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I høst legger det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget fram sin utredning. Utvalget, under
ledelse av professor Fredrik Sejersted, er for lengst dømt nord og ned av kommentatorer i
sentrale medier. Vi håper de tar feil. Utvalget på 12 personer, blant dem Peter Aarbo, har som
oppdrag å «foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og
konsekvensene av den på alle samfunnsområder». Faren er selvsagt at et så bredt mandat kan
ende med ingenting. Vi er uansett positiv til å få fakta på bordet om vårt forhold til EU via
EØS. Vi snakker om Norges uten sammenlikning viktigste avtale. Siden 1994 har EØSavtalen sørget for at vi i Norge er en dynamisk del av EUs fire friheter, slik de er formulert i
Romatraktaten: Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. EØS har i 17 år skapt stabile
rammebetingelser for næringslivet. Våre bedrifter konkurrerer med bedrifter på kontinentet på
like vilkår. Samtidig har vi nasjonal kontroll på fisk, olje og gass. Det er viktig for Norge, og
her skiller vi lag med land som Frankrike, Tyskland og Sverige. Det er viktig at utredningen
tegner EØS-bildet i flere farger enn svart og hvitt. Vi håper fakta gjør inntrykk på alle som er
opptatt av at Norge skal ha et ryddig og avklart forhold til Europa og EU. I løpet av året skal
EØS-utvalget og Fritt Ord arrangere en serie debattmøter. 14. mars settes EU og
fiskeripolitikk under lupen i Tromsø under tittelen «Utenfor og uberørt?» Ideen er ikke å reise
en ny ja- eller nei-debatt, men å føre en sivilisert samtale om dagens modell. Vi sier ja og
amen, og advarer ja- og nei-siden: La nå være å gjøre dette til en kamparena. Vi kan ikke
utrede oss inn eller ut av EU. Vi finner en meningsmåling på tampen av 2010 oppmuntrende.
Sentios måling i Nationen viste at 56,2 prosent av de spurte sier de ikke vil si opp EØSavtalen. 22,3 prosent vil si den opp, mens 21,6 prosent er usikre. Dette er tall som viser at folk
flest ser lengre enn det sentrale kommentariatet. EØS er ingen teoretisk øvelse. Den sikrer
jobber for folk og eksportinntekter for Norge. Det er lett å overse fra varme elfenbentårn.
EØS-avtalen sikrer jobber for folk og eksportinntekter for Norge.
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