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•U En 900 siders murstein ligger nå på utenriksministerens kontor.
Europa-utredningen er overlevert. Hva vil vi gjøre med den?

Norske mursteiner
kapittel
MED EGNE ORD
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tirsdag takket Europa
to år har defor
utrederne
holdt
seg. på,
Salen
og var
smekl~ll, og hele UD-ledelsen
satt benket opp.
Jeg leser nok både innledningen og avslutningen, sa
Jonas Gahr Støre humørfylt til
en journalist etter over
leveringen.
Men han leser helt sikkert alt.
Det sam~ig kommer alle de
andre*~ietil ågjøre.
«fley’d I~ter», for å si det på
4nternas~alt
&edriWSeJèr~sted, som har
ledet utvalget~er.professor i
europarettjfr har han følge
av et lcnip%andie EU-kjennere,
defieste~ili~i1~kealle-fra
akademitÅ~blå•i denne
NOU-en er å forstå hvorfor
landet stadig trenger å holde
seg med elfenbéiiståm.
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DEBATT
LEST
SIDEN
SIST
Drømmer du om å bli negle
designer eller standupkomiker,
bør du ta en ny runde i tenke
boksen.
.Arbeidspsykolog Jan
Cbristophenen advarer i
Aftenposten mot å leve ut
drømmene.
Du kan bo 265 netter i en kopi
av Playboy Mansion ved Hugh
Hefner Sky Villa i Las Vegas.
Prislappen skal angivelig være
40.000 dollar om natten, over
250.000 norske kroner. Hvis du
nøyer deg med en litt lavere
standard kan du eventuelt bo 95
år på Oslo Plaza. Da bør du be
om rabatt.
VG gir råd om hvordan ukens
lottovinner kan bruke opp sine
63 millioner.
Det er ikke lenger slik at noen
snakker sammen. De twitrer
forbi hverandre på Lorry
Også Lony var bedre før, ~st
slår professor Rune Slagstad i
Aftenposten.
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«ET ETrBINDSLEKSIKON». Europa-utredningen erogsået oppslagsverk, skriver professor Hege Skjele. Her
utvalgsteder Fredrik Sejersted med rapporten. Foto: Berit RoaLd, Scanpix

bruk og fisk, energi og miljø,
politisamarbeid og innvandring,
til utenriks-, sikkerhet og
forsvat
Utvalget sier det har vært på
en oppdagelsesreise. Og det står
en ekkel liten setning rett foran
den om reisen. Den sier kort og
godt: «Få, om noen, I~enner
helheten>’. Huff.
nWie€~~4eivsagt ikke å
Bare synd at de ikke får lov til
bil ,rtal
Nor~edr svat tett
å konkludere, om hva som så er
lUiyttet
,på en helt àpesiell best. Men utenriksministeren
‘tziiù~nhar
har bundet Europa-utvalget til
dyn
vetnjo
masten. De har ikke fått lov til å
Det er
mt at utred
utrede alternativer til EØS. De
ningah~öiigiér6 med perspek har bare fått, lov til å beÉlcrive,
tiver, der ikke bare demokratisk analysere~ dg vurdere dagens
underskudd høzer med, men
tiflaïytningsform. Men heldigvis
også bildet a~~4e~ ganske så
tar nerdene hevn. For de
fornøyde so~yelgeren. Her har
beskriver også den generelle
vi landet som velger å sitte
mangelen på debatt i Norge om
hjemme når de andre går og
EU/EØS og alternativet Det
stemmer. Men det nyttige er åfå gjørdesågrundigatviserat
forholdet til EU så grundig
den er vår egen feil. Skoleverket
vurdert som het Det gjelder alt har sviktet i opplæringen om
fra dynamikken i økonomi og
EU/E0S. Mediene er passe late i
næringsliv, via arbeidsliv,
dekningen. Folk flest er ganske
velferd og helse, distrikter, land- fornøyde. EØS har tross alt
gitt oss styringsdyktige regje
ringer over tid. Sånn er det
Ikke så mye dynamilck her.
I DN på onsdag skrev Kjetil
Wiedswang med stor pessi
~D’ misme om framtidsutsiktene til
~ jEuropa-utredningen. Det vil
“ k~omme en stortingsmelding om
Iteves
~orge og EU. Både meldingen
~e ~
fl- ‘Ç~jl~UlC
jog NOU-en vil bli lest med stor
~ teresse av en flokk spesielt
teresserte. Så blir alt puttet i
kivet Norske politikere vil
~nipe seg for nesen og fort
sette å integrere oss stadig
dypere i EU, som lydrike.
Så får vi ta oss sammen, da.
..
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Og diskutere sjæl. Hvis vi
gidder, kan vi fra nå av gjøre det
slik utvalget håper at vi gjør
det vil si kunnskapsbasert og
realitetsorientert.
-

, ~ Delovhar
fått
til åbare
beskrive,
analysere, og vurdere
dagens tilknytnings
form. Men heldigvis
tar nerdene hevn
ForEuropa-utredningen er
også et opØ~lagsv~k: Et
ettbindsleksikon ont Norge og
EU, 1992—2012. Og leksika
trenger ikke arkiveres med det
første. Akkurat som EU, har
leksikonet en tydelig rettslig
overtone. Men ikke plagsomt
rettslig, likevel.
Si at jeg lurer på Norges
tilpasning til EU på likestillings
og diskiimineringsområdet. Da
slår jeg opp på s. 496-501.
Avsnittetom EUs likestillings
direktiver gir historikken, en
oversikt over viktige utviklings
trekk, og refererer noen kontro
versielle saker, sett fra Norge.
Slike er det få av, alt i alt.
Direktivene er minimums
direktiver, norsk lovgivning
kan gjerne gå lenger. Men den

kan ikke gå helt hvor den vil.
0K, så brukte jeg likestil
lingen som en test på hvor
presise utrederne er. For likestil
lingsdirektivene kan jeg litt om
fra før. Og 0K, så er ikke likestillingen det viktigste, eller
mest dynamiske, i EØS. Men
også den lærer bort noe viktig
om hvordan direktiver konkret
kan virke inn. Andre steder kan
jeg lese mer om handllngsrom,
for eksempel der hvor
forsl~ellen mellom «forord
ninger» og «direktiver» blir
forklart. (Hva, sa du? Vel, slå
opp selv!)
Europa-utredningen gjørdet
umulig å skylde på andre enn
oss selv, om vi mangler detaljert
og massiv kunnskap om Norge i
EØS. Den vil ikke si mye om hva
dagens krise kan bety. Men jeg
mener, helt oppriktig, at NOU
2012:2 likevel er en gavepalcke
til oss alle. Kunnskapsmessig
blir vi ikke de samme som før.
Ihvertfall ikke for en stund.
Så takk til hele utvalget, også
til dem med mange særmerk
nader, det vil si de som står SV
og Senterpartiet særlig nært.
I akkurat dette oppsiags
verket, er ikke særmerknader
noe rart.
• Hege Skjeie, professor i stats
vitenskap, Universitetet i Oslo
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DIN SAUR
EKS ERT.
Jan redrik
KarWen.
Det er viktig for meg å
poengtere at det finnes både
positive dinosaurer og negative
dinosaurer.
Tv-ües Jan fredrik Karlsen
presiserer i Dagbladet.
Den politiske, rettslige og
sosiale revolusjonen EU gjen
nomforer er uten sidestykke i
europeisk historie, bare krist
ningen av Norge i middelalderen, og altså den tyske
okkupasjonen, er sammenlikn
bare størrelser.
Klassekampens Bjorgulv
Braanen setter tingene I
perspektiv.
Kansl~e er optimismen litt
større enn virkeligheten skulle
tilsi, men optimisme erjo
positivt i seg selv.
Bygdeturist.sjefBernt Bucher
Johannessen ser på den lyse
siden i Hamar Arbeiderblad.
Muslimske kvinners hodeplagg
har lenge vært en varm potet.
Skribent Hege Ramson
forklarer i Klassekampen
hvorfor mange etterhvert har
gått over til skaut.

KRAGERØ: Det er nå endelig
slått fast at det oppholder seg
en gaupefamilie i Sannidal.
KV Kragerø Blad Vestmar
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•Alt stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær Varsom-plakaten.
• Dagens Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt
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stoff i avisen i elektronisk form.
også gjennom samarbeidspartnere.
• Redaksjonen forbeholder seg ret
ten til å forkorte innsendte manu
skripter.

lestsidensist@dn.no
Debattinnlegg honoreres ikke.
Debattansvarlig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 932 56 059
debatt@dn.no
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