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EU-medlem i praksis
I et demokratisk perspektiv er EØS-avtalen håpløs.
Men så lenge et flertall av folket fortrekker en
selvråderett som betyr fint lite i praksis, forblir
alt som det er. Alternativet er medlemskap.

«F

olket har ikke blitt lurt», sier utenriksminister Jonas Gahr Støre som denne
uken fikk den omfattende «Europautredningen» i hendene. Han mener EØS-avtalen
virker omtrent som forutsatt. EU-motstanderne
protesterer og hevder at tilpasningen til EU er
sterkere enn de hadde kunnet forestille seg. Det
tror vi så gjerne. To ganger har et flertall i det
norske folk sagt nei til å bli medlem. I 1994 sa
folket at Norge fortsatt skulle være et «utenforland» og prioritere selvråderetten. Tanken var at
det skulle bety noe i praksis.
Fra festtalene og de nasjonale følelser til
virkeligheten er det en lang vei. Europautredningen slår fast at Norge i praksis er trekvart
medlem av EU. Utrederne mener at Norge med
dagens EØS-avtale har mindre selvråderett enn
om vi hadde vært fullt medlem. Vi har godtatt
en modell der vi sitter på gangen når viktige
avgjørelser skal fattes, men vi er allikevel forpliktet til å gjennomføre det som blir bestemt.
Vi aksepterer at EU kan tre ned over hode på oss
hva det skal være uten at vi er med i de fora hvor
beslutningene fattes. Reservasjonsretten mot
EU-direktiver har vi aldri benyttet oss av.

Handelsavtale

kes. Europa trenger et mindre omfattende EU
Kravet om et alternativ til EØS-avtalen blir nå
og et svakere Brussel. Når krisen er et faktum
reist med full styrke. Landets EU-motstandere
ser vi at det er de nasjonale regjeringssjefene og
vil ha en handelsavtale istedenfor dagens EØSfinansministrene som må på banen for å treffe
avtale. Drøm søtt, eller som Jonas Gahr Støre
de reelle avgjørelsene.
sier det: «En frihandelsavtale er et fantom».
Splittelsen mellom Storbritannia og de øvrige
Når han legger fram en melding for Stortinget
EU-landene på toppmøtet i desember er løfterikt
om ikke alt for lenge, kommer han til å begrave
med sikte å stoppe den unionstekningen som
tanken om en handelsavtale.
har fått så sterkt fotfeste i Brussel. Nicolas
Det langsiktige mål for det politiske flertallet
Sarkozy ønsker heller ikke å være med på en
i Norge er å få landet med i EU. Europautrednin- utvikling der nasjonalstatene må gi fra seg mer
gen er først og fremst et
selvstyre. Nå er imidlertid
argument for medlemskap.
Angela Merkel og Nicolas Sar«Vi aksepterer at
Norge tilpasser seg ikke
kozy opptatt av å få kontroll
på noen måte mindre enn
over den økonomiske krisen
EU kan tre ned over
EUs egne medlemsland.
EU har havnet i. Da må alle
Vi kunne fått medalje
underlegge seg «det merkelhode på oss hva det
for god tilpasning fra EU
ske regimet» som går ut på
skal være uten at vi
om vi hadde bedt om det.
dramatiske kostnadskutt for
Forskjellen er at vi har valgt
å få redusert den offentlige
er med i de fora hvor
å stå utenfor for å kunne
gjelden.
beslutningene fattes»
hevde en selvråderett som
Nobelprisvinner Joseph
betyr fint lite i praksis.
Stiglitz betegner det som skjer
i Europe som en «selvmordNok med egen krise
pakt» Han mener det ikke er et spørsmål om
EU har for tiden nok med sin egen krise. Tiden
euroen bryter sammen, men om når og hvorer definitivt ikke inne for å søke medlemsskap.
dan. I en slik situasjon kan en gjerne si som
Norge burde mer aktivt støttet de kreftene i EUEU-motstanderne: «Det er inderlig godt vi er
landene som er i mot den utviklingen EU har
utenfor». De som har ført Europautredningen
tatt. EU-prosjektet i betydningen «en union der
i pennen vil vel svare: «Det spiller ikke så stor
alle nasjonalstatene innordner seg», er i krise.
rolle. I alle avgjørende spørsmål er vi innenfor
Folk vil ikke ha det. EU-ideologene må kneklikevel».
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