8.-11. mars

Mann 2012, 25+

Shannon Kapp, Hogne Schie,
Thor Øyvind Hansen m/ fl.
Livsnær undervisning
og barske vintergleder!
Kitekurs , isklatring, toppturer,
skiheisen, snøscooter med mer.

Fredrik Sejersted (til høyre) overrakte tidlig i januar den over 900 sider tykke Europa-utredningen til utenriksminister Jonas Gahr Støre. I
utredningen fastslås det at alkoholpolitikken har «stått seg bra», EU-press til tross.
Foto: Berit Roald/Scanpix

EuropEisk Edruskap

22.-25. mars

Damenes, 25+

Gunnhild Hals, Irene Aa m/ fl
Prøv hundekjøring, ski,
toppturer, Via Ferrata mm.
30. mars – 4. april

Påsketreff, 20 +

Torbjørg Oline Oustorp,
Hogne Schie
Lita uke i påskeparadis
Ferie med påfyll
13.-20. april

Hjertefokus, 18+
Ei investèring i livet.
Samarbeid m/ UIO.
20.-22. april

Unge Par weekend II
Mari og Yngve Kolltveit
12.-17. juni

Sommerdugnad
8. juli – 3. aug

Opptur, 20 +
Fjellbibelskolekurs
19.-24. aug

Fjelluke for seniorer
Anfinn Skaaheim
Alder: 60 +
10. sept – 18. nov

TimeOut, 20 +
Fjellbibelskolekurs
23.-25. nov

Par weekend
Ekteskapsdialog
24. nov – 8. des

Sprek Israelstur, 20 +
6.-9. des

Adventsretreat, 20 +
Mer info/ påmelding:
Tlf: 32 06 23 60
www.krikhoyfjellssenter.no
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EØS-avtalen knuste ikke norsk vin- og spritpolitikk. Økt
drikking og liberalisering er også et produkt av selvråderetten.

Snor oss unna
EUs alko-press
Forrige uke bød på drikkepolitiske dobbeltnyheter: Utenriksministeren lot et EØS-direktiv
med åpning for alko-reklame via
TV-skjerm passere. Som mottrekk lovet han tyngre diplomati
for å snakke EU til mer alkovett.
For EØS-motstanderne ble
det nye direktivet nok et eksempel på at EU dytter på den
nasjonale, norske alkoholpolitikken. Men et offentlig utvalg som
nylig sjekket norsk alkoholpolitikk opp mot 20 års EØS-historie, fastslår at mye av forsvars- alkohol og EØS i et kapittel i
verket vårt har fungert likevel. den 911-sider nye utredningen
om Norge og EU. Det er en
«KrF-svik». Det manglet ikke fortelling om en haug konflikpå skremselsutbrudd fra EU-mot- ter, men det stiger frem en listig
standere den gang EØS-avtalen vinner: Norge selv.
skulle vedtas i 1992. Spesielt KrF
For å overleve er Vinmonofikk høre det. Partiet var nøkkel til polet definitivt blitt tilpasset, slik
at avtalen fikk nødvendig flertall at det ikke diskriminerte andres
og ble beskyldt for å svike edru- varer. Polets enerett til å imporskapen.
tere røk tidlig på 90-tallet. Og
Det ble hevdet at polet var ufor- statsbedriften ble delt i to: Arcus
enlig med EUs frie konkurranse. for produksjon – Vinmonopolet
Snart ville det bli «fri flyt av alko- for butikkdrift.
hol» i alle kroker av landet. Slik
I 1997 avklarte EU-domgikk det ikke. Polet er der ennå, stolen at nasjonalt monopol på
men er tilpasset selvbetjenings- salg likefullt var forenlig med
generasjoner og norske likhets- EU-retten, så lenge hensynet til
krav: Shopping-sentre har store folkehelsen var begrunnelsen.
«vinbutikker» – og bygdene har Polet har siden den gang ikke
sine minipol. Og Hvermannsen blitt utfordret av EU. Men det
roper ikke etter å få vinflaskene kom annet trøbbel.
inn på Rimi og Rema.
Rusbrus-kavet. For et tiHistorie-sjekk. Sejersted-ut- år siden dukket rusbrusen
valget gjennomgår historien om opp, først på polet. Men EU-
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juss tvang den ut igjen, for
rusbrus og øl var «like varer». Enten alt på pol – eller
alt i butikk. Stortinget likte
best det siste.
I tillegg ble forbudet mot alkoholreklame tidlig på 2000-tallet utsatt for en serie «EØSangrep», før Høyesterett til slutt
fastslo at forbudet sto støtt.
Nettopp regulering av salg
og reklame er viktige norske
verktøy for å begrense alkoholforbruket. En annen er pris,
og nettopp det er området der
Norge er blitt mest indirekte
påvirket.

Lavprissmitte. Den saken
handler om grensehandel – der
konkurrerende billigvin fra Sve-

drive smittebegrensning: Dagfinn Høybråten sto sentralt da
Bondevik 2-regimet fikk nordiske
land med på motpress mot EUs
avgiftskutt.
EU fikk endelig en helseplan
mot alkohol i 2007. Også helseorganisasjonen WHO fikk forøvrig sin første, for to år siden.
Europautredingen fastslår at
Bondevik-fremstøtet overfor EU
hadde effekt. Og kanskje viktigst:
Ikke bare i alkoholkonsum, men
også i drikkepolitikk er Norge og
EU faktisk blitt noen hakk likere de senere årene. I forrige uke
varslet utenriksminister Jonas
Gahr Støre at Norge igjen ville
øke presset mot EU, «innenfra».

Blå selvråderett. Utvalget «frikjenner» langt på vei EØS-avtalen som skadeverk mot norsk
alkoholpolitikk: Det fastslår at
«Spesielt KrF fikk
egen
politikk har «stått seg bra».
høre det. De var
Og Norge har fortsatt et «betynøkkel til at avtalen
delig handlingsrom» til streng
fikk nødvendig flerpolitikk.
Men handlingsrom gir også
tall og ble beskyldt
politikerne sjansen til det motfor å svike edrusatte i fremtiden: Fjerne skjenkeskapen»
tidsregler? Øke antall pol? Varig vern av taxfree-ordningen?
rige gjør det urealistisk med sær- Ved et regjeringsskifte neste høst
egne, norske avgiftshopp.
kan dessuten selvråderetten bruSvenskeprisene
på
al- kes til å gjøre alkoholpolitikken
kohol er egentlig lavpris- mer blå.
smitte fra kontinentet. Og
Per Anders Hoel
det var en norsk helsejournalist
per.anders.hoel@vl.no
minister som fra 2001-2005 ville
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