoff er i mat. 

Sosial vell~ 
- "Det indre marked" skulle føre til 
mindre arbeidsløshet, het det, men det 
var uklart hvor lang tid dette skulle 
ta. 20 millioner i EU er arbeidsløse. 
Enda så ille situasjonen er i Norge, så 
er andelen ledige dobbelt så høy i EU. 
Mer om dette seinere. 
Det er ingen enkel årsakssammenheng 
mellom det indre marked og den 
stigende ledigheten i EU. Men det har 
vært et hovedpoeng med hele 
prosjektet at storkonsernene i EU skal 
bli enda større for å greie seg i 
konkurransen . med de japanske og 
amerikanske gigantene. De arbeids
plassene som går tapt i den minst 
konkurransedyktige industrien blir 
ikke kompensert i den som greier seg 
best. En undersøkelse vinteren 1993 
viste at de 100 største selskapene 
hadde planer om å skjære ned arbeids
stokken med 7%. En årsak til dette 
kan være at det blir investert i ny 
teknologi som erstatter enda flere 
jobber. 

16 

På en del områder har EU innf Ørt 
minimumsmiljøkrav. På noen områder 
er de strengere enn i Norge, på flere 
er de svakere, og dessuten dårligere 
fulgt opp. Danmark har ikke fått . 
gjennomslag for det viktige kravet om 
CO 2-avgift. 

- Den sterke arbeidsløsheten vil øke 
faren f9r "sosial dumping". 
Med sosial dumping menes at 
arbeidskraft fra andre land brukes til 
å underby eller presse ned de rådende 
lønns- og arbeidsforholda i et land. I 
EØS og EU kan en til en viss grad 
sikre seg mot sosial dumping ved å 
lovfeste at utenlandske arbeidere skal 
jobbe på de betingelsene som gjelder , 
i "vertslandet", men større tilgang av 
arbeidskraft vil uansett presse ned 
nivået på lønn og forverre 
arbeidsforhold. For arbeid av inntil tre 
måneders varighet, kan arbeidsgiverne 
ta med arbeidskraft på hjemlandets 
betingelser. 

- EU-kommisjonen behandler 
arbeidsløsheten i hvitboka "Vekst, 
konkurranseevne og sysselsetting -
utfordringer og veier inn i det 21. 
århundret." Etter at denne var vedtatt 
av EU's råd (stats- og regjerings
sjefene) i noe moderert form, er den 
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blitt brukt av Arbeiderpartiregjeringa 
til å hevde at EU nå tar arbeids
løsheten virkelig på alvor, nærmest 
som "jobb nr. l ". Men denne 
''hvitboka" peker klart mot en "ameri
kansk løsning" på arbeidsløshets
problemet. Det skal bli mulig for flere 
å få arbeid - om de vil være mer 
fleksible mht. arbeidstidsbestemmel
ser, lønnsnivå etc. Fattig~ommen 
øker. 

- Det indre marked sikrer altså 
arbeidsgiverne rett til fri flyt av kapital 
og arbeidskraft, men ikke noen til
svarende rett for de fagorganiserte 
arbeiderne til å inngå tariffavtaler på 
tvers av landegrensene. Heller ikke 
for arbeidere i samme konsern. 
Arbeidsgiverne får større styrke til å 
presse ned lønns- og _arbeidsbeting
elsene. 

Ved oppkjøp beholder arbeidstakerne 
i Danmark og andre EU-land indi
viduelle rettigheter, men ikke 
rettigheter som er oppnådd gjennom 
kollektive tariffavtaler. Dette er fast
satt av EU-domstolen. 

- Den nordiske velferdsstaten bygger 
på et offentlig finansiert trygdesystem, 
hvor mange av rettighetene er knytta 
til at en bor i Norge. De er universelle 
- og gjelder uavhengig av yrke og 

betalingsevne. De fleste EU-land har 
forsikringsbaserte trygdeordninger, 

·. hvor en enten må må forsikre seg 
privat, eller hvor det er arbeidsgiverne 
som betaler trygdepremier for sine 
ansatte. Dette er særlig ugunstig for 
de mange kvinnene som står helt 
utafor arbeidsmarkedet, og som på 
denne måten blir ( enda mer) avhengig 
av en "forsørger". Mer om dette 
seinere i heftet. 

Inntektsgrunnlaget for de nordiske 
velferdssaterie er skatt og avgifter. Det 
indre marked forutsetter skatte- og 
avgiftsharmonisering. Det er påstått 
at Danmark derfor må skjære ned de 
offentlige utgiftene med 40 milliarder 
kroner, dvs. 20%.15 Akkurat dette som 
er knytta til nedbygginga av 
grensekontrollen mellom EU-landa, er 
den eneste delen av "det indre 
marked" som ikke er en del av EØS
avtalen. For Norge er det her altså 
forskjell på EU-medlemskap og EØS. 
Men lavere avgifter i andre europeiske 
land, særlig nabolanda, vil tvinge 
gjennom en viss harmonisering også 
med EØS. Hvis Norge blir fullt 
medlem av EU, vil nettokontin
genten etter overgangs-perioden på 
fire år, bli 6,5 milliarder kr. I tillegg 
kommer reduksjoner på avgifter som 
må vekk (investeringsavgift, alkohol-

. avgifter mm.) på lO_milliarder kr. pr. 
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mm.) på 10 milliarder kr. pr. år, 
tilsammen altså en underdekning i 
forhold til nåværende budsjetter 
med 16,5 milliarder kroner! 16 

Nedbygging av finansierings
grunnlaget for velferdsstaten, vil på 
den ene sida føre til privatisering og 
flere forsikringsordninger, og på den 
annen side til større sosiale forskjeller. 

- Ifølge norsk legemiddellov kan en 
avvise en søknad på grunnlag av 
manglende medisinsk behov for 
preparatet. Dette har gjort at det er et 
relativt lite antall preparater på det 
norske markedet. I det indre marked 
må denne bestemmelsen oppheves. 
Norge vil få svært mange flere, og 
overlappende preparater. Det vil være · 

fare for mer feilbruk, og behov for mer 
kontroll. 

Sverige og Finland måtte under 
forhandlingene gi opp import- og 
engrosmonopolet på vin og brennevin, 
for å komme overens med reglene for 
"det indre marked." Alt tyder på at 
Norge blir dømt til det samme. Sjøl 
om vinmonopolutsalga kan fortsette, 
vil dette presse fram priser - og 
tilgjengelighet, som representerer et 
bruddmed den viktige stillingen Polet 
har hatt i den forebyggende helse
politikken. Ved fullt medlemskap 
kommer også den "friere flyten" av 
narkotika som kan ligge i bortfallet 
av grensekontrollen. 

OFFENTLIG SEKTOR: 
ET FRISTENDE 

EØSIEIJ-anhod 
Viseadministrerende direktør i Nær
ingslivets Hovedorganiasjon, Terje 
Osmundsen har sagt om "prosjekt 
indre marked": "For næringslivet er 
utvilsomt utsiktene til åpen konkur
ranse om leveranser til offentlig sektor 
et av de mest spennende elementer i 
1992-prosjektet. Man regner med at 
offentlige innkjøp representerer 
femten prosent av EU-landenes brutto 

18 

nasjonalprodukt, men bare to-tre 
prosent av dette markedet dekkes ved 
leveranser fra andre land. Et av 
resultatene er at vi i Europa, sam
menliknet med USA og Japan, har et 
relativt stort antall forskjellige 
teknologier og leverandører innafor 
områder som jernbane, militærutstyr, 
telekorn, energiteknologi m.m. I dag 
er de nasjonale markedene blitt for 
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små for bedriftene." Osmundsen 
kritiserer "at man (i dag) nesten alltid 
foretrekker lokale leverandører selv 
om disse ikke er de mest konkurranse
dyktige. "17 

Offentlige anbud på anleggsarbeid 
verdt mer enn ca. 38 mill. kr - og 
offentlige innkjøp på mer enn ca. 1,5 
mill. kr. i kommunal og fylkeskom
munal sektor, og ca. 1 mill. kr i statlig 
sektor, skal utlyses i hele EØS-om
rådet. I mange tilfelle vil det være sunt 
med mer konkurranse overfor 
offentlig sektor, særlig for å unngå 
kameraderi eller korrupsjon. Men som 
Osmunden sjøl er inne på: Her er det 
storkapital som vil styrkes på be
kostning av lokalt næringsliv, enten 
det er i det ene eller det andre landet. 
I tillegg vil utlysning i hele EU/EØS
området føre til betydelige 

forsinkelser i forhold til dagens 
praksis. 

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

"Det indre marked" bygger p/J, 
reindyrka markedskapitalistiske 
prinsipper. EØS-medlemskapet gjør 
at alle bestemmelser for dette 
markedet ogsd skal gjelde Norge. 
Dette fører til en omfordeling hvor 
storkapitalens interesser /dr gjen
nomslag pd bekostning av miljøet og 
den sosial velferden til store grupper. 
Det er derfor RV sMss sd hardt mot 
EØS-medlemskapet og alle de EU-

. direktivene Norge blir pdlagt som 
følge av dette. 
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3. MAASTRICHT
. TRAKTATEN OG 

UNIONEN-
Traktaten om "Den europeiske 
union"18, blei undertegna i den 
nederlandske byen Maastricht den 7. 
februar 1992. Unionstraktaten er bygd 
på tre "søyler". Den første søylen 
dreier seg om de nye områdene for 
EU-samarbeidet. Det viktigste her er 

_ de nøyaktige planene om "Den øko
nomiske og monetære union"(ØMU). 
Den andre søylen er de forpliktende 
formuleringene om en gradvis 
utvikling henimot en utenriks-, sikker
hetspolitisk og militær union. Den 

tredje søylen dreier seg om 
målsetninger på en rekke juridiske og 
"innenriksp·olitiske" felt, spesielt 
politi- og asylsamarbeid. 

Den første søylen er en oppfølging av 
det indre marked og tar ytterligere 
sikte på å lovbestemme og 
institusjonalisere markedskapital
ismen og en markedskapitalistisk 
politikk. Den andre peker i retning 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 
økonomisk politikk. Den ene er 
keynesianismen (eller statsinter-
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vensjonismen) hvor staten har brukt 
finans- og budsjettpolitikken aktivt for 
å motvirke nedgangskonjunkturer. 
Denne politikken har riktignok ikke 
greid å løse de grunnleggende prob-
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lemene i den kapitalistiske øko
nomien. 

Det var f.eks. verdenskrigen som 
"løste" krisa fra 30-åra. Men den har 
i perioder vist seg å kunne påvirke 
størrelsen på arbeidsløsheten. Spesielt 

li. valfflserlngskrav 
Pga. av tilbakeslaga for det europeiske 
valutasamarbeidet, er det mange som 
tviler på at EU greier å holde 
timeplanen for ØMU, men 
tankegangen og ambisjonene ligger 
fast. 

Seinest den 31. desember 1996 skal 
EU bedømme om flertallet av 
medlemsstatene er kvalifisert til å 
være med i den 3. fasen i ØMU. 
Seinest 1. januar 1999 skal de kvali
fiserte statene innlede denne fasen. 
Kvalifiseringskrava, de såkalte kon
vergenskrava, er: 
- De offentlige underskudd skal ikke 
være over 3% av BNP. 
- Offentlig gjeld skal ikke overstige 
60% av BNP. (I Norge var gjelda i 
1993 på 43,5 %, mens den var på 

Felles pris, bank 
og •ynt . 
Innholdet i den 3. fasen av ØMU er 
foruten målet om (1) prisstabilitet, 
(2) en felles europeisk sentralbank, 
som skal være fullstendig uavhengig 

er dette mulig i Norge nå - hvor de 
store oljeressursene gir en sterk stats
økonomi med forholdsvis stor handle
frihet . I ØMU blir denne politikken 
forbudt. Målet er prisstabilitet, "jobb 
nr. 1" er absolutt ikke lavere arbeids
løshet. 

132,2% i Belgia, 106,8% i Italia, 
106,7% i Hellas.) 
- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
pristigning høyere enn 1,5% over 
gjennomsnittet for de tre medlems
statene med lavest prisvekst. 
- Ingen av medlemsstatene skal ha en 
rentefot høyere enn 2% over 
gjennomsnittet for de medlemsstatene . 
med best prisstabilitet. 
I dag er det i høyden et par EU-land 
pluss Norge som er kvalifisert. For de 
· andre er det. bare mulig å kvalifisere 
seg gjennom en knallhard ned
skjæringspolitikk, som vil skape 
større ulikhet og mer fattigdom. Dette 
kan best sammenliknes med den 
politikken som den rike verden hittil 
har pressa på fattige befolkninger i den 
3. verden. 

av politiske kontroll fra 
medlemsstatene - og at (3) den felles 
valutaen ECU, erstatter de nasjonale 
myntenhetene i daglig bruk. 
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De to første fasene i ØMU er 
forberedende. I den første fasen som 
skulle være avslutta innen 1. januar 
1994, inngår (A) "prosjekt indre 
marked" og (B) utforming av ei 
melding om hvordan EU-statene 
utvikler seg i forhold til målsetninga 
om prisstabilitet. 

F~hY!" · 
808laldemokratlsk 
tdlonoadsk politikk 
I et større intervju i "Aftenposten" den 
4. april 1993, begrunna daværende 
handelsminister, nåværende utenriks
minister, Bjørn Tore Gcxlal at han som 
"NEI-mann" i 1972, var blitt "JA
mann" nå. Han sier: "Dersom det også 
i dag hadde vært slik at EU
samarbeidet skulle basere seg på . 
Roma-traktaten, punktum, så ville jeg 
vært imot." Godals argument er at 
Maastrichtavtalen "er et rammeverk 
for mer politisk styring. Roma
traktaten var til 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 
eller regulering, den som NHO's Terje 
Osmundsen har sammenfatta i 
overskriften ''med lov skal marked 
bygges". 19 Dvs. at en forbyr nasjonale 
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I den andre fasen skal "Det økonomisk 
pengepolitiske institutt." opprettes for 
å forberede (a) opprettelsen av 
sentralbank og (b) felles valuta, og for 
å _( c) kontrollere hvordan økonomien 
og den økonomiske politikken i 
medlemsstatene utvikler seg. 

bestemmelser som sikrer råderett over 
naturressurser som olje og kraft osv. 
Eller sagt på en annen måte: Det 
bygges opp et omfattende byråkrati 
og regelverk for å påse harmoniser
ing. T.o.m. for størrelsen på kondomet 
eller krumningsgraden på agurker fins 
det felles regler. Sånn sett er det ingen 
motsetning mellom økonomisk 
liberalisme og detaljregulering. 
Maastrichtavtalens bestemmelser om 
den økonomiske og monetære union 
er en vide ref øring, ikke et brudd med 
Romatraktaten og "det indre 
marked". Når ett krav til de statene 
som vil delta i ØMU, er at de avstår 
fra å bruke en ekspansiv budsjett
politikk for å få ned arbeidsløsheten, 
er det et krav om at de avstår fra 
sosialdemokratisk styring. Det er lite 
redelig å "selge" Maastricht som et 
slags sosialdemokratisk byggverk, når 
den faktisk forbyr det de fleste vil 
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oppfatte som sosialdemokratisk 
økonomisk politikk. 

Maastrichttraktaten fastlegger 
detaljerte prosedyrer for hvordan 
Kommisjonen skal kontrollere at 
medlemstatene overholder kon
vergenskrava. Om kontroll av 
budsjettundersjuddet i artikkel 104 C 
( den norske oversettelsen s. 31) heter 
at Rådet kan fremme pålegg overfor 
"vedkommende medlemsland" som 
ikke skal offentliggjøres, men altså 
være hemmelige. Her er mulighetene 
til demokratisk påvirkning mindre enn 
små. Den norske "oljeøkonomien" 
utvikler seg ikke alltid i tråd med de 

allmenne konjunktursvingningene i 
Europa. I perioder med sterkt 
oljeprisfall kan det være fornuftig å 
devaluere den norske krona - ikke 
minst for å styrke den berømmelige 
konkurranseevnen. Men innafor 
ØMU går også dette virkemiddelet i 
den nasjonale økonomiske politikken 
tapt. 

RV mener: EU's økonomiske og 
monetære union presser medlems
landa til li. føre en økonomisk 
politikk - som kan øke arbeids
løsheten og vil true den sosiale 
velferden. 

EUROPAO/EREN 
KOMMER 

Veston.lonenlVEUl •ed 
aksjoner I den , 
3. verden . 
I de seinere åra er det blåst liv i den 
gjennom mange år nærmest sovende 
Vestunionen, som består av EU-landa, 
med unntak av Danmark, Irland og 
Hellas. Begrunnelsen var dels at EU 
trengte en militær "arm", dels at VEU 
til forskjell fra NATO (da) - også 
kunne settes inn "out of area", altså 
utafor området for Atlanterhavs
pakten, f.eks. i den 3. verden. I et · 

intervju med "Information" definerer 
VEU's generalsekretær William 
van Eekelen organisasjonens 

· operasjonsradius som den nye ring 
av kriseområder, som går fra Nord 
Afrika, via Midt-Østen - og til 
Sentral- og Mellomeuropa.20 

Forsvarsminister Jørgen Kosmo blei 
tatt skikkelig med "buksa nede" etter 
å ha skjelt ut NEI-sida som løgnere -
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for å ha påpekt at Vestunionen kunne 
komme til å operere i 3. verden-land 
uten mandat fra FN eller KSSE.21 Så 
viste det seg at Kosmo i et foredrag i 
"Det Udenrigspolitiske Selskab" i 
København den 4. mars 1994 sjøl 
hadde sagt at "Det er selvfølgelig 
mulig å tenke seg situasjoner der det 
kunne bli aktuelt å handle J;llilitært uten 
et slikt mandat, for eksempel etter 
oppdrag fra Den europeiske union."22 

Den politiske ledelsen i Forsvars-

Lolalltet og 
felles forsvar 
I.Maastrichttraktaten heter det: 
- "Medlemsstatene skal aktivt og 
uforbeholdent støtte Unionens 
utenriks- og sikkerhetspolitikk med en 
holdning preget av lojalitet og 
gjensidig solidaritet. De skal avstå fra 
enhver handling som er i strid med 
Unionens interesser, eller som kan 
skade dens effektivitet som en 
sammenbindende kraft i internasjonale 
forbindelser." (Artikkel J.1, pkt. 4. 
s..121). 
- "Den felles utenriks- og 
sikkerhetspolitikk . skal omfatte alle 
saker som gjelder Den europeiske 
unions sikkerhet, herunder 
utformingen på lang sikt av en felles 
forsvarspolitikk, som med tiden vil 
kunne føre til et felles forsvar." (Art. 
J.4, pkt. 1. s.123). 
- "Unionen · skal anmode Den 

24 

departementet fikk det ikke lettere da 
van Eekelen gikk ut med at 
Vestunionen kan settes inn for å 
gjenopprette økonomisk stabilitet.23

· 

Norge er blitt assosiert medlem i 
Vestunionen, uten noen som helst 
debatt. Norge har således en nærmere 
tilknytning enn Danmark, som . 
foreløpig har kunnet reservere seg -
pga. NEI'et i den første folke
avstemninga om Maastricht. 

vesteuropeiske union (VEU == Vest
unionen), som utgjør en integrerende 
del av utviklingen av Den europeiske 
union, om å utarbeide og iverksette 
Unionens beslutninger og tiltak når de 
virker inn på forsvarsområdet." 
(Samme sted, pkt. 2). 

I Maaastricht erklærte24 de landa som 
er medlemmer av både EU og 
Vestunionen bl.a.: " 
"Vestunionen skal utbygges i 
etapper som forsvarselementet i 
Den europeiske union. For dette 
formål er VEU rede til på anmodning 
fra den europeiske union å utarbeide 
og iverksette de av Unionens 
beslutninger og tiltak som har 
innvirkning på forsvarsområdet. " 
(s.192) Erklæringen har en konkret 
gjennomgang av hvordan EU og 
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Vestunionen skal samordnes. 
I erklæringen, som er et tillegg til selve 
Maastrichttraktaten, er de ni særlig 
opptatt av å styrke Vestunionens 
operasjonelle roll~. 

Her er de konkrete tiltaka: 
- En egen planleggingsenhet. 
- Nl;eilllere militært samarbeid, i tillegg 
til samarbeidet i NATO, om logistikk, 
transport, opplæring og strategisk 
overvåking. 
- Regelmessige forsvarsminister
møter. 
- Militære enheter som hører 
innunder Vestunionen. 

Videre·skal det diskuteres å opprette 
eget europeisk våpenkontor og for
svarsakademi. Vedtak i utenriks
politiske spørsmål skal i prinsippet 

"Eoroeorps" 
Etter erklæringen fra Maastricht skal 
den videre utviklinga av Vestunionen 
diskuteres på et nytt toppmøte i 1996, 
men i en utredning til Europa
parlamentet legges det planer om 
felles europahær for alle EU-landa, 
inkludert Danmark, allerede iår 2000. 

EU-søkerne Norge, Sverige, Finland 
og Østerrike har stilltiende godtatt at 
Unionen får en "militær dimensjon". 
lb Christensen som er EU-

være enstemmige i Rådet, men det 
heter at medlems-statene i størst mulig 
utstrekning skal unngå å hindre 
enstemmighet der hvor det er 
kvalifisert flertall. Hvis det er vedtatt 
å intervenere militært i et område, så 
bestemmes det underveis - og fra gang 
til gang - hvilke beslutninger som 
krever kvalifisert flertall (Artikkel J 
3, pkt. 2, s.122). Det er altså ikke tvil 
om at Norge som medlem i 
Vestunionen kan bli tvunget til å sende 
norske soldater til aksjoner som 
myndighetene, og enda mer folk flest, 
ikke ser seg tjent med. Dette 
understrekes ytterligere av den 
gjennomslagskrafta de sterkeste 
statene vil ha i praksis - når det gjelder 
å definere den politikken alle må vise 
"uforbeholden lojalitet" overfor. 

parlamentariker for den danske 
"Folkebevæ gelsen mod EU", påviste 
under Nordisk Folkeriksdag på 
Bornholm i juli 1993, atarbeidetmed 
å utforme "EU's militære dim
ensjon til vedtak på EU-toppmøtet 
i 1996, skal holdes mest mulig 
utafor offentlig søkelys. Christian 
Borch i "Dagsrevyen" har sagt at den 
spesialarbeidsgruppe i EU som har 
jobba med dette, har vært så hemmelig 
· at verken NATO eller diplomater som 
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møter regelmessig i NATO's råd, har 
visst om det.25 

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 armekorps 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. Spania vil delta. Flere 
andre EU-land har sagt seg inter-

. esserte. EU-kommisjonens formann 
Jacques Delors vil at franske 
atomvåpen skal inngå i EU's 
forsvarspolitikk. 

RIVALISERING MED 
USA OG .JAPAN 

Etter Sovjets sammenbrudd er det i 
ferd med å danne seg en ny 
"verdensorden". USA står igjen som 
den eneste militære supermakta, men 
er ikke økonomisk like "super" lenger. · 
I dette perspektivet er det at forholdet 
mellom Vestunionen og USA blir 
interessant. På det offisielle planet er 
det ingen motsetning: Vestunionen er 
NATO-samarbeidets europeiske pilar, 
og forøvrig skal de to utfylle 
hverandre. Der hvor stormaktene er 
enige vil vi få se at de står sammen 
overfor land i den 3. verden. De 
bruker også FN for sine interesser. De 
samme militære styrkene skal kunne 
brukes i oppdrag både for FN, NATO 
- og Vestunionen. De er "Combined 
Joint Task Forces" - og "separable, 

26 

but not separate", for å benytte de 
uttrykk som brukes i de kretser. 
Men i mange konfliktområder har ikke 
USA og EU/EU-land, sammen
fallende interesser. Det har f. eks vært 
tilfelle i forhold til konfliktene på · 
Balkan. I Gulf-krigen fikk USA pressa 
EU og Japan til å støtte opp 
· økonomisk, men dette var til dels mot
strebende. Og viktigere: I de seinere 
åra har det vært økte tendenser til 
handelskrig i trekanten USA-Japan
EU. En artikkel i "Dagens Nærings
liv"26 illustrerer dette godt. Over
skriften er "EF-krig" på alle fronter". 
"Økonomisk stagnasjon ... gjør EF 
stadig mer proteksjonistisk" (sjøl
beskyttende). "EF-industri er truet 
med utelukkelse fra offentlige innkjøp 
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i USA. USA påstår at amerikansk 
telekommunikasjonsindustri dis
krimineres i EF-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 økonomiske stor
maktsmøtet i juli 1993 (G 7) rep
resenterte, ingen slutt på disse 

flrkeaddler I 
handels~n" 
Rune Skarstein har foretatt en mer 
systematisk analyse av virkemidlene i 
den økonomiske rivaliseringa mellom 
USA, Japan og EU.27 Han viser bl.a. 
til disse virkemidlene: 
1) Importtak. Eksempel: Da det 
indre marked skulle innføres var det 
planer om å fjerne de nasjonale 
importbegrensningene. Men den 
europeiske bil-lobbyen viste til at dette 
ville fordoble importen av japanske 
biler til Europa. Resultatet blei at 
Japan i perioden 1993-99, skal 
begrense bileksporten til EU til 1,23 
millioner, bare litt over eksporten fra 
1990 (1,1 mill). 
Det blei en egen diskusjon om de 
såkalte "transplants" - dvs. japanske 
biler som blir produsert i Europa, 
særlig i Storbritannia. Storbritannia 
måtte føre en hardnakka kamp mot at 
"transplants" skulle omfattes av 
importrestriksjonene. Med den 
planlagte produksjonsveksten i 

problemene, slik en del media 
framstilte det. 

Avtaler som blei framstilt som seire 
for økonomisk samarbeid viste seg 
snart bare å være utgangspunkt for 
nye krangler, Hittil i 1994 har USA 
flere ganger vært på randen til åpne 
sanksjoner mot Japan. 

"transplants" vil japansk bileksport til 
EU nå ca. 16% i 1999, mot 10% · i 
1990. Til sammenlikning er over 40% 
av bilimporten til Norge fra Japan. 

2) Høyere importtoll for ikke å tape 
i konkurransen på viktige områder. Et 
eksempel på dette er importen av 
halvledere, kjerneproduktet i 
elektronikkindustrien. Her er tollen på 
14,9%,mot gjennomsnittlig 3-4%. De 
europeiske industrilederne mener 
likevel at Øette er alt for lavt om de 
skal unngå utprising. 

3) Avtaler om importkvoter - dvs. 
"frivillig" importbegrensning. I 1986 
var 54, 1 % av EU-landas samla import 
underlagt slike avtaler, mens de 
tilsvarende talla for USA og Japan var 
henholdsvis 45% og 43,5%. 

4) Anti-dumping tiltak. I perioden 
1980-1988 blei 17 6 produkter ramma 
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av EU's anti-dumping. Anti
dumpingtollen var i gjennomsnitt på 
23%. Den beregna reduksjonen i 
import av de aktuelle produktene var 
i gjennomsnitt40%. Likevel var"anti
dumping" mye mer benytta av USA. 
Foruten mot Japan, er anti-dumping
tiltaka særlig retta mot de nyindustria-
1 i serte (NIC-landa) Sør-Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Thailand, 
Singapore, Brasil og Mexico. 

5) Sør-europeiske produktstan
darder, særlig innen TV og tele
kommunikasjon. Skarstein nevner 
som eksempel at det skal utvikles en 
særegen EU-norm for TV-apparater 
med høy bildeoppløsning. 

6) Statlig industripolitikk som 
moderne merkantilisme. Eksempel: 
Airbusprosjektet. "Flyproduksjon er 
USA's største eksportindustri - og et . 
av de få områder der amerikanerne har 
sluppet japansk konkurranse. I USA 
har det vakt stor irritasjon at Airbus 
er i ferd med å utkonkurrere deres nest 
største flyprodusent, McDonnel 
Douglas. "28 I følge US Departement 

'lysk "lehensraua."T 
Det er en historias ironi at Tyskland 
som har tapt to kriger for omfordeling 
av verden, likevel er blitt det 
økonomiske og politiske "kraft-

28 

of Commerce har den tyske og franske 
staten subsidiert Airbusprosjektet -
som er eid av storkonsern - med 90 
milliarder kroner. 

7) EU-støtte til industriell forskning 
og utvikling, særlig · innen 
mikroelektronikk og telekom
munikasjon. I 1990 blei det brukt 11,5 
milliarder dollar til forskning og 
utvikling innen mikroelektronikk i 
Europa, Dette er mindre enn 1/3 så 
mye pr. innbygger som i USA og 
Japan, men den offentlige innsatsen er 
like stor. 

Høyre og Jan Petersen la under 
åpninga av sin valgkamp før folke
avstemninga hovedvekta på at det er 
identitet mellom USA's interesser i 
NATO - og EU's oppbygning av 
Vestunionen. 29 Dette er helt feil. 
Høyreformannen siterer dokumenter 
og lukker øynene for det 
konfliktpotensialet som ligger i de 
økonomiske motsetningene, og 
sammenh<?ngen mellom økonomi - og 
sikkerhetspolitikk. -

sentrumet" i Europa. Hver tredje jobb 
i Tyskland er i eksportindustrien, mot 
hver fjerde eller femte i Frankrike, 
Italia og England. Tyskland har knapt 
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20% av befolkninga i EU-landa, men 
25% av handelen i EU, og 28% av 
EU's handel med 3. verden-land. Fram 
til våren 1993, da konsekvensene av 
samlinga slo negativt ut for en 
periode, vokste og vokste marken i 

· verdi og styrke. Bundesbank har 
nærmest fungert som europeisk 
sentralbank. "Mens Vest-Tyskland 
takket være sin økonomiske dominans 
og "stramme" økonomiske politikk, 
behold sin pengepolitiske selv
stendighet, måtte de andre 
medlemslandene øve seg i å danse 
etter den musikk Bundesbank 
spilte."30 

Da skuespilleren Liv Ullmann uttalte 
at Tyskland nå er i ferd med å oppnå 
med fredelige midler det Hitler 
mislyktes med under den 2. 
verdenskrig, vakte det ramaskrik i 
tyske media, og lettere hoderysten i 
det gode selskap i Norge. Men nå 
skriver Aftenpostenjournalist Ulf 
Andenæs: "Noen kvier seg for å 
snakke så mye om det, men faktum 
er at Tyskland aldri tidligere i 
fredstid har rådd grunnen så sterkt 
i Europa som i dag. I tidligere 
perioder da Tyskland var mektig, ble 
det oppveiet av sterke motvekter som 
verdensmaktene Storbritannia og 
Frankrike. I dag er ingen av disse 
motvektene hva de var. Et samlet 

Tyskland står alene tilbake som 
midtpunkt i flokken, helt uten 
jevnbyrdige .... Etterhvert som prob
lemene i det tidligere DDR blir 
overvunnet, ventes den tyske styrke 
bare å øke ....... Lenge har den politiske 
ledelsen i Norge hentet mange av sine 
viktigste impulser på tysk grunn. 
Under EU's utvidelsesforhandlinger 
var det Tyskland, og ikke lenger 
England, som tok Norge inn under 
sine beskyttende vinger ....... Norge 
som pleide å være en engelsk 
økonomisk klient og tysk kultur
provins, er i dag en en angelsaksisk 
kulturprovins og en tysk økonomisk 
klient - begge deler i et fastere grep. "31 

Den "offisielle" holdning er at ut
viklinga av en europaunion vil "pakke 
inn" de tyske interessene, og hindre 
at Tyskland igjen utvikler en aggressiv 
utenrikspolitikk. Men det er en mer 
tilforlatelig forklaring at Tyskland bare 
kan fremme sine stormaktsinteresser 
i 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 dess
verre ikke. 

- Fra 1950-åra har (Vest-)Tyskland 
vært "en økonomisk kjempe, men en 
politisk dverg", men dette kan ikke 
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være noen varig tilstand. Med øko
nomisk styrke følger behov for pol
itisk styrke. 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 EU-hæren. Og 
vi har omtalt muligheten for at 
Tyskland får (delt) kontroll over 
atomvåpen. 

Tyske militære styrker er igjen å se i 
utlandet. 1700 tyske soldater deltok i 
den mer enn tvilsomme FN
operasjonen i Somaiia. Bruken av 
tyske soldater i utlandet utenom i 
reint forsvarsøyemed, er en 
omgåelse av den tyske grunnloven. 
Men i juli 1994 åpna den tyske 
forfatningsdomstolen for ytterligere 
omgåelse. 

- I et notat fra det tyske forsvars
ministeriet til Forbundsdagens for
svarskomite den 20. januar 1993 
defineres Tysklands sikkerhetshensyn 
bl.a som "opprettholdelsen av den frie 
verdenshandel og tilgangen til 
strategiske råstoffer ... .innflytelse på 
atommaktenes avgjørelser, dette 
inkluderer også beredskapen til å dele 
risikoen ... Allerede i dag er truslene for 
Europas sikkerhet og stabilitet også 

30 

å finne i utenomeuropeiske regioner 
som Nord-Afrika, det nære Østen eller 
i Midtøsten. "32 

- Tyskland framtvang en anerkjennelse 
av Slovenias og Kroatias løsrivelse, 
mot de kraftigste protester fra 
daværende generalsekretær i FN, de 
Cuellar, og Lord Carrington som 
begge var engasjert i megling. 
Tyskland, som tradisjonelt har hatt 
store interesse i Kroatia og Slovenia, 
sto opprinnelig aleine i EU om å · 
framskynde en anerkjennelse, men 
demonstrerte makta si ved å få de 
andre til å snu. Kroatia og Slovenia 
har rett til sjølbestemmelse, men 
måten Tyskland agerte på har 
bidratt meget sterkt til det om
fanget og den spredninga 
konflikten har fått, og til masse
utryddelsene av de bosniske 
muslimene. 

- I løpet av få år har Tyskland gått fra 
å være våpeneksportør nr. 5 til nr. 
2. Våpenindustrien øker styrken 
gjennom fusjoner. I Tyskland har 
Daimler Benz oppslukt selskaper som 
AEG, Domier og MBB. Siemens har, 
sammen med det brittiske GEC, 
overtatt franske Plessey. Tyskland 
samarbeider spesielt nært med Tyrkia, 
og er dermed medansvarlig for krigen 
mot kurderne. 
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- Det er Tyskland som har "mest å 
hente" på sammenbruddet for Sovjet 
og på å utvikle forbindelsene meq 
Russland og Øst-europeiske stater. 
USA investerer riktignok mer, men 
Tyskland er en klar nr. 2 og utmerker 
seg med strategiske oppkjøp. 

Sjøl om sammenslutninga med Øst
Tyskland ga økonomiske problemer 
på kort sikt, er kapasiteten 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 pre
misser. 

- Det mest spesielle med Tyskland er 
den økonomiske styrken. Gjennom 
fast plass i FN' s sikkerhetsråd, som 
det "tilkommer" en stat med 
Tysklands styrke 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 illegal opp
rustning, forsøkte å få domstolene til 
å erklære dommen mot faren ugyldig 
- førte det ikke fram. Det er fortsatt 
enhver tyskers plikt å være lojal mot 
statens interesser. Ulovlig opprustning 
fritar tydeligvis ingen fra denne 
lojaliteten. 33 

Mange marxistiske analytikere, 
deriblant den kjente egyptiske 
økonomen Samir Amin, som deltok 
på RV's programkonferanse i mai 
1994, har sagt at Tysklan4s økende 
styrke gjør at EU sprekker. 

Dette kan godt bli utfallet, men en bør 
ikke undervurdere den betydninga 
EU-prosjektet har for å gi Tyskland 
både legitimitet - og styrke. Det er 
sagt at "Tyskland er for stort for 
Europa, men for lite for verden". 

Foreløpig har dette fått Kohl og co. 
til å avvvise alle ønsker om 
"alleingang". Men i "Karlsruhe
dommen" gjør den tysk høyesterett til 
en sak for tyske myndigheter, om det 
vil snu - og forlate unionsprosjektet. 
I Frankrike er skepsisen mot tysk 
styrke økende, men alternativene til å 
fortsette samarbeidet er få. 

Sovjetblokka er brutt sammen. Det 
fins ikke holdbare pdskudd for 
gamle og nye vestlige militær
blokker. RV er mot medlemskap 
blule i NATO og i Vestunionen, og 
er mot at stormaktene utnytter FN 
til sitt formM. RV protesterer pd det 
sterkeste mot at Norge, uten debatt, 
er blitt assosiert medlem i 
Vestunionen, og krever alle planene 
om Europahæren md pd bordet. RV 
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mener at tysk imperialisme vokser i 
ly av EU, og ønsker ikke at Norge 
skal binde seg til lojalitet til en slik 
"sikkerhetspolitikk''. 
RV's lojalitet ligger derimot hos 

'•FESTUNG 
Dløkrllldnerende 
tAlllunlon 
EU 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 handels
hindringer som kvoter og anti
dumpingtiltak. Disse tollmurene er 
ulike høye overfor ulike (grupper av) 

'!')ener Ikke den 
· 3. verden 

Overfor land i den 3. verden, varierer 
også tolltariffene. I en særstilling står 
handelen med 70 stater i Afrika, 
Karibien og Stillehavsområdet, for en 
stor del tidligere kolonier under ED
iand, særlig Frankrike. Her er det, med 
grunnlag i Lomeavtalene35

, tollfrihet 
for 70% av eksporten til EU. Det 
meste dreier seg om tradisjonell 
råvareeksport - med videreforedling i 
EU-landa. 

En kan absolutt diskutere om dette 
tjener folk flest i disse landa. EU's 
støtte til Verdensbankens politikk for 
"strukturtilpasning" har bidratt til det 

32 

frigjøringsbevegelsene i den 3. 
verden og hos sivilbefolkningene 
$Om er ofre for imperialistiske og 
sjll.vinistiske kriger, slik som i det 
tidligere Jugoslavia. 

EUROPA'' 

land. Gjennom handelsavtalen fra 
1973 hadde f.eks. Norge fri adgang 
til EU-markedet for de fleste varer, 
utenom foredla fiskeprodukter. 
Kommer Norge med i EU, vil prisene 
på mange klesvarer gå opp, pga. EU's 
felles tollmurer. 34 Prisene på sukker og 
bananer - f.eks. - vil også gå opp. 

store prisfallet på råvarer fra ACP
landa. Samtidig har EU-landa sikra 
seg gjennom en beskyttelsesklausul, 
til bruk hvis .konkurransen føles 
truende. 

Fra 1975 til 1979 hadde Mauritius økt 
sin andel av eksporten til EU med fra 
1,5% til 2,5%. Etter bruk av sikker~ 
hetsklausulen måtte Mauritius da 

· halvere eksporten. De seinere åra har 
eksporten fra ACP-landa og til EU 
gått kraftig ned - til 1,5% av EU
landas samlede import. A CP-landa er 
de som har størst økonomisk tilbake
slag i hele verden! 36 
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Overforresten av den 3. verden føres 
det en differensiert økonomisk 
politikk, alt etter hva som tjener egne 
interesser. 

F.eks. fikk Spania forbudt import av 
bananer fra Equador - for å slippe 
konkurransen. Det har vært brukt som 
et argument at EU handler relativt 

Santordnlng av 
ftyktnhu!e- -~ 
asylpollilkken 
Maastrichttrakaten er mindre 
forpliktende i sine formuleringer om 
annen innenrikspolitikk enn mht. 
ØMU - og enn mht. militær- og 

· sikkerhetspolitikken, men retningen er 
den samme. 

EU har bygd ned grensekontrollen, 
fordi dette er en forutsetning for å få 
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" 
høyere - og kontrollen sterkere. 
Gjennom harmonisering sørger en 
også for at "muren" ikke skal bli 
lettere å passere ett sted enn et annet: 
- Fra 1975 er det utvikla et praktisk 
politi- og kontrollsamarbeid mellom 
en del EU-stater, det såkalte TREVi
samarbeidet. 

mye mer med den 3. verden enn Norge 
gjør, men korrigerer vi for at Norge 
er olje-og gasseksportende, mens de 
fleste EU-landa er avhengig av å. 
importere olje- og gass, så er ikke den 
ene "bedre" enn den andre. 37 Om 
Norge går med i EU er det anslått at 
gjennomsnittlige tollsatser på U
landsvarer må heves et par prosent. 38 

TREVi er en forkortelse for "Terror
isme, Radicalisme, Extremisme et 
Violence International." Samarbeidet 
er ikke en del av "EU-systemet", men 
foregår på ministernivå, og foregriper 
en formalisert samordning i EU-regi. 
Sentralt i samarbeidet de seinere åra 
har stått det sikkerhetsunderskuddet 
som oppstår når grensekontrollen 
bygges ned. 

Få vil kritisere statenes samarbeid mot 
narkotikakriminalitet, annen grov 
kriminalitet og reell terrorisme. Men 
som vi ser av navnet (radikalisme, 
ekstremisme etc.) hele tida hatt et 
videre siktemål. I TREVi-sam
arbeidet har det.stått særlig sentralt å 
få til: * Harmonisering av lovverk og 
utarbeidelse av konvensjoner om asyl
og innvandringspolitikk. 
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* Gjensidig anerkjennelse av 
nasjonale visum og etablering av 
fellesvisum. * Utveksling av data om "uønskede 
elementer". Et av TREVI's viktigste 
prosjekter er utviklinga av databasen 
EIS, European Information System. 
For å erstatte kontrollen ved grensene 
mellom EU-statene, utvikles det et 
system med identitetskort, og "mobil" 
kontroll av personer, særlig av 
"mørkhudede". 

- En utlØper av . TRE VI-samarbeidet 
er det, delvis hemmeligholdte 
Schengensamarbeidet fra 1985, som 
med data- og spaningssamarbeid, 
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 gitt visum eller 
oppholdstillatelse, eller som asyl
søkeren kommer først til, skal avgjøre 
asylsøknaden. I Dublinkonvensjonen 
ligger at NEI til asyl i ett land 
innebærer NEI i hele EU-området -
og i de landa som forøvrig har 
undertegna avtalen. Motsatt så betyr 
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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, 
stramma inn fra 1993, var det ikke 
bare et utslag av ettergivenhet overfor 
rasistiske strømninger, men også i tråd 
med EU's harmoniseringspolitikk på 
området. Det er et ledd i den statlige 
eller strukturelle rasismen, hvor 
"europeerne" · forskanser seg bak 
"festningsmuren". 

- Det er også utarbeida et utkast til en 
grensepasseringskonvensjon som 
enda ikke er ratifisert av alle EU
landa. Den skal ikke bare følge opp 
planene om restriktive, felles visum
regler. Den pålegger sivilt ansatte i 
transportselskaper å foreta . en vur
dering av om passasjerene deres har 
lovlig adgang til EU-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 
flyktninger 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 
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kryssing av medlemsstatenes 
yttergrenser, innvandringspolitikken 
overfor tredjestats borgere - de 
områdene som nevnes først i 
gjennomgangen av temaer for juridisk 
og "innenrikspolitisk" samarbeid. 

Her er det også skissert et felles politi, 
EUROPOL, bl.a. for å overvåke 
politikken på disse områdene. Sjøl om 
samarbeidet på det juridiske og innen
rikspolitiske planet ikke er like 
forpliktende som når det gjelder 
utenriks- og sikkerhetspolitkkken, så 
kan dette peke i retning av et 
europeisk FBI, et føderalt parti. 

Initiativtaker til dette er den tyske 
forbundskansler Kohl, som kom med 
forslaget om EUROPOL på EUs 
toppmøte i Luxembourg i 1991. 

- Innbyggerne i EU-landa blir, etter 
Maastrichttraktaten, unions borgere. 
Unionsborgeren kan bl.a. fritt opp-

holde seg i tre måneder i et annet EU
land for å søke om arbeid der, de får 
automatisk stemmerett ved lokalvalg 
- og de får de samme sosiale 
rettigheter som innbyggerne i de landa 
de kommer til, uten å miste de sosiale 
rettighetene de har opparbeida seg i 

· hjemlandet. Dette står i skrikende 
kontrast til situasjonen til innbyggere 
i EU-området som er statsborgere i 
3. land, som ikke får noen av disse 
rettighetene. 

RV er mot at Det rike Europa, 
derunder blide Norge og EU, 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, pli, et mest mulig 
likeverdig grunnlag. RV er mot en 
innvandringspolitikk som "siler'' ph 
grunnlag av hudfarge, og en 
flyktninge- og asylpolitikk som 
sender forfulgte tilbake til de 
omrhdene de hår flykta fra. 

••NJERH EI'SPRINSIPPET"" 
"Sukker __ M 
hitter pille" 
JA-sida i Norge har svært store 
problemer med å forsvare Maas
trichttraktaten. Folk vil simpelthen 
ikke inn i noen Union. "Trøsten" er 
det halmstrået som tilhengerne har 
kalt "nærhetsprinsippet". I punkt 3 B) 

i den norske oversettelsen heter det: 
"På områder som ikke hører under 
dets enekompetanse skal Fellesskapet 
treffe tiltak, i samsvar med 
nærhetsprinsippet, bare om og så langt 
målene for det tilstrekkelige tiltak ikke 
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i tilstrekkelig grad kan oppnås av · 
medlemsstatene og derfor, på grunn 
av omfanget eller virkningene av det 
foreslåtte tiltak, bedre kan oppnås av 
Fellesskapet" (s.17). 

Fra JA-sida utlegges dette, temmelig 
fritt om vi så må si, som om ingen 
avgjørelser skal tas på høyere for
valtningsnivå enn nødvendig (hvis det 
da ikke hører innunder området for 
EU's enekompetanse). Til tross for 
den innfløkte formuleringsmåten 
kunne dette kanskje høres fornuftig 
ut, men det mista glansen allerede 
tidlig under forhandlingene - da Godal 
kunne fortelle at Norge ikke hadde fått 
gjennomslag for fortsatt sladding av 
satellittsendt alkoholreklame, men 
derimot når det gjaldt regler for 
sikkerhetsseler i baksetet. Det er ikke 
akkurat noen god reklame for 
"nærhetsprinsippet" at slikt skal 
avgjøres i Brussel. Som vi har sagt før, 
skal det byråkrati tj.l å kontrollere et 
"fritt" marked. 

Men vi kan gjøre mer for å plukke fra 
hverandre reklamen for "nærhets
prinsippet". Det er egentlig en 
oversettelse av begrepet "sub
sidiaritetsprinsippet". Sosialforsk-
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eren Steinar Stjernø har vist at dette i 
mange katolske land har et helt annet 
og mer presist innhold enn det JA-sida 
i Norge utlegger som "nærhets
prinsippet". Det dreier seg om at 
ansvaret for omsorg skal ligge så nært 
den som har behovet for omsorg som 
mulig. Ikke bare nær familie, men 
annen slekt og frivillige organisasjoner 
kommer foran det offentlige. 

Det offentlige får et slags "siste linje" -
sosialpolitisk ansvar, når ingenting 
annet fungerer. Og det offentlige 
ansvaret for sosialpolitikken ligger 
lokalt og nasjonalt, mens Kom- , 
misjonen tar seg av f.eks. den øko
nomiske politikken. Det kjønns
politiske innholdet i denne tradisjonen 
kommer fram i den sammenlikninga 
som ligger i et mye brukt utsagn fra 
EU-kommisjonsformann Jacques 
Delors: 

"Forholdet mellom . EU og 
nasjonalstatene er som forholdet 
mellom ektemann og hustru. Som 
mannen skal EU sentralt ta seg av 
fellesskapets økonomi og politikk. 
Som hustruen skal nasjonalstaten 
ta seg av helsestell og annen omsorg 
for enkeltmenneskene. "40 
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.EU SOM SUPERSTAT? 
Gjennomgangen av Maastricht
trak:ataten viser at vi ser konturene av 
at EU blir en statsdannelse. Et viktig 
trekk ved dette som vi ikke har vært 
inne på her, er at flere avgjørelser nå 
kan tas med kvalifisert flertall i 
Ministerrådet, som fatter de viktigste 
lovvedtak: i EU-systemet. 

Kvalifisert flertall vil, før opptak av 
nye medlemmer, si 54 av 76 stemmer, 
ca 71 % av stemmene. Om alle de fire 

"Enropa-ldendt.et" 
Det fins konflikter og problemer i EU 
som gjør at vi ikke kan vite om 
Maastrichtplanene vil bli fullt ut 
realisert. Men ambisjonene går enda 
mye lenger i retning av Europas 
forente stater. 

Dels framgår dette direkte av 
dokumentene fra konferansen hvor 
det legges opp til en ny 
traktatkonferanse i 1996. Dels er det 
klart ut fra aktuelle uttalelser fra 
personer i de rette posisjoner. Den 
folkelige motstanden er bare et taktisk 
problem for EU-strategene, den 
endrer J<lce målsetningene: 

Alle deltakerne i EM i fri-idrett må 
løpe med EU-flagget på brystet, enten 

søkerlanda blir medlemmer vil antall 
representanter bli utvida til 90, og 
kravet til kvalifisert flertall til 64. Det 
vil si at de overnasjonale, 
statstrekkene, ved EU styrker seg 
på bekostning av EU's trekk av å være 
en internasjonal organisasjon. Et 
viktig skille i forhold til en 
statsdannelse som USA, er at for~ 
holdsvis mye mer av pengene fortsatt 
disponeres av nasjonalstatene. 

de kommer fra Norge, Sveits eller 
Hvite-Russland. Kommisjonen har 
nemlig sponsa EM med over tre 
millioner kr. 

Dette er et lite ledd i bevisst EU
satsing for bygging av en europeisk 
nasjonsidentitet. Eget flagg, egen 
hymne, egen · historiebok, 
understrekning av "det europeiske" i 
læreplaner, markeringer på · 
idrettsarrangementer osv. er et forsøk 
på å · ta etter bygginga av 
nasjonalstatene i det forrige århundre, 
for å styrke EU-identiteten på 
bekostning av nasjonal identitet. 
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Et "forvaltnlngsdlkatur" 
I EU har Kommisjonen hatt enerett 
på å legge fram forslag til nye lover 
og forordninger. Kommisjonen er 
ubundet av medlemstatene, og EU 
mangler en offentlighetslov som gir 
innsyn i beslutningsprosessen. Det fins 
ingen parlamentarisme som sikrer 
folkevalgt kontroll. For stater som 
skal tas opp i EU stilles det visse krav 
til demokratisk styre. Det er med rette 
sagt at en stat med EU' s styresett ville 
være diskvalifisert til å bli tatt opp i 
EU. 

Det er gode grunner til å kalle EU et 
"forvaltningsdiktatur". En allment 
godtatt diagnose, også på JA-sida i 
Norge, er at EU lider av "demokratisk 
underskudd". Spørsmålet er om det 
fins noen farbar måte å fjerne dette 
"underskuddet" på. Vi har.vært inne 
på at subsidaritetsprinsippet ikke er 
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den løsningen den selges som. 
Maastrichttraktaten gir EU-par
lamentet noen grad av forslagsrett, og 
en slags vetorett i noen spørsmål. 
Dette er selvfølgelig ikke på langt nær 
nok til å gi noe skinn av demokrati, 
men EU-tilhengerne mener en videre 
utvikling i denne retningen vil løse 
problemet med det demokratiske · 
underskuddet Nå kan en for det første 
stille spørsmål ved om mer makt. til 
EU-parlamentet er så veldig 
demokratisk når det er så, i flere 
betydninger, langt mellom velgere og 
valgte. Et annet pi:oblem ligger i at 
større makt til EU-parlamentet 
nettopp betinger større over
nasjonalitet. Dette, er ikke tilfreds
stillende ut fra folkesuverenitets
prinsippet, som gir folk rett til både 
nasjonal suverenitet - og til demo
kratisk innflytelse. 
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4. DET STAR 
OM S.JØL-
o 

BADEHETTEN 
RV mener at det er kapitalistklassen, 
de som eier eller styrer storindustrien, 
bankene, forsikringsselskapene, de 
store mediabedriftene osv. - som har 
MAKTA i Norge. Samtidig sier RV 
at kampen mot EØS- og EU
medlemskap er forsvar for norsk sjøl
råderett. For noen kan dette høres rart 
. og sjølmotsigende, men det er ikke så 
vanskelig å forklare. Norsk 
sjølråderett sikrer ikke i seg sjøl en 
fornuftig forvaltning 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 myndighetene i Norge 
enn overfor tyske og franske 

Det ~Udske 
de•o--.U-adet 
RV skjønnmaler ikke det norske 
demokratiet. Mange viktige 
avgjørelser blir tatt utafor folkevalgte 
organer - og uten folkelig eller 
folkevalgt kontroll. Men det 
folkevalgte Stortinget er lovgivende 

storselskap, eller Kommisjonen i 
Brussel. Et presist uttrykk for dette 
er at "Det er langt til Oslo, men lenger 
til Brussel". 

Den andre sida av forsvaret for 
sjølråderetten er for RV støtten til 
andre nasjoner og nasjonale 
minioriteter. Deri norske undertryk
kinga av · samene har fått et nytt 
element når EU-kommisjonen har fått 
plass i rådet for Barentsregions
samarbeidet, samefolket ikke. I 
flyktningepolitikken bruker den 
norske staten dessverre sjølråderetten 
til å føre den politikken utafor EU som 
den ville bli pålagt innafor. 

og kan gjennom parlamentarismen 
kontrollere regjeringa. Som EU
medlem ( og på mange områder også 
som EØS-medlem) kan Stortinget 
påtvinges lover og regler fra EU. EU
lover går foran norske lover, også 
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grunnloven. I EU er det Kom
misjonen, som altså ikke er folkevalgt, 
som har enerett på å framsette 
"lovforslag". Ministerrådet kan bare 
gjøre endringer i forslag til 
Kommisjonen gjennom enstemmig
het. Det folkevalge EU-parlamentet 
har bare rådgivende myndighet, og i 
noen spørsmål utsettende veto. 

Nasjonalstat.en so• 
forutsetnl,L for 
veUerdsst.a n 
I ti-åra etter krigen opplevde 
arbeidsfolk i Norge sterk framgang i 
velferd og velstand. Forutsetningene 
for dette var langvarig · økonomisk 
oppgang, kombinert med et 
"klassekompromiss" (fra 1935) hvor 
sosialdemokratiet gikk med på 
fredsplikt i arbeidslivet, og regjerte på 
"kapitalismens grunn" - mot at 
arbeidsfolk fikk del i framgangen. 
Velferdsstaten blei gjennomført 
innafor nasjonalstatens rammer - og 
på grunnlag av det styrkeforholdet 

Råderetten over 
naturressursene 
Grunnlaget for bosetning og velferd i 
Norge har vært råderetten over 
naturressursene; særlig fisken, fosse
krafta og olja. 

På den såkalte tvilerhøringa i Oslo i 
mars 1994, kunne Bente Aasjord i 

40 

På en rekke områder som ikke krever 
enstemmighet, vil Norges innflytelse 
bli begrensa til 3 av 90 stemmer i 
Ministerrådet. Likevel snakker 
regjeringene i de store landa om at 
"småstatsinnflytelsen" nå må 
begrenses. Derfor kommer dette opp 
på EU-toppmøtet i 1996. 

mellom klassene som rådde der. 
Parlamentarisme, nasjonale tariff
avtaler osv. var både et resultat av -
og en forutsetning for arbeider
klassens styrke. I dag hvor kapitalist
ene vil møte langvarig internasjonal 
stagnasjon med privatisering og ned
skjæring av velferdsstaten, står 
nasjonalstaten(e) i veien. Ved åflytte 
kampen til en annen hovedarena (EU), 
vil de få større spillerom i forhold til 
sin egen arbeiderklasse og sitt eget 
folk. 

Naturvernforbundets Barentshavs
utvalg sitere en studie som var gjort 
på oppdrag fra EU-kommisjonen. Her 
blir de rike naturressusene i Barents
regionen sammenlikna med "Midt
Østen og Ruhr på en gang."41 Dette 
er en indikasjon på hvor viktig det er 
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for kapitalen å skape seg større 
råderett over disse ressursene. La oss 
derfor se på på hvordan reglene for 

. "det indre markedet" vil undergrave 
den nasjonale kontrollen over noen av 
de viktigste naturressursene: 

- Så langt har ikke energi inngått i "det 
indre marked", men nå vil EU
kommisjonen, etter påtrykk fra de 
største oljeselskapene, også ha "fri 
flyt" av energi. Derfor har det vedtatt 
et oljedirektiv, det såkalte konse
sjonsdirektivet, og derfor er energi 
definert som en vare i EØS-avtalen. 
Om "nødvendig" er Kommisjonen · 
innstilt på å føre saker for EU
domstolen for å få gjennomslag for at 
Romatraktatens bestemmelser om "fri 
flyt" også · skal gjelde for energi
sektoren. 

Regler for nasjonal- og lokal kontroll 
skal vekk fordi de står i veien for 
interessene til de store multinasjonale 
selskapene, og fordi olje- og energi
ressursene står sentralt i den 

I . 

økonomiske rivaliseringa mellom 
USA, Japan og EU. 

- Fossekrafta er i dag grunnlaget for 
eksistensen til mange industri
samfunn, særlig på Vestlandet og i 
Nord-Norge.42 Bedrifter på ensidige 
industristeder har kunnet opprette 

titusener av arbeidsplasser pga. billig 
strøm. Kraftverka har vært norske, 
hjemfallsrettigheter har vært til fordel 
for nasjonale og lokale intersesser. Det 
har, fra 1992 faktisk, vært en klar 
begrensning på hvor mye elektisk 
kraft som kan eksporteres (5 TWh), 
og en grense på 5 år for varigheten av 
eksportkontraktene'. Alle disse 

· nasjonale bestemmelsene for 
kraftsektoren vil bli forbudt i EØS og 
EU. Riktignok har ikke det ikke vært 
"fri flyt av energi" så langt. Men i 
EØS-avtalen er energi definert som en 
vare, og kommer altså under reglene 
om fri flyt. 

Kommisjonen arbeider både gjennom 
direktiver- og rettssaker, for et "fritt" 
energimarked. De nasjonale 
bestemmelsene for kraftsektoren vil 
bli forbudt. I storselskap som Elkem 
diskuteres å eksportere krafta isteden
for 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 utnytte 
kommunal fattigdom til å kjøpe seg 
inn kommunale E-verk. 

Også ut fra en miljøsynsvinkel er det 
nødvendig med nasjonal kontroll over 
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kraftpolitikken. Fri eksport kan føre 
til at vannkraft ikke brukes istedenfor, 
men som tillegg til varme- og atom
kraft, og at presset øker for mer 
vannkraftutbygging i Norge. 

- I Norge er oljeressursene det 
viktigste grunnlaget for de 
statsinntektene som gjør det mulig å 
sikre folkets velferd.43 STATOIL er 
det fremste redskapet for å styre den 
norske oljepolitikken, mens ca. 
halvparten av oppdraga på norsk 
kontinentalsokkel går til norske og 
halvparten til utenlandske selskap. 
Norsk oljepolitikk har ikke vært 
veldig proteksjonistisk, men har lagt 
stor vekt på nasjonal kompetanse
oppbygging. 

Forslaget til konsesjonsdirektiv blei 
framlagt av Kommisjonen i mai 1992, 
men først i desember 1993 blei det 
oppnådd "enighet" med Danmark. Fra 
den norske regjeringa blei forslaget 
framstilt som noe bortimot en 
uvennlig handling overfor Norge - i 
en sak EU og Norge har motsatte 
interesser. Likevel blei direktivet 
vedtatt i juni 1994 - og skal gjelde fra 
1. januar 1995. Regjeringa framstiller 
det nå som en seier at Norge har fått 
anerkjent eiendomsretten til de 
uutnytta oljeressursene, men denne 
har aldri vært bestridt. 
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Ved inngåelsen av EØS-avtalen måtte 
Norge oppgi regler om at gassen 
skulle ilandføres i Norge - og om at 
norske leverandører alltid skulle gis 
reelle mulighet_er til å konkurrere om 
leveranser til olje- og gassvirksom
heten. Gjennomføring av konsesjons
direktivet betyr at Statoil (og Staten 
direkte) mister retten sin til minst 51 % 
eie i alle drivverdige felt. Kon
sesjoner skal gis på grunnlag av 
"finansiell og teknisk kapasitet". 
Dette vil begunstige de største av de 
internasjonale oljegigantene, og disse 
vil fritt kunne velge sine underlever
andører. Staten vil sannsynligvis tape 
skatteinntekter. Regler som sikrer 
nasjonal kompetanseoppbygning, 
f.eks. gjenom avsetning av midler til 
forskning, vil forsvinne. Det blir ikke 
lenger tillatt å be konsesjonssøkere 
dokumentere at de har bidratt til 
industriell og økonomisk utvikling i 
Norge. Norge mister retten til å 
benytte utviklingstakten som et 
middel til å påvirke oljeprisene. 

- Fiske - og gjeme fiske i kombinasjon 
med landbruk - har opp gjennom år
hundrene vært forutsetningen for 
bosetningen langs store deler av den 
lange norskekysten. Fra før er 
kystfisket trua av kapitalsterke 
trålerrederier. 
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Den norske frihandelsavtalen med EU 
ga tollfri adang for nesten alle andre 
varer enn foredla fiskeprodukter. 
EØS-avtalen skulle gi tollfrihet på fisk 
også, men dels var det bare noen 
produkter som fikk tollettelser, og 
dels måtter disse "byttes" med større 
EU-adgang til å fiske på norske 
ressurser. I EU-området har EU slått 
sammen nasjonalstatenes fiskerisoner, 
tatt over forvaltninga av fiskeri
ressurser, og delt ut kvoter til fiskerne 
på tvers av hvilket land de hører til. 

I førsteutgaven av dette heftet skreiv 
vi: "Blir Norge EU-medlem overlater 
"vi" forvaltningsretten til EU. 
Riktignok er det noen overgangs
ordninger i EU, og kanskje kan Norge 
oppnå slike, men ... det er utenkelig 
med varige unntak." Forhandlings
resultet viste at dette var en riktig 
vurdering. Mer om dette seinere. 

En kan selvfølgelig stille spørsmål ved 
om f.eks. fisk og _olje bør være det 
"norske folkets eiendom", men det 

eneste reelle alternativet til nasjonal 
og lokal kontroll, er i dag økt makt til 
de multinasjonale selskapene. En 
annen eiendom og forvaltning av disse 
resursene vil kreve helt andre 
internasjonale maktforhold. Utvida 
forvaltningsrett til kyststatene fra 
midten av 70-åra har f.eks. gitt langt 
mer økologisk forsvarlig kontroll av 
uttaket av fiskeriressurser. "Gjenopp
byggingen av silde-, lodde- og torske
bestanden hadde imidlertid ikke vært 
mulig uten suveren råderett over disse 
betydlige havområdene. "44 

RV forsvarer den nasjonale 
sjølr/J.deretten og g/J.r mot den 
rlulende politikken med li, "selge ut" 
suverenitet til fordel for stor
borgerskapets profittinteresser. RV 
sMssforet demokrati hvor folk flest 
har mer makt i samfunnet og over 
sine egne liv, og g/J.r mot at def olke
valgte skatgifra seg enda mer makt 
til de multinasjonale selskapene, o~ 
til det udemokratiskeEU-systemet. 

43 www.pdf-arkivet.no (2020)



5. EU- EN 
OM FOLKS 

HODER 
Her går jeg nærmere inn på noen av 
de argumentene og saksfeltene som 

har stått eller bør stå sentralt i 
debatten. 

ER .EU-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 
tidligere Sovjet og Jugoslavia, er det 
JA-sidas fremste taktikk å sette 
nasjonaliststempelet på EU-mot
standen. EU-motstanden blir så å si 
sett på som en slektning av serbisk 
sjåvinisme - og tysk nynazisme, mens 
EU er brobyggeren over de nasjonale 
konfliktene som skapte to verdens
kriger. Det er mye å si om dette: 

1) "Nei til EU" har hele tida holdt den 
nødvendige brodd mot den høyre
ekstreme og rasistiske nasjonal-ismen. 
Rasister som har forsøkt å bli 
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medlemmer av organisasjonen er blitt 
ekskludert. 

På Stortinget har alle NEI-partiene 
gjort felles front for å gjøre det lettere 
for flyktninger fra Kosovo å få 
oppholdstillatelse. JA-partiene har 
stått samla om en mer sjåvinistisk 
politikk. 

2) Blant nynazister og høyreekstreme 
har det hele tida, også under krigen, 
vært et ideologisk, riktignok 
underordna, skille mellom "de pan
germanske" og "de norsk-norske", 
dvs. mellom dem som ønsker å 
framheve hele den "germanske" rasen I 
eller "nord-europeiske kulturen" på 
bekostning av "mindreverdige folk", 
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og dem som trur "det norske" er mer 
verdt enn alt annet. 

RV vil selvfølgelig bekjempe begge 
disse retningene like hardt. 

3) På annet sted i dette heftet 
argumenter vi for at EU nettopp har 
klare trekk av å være "pangermansk" 
eller "eurosjåvinistisk" - i sine be
strebelser på å hegne om rikdommen 
i "Festung Europa." 

EU-kommisjonens krampaktige for- . 
søk på å fremme en "Europa-identi
tet" gjennom alt fra flaggbruk i OL
sendinger, til utdanningsreformer - tar 
nettopp ikke sikte på å spre de demo
kratiske og revolusjonære tradisjoner 
i europeisk historie, men på å mob
ilisere for det kapitalistiske og imp
erialistiske "Festning Europa". 

4) Prinsipielt har "det nasjonale" to 
grunnleggende forskjellige "ansikter", 
"nasjonalisme" -begrepet brukes 
tilslørende om to tenkemåter som 
innbyrdes er som ild og vann. Den 
sjåvinistiske nasjonalismen framhever 
eget folk og egen nasjon på bekost
ning av andre folk og nasjoner, og går 
ikke av veien for å framheve egne 
interesser på bekostning av andre folk 
og nasjoner. I norsk historie har vi sett 
eksempler på denne typen 

nasjonalisme i f.eks. 1814-grunn
lovens forbud om å gi jøder adgang 
til riket, i koloniseringa t,tv Sapmi 
(Sameland), i grønlandsaktivismen i 
30-åra da høyreaktivister fikk den 
norske staten til å kreve deler av 
inuitenes (eskimoenes) land fra 
kolonilandet Danmark, og i hjem
sendelsen av jødetog andre politiske 
flyktninger til Hitler-Tyskland. Men i 
norsk historie er det en annen, la oss 
kalle det den nasjonaldemokratiske 
tradisjonen som har vært sterkere. 
1814~grunnloven slo fast folke
suverenitetsprinsippet. I dette lå 
både det nasjonale og det demo
kratiske. 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 demokratiske 
kampen fram til at parlamentarismen 
gjorde det folkevalgte Stortinget til 
det (formelt sett) mektigste 
statsorganet i 1884, retta seg mot et 
stasapparat med den svenske 
unionskongen i spissen. Igjen ser vi 
at det demokratiske og nasjonale går 
hand i hand. Kampen for kons~sjons
lovene på begynnelsen av vårt 
århundre, var et forsvar for lokal og 
nasjonal kontroll over den viktige 
fossekrafta - og denne kampen retta 
seg mot avhengigheten av og 
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dominansen til utenlandsk storkapital. 
At en tok denne striden for nasjonal 
sjølråderett, var en betingelse for mye 
av deri materielle framgangen for 
arbeidsfolk seinere. Kampen mot den 
nazistiske okkupasjonsmakta under 
den 2. verdenskrigen var igjen en 
kamp både for demokratiske 
rettigheter og for nasjonal suverenitet. 

I skriftet "sjette kolonne" viste 
forfatteren Helge Krog at mange 
profitthungrige kapitalister gladelig 
solgte nasjonaJe interesser i 
produksjon for okkupantmakta. 
Kampen mot EU nå er også en kamp 
for både demokrati og nasjonal 

suverenitet, og dermed også mot 
kapitalister som gladelig selger dette 
for penger. For å spissformulere: En 
NEI-seier bygd på sjåvinisme ville 
vært enda verre enn et NEI
nederlag på et anstendig grunn
lag. 45 Men JA-sida - fra Fpu 
(Lahnstein= Myrdal og Quisling), via 
forfatteren Roy Jacobsen (Ja-sida må 
spille det brune kortet) og Inge 
Lønning (Senterpartiets planer om 
''brei regjering" minner om det fascist
iske Fedrelandslaget) - og til alle dem 
som har forsøkt å sammenlikne norsk 
NEI-side med Haider i Østerrike -
driver bevisst og uærlig, det Erik Bye 
har kalt "brunskvetting". 

TO SLAGS 
INTERNASJONALISME 

I næringslivskretser liker en å smykke 
seg med at en er "åpen" og "inter
nasjonal" - og at støtten til norsk EU
medlemskap 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 
Vtldng Askim selges til svensk kapital, 
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 
amerikansk kapital, og elektronikk-
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bedriften Autronica av engelsk. "Til 
gjengjeld" flagger norske bedrifter ut, · 
om det gjør profitten større. Kapital
ismen har skapt en internasjonal 
arbeidsdeling med råvareproduksjon 
og fattigdom i Sør, og videreforedling 
og rikdom i Nord. 

Mot dette trengs en "grasrotas" 
internasjonalisme: Støtte til 
frigjøringsbevegelser i den 3. verden 
som slåss for større uavhengighet, 
felles kamp for både regnskogen i 
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Brasil og urskogen i Norge, felles 
aksjoner i europeiske land for 6 
timersdagen. Det ville sparke beina 
under argumentet om "konkurranse
evnen". 

I EU-kampen utvikler det seg 
internasjonalt samarbeid. Ett 
eksempel er "Kvinner i Norden mot 
EU". Et annet samarbeidet mellom 
NEI-bevegelsene i de nordiske landa, 
et tredje er et større samarbeid mellom 
venstrefløyspartier i mange euro
peiske land mot Maastricht-traktaten. 

EØS-medlemskapet, EU-kampen og 
det voksende arbeidsløshetsproblemet 
gjør det enda mer nødvendig med en 
internasjonalisme nedafra i Europa. 
Det trengs informasjonsutveksling, 
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, samarbeid med 
statene i Øst-Europa som kan bidra 
til å svekke nye autoritære 
strømninger, sterkere alleuroepeisk 
samarbeid gjennom KSSE 
(Konferansen for samarbeid og 
sikkerhet i Europa), og Europarådet, 
saksamarbeid - f.eks. på miljø
området.46 

Tony Benn som i mer enn 40 år har 
tilhørt venstrefløya i parlaments
gruppa til det engelske Labour, har 
lansert et helhetlig alternativ til EF
unionen: Et all-europeisk og like
verdig samarbeid mellom uavhengige 
stater - hvor alle innbyggerne har 
bindende menneskerettigheter - i 
forhold til rettsstatsprinsipper, . 
demokrati, og sosial velferd.47 

INGEN ••FREDSSKAPER~' 
Når JA-menn i Norge tar seg i for mye 
pengesnakk, tyr de gjerne til 
argumentet om at EU har skapt fred i 
Europa. De tenker da særlig på 
samarbeidet mellom de tradisjonelle 
fiendene Tyskland og Frankrike. Vi 
har tidligere i heftet brukt fire typer 
argumenter overfor dette. For det 
første har vi påvist at det i EU's 

rivalisering med USA og Japan, ligger 
en kime til spenning og ufred. For det 
andre har ikke EU noe mot krig og 
militære aksjoner mot land i den 3. 
verden - tvert om forbereder Vest
unionen seg på slike aksjoner. For det 
tredje må EU-land bære et stort ansvar 
for den europeiske storkrigen i det 
tidligere Jugoslavia, som fram tiljuli 
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1993 førte til at 139 000 kroater og 
muslimer i Bosnia har måttet bøte med 
livet. For det fjerde· har samarbeidet 
mellom Tyskland og Frankrike sin 
bakgrunn i hvert av landas 
stormaktsinteresser. Ingen av dem har 

Slkkerh~dkken 
"Et .IA-kon"T 
Meningsmålinger tyder på at sikker
hetspolitikken er det området hvor 
JA-sidas argumenter har hatt et visst 
gjennomslag. Det er da også ett av de 
områdene hvor det er · størst 
meningsforskjeller på NEI-sida. La 
oss summere de sikkerhetspolitiske 
synspunktene i dette heftet: 
- JA-sida underslår at Norges 
sikkerhetspoltiske situasjon er bedre 
enn på lenge. Situasjonen i Russland 
er ustabil, men den svekka militære 
kapasiteten gjør det svært utenkelig 
med noen eventyr utafor det tidligere 
sovjetdominerte ol)]fådet i Europa. 
Hvis det er vilje til det kan Norge 
omstrukturere forsvaret til å bli 
nasjonalt og troverdig. 
- Oppbygninga av Vestunionen vil øke 
spenningen mellom de tre 
kapitalistiske sentrene i verden - og 
fører til større "usikkerhet" i områder 
i den 3. verden. EU som freds
argument holder ikke. 
- Når deler av NEI-sida argumenterer 
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hatt den styrken som skulle til for å 
forsøke seg på større eventyr. Om 
dette vil fortsette veit vi ikke, men 
pga. Tysklands stadig økende styrke 
viser den tysk-franske aksen tegn til å 
svekkes.48 

sikkerhetspolitisk for all-europeiske 
løsninger, bl.a. gjennom KSSE, som 
alternativ til EU, er dette greit nok. 
Vi må bare ikke underslå stor
maktenes styrke også i disse organene. 
- Nils Petter Gleditsch argumenterte 
på "Nei til EU"'s landsmøte i 1993 
for støtte til "demokratibygging" i det 
tidlige Sovjet - og Øst-Europa, som 
som et viktig sikkerhetspolititisk 
instrument. Vi må bare være klar over 
at de vestlige stormaktenes politikk 
overfor disse områdene (gjennom 
Verdensbanken, Pengefondet, og 
delvis EU) i dag virker i motsatt 
retning - og at "demokratieksport" 
ofte vil være et dekke for andre 
hensikter. Utafor EU.er det mulig å 
presse norsk politikk over i et annet 
spor. 

- Det viktigste "sikkerhetspolitske" 
argumentet for den radikale NEI
sida må være anti-imperialismen 
og "internasjonalismen nedafra", slik 
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vi har begrunna i dette heftet. 
- Problemet med Senterpartiets og 
andres "Ja til NATO - Nei til EU" er 
at det retter seg mot at EU tar opp. 
kampen med USA om innflytelse, men 
ikke mot den stillingen USA-imperia
lismen har i verden. En stilling som 
bl.a. er basert på en rekke invasjoner 
i den 3. · verden. RV's alternativ er 

solidaritet med den 3. verden og et 
nasjonalt forsvar. Men JA-sidas 
argumenter mot Senterpartiet o.a. i 
dette spørsmålet holder ikke: NATO's 
"sikkerhetsgaranti" overfor Norge er 
ikke verken mer eller mindre verdt om 
Norge holder seg utafor EU og 
Vestunionen. 

EU OG ARBEIDS
LØSHETEN 

Det sies at den som vinner debatten 
om arbeidsløsheten også vinner 
debatten om EU. Isåfall skulle NEI
sida ha gode kort på handa. Riktignok 
har har arbeidsløsheten i Europa vokst 
raskt, både i og utafor EU. Dette 
henger sammen med at det 
grunnleggende sett dreier seg om de 
samme typer kapitalistisk økonomi, 
og dermed om de samme typer 
underliggende problemer. Dertil 
kommer at de ulike økonomiene er så 
integrert i hverandre at arbeids
løsheten sprer seg. De underliggende 
problemene dreier 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 ikke 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 overprod
uksjonskriser. 

- Når svaret på dette er innstramming
på offentlige budsjetter, nedskjæring 
av velferdsstaten, og "moderate 
lønnsoppgjør", så forverres problem
ene. At alle land gjennomfører en 
politikk for "bedre konkurranseevne" 
samtidig, har som resultat at det er 
arbeidsløheten, og ikke konkurranse
evnen som "stiger". 

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

I EU er den offisielle arbeidsløsheten 
nå 11 % , snart 20 milloner og mer enn 
12%, og alt tyder på at den vil 
fortsette å vokse. En undersøkelse i 
vinter viste at de 100 største sel
skapene hadde planer om å skjære ned 
arbeidsstokken med 7 %. I Irland er 
arbeidsløsheten ca. 20%, og det 
fryktes at dette kan bli situasjonen i 
hele EU-området. Andelen syssel
satte er langt mindre i EU enn i Norge, 
66% mot 78%. 

De nasjonale og regionale forskjellene 
på arbeidsløshetsproblemene i EU er 
store. Likvel er det klart at et fritt 
marked for arbeidskraft vil gjøre at en 
del arbeidere vil bevege seg til de 
områdene hvor det er mer arbeid. 
Samtidig vil økt konkurranse om 
jobbene senke lønninger - og føre til 
dårligere arbeidsforhold. 

EU-tilpassinga er en viktig grunn 
til den raskt økende arbeids
løsheten i Norge. Fri flyt av kapital, 
manglende bruk av konsesjons
lovgivninga, en relativt stram 
økonomisk politikk, om vi tar den 
sterke norske statsøkonomien i 
betraktning, peker alle i denne 
retningen. Ingenting tyder på at EØS 
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og evt. EU-medlemskap vil bidra til 
at det vil gå noe bedre med "jobb nr. 
1 ".: 
- Rolf Golombek i "Stiftelsen for 
samfunns-og næringslivslivsforsk
ning" har gjennom forskning funnet 
ut at "Etableringen av EU's indre 
mar~ed og etableringen av EØS
samarbeidet kan true mellom 7000 
og 37000 ansatte i norsk industri." 
Han mener produktstandardisering og 
mindre grensekontroll vil øke · pris
konkurransen for mange bedrifter som 
allerede har dårlig inntjening. Økt 
konkurranse om offentlige anbud og 
innkjøp vil virke i samme retning. 
Kraftindustrien og deler av nærings
middelindustrien vil bli påvirka av 
EØS-medlemskapet. 
- Statssekretær Jon Ivar Nålsund, sa 
da han var ansatt i Fellesforbundet i 
LO, at ei gjennomføring av forslaget 
til oljedirektiv aleine ville føre til 
norske selskap vil miste 10% av 
markedet på levering til kontintental
sokkelen. "Nei til EF" -avisa 
standpunkt sier på lederplass at dette 
vil true 65 000 arbeidsplasser. 

Så fra tilpassing og EØS - og til 
konsekvensene av fullt medlemskap: 

- Blir Norge medlem i et EU som 
realiserer plan~ne om Den øko
nomiske- og monetære unionen mister 
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Norge som påvist retten til å føre en 
økonomisk politikk mot arbeidsløs
heten, og en politikk som tar hensyn 
til den betydninga oljeinntektene har 
for den økonomiske og sosiale 
utviklinga i Norge. 

- En nedskjæring på statsbudsjettet på 
17 milliarder kr. vil føre til at titusenvis 
mister jobbene. Eller for å si det med 
Atle Seierstad49 

: Hvis det 
nettobeløpet på 6,5 millarder kroner 
som Norge vil måtte betale til EU
kassa - isteden hadde blitt brukt til å 
øke det offentlige konsumet i Norge 
(sykehjemsplasser, barnehager, helse
' utdanning, osv.), så ville dette kunnet 
gi 80 000 nye arbeidsplasser. 
Underskuddet på statsbudsjettet ville 
ikke bli økt. 

Arbeldsglverpn..-gaudaen 
. Arbeidsgiverne sprer en rekke myter 
om "nødvendigheten" av EU
medlemskap: 
- Mange truer med "utflagging". I 
1972 slo ikke disse skremslene til. 
Med fri kapitalbevegelse kan ingen 
hindre utflytting - uansett tilknytning 
til EU. Forskjellen er at Norge utafor 
EØS og EU kan innføre kontroll. 
- "Markedsadgangsargumentet" 
brukes reint propagandistisk. Det er 
blitt myte nr. 1 at "vi må inn" for å få 
markedsadgang. Norske bedrifter 

- I forhold til et trendalternativ vil 
halvparten av arbeidsplassene i 
jordbruket gå tapt (altså mye mer enn 
halvparten av de nåværende ca. 80 
000 arbeidsplassene). Det samme 
gjelder jordbruksbasert nærings
middelindustri. Pga. oppgivelsen av 
forvaltningsretten vil det over tid 
kunne gå tapt mange arbeidsplasser i 
fiskeriene. Mer om alt dette i avsnittet 
om forhandlingsresultatet. 

Siden jordbruk og fiske er hjørne
steinsvirksomheten i mange lokal
samfunn, vil problemer her føre til at 
mange andre arbeidsplasser i distrikt
ene går tapt. Mange flere vil reise til 
byer og tettbygde strøk - og konkur
rere om jobbene der. Litt populært: 
"Det blir flere bønder i byen." 

hadde allerede markedsadgang med 
frihandelsavtalen. 
- Norske bedrifter "måtte" inn i EØS 
for å få markedsadgang. Nå er ikke 
EØS-avtalen noe tess - for nå står fullt 
medlemskap for døra. 
- Bortsett fra når det gjelder 
næringsmiddelindustrien gis det et 
inntrykk av at stort sett alle bedrifter 
har felles interesser av medlemskap. 
Men dette er bare tilfelle i ett 
henseende: Dårligere arbeidsvilkår, 
kutt i offentlig sektor etc. kan gi 
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høyere profitt. Skipsreder Wilhelmsen 
vil ikke inn i EU fordi han ønsker 
frihandel mellom de kapitalistiske 
sentrene - og ikke knyttes ensidig til 
den økonomiske blokka EU. Produ
senten av godt syltetøy har ikke fordel 
av å underlegges direktiv som sier at 
han må blande i mye mer sukker - og 

· slett ikke av at EU-medlemskap gjør 
at han må betale mye mer for sukkeret. 
Den lokale håndverksbedriften tjener 
ikke på internasjonale anbud på jobber 
for det offentlige. JA-standpunktet til 
han som importerer porselen fra Kina 
får et skudd for baugen når han ikke 
veit hvor mye han får av EU's 
importkvote, og kanskje må skjære 
kraftig ned på virksomheten. Slik 
kunne vi fortsette. 

- Sjøl om det hadde vært slik at en del 
store eksportbedrifter hadde greid seg 

bedre i EU, så trenger ikke dette - som 
vi har påvist over - å føre til flere 
arbeidsplasser i det hele tatt. 

NHO har "utredet" konsekvenser av 
ulike tilknytningsformer - for et utvalg 
av medlemsbedriftene. Det er lagt 
store ressurser i en mal for 
undersøkelsene, i studieturer til 
Brussel - og i "fasit". Resultatene vil 
være en viktig del av propaganda
offensiven utover høsten. En del 
tillitsvalgte har kommet med kritikk 
underveis - og mer må komme i 
etterkant. "Nei til EU" har laga et 
hefte som kommenterer feil og. 
mangel er i "fasiten". Et problem med 
å undersøke "bedrift for bedrift", er · 
at konsekvenser for totaløkonomien 
- og for arbeidsfolks helhetlige 
situasjon ikke kommer fram. 

KVINNEPERSPEKTIV 
Ikke bare i Norge, men også i Sverige 
og Danmark er det klart flest kvinner 
både blant EU-motstanderne og blant 
dem som ikke har bestemt seg. JA
prosenten i Norge har vært 10-15% 
lavere blant kvinner enn menn. Dette 
utlegges ofte som at kvinnene har "for 
lite kunnskap", men den virkelige 
forklaringa ligger i at kvinnene 
generelt sett er blitt mye mer radikale 
enn menn, noe som også gir seg 
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uttrykk i partipreferanse. Verdi
forskjellene er et stykke på vei en 
avspeiling av interesseforskjeller. 
Flertallet av kvinnene er i en situasjon 
som "del av sosial klasse" 
(arbeiderklasse og lavere 
"mellomlag") og som "sosialt kjønn", 
som gjør at de har mye å tape på EU
utviklinga Dette må "Nei til EU" og 
Nei-fronten for øvrig ta svært alvorlig 
om kampen skal vinnes. 
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En del av dette har vi være inne på 
underveis, men la oss kort summere 
opp noen av argumentene fra 
kvinnesynsvinkel5°: 

- Skatteharmonisering truer den 
nordiske velferdsmodellen. En 
forskyvning i retning av en 
forsikrings- og subsidaritetsmodell, 
truer mange kvinner som offentlig 
ansatte, og enda flere som 
hovedansarlige for hus- og omsorgs
arbeidet. Dette er et hovedspørsmål. 

- I EU-landa er det en mindre andel 
av kvinnene som er i lønnsarbeid enn 
i Norge (henholdsvis 51 % og 71 % ). I 
EU griper det "atypiske" arbeidet, 
dvs. alt arbeid som ikke er fastlønna 
heldagsjobber stadig mer om seg. I 
EU-land er det mye av dette arbeidet 
som ikke gir vanlige sosiale 
rettigheter. I Belgia hadde kvinnene 
tidligere individuell rett til 
arbeidsløshetstrygd. Nå er denne gjort 
avhengig av husstandsinntekt. 
Kapitalistenes styrke og taktikk for å 
øke fortjenesten, er hovedgrunnen til 
at det "atypiske" arbeidet øker. Her 
inngår både mer sesongarbeid, mer 
ubekvem arbeidstid, flere deltidsan
settelser, mer innleie av arbeidskraft 
og hjemmebasert kontraktørarbeid. 
Alt sammen tar sikte på å utnytte 

kvinnenes særegne stilling som 
hovedansvarlige for hus- og omsorgs
arbeidet, og med "spe på lønn" og 
karakter av "reservearme" på arbeids
markedet. Det er derfor riktig når 
klubbleder på SAS-hotellet Brit 
Bergsund kalte det "EF-tilpasning" da 
hotelledelsen ville sparke fast ansatte 
stuepiker, og erstatte dem med innleid 
arbeidskraft.51 Mengden av deltids
arbeid er høyere i Norge enn i mange 
EU-land, men mange flere av dem har 
fulle sosiale rettigheter, og det er 
fortsatt mindre ukurant arbeidstid, 
kontrakt-arbeid etc. Noen kaller fri flyt 
av arbeidstid for EU's femte frihet. '-

EU-systemet som sådan kan ikke 
direkte "klandres" for at kvinnenes 
posisjon på arbeidsmarkedet er 
ytterligere svekka. Men to viktige 
direktivforslag for å bedre de 

. deltidsansattes sosiale rettigheter gikk 
ikke gjennom i ministerrådet. 

- EU har vedtatt seks minimums
direktiver om likestilling - mot over 
300 veterinærdirektiver. 

- EU's regionspolitikk, som generelt 
sett er svakere. utbygd enn den norske 
distriktspolitikken, har ingen ordn~ 
inger som er retta inn mot kvinner, og 
gir heller ikke tillatelse til å støtte 
enkelttiltak (fordi disse er 
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"konkurransevridende"). Nettopp 
enkelttiltak: retta inn på kvinner har 
ofte vist seg vellykka i Norge, sier Else 
Skjøns berg. 

- Noen av de viktigste argumentene 
til NEI-sida er slike som ( enten vi liker 
det eller ikke) vektlegges av flere 
kvinner enn menn. Et eksempel kan 
være spørsmålet om miljø og matvare
sikkerhet, et annet spørsmålet om å 
sende flere soldater til militære opera
sjoner i utlandet. 

- Toppen av EU-systemet er svært 
gubbedominert, den ligger 20-30 år 
etter utviklinga i Norge når det gjelder 
kvinner i ledende posisjoner i 
politikken 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 EU-domstolen er det ingen 
kvinner, i EU.:.parlamentet er det 18% 

Forhandla Ikke o. det 
viktigste 
Den norske regjeringa forhandla aldri 
om det viktigste: En union bygd på 
Maastrichttraktaten. Det betyr at 
Norge ved medlemskap vil bli sterkere 
integrert i EU-systemet enn Danmark 
- som har vært medlem siden 1973. 
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(1993) osv. 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 sånne 
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. På den 
stor befolkningskongressen i Kairo vil 
Norge ta opp spørsmålet om 
sjølbestemt abort - som EU-medlem 
kunne ikke den norske regjeringa lagt 
fram sitt eget syn. For NEI-sida er det 
avgjørende både å synliggjøre kvinne
motstanden (kvinnelige innledere, 
kvinneopprop osv.) utover det som 
kommer fram i meningsmålingene, 
vektlegge de delene av argu
mentasjonen som betyr mest for 
kvinner - og finne metoder, f.eks. 
utnytte uformelle nettverk, som 
ytterligere kan styrke motstanden 
blant kvinnene. 

Regjeringa har på forskjellige måter 
forsøkt å skape forvirring om dette. 
Gro Harlem Brundtland blei tatt i bløff 
da hun hevda at Stortinget kan ta 
stilling til om Norge skal bli medlem i 
den 3. fasen i den økonomiske og 
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monetære unionen. Når denne bløffen 
ikke blei gjennomskua av alle, så var 
det fordi spørsmålet blei blanda 
sammen med om EU · vil greie å 
realisere ambi-sjonene om felles mynt, 
bank osv. Statssekretær Sigve Brekke 
i For-svarsdepartementet sier at 
Norge er uenig i at EU skal utvikle et 
felles forsvar, men regjeringa hans har 
bundet seg til å være med i dette 
gjennom tilslutninga til Maastricht
traktaten. Dette er eksempler på at 
regjeringa framstiller EU som 
Union - eller ''nasjonenes Europa" 

Størst sjokk: 
Naerlngsidddellndustrlen 
På mange områder blei forhandlings
resultat som en kunne forvente. På ett 
område var resultatet langt dårligere 
enn sjøl de mest pessimistiske hadde 
venta: EU-priser på næringsmidler fra 
fra første dag. Dette skiller seg fra 
alle tidligere ny-opptatte medlemmer 
- som har fått overgangsordninger. 
Konsekvensene kan bli minst like 
alvorlige for næringsmiddelindustrien 
som for landbruket. 

Sjøl NHO innrømmer det dårlige 
resultatet på dette området i sin 
helhetsvurdering av forhandlings
resultatet: "Den forhandlingsløsning
en som ble oppnådd for kjøtt og deler 

- alt etter hva som er taktisk mest 
tjenlig. 

Det er bra at debatten har dreid seg 
mest om Unionen og nasjonalstatens 
framtid - og ikke om forhandlings
resultatet er blitt "litt bedre" eller "litt 
dårligere" enn forventa. Men NEI
sida frykter selvfølgelig ikke en debatt 
om forhandlingsresultatet. Her vil vi 
se kort på de tre områdene det var 
mest ståk om: Næringsmiddel
industrien, landbruk og fisk. 

av næringsmiddelindustrien er etter 
NHO's oppfatning. ikke tilfreds
stillende. Industrien er innstilt på om
fattende omstillinger og har startet 
prosesser i denne retningen, men de 
overgangsordninger som er frem
forhandlet, er såpass svake at deler 
av næringen vil få store vansker 
med å overleve." 

Avtalen har en sikkerhetsklausul i til
felle alvorlige "forstyrrelser i 
markedet" forårsaket av handelen 
mellom gamle og nye EU-medlem
mer. Ved slike forstyrrelser er det 
dekning for å sette midlertidige tak på 
handelen med bestemte kjøtt eller 
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meieriprodukter. Men det er uklart 
hva som skal til for at sikkerhets
klausulen kan komme til anvendelse -

Landbruk.sa 
EU-medlemskap vil få svært alvorlige 
konsekvenser for matproduksjon og 
distriktsbosetning. Diskusjonen dreier 
seg om graden av "ulykke" - og hvor 
mye av den samme utvikling som "vil 
komme" sjøl uten medlemskap. 

Norsk institutt for landbruks
økonomisk forskning har laga en 
undersøkelse som konkluderer med at 
det t.o.m. innafor ramma av den nye 
GATT-avtalen er mulig å vide ref øre ·
dagens landsbrukspolitikk. 

Regjeringa har med støtte fra Høyre 
og Fremskrittspartiet begynt å endre 
politikken for å få ned overføringene. 
Men her er det snakk om politisk vilje. 
For den globale matvareproduksjonen 
blir det stadig mer avgjørende å 
opprettholde landbruksarealene. 

Landbruk og landbrukstilknytta 
· næringer (særlig i næringsmiddel
industrien) sysselsetter 120 000 - og 
er "hjømesteinsnæringer" i 200 norske 
kommuner. Det en vinner i sparte 
landbruksoverføringer vil mer enn gå 
opp i spinninga om en underminerer 
grunnlaget for disse lokalsamfunna. 
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og det er uansett opp til Kommisjonen 
å bestemme "når" og "hvordan"52• 

I et kravdokument fra regjeringa fra 
08.10.93 blir virkningene av medlem
skap - uten spesialordninger for Norge 
- beregna for ulike typer modellbruk. 
.Beregningene viste at et 13 kyrs bruk 
på Vestlandet vil tape 250 000 kr. pr. 
år., et kornbruk på Sør- og Østlandet 
på 384 mål 150 000,- og et bruk med 
128 sauer på vinterfor 100 000 kr. 
Norsk institutt for landbruksforskning 
gjorde i 1992 en beregning ut fra de 
samme forutstninger som ga som 
resultat at: · 

- Produksjonen av jordbruksvarer i 
Norge vil bli om lag halvert. 
Utslaga vil bli størst på produksjon av 
svinekjøtt, egg, fjærfe og kom. 
- Gjenværende produksjon vil skje på 
svært mye større bruk. 
- Sysselsettingen vil bli redusert med 
50 000 årsverk - ikke i forhold til 
nåværende antall sysselsatte, for da 
blir reduksjonen større, men i forhold 
til et trendalternativ. 

Norge har fått mindre ut av EU's 
støtteordninger enn det som var lagt 
inn i beregningene fra regjeringa over. 
-Det er altså fortsatt grunn til å frykte 

www.pdf-arkivet.no (2020)



halvering av norsk matproduksjon -
og av jordbruksbasert næringsmiddel
industri. 

Noe av støtten vil gå til brakklegging, 
skogplanting av jord og førtids
pensjonering - og ikke til jordbruks
produksjon. Norge må yte store 
nettobidrag til EU - som bl.a. vil gå 
til subsidiering av eksport fra 
Frankrike, Nederland og Danmark. 

EU har tillatt Norge å opprette en 
særordning for 52,7% av arealet som 
går inn under betegnelsen ''nordlig 
landbruk". Denne ordningen skal 
i sin helhet finansieres av Norge sjøl 
- med hvor mye er fortsatt uklart! 

( 

Dette er i seg sjøl et demokrati-
problem. Ordningen vii lage mange 
grenseproblemer. To nabogårder med 
samme produksjon kan få vidt 
forskjellige rammebetingelser. 

I en overgangsperiode kan EU yte 
støtte til investeringer mht. en 
strukturrasjonalisering til større bruk. 

"Ikke .en Ilsk å 
gl hort"53 
Under medlemskapsforhandlingene 
blei det fokusert mye _ på at 
fiskeriminister Jan Henry T. Olsen 
ikke hadde en fisk å gi. I etterkant fikk 
vi høre at dette bare hadde vært 
forhandlingstaktikk. Om Norge hadde 

Kommisjonen kan fastsette eller 
tillate andre tilpassingsordninger der 
den ser spesielt store problemer. Det 
er grunn til å tru at det kan komme 
flere nasjonale ordninger enn den som 
redegjort for over, men også det er 
fortsatt" uklart. 

"Lokkematen" for å få folk til å godta 
nedbygginga av landbruket er en 
prisnedgang på 10-12%. Men skal en 
først legge ned jordbruket skal en 
være klar over at de samla prisene pr. 
år for norske forbrukere ville være 1,5 
milliarder kr. lavere ved å kjøpe til 
verdensmarkedspriser, enn ved å 
kjøpe til EU-priser. En del varer blir 
dyrere enn de er - og .samme vare vil 
få ulik pris på på ulike steder i landet. 

I forhold til lovverket mht. veterinær
bestemmelser, matvarer etc. fikk 
regjeringa mer eller mindre avslag på 
51 av 72 krav. Etter en overgangs
ordning på tre år må f.eks. Norge 
godta f 6rvarer tilsatt vekstfremmende _ 
stoffer - som f.eks. antibiotika. 

vært medlem av EU i 1994 ville de 
andre EU-landa utfra avtalen, hattrett 
til å fiske 60 000 tonn mer fisk enn 
det som i dag ligger inne i ulike norske 
kvoter. Dette er viktig nok, ikke minst 
for makrellfiskere i Sør-Norge, men 
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er likevel mest interessant som 
symptom på regjeringas troverdighet 
- og på styrkeforholdet i forhand-

Kjerne•..ønonålet er 
ressu.rsfitrvaltnlngen 
EU og Norge står mot hverandre i 
spørsmålet om reguleringer av 
internasjonalt fiske på de frie 
verdenshava. Med felles utenriks
politikk kan Norge bli tvunget over 
på EU's miljøskadelige syn. 

Norge har godtatt å underordne seg 
reglene for EU's fiskeripolitikk- uten 
varige særordninger. Ut fra dette har 
Norge også gitt fra seg retten til å 
bestemme høyeste tillatte uttak av 
fisk. Det er fastsettelsen av dette 
uttaket som bestemmer om 
forvaltningen er økologisk forsvarlig 
- og som kan sikre stabil og langvarig 
høsting av ressursene. Til tross for 
forsikringer om å fortsette eksi
sterende forvaltningsregime nord for 
62. breddegrad - og "relativ stabilitet" 
når det gjelder Norges andel av 
kvotene, er det mye sannsynlig at 
overkapasiteten i EU-landas fiskeri
flåte vil sette grensene for uttak for 
lavt. Det samme kan bli tilfelle når EU 
har tatt over retten til kvote
forhandlinger med Russland. Forøvrig 
kan EU-rådet endre fordelinga av 
kvoter mellom EU-landa med kvali-
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lingene. Innholdsmessig er det andre 
sider av "fiskeriløsningen" som er mye 
viktigere. 

fisert flertall. En annen side ved dette 
er mulighetene for kvotekontroll. I 
dag er det dokumentert et meget stort 
overfiske ( EU - gjeme fordi fiskerne 
synes "eget land" har fått for liten 
kvote. I EU kan norsk kystvakt opp
rettholde en rekke kontrolltiltak, men 
det er opp til "flaggstaten" å registrere 
når kvotene er oppfylt. 

Etter planene skal områdene innafor 
12 mils grense også bli felles EU-hav 
fra 2002 - om Norge kan opprettholde 
forvaltningen innafor 12 milsgrensa 
etter den tid - er et åpent spørsmål. 
Forvaltningen i Svalbardsonen er fullt 
ut overdratt EU. 

I EU er "kvotehopping" et velkjent 
problem. F.eks. er 10% av den 
britiskregistrerte flåten på utenlandske 
hender. Norge kan stille krav om at 
skip som vil registrere seg i Norge skal 
ha en reell økonomisk tilknytning til 
Norge, men avgjørelser ved EU
domstolen viser at det ikke er noen 
fullgod garanti utover overgangs
perioden på tre år. 
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Det norske omsetningssystemet med 
basis i råfiskloven har stått sentralt i 
norsk fiskeri- og distriktspolitikk. Den 
bryter på flere punkter med EU' s "fri 
flyt-regler". 

Det blir ikke lenger adgang til å handle 
med kjøpere om minstepriser, de som 
vil stå utafor salgsslaga som nå blir 
gjort om til produsentorganisasjoner, 
kan lande fangster i utlandet- sjøl om 
norsk foredlingsindustri trenger 
råstoff, det blir vanskelig å opprett
holde ulike reuferdighetsordninger 
fiskerne imellom. Etter en overgangs
periode vil medlemskap gi Norge fri 

markedsadgang for alle fiske
produkter. Poenget er at dette ikke på 
langt nær oppveier verditapet ved 
ressurs-avståelser. 

På noen områder får også fiskefor
edlingsbedriftene nye problemer. 
Differensiering av arbeidsgiver
avgiften må sannsynligvis opphøre. 
Bedriftene må begynne å betale EU
toll på 15% for råvarer fra Russland. 
Den kan få problemer i konkurransen 
om råstoff er fra den delen av den 
norske fiskeriflåten som måtte velge 
å "fristille" seg fra omsetnings
systemet etter råfiskeloven. 

''HVIS SVERIGE Slt~R 
.JA~' 

Flertallet i Sverige har så langt vært 
vært MOT medlemskap i EU. Hvis 
denne motstanden holder seg, er det 
mye som tyder på at "the estab
lishment" ikke vil få til noen snarlig 
norsk innmelding. Men NEI-sida i 
Sverige er dårligere organisert enn i · 
Norge, og med sosialdemokratisk 
regjering fra september - er det 
dessverre relativt sannsynlig med 
svingninger i opinionen. Det store 
NEI-flertallet på meningsmålingene 
Guli 1994) blir redusert til noen få 
prosent når folk stilles spørsmålet 

"hva hvis Sverige sier JA"? 
Meningsmålinger i august tyder på 
"dose race" i Norge hvis JA i Sverige. 
En kortvarig stemningsbølge etter et 
JA i Sverige -kombinert med fullt kjør 
på "redselen for isolasjon" fra media 
og statsapparat - kan opplagt gi JA i 
Norge også. Argumentasjonen må 
utvikles mhp. en slik situasjon. Her 
noen momenter: 

- Ingen argumenter mot norsk EU
medlemskap blir saklig sett svakere 
om Sverige går med. 
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Unionssystemet er det samme. Truss
elen mot norsk sjølråderett likeså. 
Derfor fins det heller ingen saklig 
grunn til å la Sverige avgjøre for 
Norge. 

- Svensk tilslutning vil ikke få noen 
åpenbare økonomiske konsekvenser 
i Norge. Argumentet om handels
lekkasje holder ikke. Sverige har 
allerede EU-priser på matvarer - og 
vil ikke sette dem ned ytterligere. 

· Tvert om har Carl Bildt antyda at det 
kan bli aktuelt å legge på matmomsen. 
Utafor EU kan Norge uansett styre 
avgiftspolitikken slik at ytterligere 
handelslekkasje kan unngås. 

- Både Sverige og Norge bør stemme 
NEI, men det er en viktig forskjell: 
De rike naturressursene i Norge -
øker betydninga av den nasjonale 
sjølråderetten · - og gjør det mer 
fordelaktig å stå utafor. 

- Det danske medlemskapet har ikke 
ført til noen kløft mellom Danmark og 
resten av Norden. Norge og Island 
utafor - og Finland og Sverige inn vil 
heller ikke føre til ei slik kløft. På den 
annen side er ikke det nordiske 
samarbeidet som en kunne ønske. I 
mange viktige saker ville ikke de 
nordiske landa opptre samla om de var 
medlemmer av EU, fordi de har ulike 
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økonomiske interesser. På områder 
hvor det kunne være muligheter for 
samarbeid blir de ikke utnytta - fordi 
de nordiske regjeringene er mer 
opptatt av å komme seg inn i EU. 

- Mens sjølråderettskampen i Norge 
hele tida har knytta sammen det 
demokratiske og det nasjonale, er en 
del av Sveriges nasjonale tradisjoner 
mye mer knytta til Sverige som 
stormakt. I 1905 stemte 368 208 for 
og 184 mor oppsigelsen av unionen. 
Til,ttoss for alle band mellom broder
folkene - ville det være helt ulogisk å 
la "storebror" bestemme for oss nå. 

- Gjennomslagskrafta for argumentet 
om "at hvis Sverige går med ... " er · 
nært knytta til frykt for "isolasjon". 
Men denne frykten kan bare møtes 
med de grunnleggende argumentene: 
Vi er ikke isolert om vi i likhet med 
94% av verdens befolkning står utafor 
EU. Heller ikke om Sverige går inn. 
Norge blir ikke isolert ved ikke å ta 
stilling mellom maktblokkene. 
Nasjonal suverenitet betyr ikke å 
isolere seg. Norge deltar i 250 former I 
for internasjonalt. samarbeid. Vi vil 
ikke være oss sjøl nok, men bygge ut 
uformelt samkvem mellom folk fra 
ulike land - og kulturer, og jobbe for 
en organisert grasrotintemasjonal
isme. 
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ET ALTERNATIVT 
NORGE - UTAFOR EU? 

NEI-frontens svar på maset om 
alternativ til medlemskap - er at NEI 
er alternativet til JA. Store deler av 
.fronten vil også peke på den 
frihandelsavtalen Norge hadde med 
EU før EØS-avtalen. Men dette er 
ikke aleine nok for sosialistene i 
fronten. 

Finn Gustavsen har sagt at NEI-sida 
vant folkeavstemninga i 1972, men 
har tapt hver dag siden. Helt riktig er 
ikke dette. I første omgang førte NEI
sidas seier til en del viktige framskritt 
for folk Uamstellingsvedtaket for 
jordbruket, levestandardsøkning for 
industriarbeidere etc.). Men for 
utviklinga seinere er det mye riktig i 
Gustavsens utsagn. Noen tenker 
derfor at Norge allerede er så "EU
likt" at medlemskapet ikke gjør så mye 
fra eller til. Det er derfor viktig å gi 
visjoner om et alternativ til det EU
like samfunnet. 

RV's langsiktige målsetting er en ny 
type sosialisme som kan skape øko
logisk balanse og rettferdighet. Denne 
sosialismen må bygge på makt 
"nedafra", dvs. arbeidermakt, 
lokalmakt, kvinnemakt osv. Denne 

makta må dels utøves gjennom 
representative, folkevalgte for
samlinger med mange politiske 
partier. Disse må i motsetning til i dag 
ha avgjørende innflytelse gjennom 
demokratisk utforma rammeplaner, 
som definerer de overordna mål
settingene for en samfunnsutvikling 
bygd på miljø og solidaritet. 

Dels må makt "nedafra" utøves 
direkte på den enkelte arbeidsplassen 
og i det enkelte lokalsamfunnet. I 
dette samfunnet har markedsmek
anismene fortsatt en plass, men under 
overordna politisk kontroll - og som 
"redskap", ikke som "gud". 

I RV har vi lært mye om hva som er 
nødvendig for å unngå at sosialismen 
utarter til byråkratisk dikatur, og til 
miljømessige og · økonomiske 
katastrofer. Likevel erkjenner vi at er
faringene fra Sovjet, Øst-Europa, til 
dels Kina osv. for lang tid har 
diskredittert sosialismen blant folk. 

For å motarbeide at folk gir opp, 
ønsker vi å peke på en del krav til en 
annen utviklingsretning "her og" nå", 
som mange vil finne sjølinnlysende 
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riktige. Noen eksempler på dette kan 
være å: 
- La hensynet til økologisk balanse 
styre de andre avgjørelsene i poli
tikken - eks. satse på kollektivtrafikk 
istedefor mer privatbilisme, arbeids
plasser i avf allhandtering heller enn i 
produksjon som øker miljøprob
lemene. 
- Betale folk for å gjøre nyttig arbeid, 
istedenfor for å la dem gå ledige. 
- Dele arbeidet, f.eks. 6 timers 
arbeidsdagtil alle, istedenfor at nesten 
170 000 g.\r ledige, og istedenfor at 
det jobbes 75 000 årsverk på overtid 
hvert år. 
- Sikre nasjonal kontroll over natur
ressursene, mot oppkjøp og "slakting" 
av arbeidsplasser, mot kapitalflukt 
osv. Liknende alternativ til den 
nåværende "EU-like" utviklinga kan 
reises på områder som internasjonal 

Vekstkritikk er 
kapltal!swekrldkk 
Ett eksempel kan illustrere det 
systemkritiske potensialet i EU
debatten: Miljøbevegelsen er mot EU 
pga. EU'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 
kapitalismen. For kapitalistene dreier 
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solidaritet, kvinners rettigheter, 
bosetning i distriktene osv., osv. 

I. 50-60-åra hadde Norge en utvikling 
i retning større velferd, større rett til 
utdanning og helse for flertallet mm. 
I dag er kapitalismen inne i en annen 
fase, h:vor kapitalister og mektige 
politikere finner det lønnsomt å satse 
i den "EU-retningen" vi har vært litt 
inne på i dette heftet. I Norge endrer 
ikke dette seg, ihvertfall ikke 
automatisk; ved et NEI til EU. De 
endringene mange ønsker seg er 
sannsynligvis ikke mulig før folket 
erstatter kapitalismen med en 
demokratisk og økologisk sosialisme, . 
men det igjen kan aldri bli mulig før 
folk har erfart gjennom egen politisk 
praksis hva som fører fram, og hva 
som står i veien. 

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 bedriftsøkonomisk "vinn", et 
miljøpoltisk "forsvinn". Og omvendt. 

Uten et annet økonomisk og politisk 
system - intet håp om økologisk 
balanse. Derfor bør miljøbevegelsen 
bli mer systemkritisk, den må i det 
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minste sette debatten om sosialisme 
og sosialistisk omveltning på 
dagsorden. Men isåfall må den også 

fortsette diskusjonen om allianser; 
særlig med den radikale delen av 
fagbevegelsen. 
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6. EØS I EU
KAMPEN 

På vel ned 
"ovarennet"T 
Nå står slaget om full norsk tilslutning 
til Unionen. Men EU-kampen og 
striden for sjølråderetten, verken 
starta eller vil slutte med · folke
avstemninga den 28. november. 

Det norske folk sa NEI til 
medlemskap folkeavstemninga i den 
3. EEC/EF-kampen den 25 . 
september 1972. Etter underskrivinga 
av frihandelsavtalen, så var EF i 
mange år "en ikke-sak" i norsk 
politikk. På mange områder gikk 
utviklinga likevel i EU-retning. Fra 
midten av 80-åra skøyt EU-til
pasninga fart.54 : Bankene fikk sjøl 
bestemme rente- og kredittpolitikken, 
seinere opphørte valutakontrollen, 
krona blei tilknytta EU-valutaen ECU. 
I alle lovprosesser blei det viktig å 
vurdere hva som skilte norsk lov
givningfraEU, og tilpasse seg tilEU
retten. 

I dag foregår tilpasninga også på 
andre viktige områder enn det 
økonomiske som omfattes av EØS-
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avtalen. Vi har nevnt at Norge er asso
siert medlem i Vestunionen - og har 
tiltrådt Dublinkonvensjonen om 
behandling av asylsøkere. 

EØS-avtalen, som Norge tilslutta seg 
etter en nesten kupparta beslutnings
ptosess55, gjør "oss" til medlem av 
"det indre markedet". Den vil inte
grere norsk økonomi mer og mer i EF
økonomien, fordi alle nye bestem
melser for dette markedet også vil 
gjelde Norge. Det er derfor RV hele 
tida har sammenlikna EØS med et 
"ovarenn" eller et sklibrett inn i 
Unionen. EØS har altså ikke et fast 
innhold som Norge har slutta seg til 
en gang for alle, men vil påføre oss en 
stadig strøm av nye rettsakter som er 
vedtatt i EU. -

Gro Harlem Brundtland og 
regjeringas strategi var opprinnelig at 
EØS skulle virke over lenger tid, slik 
at folk til slutt skulle føle at det ikke 
var noen vei utenom fullt medlems
skap. Slik gikk det ikke. Det tok mye 
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lenger tid å komme i havn med avtalen 
enn forutsatt - og Sverige og Finland 
søkte så tidlig at regjeringa "måtte" 
kaste seg på toget. 

Skulle JA-sida lide nederlag ved 
folkeavstemninga, er det likevel ingen 
tvil om at regjeringa igjen vil satse på 
EØS-sporet - og ei ny EU-avstemning 

Forskjeller på EØS og 
Unlons•ellle11Ukap 
Et best mulig resultat den 28. 
november er forutsetningen for å 
kunne gjenreise kampen om utmelding 
av EØS. I unionskampen er det 
nødvendig å gjøre klart både hva som 
er felles mellom de to tilknytnings
formene (dvs. reglene for det indre 
marked) - og hva som skiller: 

Ved fullt medlemskap i EU, slik EU 
er i dag, vil jordbruket i Norge bli 
drastisk nedbygd. Råderetten over 
fiskeriressursene går tapt. I den grad 
avgifts- og skattepolitikken ikke 
allerede er harmonisert til EU 
gjennom EØS-samarbeidet, vil dette 
skje nå. 

Mens EØS-medlemskapet er 
oppsigelig med simpelt flertall på 
Stortinget - og med ett års varsel, har 

om ikke alt for mange år - "når tida er 
inne." 

For NEI-sida er situasjonen motsatt. 
Etter en evt. seier ved folkeav
stemninga er det nødvendig å reise 
kampen for å erstatte EØS med en 

· handelsavtale, hvis ikke vil det likevel 
ende i Unionen. 

ingen medlemsland noen rett til å si 
opp EU-medlemskapet. 

Ved den pågående, realiseringa av 
Maastricht-EU blir Norge bundet til 
å føre den budsjett- og rentepolitikken 
som er foreskrevet i reglene for den 
økonomiske og monetære unionen. 
Staten blir bundet til sikkerhetspolitisk 
lojalitet til et EU som vil engasjere seg 
mer og mer militært for "sine 
interesser", særlig i den 3. verden. Ved 
å melde Norge inn i EU har "vi" 
allerede i utgangspunktet godtatt et 
Union som er svært mye nier 
omfattende enn den Unionen vi var 
lillebror i med Sverige. 
Lenger fram kan ligge posisjonen som 
forbundsstat i et Europas forente 
stater. 
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EØS gjør EIJ lovgivende 
I Norge 
Beslutningsprosedyren i EØS er slik 
at de lovene for det indre marked som 
allerede er vedtatt av EU (gjerne etter 
lobbying fra storkapital og sterke 
interesseorganisasjoner) - går til de 
enkelte EFfA-land. Her bestemmer 
regjeringene sin holdning etter 
konsultasjon med nasjonalfor
samlingene. Deretter behandles 
rettsaktene i EØS-komiteen, som er 
felles for EU - og EFf A. Teoretisk 
sett kan EFf A-land her legge ned veto 
mot at enkeltlover skal gjøres 
gjeldende for hele EØS-området. Men 
isåfall suspenderes hele det aktuelle 
saksområdet fra EØS-avtalen til det 
er oppnådd enighet. Det skal dermed 
mye til at vetoretten blir av mer enn 
formell karakter. Etter behandling i 
EØS-komiteen går lovene tilbake til 
de enkelte EFTA-landas 
nasjonalforsamlinger til (formell) 
"stempling". Dermed er Stortingets 
lovgivende myndighet - som det 
folkevalgte statsorganet - sterkt 
undergravd. 

Fra EØS-avtalen blei inngått og til den 
trådte i kraft fra 1. januar 1994, hadde 
EU vedtatt over 400 nye rettsakter for 
det indre marked. Stortinget fikk et 
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dokument på over 100 sider bare med 
navn, nummer og stikkord - om 
innholdet. På bakgrunn av denne lista 
måtte representantene gjette seg til 
hvilke rettsdokumenter det ville være 
fornuftig å se på i sin helhet. 
Behandlingsfristen gjorde det umulig 
for partiene å sette seg ordentlig inn i 
innholdet. Forvanlig folk som ville se 
nærmere på enkelte bestemmelser lå 
muligheten i å betale 8-10 kr. minuttet 
for å søke seg fram i den 
engelskspråklige Celex-databasen. 

Stortinget har bestemt at det 
konsultative EØS-organet i Stortinget 
skal være utenrikskomiteen - med 
anledning til å innkalle fagkomiteene 
i enkeltsaker. Det betyr at partiene 
Venstre og RV til vanlig vil stå utafor 
beslutningsprosessen. I august 1994, 
åtte måneder etter at avtalen er trådt i 
kraft, innrømmer lederen for 
utenrikskomiteen, Håkon Blanken
borg, at det fortsatt er en rekke 
uavklarte spørsmål om hvordan 
Stortinget skal behandle EØS-sakene. 
Det er også uavklart hvor mye som 
som kan offentliggjøres fra 
"konsultasjonene".56 
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,JA-sidas brok av 
"EØS-kortet" 
I diskusjonen om unionstilslutning 
bruker JA-sida EØS-medlemskapet 
aktivt som argument på tre, delvis 
uforenlige, måter. For det første blir 
den EØS-ordningen som var så 
"overmåte viktig fot næringslivet" 
sterkt svekka hvis Østerrike, Finland 
og Sverige går inn i EU. Dernest er 
det mye av det NEI-sida er mot, som 
gjelder allerede ved EØS-medlems
skap. For det tredje skremte NEI-sida 
med at det ville bli så ille med EØS
medlemskap, og så merker folk nesten 
ikke forskjell. Altså er det heller ikke 
noen grunn til å ta advarslene om fullt 
medlemskap på alvor. La oss se kort 
på disse argumentene ett for ett. 

- Det første argumentet viser at Arbei
derpartiledelsen snur argument
asjonen etter hva som gir kortsiktig 
gevinst. 

Nettopp fra det holdet het det at EØS 
kunne være et sjølstendig alternativ -
og ikke bare et annet spor til fullt 
medlemskap. EØS er fra før en 
husmannskontrakt - hvor EFTA
medlemmene i all hovedsak må overta 
lovverk som er vedtatt av EU. De 
EØS-institusjonene som regjeringa er 
redd vil slutte å fungere gir lite reell 
medbestemmelse for Stortinget. I EU-

systemet blir det også lova at EØS vil 
fortsette etter intensjonene sjøl om 
flere av EFTA-landa i EØS vil bli EU
medlemmer. JA-sida stoler kanskje 
ikke på løftene? 

- Det andre argumentet er en innrøm
melse av RV's analyse av EØS. EØS 
er økonomisk medlemskap, EØS er 
"et sklibrett" til fullt medlemskap. 
Men det holder ikke som argument 
for at Norge bør bli EU-medlem. 

Vårt svar er først NEI til EU - og så 
ut av EØS - altså først NEI til 
pengeunion, NEI til felles forsvars
politikk, nedlegging av jordbruket, 
oppgivelse av råderetten over fisken 
osv og så vekk med alle "fri flyt
reglene" som vi er bundet av gjennom 
EØS-tilslutninga til det indre marked. 

- Det tredje argumentet er blitt Høyres 
ønskeplate: Folk merker ikke at Norge 
bleimedlemiEØS fra I.januar 1994. 

Det enkle svaret på dette har vi 
allerede gitt: EU-tilpasninga starta for 
mange år sida. Enhver ny lov er blitt 
vurdert i forhold til parallell 
lovgivning i EU. Men som EØS
medlem blir v~ også nødt til å sluke 
alle nye lover og regler som EU 
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bestemmer for det indre marked. · gradvis, men vil bli meget betydelige 
Allerede våren 1994 kom det over 400 - over tid. 
nye · lover. Endringene kommer 

l.an,v...a.. kawp 
Ut av EØS! 
Fra Erik Solheim og Johan J. Jacobsen 
blei det før valget i 1993, sagt klart 
og tydelig at de gjeme ser sine partier 
-Nei-partiene SV og Senterpartiet, 
på regjeringstaburettene sammen 
med JA-partier allerede i kommende 
Stortingsperiode. Noe mer uklart er 
dette kanskje blitt etter valget. Men 
den samme tankegangen må ha gjort 
seg gjeldende da representanter for de 
samme partiene stem;e mot at 
landsmøtet i "Nei til EU" i november 
1993, skulle vedta å opprettholde 
organisasjonen også etter ei 
folkeavstemning om fullt medlem
skap. 

RV mener at tankegangen om at EU
kampen vil være kort og hektisk - og 
bli avgjort med folkeavstemninga, er 
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feil , også ved et EU-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 Unionen. 
Sjøl utafor EØS så vil kampen stå mot 
den EU-like kapitalismen. 

Strategene i EU gir ikke opp Norge, 
sjøl om det skulle bli med norsk EØS
medlernskap i første omgang. De 
jobber "i bredden" og "dybden" 
samtidig. Opplegget for ØMU har 
innebygd kvalifiseringskrav og ulikt 
tempo (A- og B-medlemskap), en har 

· måttet gi Storbritannia og Danmark 
utsettelse på noen avgjørelser. De 
mest "fortjente" statene i Øst-Europa 
kan kanskje i første omgang 
kvalifisere seg for et EØS-liknende 
forhold til EU. 
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7. EN . 
DEMOKRATISK 
AVGJØRELSE? 

Her ser vi ikke på det demokratisk 
betenkelige med JA-sidas dominans i 
media og større pengeressurser osv., 
men holder oss til en drøfting av 

EØS-kuppet 
EØS-avtalen er mer omfattende enn 
det EEC-medlemskapet 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 gjøt dette ytterligere 
alvorlig: 

- Da Stortinget behandla avtalen i 
november 1992 var det flertall mot 
EØS-medlemskap på menings
målingene. 

- 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 

spørsmål som dreier seg om 
demokratisk legitimitet - ut fra de 
"spillereglene" som gjelder i vårt 
politiske system. 

folkeavstemninga om EØS, måtte det 
forhandles på nytt. Sjøl om det ikke 
var så mye nytt i forhold til den 
opprinnelige avtalen, er det liten tvil 
om at det i juridisk forstand var en ny 
avtale. 

Uten Sveits var det f.eks. ikke lenger 
snakk om en avtale mellom EFf A 
(hvor Norge er medlem) og EU, og 
avtalen blei dyrere for de som slutta 
seg til. Det 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 EU-landa 
før etter Stortingsvalget i Norge. 
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Likevel pressa stortingsflertallet gjen
nom en avgjørelse allerede den 29. 
april 1993, slik at folket i valg ikke 
skulle kunne stanse avtalen. Høyre og 

Bindende folke
avs.,.._nlng o• EIJT 
EU-debatten var lenge stort sett et 
trist kapittel for JA-kreftene. Bare på 
ett eneste område hadde de tidlig en 
viss suksess. Det gjelder spørsmålet 
om folkeavstemninga om EU
medlemskap skal gjøres bindende. Det 
er betenkelig at den norske pressa, 
som er totalt dominert av JA-aviser 
har kjørt fram dette spørsmålet 
kampanjeinessig, samtidig som de 
overhodet ikke har gått mot over
prøvinga av folket i EØS-saken. 

Spørsmålet om bindende folke
avstemning er ikke enkelt. Det er to 
demokratiformer (indirekte, represen
tativt demokrati, og direkte, riktignok 
"passivt", demokrati) som støtermot 

14 dager etter Sverige 
Bare i en svært kort periode har det 
noengang vært flertall for norsk 
medlemskap i EECÆFÆU. Det var 
etter at Danmark hadde sagt JA 
seinhøsten 1972. Men snart svingte 
det kraftig over til NEI igjen . 
Regjeringa har SATSA ALT på en 
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Arbeiderpartiet m.fl. har rett og slett 
ikke vært interessert i noe demokrati 
i denne saken. 

hverandre. Sjøl om Stortinget er det 
høyeste 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 imidl~rtid 
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 forbigående stemninger skal være 
avgjørende i så viktige spørsmål. Det 
er urimelig at et knapt flertall skal 
kunne melde Norge inn i en over
nasjonal union, en union med uopp
sigelig medlemskap. 

dominoeffekt hvor Finland og særlig 
Sverige skal dra med seg den norske 
opinionen. Som vi har argumentert for 
på annet sted i heftet er det ingen 
saklige argumenter for at Norge bør 
følge en eventuell svingning over til 
JA i Sverige, men det kan være mulig 
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for regjering og media å piske opp et 
tidsavgrensa stemningsskifte. Dess
verre svekker avstemningstidspunktet 
legitimiteten ved hele avstemninga -
og gir mindre grunn for NEI-partiene 
tilåbøyesegforetknepentJA-flertall 
- om dette skulle bli resultatet. Det 
mest demokratiske ville vært felles 
avstemningsdato, men et minimum av 
demokratisk anstendighet burde i det 
minste tilsi en lengre periode mellom 
de to avstemningene, for å hindre at 
en rein stemningsbølge skal avgjøre 
nasjonens videre skjebne. 

I Sverige vil avstemningstemaet (hvor 
en ikke bare tar stilling for og mot 
medlemskap i Unionen, men også til 
forhandlingsresultatet)57 

- og særlig 

det at en teller med blanke stemmer 
kunne skape strid om hvordan en skal 
tolke folkets råd. 

- RV mener avstemning 14 dager 
etter Sverige er udemokratisk og 
svekker legitmiteten til folke
avstemninga - ved et knapt JA-
flertall. 

- RV krever full respekt for 
grunnlovsbestemmelsene om at 
suverenitet bare kan oppgis med et 
kvalifisert flertall pil 3/4. 

- Etter et NEI til Union krever RV 
utmelding av EØS - evt. etter en egen 
folkeavstemning. 
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- - --------

8. VI SEIRER 
IG.JEN? . 

I 1972 vant NEI-sida til tross for at · arbeidsplasser og alt det andre vi 
JA-sida hadde pengene, makta og allerede har vært inne på. 
mediene. Det er naturlig da at "Nei til 
EU" har tatt i bruk slagordet: "Vi 
seirer igjen". Men gode menings
målinger gir in_gen grunn til åta seieren 
i folkeavstemninga på forskudd. 
Fortsatt har det økonomiske og 

NEI-sida har (august-94) større 
ledelse enn på tilsvarende tidspunkt i 
1972, men på et par områder står den 
svakere. NEI-motstanden i JA
områdene hadde i 1972 sin basis i 

politiske "establishment" sterke· kort arbeiderkollektivene i storindustrien. 
på handa. 
- Den offisielle informasjonen om EU 
får stadig mer karakter av 

Mye av den tradisjonelle industrien er 
vekk. Folk kan være mer prisgitt 
media nå enn i 1972. 

statspropaganda. Det er mye flere tvilere nå. I 1972 vant 
- Jagland prøver enda en gang å unngå JA-sida flest av tvilerne. Media kan 
unionsdebatten ved dreie den over på 
"hvilken regjering" og "tillit til Gro". 
- Yngve Haagensen og co. 
manøvrerer for å gjøre LO med et 
klart NEI-flertall til en JA
organisasjon i innspurten. 
- NHO står klar med enda flere 
millioner til JA-organisasjonene. 
- Media smykker seg med mer 
pluralisme enn i 1972, men mange av 
dem - ikke minst VG, Dagbladet (og 
NRK/IV?) framstår mer og mer som 
kampanjeorganer for JA-sida. 
- I til_legg kommer "brunskvettinga", 
russerfrykt, trussel om nedlegging 
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bidra til at det blir sånn igjen, særlig 
hvis det blir JA i Sverige. 
" Nei til EU" har et imponerende 
apparat som dekker aUe landets 
postkasser, men dette er likevel ikke 
nok til å hamle opp med aviser som 
kommer hver dag - og med etermedia 
som sender fra tidlig om morgenen til 
seint på kveld. Kampen om EU
medlemskapavgjøres på "grasrota", 
og i kampen mellom "grasrota" og 
MAKTA. 
Grunnleggende sett dreier det seg om 
to spørsmål. For det første om hvem 
i nærmiljøet er det som ''tolker" det 
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budskapet som kommer fra de to 
sidene. Kvinneutvalget i Hordaland 
"Nei til EU" har tatt initiativer til små 
husmøter for kvinner - organisert etter 
"tupperwear-modellen". Det er god 
ide til etterfølgelse. Videre: Hvem 
diskuterer med folk i matpausen, 
utafor butikken, i familieselskapene, 
over hagegjeredet. For det andre 
dreier det seg om å sette "folkets 
autoritet" opp mot • MAKT AS 
autoritet. Hvor tydelig greier NEI
bastionene å markere seg gjennom 
folketog , motdemonstrasjoner, 
prøveavstemninger, og, hvor mange 

går med merker - og har merker på 
sykler og biler, hvor mange organi- · 
serer og skriver under på opprop, 
skriver leserbrev, deltar på møter og i 
demonstrasjonstog, reiser NEI
forslag i fagforeninger og interpellerer 
i kommunestyrer, tar initiativ overfor 
dem som skal på LO-kongressen osv. 
Det dreier seg kort og godt om 
antall aktivister i vid forstand - og 
om størst mulig bredde. Her er Har
danger- og Østerdalsaksjonene og 
tilsvarende på Helgeland, som 
samordner motstanden til alle NEI
organisasjoner, gode eksempler. 
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9. ETTER 28. 
NOVEMBERsa 

Sjøl om hele NEI-bevegelsen nå er 
konsentrert om å vinne folke
avstemninga den 28. november, er det 
fornuftig å tenke gjennom hva som 
kan eller bør skje etterpå. 

Etter en seier i folkeavstemninga vil 
NEI-sida ha en styrke som må utnyttes 
mens engasjementet er stort og aktiv
iteten høy "' dvs. at den må: 

- Kreve respekt for NEI-seieren. 
Regjeringa, NHO og resten av JA-sida 
må garantere at de opp gir alle planene 
om ny avstemning og Unionsmed
lemsskap, for overskuelig framtid. 

- "Nei til EU" må vedta å opp
rettholde organisasjonen og fort
sette 'kampen for å forsvare seieren 
ved EU-avstemninga, for "Norge ut 
av EØS", og mot EU-tilpasning. 
Landsmøtet i "Nei til EU" viste at 
dette ikke er noe ukontroversielt 
spørsmål i organisasjonen, og spesielt 
ikke blant enkelte med innflytelse i SV 
og Senterpartiet, som kan tenke seg 
å regjere utafor Unionen, men på 
grunnlag av EØS-avtalen. 
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- "Ut av EØS", må øverst på 
dagsorden. Nettopp fordi Norge er 
medlem av EØS er det umulig å gjøre 
"Bruk sjølråderetten" til hoved
parolen. Jo større NEI-flertall ved 
Unionsavstemninga, dessto større 
muligheter er det for . å reise EØS
kampen med fornya styrke. 

På den annen side vil sammensetninga 
av Stortinget gjøre det vanskelig å få 
gjennomslag i EØS-spørsmålet på 
kort sikt, og krevende å opprettholde 
styrken på NEI-sida fram til en 
"omkamp" ved neste Stortingsvalg. 

· EØS-motstanden bør velge seg ut 
noen spissaker hvor det kan være · 
mulig med gjennombrudd (Eks. i 
forhold til den ekstremt udemo
kratiske prosedyren det er lagt opp til 
i behandlinga av nye EØS-pakker på 
Stortinget, i forhold til noen utvalgte 
direktiver eller bestemte konse
kvenser). Forutsetninga må i så fall 
være at disse enkeltområdene hele tida 
settes inn i en sammenheng hvor de 
tjener krav om utmelding, eller i det 
minste om at "folket må få avgjøre". 
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- Parallelt med å si _opp det 
økonomiske medlemskapet (EØS), 
må vi reise kravet om å "Si opp det 
assosierte medlemskapet i 
Vestunionen", som bidrar til en 
tilsvarende integrering i EU når det 
gjelder utenriks- og sikkerhets
politikken. 

- Gro Harlem Brundtland må gå, 
men styringa av landet er ikke NEI
partienes ansvar! Da Trygve Bratteli 
stilte sitt berømte "kabinettspørsmål" 
mot et folkets NEI i 1972, var dette 
et utilbørlig press for å få trofaste A
velgere til å bli JA-velgere. Gro 
Harlem Brundtland har skjønt at det 
ville være dumt å prøve seg på noe 
liknende - og sier at regjeringa blir 
sittende uansett. Men realiteten må bli 
at regjeringa må gå om den får folket 
mot seg i den saken som er viktigst 

I en slik situasjon kan ikke NEI-partier 
nekte å ta på seg regjeringsansvar. 
Men med den parlamentariske 
situasjonen vi har vil det ikke være 
mulig, og heller ikke ønskelig fra NEI
synsvinkel, at ei slik regjering søker å 
oppnå et langt liv. Den bør allerede i 
tiltredelseserklæringa gjøre det klart 
at den ser det som et mål å bringe 
Norge ut av EØS, så får heller A-og · 
JA-partiene ordne opp i problemene 
sine sjøl. 

- En folkebevegelse for et alt
ernativt Norge - utafor EU og EØS. 
Gjennom sin "bærebjelkestrategi" har 
"Nei til EU" overskredet en trad
isjonell frontpolitikk med samling om 
et "minste felles multiplum". Dette har 
vært nødvendig for å svekke inn
trykket av at NEI-sidas alternativ i 
praksis er "EU-utvikling utafor EU" 
- og at strategien er "å vinne folke
avstemninga, men finne seg i å tape 
hver dag ellers." 

Etter folkeavstemninga blir det viktig 
hvem som definerer innholdet i 
"Annerledeslandet". Tidligere i heftet 
har jeg antyda noe om RV's alternativ 
til et Norge utafor EU og EØS. 

Vitsen med slike "overgangs
program" må være at de formulerer 
folks grunnleggende behov på en måte 
som de sjøl oppfatter som rimelig, 
men samtidig slik at de reiser debatt 
om hva det er ved kapitalismen og 
borgerskapets makt som står i veien 
for å gjennomføre dem. 

Etter et NEI vil det også dukke opp 
ideer om at NEI-sida må stille opp 
sammen i parlamentariske sammen
henger - f.eks. ved kommunevalget 
neste høst. Dette må selvfølgelig 
vurderes konkret og lokalt, men er i 
hovedsak et uttrykk for illusjons-
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makeri, som ikke tar hensyn til 
partisystemets styrke. 

Ved et knepent JA blir det en knall
hard kamp for å forsvare mindretallets 
grunnlovsfesta rett til å blokkere en 
tilslutning til Unionen. I en slik 
situasjon vil vi få oppleve et hylekor 
fra stat og media, som vi aldri har hørt 
eller sett maken til: Presset vil særlig 
bli satt inn mot ledelsen i SV - som 
blir sett på som det svakeste leddet 
blant dem som har sagt de ikke vil gi 
opp mot-standen sin ved et knapt JA. 

Kanskje mangler vi en realistisk 
oversikt over de metodene Harlem 
Brundtland kan bruke for å presse 
gjennom viljen sin i en slik situasjon. 
"Nei tii EU" - inkludert ledelsen - må 
oppfordre Stortingsmindretallet til å 
holde stand. Argumentasjonen må 
ikke være at Stortinget er overordna 
det folket som har valgt det, men at 
det er fornuftig og selvfølgelig at 
grunnleggende suverenitetsavståelse -
etter forfatninga - krever mer enn 
simpelt flertall. 

Et JA ved folkeavstemninga vil sjøl 
om det ikke skulle føre til medlemskap 
i Unionen, virke svært negativt på 
styrkeforholdet mellom klassene i 
Norge. Men den bitterheten "the 
establishment" da vil legge i kampen 
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- vil kunne føre til ytterligere radikali
sering. Ytterste venstre må vite å 
kjenne sin besøkelsestid. 

Ved JAi folkeavstemninga, men NEI 
fra Stortinget, må vi regne med at den 
neste kampen for den breie NEI-sida, 
vil bli om grunnlovsendring - og ny 
avstemning, evt. etter dansk modell. · 

Skulle Norge bli EU-medlem må 
kampen føres etter to linjer. Den ene, 
og i første omgang viktigste, blir 
fortsettelsen av kampen for .sjølråde
retten - dvs. både for utmeldelse, mot 
enhver videre integrasjon i Unionen, 
mot realiseringa av Maastricht - og 
mot ei utvikling fra Maastricht til 
Europas Forente Stater. 

Den andre blir internasjonalt faglig 
samarbeid og grasrotinternasjonal
isme - mot den europeiske stor
kapitalen. Nei~kreftene blir også, som 
et ledd i motstandskampen, nødt stille 
til EU-parlamentet. 

Folkeavstemninga i 1972 førte til 
relativt store politiske rystelser - med 
avskallinga av AIK, ytterligere 
ungdomsradikalisering, dannelsen av 
SV, dannelsen av A~ og RV - og 
splittelsen av Venstre, som det 
viktigste. 
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Nå har SME en sammensetning og 
innretting som gjør det til en farlig 
motspiller for DNA-ledelsen før ei 
folkeavstemning. Samtidig er ved
taket om oppløsning av organisa
sjonen.dagen etter folkeavstemninga, 
en garanti om lojalitet - og sperre mot 
utbrudd. Det ligger an til størst 
turbulens i fagbevegelsen. 

Hvis venstresida og fagopposisjonen 
lykkes her kan både større deler av 
fagbegelsen komme i sterkere mots
trid til Arbeiderpartiet - og en del NEI
folk komme til å bryte med faderhuset. 

I SV vil ledelsen kunne få økte 
problemer med å manøvrere mellom 
et flertall som ønsker en hardere hold
ning, og et mindretall til høyre som 
vil bøye seg for et knapt JA-flertall 
eller som vil være mot et sterkt "Nei 
til EU;' som prioriterer EØS-kampen 

etter en NEI-seier. 

Mange i Senterpartiet har bedyret at 
det ikke vil falle rett tilbake i den 
tradisjonelle borgerlig folden som i 
1972. Men her vil det bli strid om 
kampen mot markedsliberalismen 
fortsatt skal tas på alvor. Mange nye 
velgere vil forlate partiet om ikke 
retorikken fra EU-kampen følges opp. 
Blant ungdommen vil de sterkere og 
forenkla motsetningene fram til og 
etter folkeavstemninga, føre til at flere 
blir radikale og vil snuse på system
kritiske alternativ. 

For et parti som RV er det viktig å 
være klar over - og etter evne forsøke 
å påvirke alle disse motsetningene 
eller tendensene. Det skulle være 
mulig - uten å forfalle til drømmer om 
at alt blir annerledes i løpet av noen 
måneder. 
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LITrERATUR 

Kildegrunnlaget for dette heftet framgår av notene. Her skal 
bare nevnes noe av den litteraturen som er mest å anbefale: 

- RV har laga et studieopplegg bygd 
på dette heftet og "Nei til EU"'s 
MOTMELDING. Motmeldinga er 
grundig og saklig - og tar opp de fleste 
sider ved EU-saken. Her er også et 
kap. om utdanningspolitikken - som 
ikke er tatt opp i dette heftet. Den kan 
med fordel leses sammen med 
"Stortingsmelding nr. 40 "Om 
medlemskap i Den europeiske 
union." 

- "Maastrichttraktaten" er NEI
sidas bes.te kildesamling. Den kan 

· bestill~s gratis på statens grønne 
nummer- eller fra "Nei til EU". 

- Tidsskriftet "Vardøger" nr. 20 og 
22 er særlig bra på imperialismen - og 
på sammenhengen mellom "markeds
liberalisme innad" og "blokk utad". 

- I Vardøger 22 skriver Dag Seierstad 
bra om utviklinga av EU's 
forfatningssystem. 

. - Dag Seierstad har også en allsidig 
framstilling på under 100 sider i "På 
tvers av EU - et folk i bevegelse", 
Sosialistisk Opplysningsforbund, . 
1994. 

- Skjønsberg, Gullis og Munk
Madsens "Kvinner og EF" kom på 
Cappelen i 1993. 

- Nei til EU's skriftserie tar mange 
av de viktigste temaene på en 
kortfatta, men skikkelig måte. Nei til 
EU har også forøvrig allsidig mat
eriale - ikke minst om arbeidsfolks 
rettigheter. 

Spesielt gjelder dette Rune Skarsteins - RV har produsert en del materiale -
artikler. En "bekreftelse" på en del av . se annonser i Klassekampen, eller 
de samme analysene sett fra arbeids- . henvendelse til Gøteborggt. 8, 0566 
giverhold fins i Terje Osmundsens Oslo, eller tlf. 22 38 42 50. 
"Ny Tid", Cappelen forlag. 
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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 Dette skiller seg fra synet til SV-leder Erik Solheim, som har knytta sin motstand til at EU 
ikke er, og etter hans mening heller ikke kommer til å bli, all-europeisk 
5 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. 
6 "Standpunkt" (Nei til EU-avisa) har hatt flere artikler om dette bl.a. i januarnummeret i 
1993. 
7 Norsk tittel: "Europa '92 - realiseringen av det indre marked", Dagens Næringslivs forlag. 
Oversettelsen skal være dårlig og forkorta. 
8 Sitert etter Else Skjønsberg m.fl: "Kvinner og EF', bakpermen, Cappelen 1993. 
9 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 tidsskriftet "Internasjonal politikk 48 - hvor han 
argumenterer mot euroskleroseanalysen. Han mener EUs tap av markedsandeler primært 
skyldes økt industrialisering av Japan og De nyindustrialiserte landa (NIC). 
10 "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 hvert 
fall i noen tilfeller har dette ført til tap av markedsandeler."(Nei til EUs utredning om 
virkninger av EØS-avtalen, mai 1991, s. 111). 
11 Opplysningene bygger på et foredrag av Winfried Wolf, fra det tyske "Vereignigte 
Sozialistische Partei, holdt på den danske Enhedslistens internasjonale konferanse mot 
Maastrichtavtalen i København, i april 1993. Foredraget er trykt i Enhedslistens 
"Nyhedsbrev" nr. 25. 
12 'Was soll aus Europa werden?, Die Zeit, nr. 11, 17.03.67. 
Her sitert etter artikkelen "Festung Europa"? EF i trekantforholdet med USA og Japan, i 
Vardøger nr. 22, s. 97. 
13 Navnet går tilbake på en fransk solbærlikør, som Tyskland forbød import av fordi 
alkoholprosenten var for lav til at likørbetegnelsen kunne benyttes. Frankrike førte saken 
for EU-domstolen, med seier for eksportøren. 
14 Disse to eksemplene er fra Skarstein/Vardøger 20, s. 9. Det er henvist til "Der Spiegel" 
10.04.91. . 
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15 Else Skjøns berg "Om kvinner og EF', s. 46. Hun henviser til Sven Skovmands "EF's indre 
marked." 
16 Atle Seierstad i Nei til EUs motmelding - august 1994. 
17 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 EU-landa. 
18 Alle sidehenvisninger her er til den norske oversettelsen, som kan bestilles gratis på Statens 
grønne linje. Oversettelsen har vært kritisert for bl.a. å oversette målsetninga om en "stadig 
snevrere union" (dansk overs.) med en "stadig nærmere sammenslutning" . . 
19 Ny Tid, s. 84. 
20 Informatipn 26.02.94. Her sitert etter Sigurd Allem i Klassekampen 04.08.94. 
21 "Nei-sida lar seg styre av AKP i den sikkerhetspolitiske debatten, hevder Jørgen Kosmo, som 
er forbannet og oppgitt over det han kaller nei-sidens forvrengning","Dagens Næringsliv" 
05.08.94. . . 
22 sitert etter Klassekampen 09.08.94. 
23 Intervjuet av Kjetil Bragli Alstadheim i Klassekampen 10.08.94. 
24 Ved siden av selve avtalen innholder "Maastrichtdokumentene" en r~kke protokoller om 
særskilte spØrsmål - og erklæringer som presiserer avtalen. 
25 Artikkel av Peter M. Johansen i Klassekampen den 10. juli 1993. 
26 24. februar 1993. 
27 Vardøger nr. 22- "Festung Europa"? EF i trekantforholdetmed USA og Japan." Dette er en 
svært interessant artikkel. 
28 Skarstein i Vardøger 22, s. 119. 
29 Den 4. august 1994. Gjennomgangsmelodien var at Senterpartiet svikter NATO - og gir RV 
ryggdekning i den sikkerhetspolitiske debatten. 
30 Avsnittet bygger på et foredrag av Dorothee Piermont, representant i EU-parlamentet, 
opprinnelig valgt for De Grønne i Tyskland. Se ellers note 11. · 
31 Aftenposten 14.06.94. 
32 Skuespilleren Jan Hårstad i Klassekampen 25.03.91 - henviser til "Neue Arbeiterpresse" 
nummer 691. 
33 Artikkel av den svenske skribenten Jan Myrdal i Klassekampen for den 3. juli 1993. 
34 Avsnittet bygger på professor i sosialøkonomi Thore Thonstads artikkel i hefte nr. 3 i Nei til 
EUs skriftserie, "Tollunion, ØMU og EF's styringsmuligheter." 
35 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). Se også Nei til EUs motmelding. 
36 Historiker. og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Tore Linne Eriksen til Klassekampen 
11.08.94. 
37 Thonstad. 
38 Tore Linne Eriksen. Se over. 
39 Hovedkilder for avsnittet er Thomas Mathisens, hefte nr. 7 i Nei til EUs skriftserie, "Den 
europeiske festning? Om politisamarbeidet i EU, og Marte Rystes og Kaia Storviks "Norge o ! 
EU styrker kontrollen" 3. utgave, utgitt av Rød Ungdom. 
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40 Skjønsberg s. 143. 
41 Rapport utarbeida på oppdrag for EU-kommisjonen, juni 1993, "Nordic lmpact Study". Hele 
sitatet lyder: ''Regionens ressurser er så enorme at det har fått godt informerte kilder til å 
omtale den store Barentsregionen som både Europas kommende Midt-Østen ... og 
Europas kommende Ruhr." 
42 RV's faglige leder Terje Kollbotn har skrevet et hefte om den innvirkningen EU og EØS vil få 
for bruken av de norske kraftressursene. Kan bestilles fra RV Gøtebotggt. 50, 0566 Oslo. 
43 Håkon Helle og D.iderik Lund skriver om olje og gass i Nei til EUs motmelding. 
44 Erik Rakoczky i fiskerikapitlet i Nei til EUs motmelding. 
45 Et par viktigespørsmål er ikke tatt opp her: 1) Norge.er ikke bare en del av den rike verden, 
men statenf'næringslivet" er/opptrer sjøl som økonomisk imperialist. Se f.eks. Peder Martin 
Lysestøl i studieboka "Imperialisme", Studietjenester 1988. (Redakrør: Jørn Magdahl), 2) 
Selvfølgelig fins det "gråsoner hvor det ikke erlen å fastslå hva som er "forsvar av sjølråderetten" 
og hva som er "sjåvinisme", f.eks. kan det gjelde når arbeidere slåss for statlige stØtteordninger 
for å redde arbeidsplasser ved internasjonal overproduksjon. Det er viktig at arbeidere i 
forskjellige land forsøker ikke å komme i situasjonen "der den enes brød blir den andres død." 
46 Vi tar selvfølgelig et forbehold for retningen i de typene internasjonalt samarbeid, som i dag 
domineres av borgerlige politikere. I boka "Supermarked eller felles framtid", Cappelen 1991, 
er det gitt en systematisk oversikt over internasjonalt miljøsamarbeid. 
47 Tony Benns forslag er bl.a. gjengitt i "Enhedslistens Nyhedsbrev" nr. 23. 
48 For en grundig gjennomgang av utviklinga av forholdet mellom de europeiske stormaktene 
innbyrdes - og av forholdet deres til USA, se Lars Mjøsets artikkel i Vardøger nr. 22. Artikkelen 
har tittelen: "Atlantisk og vest-europeisk integrasjon." 
49 Motmeldinga - kapitlet om Skatter, avgifter og statsbudsjett. 
50 Hovedkilde: Else Skjøns berg, se over 
51 "Ny Tid" 02.07 .93. 
52 I august 1994 varsla regjeringa 700 millioner kroner for å lindre næringsmiddelindustriens 
problemer med EU-priser fra første medlemsdag. I dette ligger en halvveis innrømmelse av 
problemets størrelse, men ingen løsning på problemet. Dessuten: Folk som skulle få lavere 
matvarepriser skal betale over skatteseddelen isteden. 
53 Hovedkilden for dette avsnittet er LeifForsell's kapittel om landbruk i "Motmeldinga". -
54 Hovedkilden for dette og det neste avsnittet er kapitlet om fiskeripolitikk i "Motmeldinga". 
Da undertegnede ikke er noen ekspert på temaet bør det understrekes at evt. misforståelser står 
for egen regning. 
55 For en nærmere gjennomgang av hva ulike tilknytningformer til EU får å si for 
"styringsmulighetene i Norge - se f.eks. nr. 2 og 3 i "Nei til EU"'s skriftserie. Nr. 2er skrevet av 
Torstein Eckhoff og har tittelen "Forskjeller og likheter mellom EØS og EU-medlemskap. Nr. 
3, se tidligere note. 
56 Nærmere om dette under pkt. 7 . 
57 Intervju i "Dagens Næringsliv" 16.08.94. 
58 I Norge har Høyre programfesta et avstemningstemamed JA eller NEI til forhandlingsresultatet, 
men fikk ikke gjennomslag for det. 
59 Dette avsnittet bygger på en kronikk undertegnede har han i Klassekampen. 
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