JOBB. Antallet arbeidsløse i EU
har nådd et rekordhøyt nivå. I åtte
medlemsstater er over 30 prosent
under 25 år uten jobb. Det er verst
i Spania, hvor halvparten av ungdommen står uten jobb. Kun Østerrike, Luxemburg og Nederland
har under 5 prosent arbeidsløs-

het, melder EU Observer. – I en
tid preget av krise og økonomiske
nedskjeringer trenger ikke ungdommen store ord, men sterke
investeringer. Vi må være en politisk og økonomisk prioritet for Europa, sier presidenten i European
Youth Forum, Peter Matjasic.

Ønsker Syria-samarbeid
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Rekordhøy arbeidsløshet i EU

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har tatt til
orde for et samarbeid mellom EU
og arabiske land.
På fredag kveld kom en presseuttalelse fra presidenten hvor
han advarte om at Kina og Russlands veto mot intervensjon i

EU-SAMARBEID.

Nicolas Sarkozy

landet ikke vil stoppe Frankrike.
– Frankrike gir ikke opp. Landet er i møter med europeiske
og arabiske partnere for å lage en
gruppe av venner av det syriske
folk. Målet er å få internasjonal
støtte for fredsinitiativene fra den
Arabiske Liga.

EØS-avtalen: Liv Signe Navarsete hevder at folk er blitt ført bak lyset. Juridisk og konstitusjonelt tar hun feil, men politisk har hun helt rett, skriver Frisvold.
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Vi er alle i EU
EU-TANKER
En av de klareste konklusjonene
fra Europautredningen rapport
er at så godt som hele samfunnet
vårt er berørt av EU. Norge er mer
med i EU enn mange EU-land
selv. Og der trives folket – hele
folket. Det eneste det norske folk
slipper er å bidra til utforming av
politikk, regelverk, politiske diskusjoner, forhandlinger og vedta.
Som rapporten viser: Norge er en
politisk koloni av EU.

oss i søvne – og bidratt til å legge
lokk på en folkelig og demokratisk debatt.
EØS tar livet av ethvert initiativ

For første gang har vi fått en total

til debatt, informasjon, engasjement og demokratiske prosesser
som man forbinder med et godt
tradisjonelt norsk folkestyre –
for å sitere nei-siden. Der er vi så
inderlig enig. EØS gir oss økonomisk og handelspolitisk forutsigbarhet, men den fører til politisk
marginalisering av Norge og våre
interesser. EØS er en enarmet
banditt: Kun juss – ingen politikk.

gjennomgang av alle våre 74 avtaler med EU. Hovedkonklusjonene viser at de siste 20 årene har
vært historisk gode for Norge, at
nordmenn er fornøyd med vårt
samarbeid med EU og at avtalen
faktisk har vært svært lite kontroversiell. I stedet har den dysset

Europautredningen lister opp en
rekke interessante fakta som
burde kunne vekke interessen til
noen og hver: EØS-avtalen har totalt avkrevd samtykke 287 ganger
i Stortinget, og hele 265 ganger
har voteringene vært enstemmig.
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KUN JUSS
«EØS er en enarmet
banditt: Kun juss – ingen
politikk.»
Det vil med andre ord si at også
nei-partiene SV og Sp har stemt
for. Liv Signe Navarsete hevder at
folk er blitt ført bak lyset. Juridisk
og konstitusjonelt tar hun feil, viser rapporten. Men politisk har
hun helt rett.

statere at EU har vært den ubestridte drivkraften i å nå denne
målsettingen.

tere medlemskap, demokrati og
suverenitet.
Skal vi fortsatt avgi all suvereni-

For, med unntak av demokrati,

har mange av våre målsettinger
med det europeiske samarbeidet blitt oppfylt. Man kan regne
på ulikt vis, men det hersker
liten tvil om, at Norge er sterkt
integrert i EU-samarbeidet.
Også på felt som ligger utenfor
EØS.

tet til EU? Skal vi sette hele vårt
forhold til EU på spill? Eller skal
vi se på hvilke muligheter et EUmedlemskap vil gi? For et land
som elsker sin frihet bør i alle fall
status quo være uaktuelt, ellers
ofrer man debatten på demokratiets alter.

I tida etter Europautredningen
Europabevegelsen har siden 1949

jobbet for å øke det norske folks
forståelse for behov for samarbeid mellom folk og stater i
Europa. Vi tror på behovet for å
fremme frihet, fred, demokrati,
solidaritet og likeverd, samt utvikle kulturell forståelse og fremme
en bærekraftig global utvikling.
Etter 20 år med EØS kan vi kon-

har debatten stilnet hen. Kanskje
ikke så rart, EØS-tilværelsen har
nesten ikke vært diskutert de siste 20 årene (Nationen er et hederlig unntak). Jeg håper politikerne
kommer på banen og tar debatten
– åpent og fritt. Med Europautredningen er grunnlaget gitt for
en god debatt: Norge er med på så
mye, men ikke alt. Nå må vi disku-
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