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Sagt i media
– Jeg tror Twitter er en fantastisk mulighet til å
spre informasjon om spennende prosjekter som
foregår rundt i verden, spesielt drevet av unge. Vi
får se om jeg får min egen konto. Vi har jo
felleskonto.
METTE-MARIT , kronprinsesse.

●

Verdensbildet

Konkurrerer i
matfatet:

En søppelsamler gjør seg
klar for dagens
leting etter
ting som kan
gjenbrukes på
en avfallsplass i
byen Antofagasta i Chile.
Rundt 150
fattige lever og
arbeider med å
samle metall
og annet skrap
fra denne
avfallsplassen.
Foto: SCANPIX

Stormaktmotstrømmen
Vi kan være uenige om hvorvidt EU er bra for Norge. Men det er ingen tvil om at EU er bra for
Europa – og for resten av verden.
For en knapp uke siden kom den: Den 900 sider
tykke Europautredningen som går gjennom alle
Norges avtaler med EU, et avtaleverk som er så
sammensatt at selv utvalget som lagde rapporten
innrømmer at de ble overrasket. Samtidig er
eurosonen i krise, valutaunionen vakler og kanskje den politiske unionen også. Oppslutningen
om norsk EU-medlemskap ligger på rundt tjue
prosent, så lavt at selv Jonas Gahr Støre har blitt
usikker på om et EU-medlemskap er det rette.
Det er i det hele tatt dårlige tider for EU, i hvert
fall i Norge.
Likevel: 22. januar 2012 gikk kroatene til valgur-

nene og valgte, med to tredjedeler av stemmene,
å si ja til å bli EUs 28. medlemsland. Nabolandet
Slovenia gikk samme vei for knapt ti år siden, og
de øvrige Balkan-landene er enten kandidatland
eller på vei til å søke om medlemskap. Dermed er
det bare et spørsmål om tid før dette sønderrevne
og borgerkrigsherjede området kan gjenforenes
under en ny, felleseuropeisk paraply.
EU begynte som en avgrenset handelsavtale,
men har hele tiden hatt som ambisjon å forene
gamle motstandere. Historiske erkefiender som
Frankrike og Tyskland ble gjort gjensidig avhengige av hverandre gjennom handel og felles
økonomiske interesser, og da Tyskland senere ble
gjenforent, var det samarbeidet i EU som gjenoppbygde tilliten og knyttet det tidligere ØstTyskland tettere til resten av Europa. Uten EU
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hadde Tysklands raske og fredelige gjenforening
etter murens fall neppe vært tenkelig.

forlenget Kyoto-avtalen og sikret en enighet om
at en ny avtale skal fremforhandles i 2015.

Dagens EU-samarbeid både forener, fordyper og

Det er ingen tvil om at EU er bra for Europa. Og

forplikter. Den politiske unionen omfatter nå
flere sektorer enn noensinne, noe som blant får
konsekvenser for EU-landenes klimapolitikk.
Miljøpolitikken i EU vedtas ved flertallsbeslutninger heller enn de konsensusløsningene som
ofte lammer miljøforhandlingene i internasjonale fora, noe som innebærer at Europas miljøsinker tvinges til å følge EUs ambisiøse klimaplan. Gjør de ikke det, er EU utstyrt med
muskler til å straffe miljøsynderne. Og kravene
gjelder ikke bare for medlemslandene, EU stiller
strenge krav også til handelspartnere og potensielle medlemmer. Litauen måtte stenge to gamle
atomreaktorer før de kunne tre inn i unionen,
men fikk til gjengjeld 100 millioner euro i støtte.
80-90 prosent av den norske miljølovgivningen
består av direktiver innført gjennom EØS-avtalen. Og til og med Kina må nå rette seg etter
EUs strenge forskrifter om kjemikalier.
Dermed får EUs interne miljøpolitikk også glo-

bale konsekvenser. Det gjelder ikke bare i handelsavtaler, men også i internasjonale miljøforhandlinger. På klimatoppmøtet i Durban i desember gikk EU inn i en allianse med noen av
verdens mest sårbare utviklingsland og jobbet
for en folkerettslig bindende klimaavtale. De
nådde ikke helt fram, men EU fikk i det minste

EUs politikk er også bra for resten av verden. Der
stormakter som USA og Kina ikke akkurat preges
av demokratiutbredelse, menneskerettigheter og
klimahensyn, har EU utviklet seg til en stormakt
som går mot strømmen.
Norge er et av verdens beste land å bo i. Derfor er

det kanskje ikke så rart om mange lurer på hva
Norge skal med EU. Men uavhengig av hva vi
mener om norsk EU-medlemskap, skal vi være
glade for at EU finnes. Og ikke minst skal vi være
glade for at unionen vokser, både i omfang og i
antall medlemsland.

- Uavhengig av hva
vi mener om norsk
EU-medlemskap, skal vi
være glade for at EU finnes.

