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krever veto

 Seiersglade delegater 
og tilskuere reiste 
seg og applauderte da 
Fellesforbundet med 
overveldende flertall gikk 
inn for at Norge må bruke 
reservasjonsretten mot EUs 
tjenestedirektiv.

 – La oss ikke få et tjeneste-
direktiv som skal bestemme 
over vårt arbeidsliv. Vi må 
selv finne virkemidlene i 
kampen mot sosial dumping 
og økonomisk kriminalitet, sa 
Stein Aamdal fra talerstolen.
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Sitatet
«Innholdet er i realiteten det samme. Juridisk sett er det snakk om
traktater, og som sådan kan de ratifiseres av de nasjonale parlamenter. 
Men substansen er fortsatt forfatningstraktaten.»

Giscard d'Estaing

I en periode har EU framstått som en slags 
miljøpådrivere. Ja-sida i Norge har lansert 
«EU som miljøkompis» og ber alle nordmenn 
kildesortere for å redde miljøet. Vel og bra. 

Verre var det da tidligere miljøvernminis-
ter Helen Bjørnøy i et litt for begeistra øye-
blikk utropte EU til «å ligge i front i verden på 
miljø», noe som umiddelbart ble omdøpt av 
ja-sida til at «EU er best i verden på miljø». 
 Uansett en noe overivrig Bjørnøy, som 
burde ha innsett hvordan et slikt utsagn vil-
le bli brukt, og misbrukt, av ja-sida. En del 
representanter fra miljøorganisasjoner har 
også utfordret norske myndigheter med bak-
grunn i at EU er «bedre» på enkelte sektorer 
enn Norge. Det er kanskje taktisk lurt i na-
sjonal politisk sammenheng, men man står 
av og til i fare for å miste det EU-kritiske per-
spektivet av syne. 

Det var derfor befriende da Rasmus 
Hansson i WWF i Standpunkt tonet flagg så 
klart i sin motstand mot kjemikaliedirekti-
vet Reach, som Nei til EU har vært nokså ale-
ne om både å analysere og tilkjennegi mot-
stand mot. 

EU hadde som vanlig gode intensjoner da 
direktivet ble foreslått, men klappet sam-
men da kjemikalielobbyen kjørte fram med 
tungt skyts og skremsler. En studie i målret-
ta og vellykka lobbyarbeid for å sikre egne 
interesser. Det samme har vi sett på nytt i 
disse dager, da et direktiv for grenseverdier 
for utslipp av CO2 fra bensinbiler skulle be-
handles. EU-forslaget var på 120 g/kilome-
ter. Gjennom intensiv lobbying har bilindu-
strien med flere klart å heve denne grensa til 
125 g/km. 
 Det gledelige er at foregangslandet Nor-
ge v/ Solheim og Navarsete samtidig presen-
terte Norges mål: 120 g/km. Norge tør der 
EU bremser! 
 Er 5 gram pr. kilometer noe å mase om? 
Tja – gang 5 gram med 100 millioner biler 
ganger for eksempel 1000 millioner kilome-
ter, så aner man dimensjonene. I dag slipper 
nye biler ut 158 gram – og dette er igjen redu-
sert fra 2006 da de slapp ut 177 gram. Det går 
altså rette veien, men Norge vil videre. EU 
holder igjen. Som i det verdensomspennen-
de forbudet mot kvikksølv, som Norge har 
stilt seg i spissen for. 

Museumsvokterne i Brussel nøler, tviler 
og vil ikke. Eksemplene kunne mangedobles. 
Nei til EU skal bruke 2008 til å få fram ek-
semplene. Vi er lei av ja-medias forgylling av 
EU på miljøområdet. Den er rett og slett ikke 
troverdig! Tenk på transportsektoren. Tenk 
på EUs fiskeripolitikk, på landbrukspolitik-
ken, på hele dynamikken i det indre marked. 

Sett EU på miljømuseum!

Ekstrem markedsliberalisme og klima-
hensyn går rett og slett ikke i hop. Det 
siste eksemplet (pr. 30.10. da denne ar-
tikkelen ble skrevet) er at EU setter seg 
på tverke av regjeringas «månelandings-
prosjekt» – CO2-fangst og rensing på 
Mongstad. Delvis på grunn av gammel-
dags miljølovgivning i EU, har vi for-
stått Åslaug Haga rett – men også fordi 
det velkjente prinsippet om økonomisk 
ikke-diskriminering forbyr eller legger 
sterke restriksjoner på bruk av stats-
støtte. Og Norge er forpliktet av disse re-
glene pga. EØS-avtalen. Det er absurd! 
 Regjeringas desidert viktigste pro-
sjekt skal stoppes eller må utsettes for-

di regjeringa ikke får lov av EU å bruke 
norske borgeres skattepenger til å red-
de klimaet! Kan det åpenbart urimeli-
ge og destruktive i denne avtalen de-
monstreres tydeligere? Vi forlanger at 
regjeringa 1: Sjølsagt gjør alt som står 
i dens makt til å påvirke EU. 2: Åpner 
opp for en kritisk EØS-debatt. 3: Fore-
tar en offentlig utredning om alternati-
ver til EØS-avtalen, slik Rådet i Nei til 
EU 28.10 vedtok krav om. Det samme 
kravet vil vi fremme overfor alle norske 
partier. 

Hvis EØS-avtalen er så god – hvorfor 
da så redd for å debattere den? Vi me-

ner at det finnes alternativer, at disse vil 
kunne ivareta Norges handelsinteres-
ser mot EU på en god måte og at Norge 
vil være tjent med å komme unna EØS-
avtalens dynamiske ensidighet, ESA og 
EFTA-domstolen. Det er forstemmende 
når Stoltenberg på refleks bare gjentar at 
«EØS skal ikke debatteres». 

Er hensynet til EØS-avtalen vikti-
gere enn hensynet til klimaet? Kanskje 
norske politikere blir nødt til å tenke seg 
om en gang til, etter denne oppvisninga 
fra EU i at fri konkurranse og markedsli-
beralisme er viktigere enn hensynet til 
jordas overlevelse.

På en automat et sted
slapp vi femti Euro ned,

i et hull hvor det sto «OBS»,
og nå venter vi på NOX.
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Dag Seierstad
Varamedlem til styret i Nei til EU 

PENGESTRØM TIL ESA: Nei til 
EU har i et brev til Utenriksdepartementet bedt 
om at bevilgningene fra Norge til ESA for 2008 
kuttes med 20 millioner kroner. Bevilgningene til 
ESA bør etter Nei til EUs mening reduseres for å 
bremse den utidige inngripen i nasjonale politiske 
anliggende som vi til stadig ser fra overvåkings-
organets side.  

 Utenriksminister Jonas Gahr Støre skriver i 
sitt svar til organisasjonen at et slikt økonomisk 
kutt ville få «store konsekvenser for ESAs evne til 
å følge opp de oppgaver de skal utføre i henhold 
til EØS-avtalen». – Det er etter min mening ikke i 
vår interesse å redusere ESAs troverdighet som 
effektivt oppfølgningsorgan å på denne måten, 
heter det i brevet fra utenriksministeren.

EUs reformtraktat er god-
kjent av de 27 regjeringssjefene 
på et uformelt toppmøte i Lis-
boa. Men den trer ikke i kraft før 
den er ratifisert i alle medlems-
land. Det kan skje i parlamente-
ne – eller etter folkeavstemnin-
ger. Men regjeringene har ingen 
tillit til sine egne velgere. Kan-
skje blir det folkeavstemning 
bare i Irland – der forfatningen 
(!) krever det.
 Av hensyn til folkeflertallet 
i Frankrike og Nederland måtte 
forslaget til forfatning endres. 
Kritisk innstilte borgere måt-
te ikke oppdage at EU for lengst 
er blitt en europeisk føderalstat. 
De fleste endringene er likevel 
– eller nettopp derfor – av sym-
bolsk karakter.
 Det står ikke lenger at EU har 
et flagg med 12 gylne stjerner på 
blå bunn. Heller ikke at Beetho-
vens Ode til gleden er EUs na-
sjonalsang eller at 9. mai er EUs 
nasjonaldag. Ordet forfatning 
er heller ikke nevnt. Men i prak-
sis har EU både et flagg, en hym-
ne, en EU-dag – og en forfatning. 
Deler av forfatningen kan heret-
ter endres av EUs egne organer 
– uten å spørre nasjonale regje-
ringer og parlamenter, for ikke å 
snakke om velgere.
 Men de fleste realitetene blir 
de samme som om det var for-
slaget til forfatning Lisboa-mø-
tet hadde godkjent. Charteret 

om grunnleggende rettigheter, 
som var Del 2 av forslaget til for-
fatning, er for eksempel ikke en 
del av reformtraktaten. Men en 
artikkel i traktaten bekrefter at 
teksten i charteret har samme 
juridiske status som resten av 
reformtraktaten

EU får ingen utenriksminister 
slik forfatningsforslaget ville. I 
stedet får EU en høy represen-
tant for utenrikspolitiske spørs-
mål – med samme oppgaver 
som utenriksministeren skulle 
hatt. Den høye representanten 
blir den første som ved sin egen 
person kopler EU-kommisjonen 
til Ministerrådet. Han – eller blir 
det noen gang hun? – får ansvar 
for eksterne forbindelser i EU-
kommisjonen og blir samtidig 
fast leder for Ministerrådet på 
de rådsmøtene der utenriksmi-
nistrene møtes. 

Den viktigste endringen er at 
EU overtar nasjonal kompetan-
se på 105 nye saksfelt og at veto-
retten fjernes på 68 saksfelt. Det 
gjorde forslaget til forfatning 
også (se oversikter på nettstede-
ne www.nyagenda.dk og www.
openeurope.org.uk). Forskjellen 
er bare at reformtraktaten opp-
rettholder vetoretten på to om-
råder der forfatningsforslaget 
ville ha den fjerna – og fjerner 
den på to andre områder.

 Vetoretten forsvinner for ek-
sempel når det gjelder EU-bud-
sjettet, energipolitikken og fors-
kningspolitikken.
  EU blir en juridisk person. 
Det betyr at EU kan inngå avta-
ler med internasjonale organisa-
sjoner som WTO, tiltre FN-kon-
vensjoner og andre internasjo-
nale konvensjoner uten at med-
lemsstatene skal godkjenne det. 
Slik var det også i forslaget til 
forfatning.

Reformtraktaten endrer 
derimot ikke statusen for EUs 
felles utenriks- og sikkerhetspo-
litikk. Dette skal fortsatt være et 
mellomstatlig samarbeid der ho-
vedregelen er at vedtak må være 
enstemmige. Men hvis EU med 
enstemmighet har fastlagt en 
strategi på et område, kan opp-
følgingsvedtak tas med kvali-
fisert flertall. Slik var det også i 
forslaget til forfatning.
 Derimot blir det vikti-
ge endringer for retts- og po-
litisamarbeidet. Det har til nå 
vært til dels mellomstatlig og 
til dels overstatlig. Asyl- og inn-
vandringspolitikken har sam-
men med grensekontrollen vært 
overstatlig. Her kan stater stem-
mes ned, og EF-domstolen har 
hatt det siste ordet. Politisam-
arbeidet og det strafferettslige 
samarbeidet har derimot vært 
mellomstatlig. Ingen medlems-

stat har kunnet pålegges å gå 
lenger enn den sjøl har villet.

Nå blir alt overstatlig. Re-
gelverk og vedtak faller inn un-
der myndighetsområdet til EF-
domstolen, og de fleste vedtak 
kan tas med kvalifisert flertall. 
 I Ministerrådet endres regle-
ne for avstemning fra 1. novem-
ber 2014. Fram til da fortsetter 
dagens system der små land – i 
forhold til folketallet – har fle-
re stemmer enn store. Fra 2014 
skal stemmene følge folketallet.
 Danmark har for eksempel 
7 stemmer mot Tysklands 29, 
mens folketallet er henholds-
vis 5,4 millioner og 82 millioner. 
Tyskland har nå fire ganger så 
mange stemmer som Danmark – 
og får 15 ganger så mange.
 I dag er hovedregelen at når 
det ikke kreves enstemmighet, 
er et forslag vedtatt dersom et 
flertall av medlemsstatene stem-
mer for forslaget - og hvis disse 
statene til sammen har minst 
255 av Ministerrådets 345 stem-
mer. Det er dette som kalles kva-
lifisert flertall.

Fra 2014 skal kvalifisert flertall 
bety at minst 55 prosent av med-
lemsstatene støtter forslaget – 
og at de til sammen må ha minst 
65 prosent av folketallet i EU. 
 Alle medlemsstatene har 
foreløpig et medlem i EU-kom-

misjonen. Fra 2014 skal Kom-
misjonen bli mindre. Bare 2/3 av 
medlemsstatene skal ha et med-
lem – og det skal lages en rota-
sjonsordning som sikrer at alle 
stater stilles likt over tid.

EU-parlamentet skal fra val-
get i juni 2009 ha 750 medlem-
mer – 35 færre enn i dag. Det be-
tyr at det blir trangere om plas-
sen jo flere nye medlemsland EU 
tar opp. Danmark må for eksem-
pel alt fra 2009 avstå en plass og 
gå ned fra 14 til 13 i EU-parla-
mentet.
 På den positive sida gir re-
formtraktaten for første gang 
de nasjonale parlamentene en 
rolle. De får rett til å melde inn 
hva de synes om nye lovforslag, 
og Kommisjonen kan ta hensyn 
til hva de mener hvis mange nok 
mener det samme. Slik var det 
også i forslaget til forfatning. 
Kommisjonen kan hvis den vil.
 Det innføres også det som 
traktaten kaller et borgerinitia-
tiv. EU-kommisjonen kan opp-
fordres til å fremme et bestemt 
lovforslag hvis det kan samles 
inn minst en million underskrif-
ter for det fra et betydelig an-
tall medlemsland. Men kommi-
sjonen har ingen forpliktelse til 
å følge oppfordringen. 

Grunnlov uten EU-flagg

Nytt navn: Forfatningen måtte kalles reformtraktat for å dekke over innholdet.
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Det var, for å si det mildt, ingen 
balansert fremstilling av den 
norske EU-kampen statskring-
kastingen serverte sine seere i 
dokumentar-programmet «Til-
bake til 1994». Programmet ble 
sendt i oktober på NRK1, og 
skulle gi et tilbakeblikk på det 
historiske året 1994. NRK had-
de invitert EU-forkjemper Turid 
Birkeland, humorist Otto Jes-
persen og sosialantropolog og 
OL-kritiker Thomas Hylland-
Eriksen – «tre mennesker som 
på ulike måter satte sitt preg på 
nettopp dette året».
 I 1994 deles Norge i to mel-
lom de som er for og de som er 
mot EU, og hele verden er opp-
tatt av OL på Lillehammer, mye 
takket være Tonya Harding og 
Nancy Kerrigan. I NRKs pro-
gram kommenterer Turid Birke-
land tiden frem til folkeavstem-
ningen om EU blant annet med 
følgende utsagn:
 – Jeg har aldri i mitt liv vært 
så grunnleggende rasende. Jeg 
gikk og banna i Oslos gater.
 Om EU-motstanderne sa 
hun dette:
 – Jeg stiller fortsatt litt 
spørsmålstegn ved deres opp-
lysthet og refleksjon rundt in-

ternasjonal politikk.
 I det samme programmet 
møter vi Thomas Hylland-Erik-
sen mens han hoderystende ser 
på klipp fra Nei til EU-demon-
strasjoner i Oslo. Han kaller 

NRK-DOKUMENTAR OM 1994:      

Statskringkas
sorgarbeider f
– Vi oppdaget for 
sent at programmet 
om 1994 hadde en for 
sterk ja-til-EU-vink-
ling. Vi klarte rett og 
slett ikke å balansere 
programmet, innrøm-
mer prosjektleder 
Ales Ree overfor 
Standpunkt.

1994 for et «annus horribilis» – 
et fryktelig år. For ham ble både 
Lillehammer-OL og det norske 
nei til EU i meste laget og han 
kommenterer det hele med be-
merkninger om århundregam-

le bunader, nasjonalisme og det 
hvite og rene Norge.

«Tapernes historie»
– Jeg innrømmer at fremstillin-
gen ble skjev, sier prosjektleder 
Ales Ree. – Vi ønsket på en måte 
å fortelle tapernes historie. Der-
for inviterte vi Turid Birkeland 
til å snakke om EU. Og så vil-
le vi ha med en som var kritisk 
til OL, og valget falt på Thomas 
Hylland-Eriksen. Allerede da vi 
begynte å redigere programmet, 
slo det oss at det ble veldig mye 
«ja», for å si det sånn. Men da 
var det for sent å gjøre noe med 
det. Vi burde kanskje fått bedre 
frem at den tredje gjesten i pro-
grammet, Otto Jespersen, var 
EU-motstander. Jeg tror i hvert 
fall han var det.

  – Så du forstår kritikken?
 – Vi så at det ble en skjev 
vinkling av EU-kampen allerede 
under redigeringen, men da var 
det for sent å invitere nye gjes-
ter til programmet. Vi har også 
diskutert programmet internt i 
redaksjonen etterpå og kommet 
til samme konklusjon. Vi legger 
oss helt flate for kritikken.

«EØS for komplisert»
«Tilbake til 1994» inngår i do-
kumentarserien «Tilbake til 90-
tallet». Det har vakt en viss opp-
sikt at programmene om 1992 
og 1993 var totalt EØS-frie.
 – Dette er også noe vi bekla-
ger. Vi fikk det rett og slett ikke 
til. Vi klarte ikke å finne noen 
som kunne snakke enkelt og be-
gripelig om EØS, sier Ales Ree.

 – Jeg stiller fortsatt litt spørsmålstegn 
ved deres opplysthet og refleksjon rundt 
internasjonal politikk.

I fri dressur:  Turid Birkeland deler sine synspunkter om nei-folk.

Snakkemaskinen: Thomas Hyl-
land-Eriksen besværet seg over 
det han kalte norsk nasjonalisme.

Legger seg flat: Prosjektleder 
Ales Ree medgir at NRK-doku-
mentaren fikk politisk slagside.

FÆRØYENE: Færøyene ønsker å bli medlem av 
EFTA. Færøyene har hatt uformelle samtaler med EF-
TA-medlemmene Island, Liechtenstein, Sveits og Norge. 
– Samtalene er i en innledende fase, men «strategien er 
medlemskap», sier Herluf Sigvaldsson i det færøyske uten-
riksdepartementet til nettstedet EUobserver. Færøyene er 
i dag  – på linje med Grønland – en autonom region under 
dansk overstyre. Statsminister Jóannes Eidesgaard un-
derstreker at Færøyene ønsker en tettere tilknytning til 
EUs indre marked, men ikke fullt EU-medlemskap.

TRENGER BARN: Nye 
tall viser at bare 16,4 prosent av be-
folkningen i EU er under 14 år, det er 
over 20 millioner færre enn for bare 
et par tiår siden. Hver sjette EU-bor-
ger er nå over 65 år, og tallet øker. 
Utviklingen er så alvorlig at Europa-
kommisjonen ber sine medlemmer å 
gjøre alt de kan for å få folk til å føde 
flere barn, melder P4.

SØKER IKKE MEDLEMSKAP: 
– Islands regjering 
har ingen planer 
om å søke EU-med-
lemskap. Landet vil 
heller ikke gå over 
til euro som valuta, 
sier landets stats-
minister Geir H. 
Haarde (bildet). 
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Det er godt gjort. Å 
lage et program om året 

1994 uten å få en eneste til å ut-
trykke glede over at det norske folk 
faktisk sa nei takk til EU-medlem-
skap. Men NRK har klart det. Ved 
å invitere snakkemaskinen Tho-
mas Hylland-Eriksen og ja-til-EU-
frontfiguren Turid Birkeland som 
bærende gjester visste nok NRK 
hva slags program dette måtte bli. 

I NRKs TV-dokumentar om 
året 1994 fikk vi vite at EU-kam-
pen ble vunnet av nasjonalistis-
ke, bunadkledde og sjåvinistiske 
nordmenn som trodde på det rene, 
hvite og uskyldige Norge. At Turid 
Birkeland i fri dressur fikk seg til å 
si at hun den dag i dag «stiller litt 
spørsmålstegn ved neifolks opp-
lysthet og refleksjon», kan vi kan-
skje dra på smilebåndet av. At Hyl-
land-Eriksen i sin ustoppelige ta-
lestrøm får seg til å utbasunere at 
nordmenn flest er nasjonalister 
med beina solid plantet i fortiden, 
likeså. Men at NRK med vitende 
og vilje sender dette som en do-
kumentar om 1994, til tross for at 
redaksjonen under arbeidet med 
programmet så at det «ble veldig 
mye ja», er egnet til å forundre. 

Prosjektleder Ales Ree legger 
seg «helt flat for kritikken», sier 
hun til Standpunkt. Annet kan 
hun selvfølgelig ikke gjøre. At ikke 
ethvert program i statskanalen 
kan være balansert, forstår de fles-
te. Men 1994 var et spesielt år. Og 
dette var ingen direktesending. 
Når programledelsen unnskylder 

seg med at det «ble for sent» å en-
dre programmet da de oppdaget 
at det fikk en for ensidig ja-slagsi-
de (vel, slagsiden ble i dette tilfel-
let total), låter det ikke betryggen-
de – i hvert fall ikke for de av oss 
som over lang tid har en nagende 
følelse av at NRK føler det nødven-
dig å drive sorgarbeid for ja-siden. 
Det er 13 år siden 1994, og det bur-
de kanskje være på tide å ta folke-
flertallets avgjørelse på alvor. Og, 
hvis redaksjonen selv innså at pro-
grammet ble skjevt – hvorfor måt-
te det på død og liv sendes?

I tillegg til å legge seg flat, gri-
per prosjektlederen et meget tynt 
halmstrå når hun sier at NRK ville 
lage «tapernes historie», uten at vi 
kan se at dette programmet noen 
steder ble annonsert som en pre-
sentasjon av norske tapere.

Å fortelle de undertryktes og 
tapernes historie kan være en edel 
journalistisk gjerning. Men det 
handler også litt om hvilke tape-
re man velger seg. Det er kanskje 
nødvendig å minne NRK om at alle 
de store avisene og størstedelen av 
det politiske establishment stod 
sammen i kampanjen for å mel-
de Norge inn i EU. De etablerte. 
Maktapparatet. Pengefolkene.

Folkeflertallet sa likevel nei. 
For etablissementet, og altså både 
Thomas Hylland-Eriksen og Tu-
rid Birkeland, ble 1994 derfor et 
«annus horribilis». Vi vet det nå, 
NRK.

im

Av Inge Matland   inge.matland@neitileu.no

stingen som 
for ja-siden

Når NRK skriver historie
Lite å spare 
på å slå av

  Tyske forskere mener at kam-
panjene for å skru av TVen eller 
PCen helt kan være sløsing med 
energi. Moderne apparater bru-
ker lite strøm i standby-modus. 
Gevinsten er større ved å gjøre 
apparatene mer gjerrige med 
strømmen i aktiv bruk.
 I en studie fra et økonomisk 
forskningsinstitutt i Köln hev-
der Hedrik Biebeler og kollegene 
hans at kampanjene for mer aktiv 
bruk av av-knappen i beste fall er 
misforståtte. I verste fall kan de 
føre til at fokuset dreies vekk fra 
der de virkelig store gevinstene 
er å hente: Forbrukerelektronikk 
som er mer strømgjerrig i aktiv 
bruk.
 Forskerne hevder at poten-
sialet for strømsparing og reduk-
sjon i klimagasser er lite ved å gå 
fra standby-modus til helt avslått 
apparat. Forskjellen utgjør rundt 
en watt, og ytterligere reduksjon 
av standby-forbruket vil koste 
mer enn det smaker.Flatskjermer 
bruker mye mindre strøm enn 
gammeldagse bilderør-skjermer.
 Da er det bedre å bruke pen-
gene på å utvikle apparater som 
bruker mindre strøm, hevder for-
skerne. Mens et gammeldags TV-
apparat med bilderør typisk bru-
ker 75 watt, er flatskjerm-fjern-
synet tre ganger så økonomisk 
med et forbruk på 25 watt.
 Det er et direktiv fra EU om å 
regulere bruken av standby-mo-
dus i elektroniske apparater som 
har utløst reaksjonen fra forsker-
ne.

Kilde: forskning.no

«Tilbake til 1994»: Skjermbilder fra NRKs dokumentar-
program om et år som ikke alle minnes med like stor glede.

�

Klager
  Nei til EU har klaget program-

met «Tilbake til 1994» inn for 
Kringkastingsrådet. I klagen, 
som er undertegnet av Nei til EUs 
leder Heming Olaussen, heter det 
blant annet:
 «Vi registrerer med forbau-
selse at NRK sender et program 
som de på forhånd selv har kon-
kludert med gir en skjev fremstil-
ling av EU-kampen i 1994. Vi er 
svært kritiske til at ikke en enes-
te representant for nei-siden fikk 
komme fram med sit syn, eller 
at NRK balanserte ut ja-taper-
nes ensidige fokus og meget ten-
densiøse framstilling av EU-mot-
standen i Norge.
 Nei til EU ber om at Kring-
kastingsrådet vurderer om pro-
grammet er i samsvar med ret-
ningslinjene for NRK som all-
mennkringkaster, og om det ge-
nerelt er saklig å sende et så uba-
lansert program der kun den ene 
siden får framstille sitt syn, og et 
på en så tendensiøs måte.»

FISKERI-FIASKO: En 
hemmeligholdt ekspertrapport til EU-
kommisjonen forteller at fiskerinærin-
ga i EU stort sett er lite å rope hurra 
for, melder Fiskeribladet. EU har mis-
lyktes med sin fiskeripolitikk, og EUs 
fiskeriområder er noen av de mest ut-
fiskede i verden, sier rapporten.
 – Overfiske og en manglende 
evne hos myndighetene til å stå imot 

sterke særinteresser er grunnene til 
at mange fiskebestander i EU-far-
vann er på randen av kollaps, fortel-
ler en meget kritisk ekspertrapport 
som er laget på oppdrag fra EU-kom-
misjonen. Den britiske avisen Finan-
cial Times har lyktes i å få tak i do-
kumentet som blir holdt hemmelig. 
 I rapporten konstateres det at 
over 80 prosent av fiskebestande-

ne i EUs økonomiske soner er over-
fisket. Den tilsvarende andelen i ver-
den for øvrig skal være på 25 prosent.  
 Rapporten sammenholder tilstan-
dene i EU-farvannene med hvordan lig-
nende nasjoner som USA, Australia og 
Canada har lyktes med å holde langt 
flere bestander på et bærekraftig nivå. 
I disse landene er også fiskeindustrien 
klart mer lønnsom enn i EU.

MEDIEKOMMENTAR
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EØS-avtalen griper stadig ster-
kere inn i norsk lokaldemokrati, 
og uvitenheten om hvilke regler 
som gjelder, og når de gjelder, er 
stor – også blant lokalpolitiker-
ne. Selv ekspertene i Kommune-
nes Sentralforbund innrømmer 
at de av og til kommer i tvil om 
EØS-reglementet griper inn i en 
sak eller ikke. Dette kan resulte-
re i at kommunepolitikere gjør 
vedtak som får EØS-konsekven-
ser de ikke er klar over og som de 
kanskje heller ikke ønsker. En 
annen ting er at det ikke blir ty-
delig for folk flest i hvor stor grad 
EØS faktisk påvirker lokalsam-
funnene våre.
 «Norsk lokaldemokrati ba-
serer seg på formannskapslo-
vene som representerer et opp-
gjør med embetsmannsstaten 
i norsk politisk tradisjon. Gjen-
nom EØS-avtalen har embets-

styringen på mange måter blitt 
gjenreist i norsk lokaldemokra-
ti. EU er ikke noe representativt 
demokrati i vanlig forstand, men 
en politisk union der makten ho-
vedsakelig ligger i en ikke-folke-
valgt kommisjon,» skrev Sand i 
en interpellasjon til Kongsberg 
kommunestyre. Interpellasjo-
nen munnet ut i et forslag om 
at alle saker til kommunestyret 
skal ha en henvisning til aktuelle 
EØS-regler som saken berører.

«For mye ekstraarbeid»
– Interpellasjonen førte til en 
ganske grundig diskusjon i kom-
munestyret, forteller Sand til 
Standpunkt. – Forslaget mitt ble 
ikke tatt vel i mot av Høyre-re-
presentantene, som mente det 
ville bety alt for mye ekstraar-
beid for administrasjonen. Også 
Arbeiderpartiet var til å begyn-

ne med avvisende, men partiet 
snudde etter en viss uenighet og 
uro i egne rekker. 
 Sands forslag ble til slutt ved-
tatt med stemmene fra Ap, V, 
KrF, SV, RV, Sp og én utbryter fra 
FrP.
 – Jeg må innrømme at jeg 
syntes det var litt rart at Høyre 
motsatte seg forslaget med den 
begrunnelsen at det ville gi me-
rarbeid. Alle bør vel være inter-
essert i å få et best mulig fakta-
grunnlag til de sakene man skal 
behandle i et kommunestyre. 
Når det gjelder EØS – og ESA, 
som jo er mer katolsk enn pa-
ven – har vi hittil vært temme-
lig bevisstløse. Den eneste saken 
jeg kommer på i farten hvor EØS 
har vært diskutert, har vært i 
forbindelse med innkjøp av kon-
torrekvisita til kommunen. Da 
kom det frem at vi på grunn av 

EØS-avtalen ikke uten videre 
kan gjøre innkjøpene hos den lo-
kale bokhandelen – vi er nødt til 
å sende bestillingene ut på an-
bud, fremholder Sand.
 
Få frem fakta
Senterparti-politikeren håper at 
forslaget kan gjøre EØS mer ty-
delig både for politikerne og inn-
byggerne i Kongsberg. Hun sen-
der mer enn gjerne stafettpin-
nen videre, og oppfordrer kom-
munestyrer i andre deler av lan-
det til å følge Kongsbergs eksem-
pel.
 – EØS-regelverket er kom-
plisert og uoversiktlig. Noen 
kan kanskje føle seg maktesløse 
i forhold til det. For min del vir-
ker det skjerpende, jeg ønsker å 
få konsekvensene av EØS-avta-
len tydelig frem i lyset. Så kan vi 
vurdere dette når vi har fått fle-

re fakta på bordet. Hva er gevin-
sten for norske kommuner og 
norske innbyggere av dette av-
taleverket, og hva er ulempene? 
På hvilken måte reduserer EØS-
avtalen norske velgeres mulig-
het til å ha innflytelse over lokal-
politiske avgjørelser? I hvor stor 
grad reduseres det kommunale 
selvstyret?
  Når Kongsbergs politikere 
fra nå av får informasjon om når 
de må ta hensyn til EØS-regel-
verket, og helt konkret hvilke re-
gler som kommer til anvendelse, 
blir beslutningsgrunnlaget be-
dre, og man får tydeliggjort hvil-
ke begrensninger eller mulighe-
ter reglene innebærer for kom-
munen. 
 – Så kan vi etter hvert spør-
re oss om vi kanskje er best tjent 
med å kvitte oss med hele EØS-
avtalen, sier Kari Anne Sand.

KOMMUNAL HANDLEFRIHET:      Av Inge Matland   inge.matland@neitileu.no

Kongsberg setter 
EØS på sakskartet
Kari Anne Sand representerer Senterpartiet i Kongsberg kommunestyre, og ønsket å synliggjøre i hvor stor 
grad EØS-avtalen påvirker lokalpolitikken. Det likte Høyre-politikerne dårlig.

Betenkelig maktforskyvning: Kari Anne Sand ønsker å få frem i hvor stor grad EØS påvirker norske lokalsamfunn. Foto: Tor Øverland

SØRG FOR Å SYNES I VINTERMØRKET!
Bestill Nei til EUs nye refleksvest� Kun kr 40,- � www.neitileu.no/butikk
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Ut til skolene: Margot Wallström vil ta i bruk skolene for å informere om europaunionen.

I et skriv som har fått titte-
len «Communicating Europe 
in Partnership» kommer Wall-
ström med flere forslag til hvor-
dan EU kan bedre kommunika-
sjonen med befolkningen i med-
lemslandene, skriver avisen Eu-
ropean Voice.
 Vel vitende om at det nok 
hersker en viss skepsis, i alle 
fall i noen av EUs medlemsland, 
til at kommisjonen nå ønsker 
å ta seg av kommunikasjonen 
med innbyggerne, skriver Wall-
ström at på grunn av innbyg-
gernes «begrensede» kunnska-
per om unionen, bør medlems-
landene ta i bruk skoleverket og 
de politiske partiene. I skrivet 
understreker hun at kommuni-
kasjonen om unionen, dens in-
stitusjoner og politikk, er en 
del av ansvaret til «alle som er 
involvert i avgjørelsesproses-
ser i EU».  Wallström ønsker å 
få til en felles plan for prioriter-
te kommunikasjonsområder for 
unionen.
 Margot Wallström ønsker 
«aktiv deltakelse» fra befolk-
ningen i saker som har lokal til-
knytning, og mener det er nød-
vendig med flere kommunika-
sjonsmedarbeidere i Kommisjo-
nens representasjon i de enkelte 
medlemslandene.
 
Stortinget vil ha oversikt
Også i det norske Stortinget øn-
sker man nå å få en samlet over-
sikt over hva som skrives om EU 
i norske skolebøker. I første om-
gang er stortingsbiblioteket gitt 
i oppgave å vurdere hvorvidt det 
lar seg gjøre å fremstille en slik 
oversikt.
 At EU-toppene i stadig ster-
kere grad ønsker kontroll med 
informasjonsstrømmen om 
unionen, overrasker ikke. I fjor 
sommer kunne den danske av-
isen Berlingske Tidende fortelle 
at EU har på trappene «en hånd-
bok i hensiktsmessig språk-
bruk». Håndboken ble beskre-
vet som et «ikke-følelsesladet 
leksikon til bruk ved diskusjo-
ner». Berlingske Tidende tok sa-
ken opp på lederplass, og skrev 
blant annet følgende:
 «Forskellige politiske og ideo-
logiske synspunkter skal have lov 
til at brydes, og ligesom vi ikke vil 
have et korps af sprogrensere, si-
ger vi også klart nej tak til me-
ningstyranni. 
 Det er essensen af det borger-
lige frisind, som denne avis be-
kender sig til, og som vi vil kæmpe 
for, når det er truet. 

«COMMUNICATING EUROPE IN PARTNERSHIP»:  Av Inge Matland   inge.matland@neitileu.no

Wallström vil bruke skolene 
for å gi «kunnskap om EU»
Den svenske EU-kommissæren Margot Wallström oppfordrer EU-landene til å bruke skoleverket og de politis-
ke partiene til å gi innbyggerne mer informasjon om EU. Samtidig jobber EU med en ny informasjonsstrategi, 
som delvis holdes hemmelig.

 Helt så åbent oplever man ikke 
verden i EUs styrende organer, hvor 
man for nylig har færdiggjort første 
version af en håndbog i «hensigts-
mæssig sprogbrug». Skriftet bærer 
oversat til dansk den kostelige titel: 
«Ikke-følelsesladet leksikon til brug 
ved diskussioner af radikalisering», 
og det vil utvivlsomt blive studeret 
grundigt i den kommende tid. Nu 
skal folkevalgte politikere og embeds-
mænd lære at tale pænt og bruge de 
rigtige ord. 
 Havde det ikke været fordi det 
er en alvorlig sag således at antas-
te ytringsfriheden, ville vi glæde os 
over endelig at høre noget virkelig 
morsomt fra EU. Men nogen vittig-
hed er der altså ikke tale om. Tværti-
mod. 
 Før Murens fald i 1989 havde man 
i det hedengangne DDR sprogkom-
missærer, som med stor opfindsom-
hed konstruerede sære begreber, der 
var uden mening i virkeligheden, men 
som var nyttige redskaber til at styre 
den offentlige debat med. 
 Det er de samme kulturpolitis-
ke tiltag, vi i øjeblikket kan iagttage 

i Bruxelles. Og det er der grund til 
at advare imod. 
 Men hvis EU gerne vil frigøre 
sig fra de sidste rester af bred fol-
kelig opbakning, så skal man bare 
fortsætte i det spor.»

Unntatt offentlighet
EU-eliten lar seg tydeligvis ikke 
imponere av den slags forsvar 
for ytringsfrihet og demokra-
ti, og har like godt unntatt de-
ler av unionens nye kommuni-
kasjonsstrategi for offentlighe-
ten. 
 For å følge opp lederen fra 
Berlingske Tidende: Det kan 
selvfølgelig virke morsomt når 
man ser kopier av dokumentet 
som omhandler nettopp EUs of-
fentlighetsstrategi. Der er nem-
lig avsnitt for avsnitt, og side for 
side, merket med «Not declassi-
fied», altså «unntatt for offent-
liggjøring».
 Informasjon og frie ytrin-
ger er vel og bra. I alle fall så len-
ge man benytter seg av EU-god-
kjente ord og vendinger.

Så mye for åpenheten i EU: Store deler av unionens 
kommunikasjonsstrategi er unntatt offentlighet.



HELSEDIREKTIV: – EUs 
helsereform er IKKE et solidaritetspro-
sjekt, sa lederen for Nei til EUs kvinne-
utvalg, Torunn Kanutte Husvik (bildet) 
under Nei til EUs kvinnekonferanse i 
Oslo i slutten av oktober. 
 – EUs helsedirektiv legger til rette 
for at EUs prinsipp om fri flyt av men-
nesker, varer og tjenester skal gå foran 
nasjonalstatenes arbeid for å tilby inn-

byggerne gode helsetjenester. Retorik-
ken i direktivet er markedstilpasset – 
pasienter er brukere eller kunder. Det 
nye direktivet skal bygges på tidligere 
dommer i EU-systemet fremfor beste 
praksis i pasientbehandling. Direktivet 
vil kunne føre til hjerneflukt fra fattige-
re EU-land og det vil kun være pasienter 
i de rikeste landene, eventuelt de rikeste 
innbyggerne i de fattigste landene, som 

vil kunne tjene på EUs helsedirektiv. 
 Torunn Kanutte Husvik sparte ikke 
på kruttet da hun presenterte EUs pla-
ner for et nytt helsedirektiv. – Kall det 
gjerne en helsereform – men IKKE et 
solidaritetsprosjekt!
 I tillegg til å presentere planene 
for reform, og hvordan den kan påvir-
ke norsk helsevesen, presenterte Hus-
vik norske myndigheters holdninger til 

direktivet: I prinsippet er den norske re-
gjeringen positiv til at norsk helselov-
givning underordnes EUs helsedirek-
tiv. Riktignok har de presentert en rek-
ke krav, men har man lagt det riktige 
grunnlaget for videre forhandlinger når 
man først uttrykker at man ønsker å un-
derordne seg?
 Som en oppfølging av Husviks pre-
sentasjon av EUs helsedirektiv, pre-
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Ordene kommer fra Karina Rohr 
Sørensen. Hun er sosionom, 
og jobber til daglig med utslåt-
te narkomane hjemme i Dan-
mark. Hun legger ikke skjul på 
at hun helst ønsker at Danmark 
skal melde seg ut av EU, og hun 
forsikrer Norge om at EU-med-
lemskap er betydelig verre enn 
selv et plagsomt og påtrengende 
EØS-medlemskap.
 – Den nordiske velferdsmo-
dellen er basert på sunn fornuft. 
Helsevesenet bør være en oppga-
ve for det offentlige, ikke for pri-
vate profittinteresser. Ingen bør 
få profitt på at andre skal få bli 
friske. Det er en selvfølge at alle 
har samme rett til hjelp, uansett 
hvor i landet de bor. I 1970-åre-
ne hadde Danmark verdens sjet-
te beste helsetjenester. De sene-
re årene har vi ramlet langt ned-
over på velferdslisten. Danmark 
bruker i dag vesentlig mindre 
penger på helsetjenester enn an-
dre vestlige land det er naturlig 
å sammenligne seg med. Myn-
dighetene har nærmest insis-
tert på en meget liten vekst, og 
resultatet er at mange flere opp-
gaver skal løses med de samme 
pengene, sier hun.
 Resultatet er også at lavtløn-
te helsearbeidere får et stadig 
større ansvar.
 – Helsearbeiderne skal stå til 
disposisjon både tidlig og sent. 
Samtidig tjener de så lite at det 
ville ha lønnet seg for dem å si 
opp og heller ta jobb i den loka-
le fabrikken istedenfor. Det er 
en fullstendig uholdbar situa-

sjon. Helsearbeidernes økte an-
svar og lave lønnsnivå, disku-
teres flittig i Danmark for tiden, 
understreker Sørensen.

Leger i dobbeltroller
Hun mener privatiseringen 
innenfor helsesektoren har vært 
ødeleggende. 

 – En venn av meg fikk hjerte-
problemer. Det offentlige syke-
huset sa at han kunne få plass i 
løpet av fire-fem måneder. Han 
var i en situasjon hvor han når 
som helst risikerte å få en livs-
farlig blodpropp, og sa at han 
ikke kunne vente så lenge på å få 
hjelp. Legen på sykehuset svarte 

at det var greit, han kunne  jo be-
nytte seg av den danske behand-
lingsgarantien – som sier at man 
har rett til livsnødvendig hjelp 
senest i løpet av to måneder. Be-
handlingsgarantien gir anled-
ning til å velge et privat tilbud, 
når det offentliges tilbud ikke 
er godt nok. Min venn fikk be-

skjed fra et privat sykehus om 
at de kunne operere ham i løpet 
av fjorten dager, sannsynligvis 
enda tidligere. Dette tilbudet slo 
han naturligvis til på. Han ville 
gjerne fortsette å leve, beretter 
Sørensen.
 – Vennen min kom til et pri-
vat hospital der alt virket pro-
fesjonelt og strømlinjeformet. 
Det var ro og fred i lokalene, en 
helt annen atmosfære enn den 
hektiske og oppjagede stemnin-
gen man kan oppleve på offent-
lige sykehus. Men operasjons-
legen viste seg å være den sam-
me legen som min bekjente had-
de hatt på det offentlige syke-
huset – og som altså der ikke 
hadde hatt tid før om flere må-
neder. Er dette fornuftig? suk-
ker Sørensen, og gir selv svaret: 
– Det er overhode ingen fornuft 
i at høyt gasjerte leger skal tjene 
mer penger på å utnytte syste-
met. Og hvem er det som til sy-
vende og sist betaler regningen? 
Privatiseringen uthuler økono-
mien i det offentlige sykehusve-
senet og er med på å øke vente-
listene.
 
Dyrt å være fattig
Samtidig gjør privatiseringen 
det stadig dyrere å være fattig, 
også i Danmark.
 – Ventelistegarantien gir pa-
sientene rett til å velge andre, 
gjerne private, tilbud. Det of-
fentlige betaler for behandlin-
gen og oppholdet. Men reiseut-
giftene må du selv punge ut for. 
Er du en enslig mor er dette ut-
gifter du kanskje ikke har råd til. 
Du må ha ressurser, energi og 
overskudd for å benytte deg av 
det såkalte «frie valg».
 Sørensen mener også at pri-
vatiseringsbølgen gjør at mange 
helsetilbud blir dårligere.
 – Ta for eksempel hofteskål-
proteser. En hofteprotese må 
passe den enkelte pasient for at 
den skal fungere som den skal. 
Nå er dette blitt et marked for 
private selskaper, og de har fun-
net ut at det er mest lønnsomt 
bare å tilby proteser i «annen-
hver størrelse». Dermed blir ope-
rasjonene dyrere, og gir kanskje 

Feil strategi: – Privatiseringen gjør det stadig dyrere å være fattig, mener Karina Rohr Sørensen.

KARINA ROHR SØRENSEN I FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU:     

– En selvfølge at alle h
samme rett til helsetj
– Arbeidet mitt på-
virker mitt syn på 
om helsevesenet bør 
betraktes som en 
vare eller som en all-
menn tjeneste som 
alle har rett til, uan-
sett hvem de er eller 
hvor de bor i landet.
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 Av Inge Matland   inge.matland@neitileu.no

har 
jenester

også dårligere resultat. Om pro-
tesen skulle være i den helt rik-
tige størrelsen, kan du jo være 
glad. Men hvis du trenger en 
størrelse som den private tilby-
deren ikke finner det profitabelt 
å tilby, får du ta til takke med at 
man lirker den litt for store el-
ler litt for små utgaven på plass 
likevel. Og hvem betaler for det-
te dårligere, private tilbudet? Jo, 
det offentlige sykehuset! 

Hybelkaniner i korridorene
Det offentlige helsevesenet blir 
utsatt for et stadig mer massivt 
press på at det skal bli mer effek-
tivt, i alle ledd. – Hvis dere ikke 
klarer dette, gir vi heller job-
ben til de private, er omkvedet. 
Så skal det spares og strammes 
inn.
 – En konsekvens på innspa-
ringene ser man på det stadig 
dårligere renholdet på sykehu-
sene. Infeksjonene er på frem-
marsj. Hybelkaninene danser i 
korridorene.
 Skritt for skritt uthules det 
offentlige helsetilbudet. De pri-
vate kjøper opp de offentlige 
helseansatte, tilbyr høyere lønn 
og bedre arbeidsforhold. 
 – Men hvorfor kan et privat 
sykehus friste med ro og fred og 
bedre arbeidsmiljø? Jo, fordi de 

bare utfører planlagte oppgaver. 
De private takker bare ja til de 
jobbene de har tid til. Når man 
kun trenger å utføre planlagte 
oppgaver, kan man selvfølgelig 
tilby ro og fred til både persona-
let og pasientene. Dermed opp-
leves de private sykehusene som 
både «bedre» og mer «profesjo-
nelle» enn de offentlige. Men det 
private sykehuset trenger ikke 
tilby noen kostbar akuttbered-
skap. Det offentlige sykehuset 
må dessuten holde åpent når det 
private stenger kl. 16.
 Samfunnet taper på privati-

seringen. Men som alltid er det 
noen som taper mer enn an-
dre. 
 – I EU blir helse fortsatt 
sett på som et i hovedsak na-
sjonalt anliggende. Men idéen 
om at helse bør være en grense-
overskridende vare, lever sta-
dig. Idéen om fri flyt av varer 
og tjenester vinner alltid i EU, 
fordi den er selve kjernen i pro-
sjektet. Noen vil bli veldig, vel-
dig rike om vi privatiserer hel-
setjenestene. Men hvordan vil 
dette fungere for samfunnet 
som helhet? Det er svært man-
ge sykdommer som aldri vil 
«lønne seg» for de private. Pri-
vatiseringen av helsevesenet 
er en feil strategi som ikke vil 
gjøre oss noe godt, fremholder 
Sørensen.
 – Dagens system – der vi 
har en miks av private og of-
fentlige tjenester – har allerede 
påført helsevesenet store ska-
der. Vi som jobber i helsesek-
toren må bruke store ressur-
ser hver eneste dag på alt fra 
stoppeklokker til anbudsbe-
skrivelser. Vi må føre timelis-
ter helt ned til minuttnivå. Vi 
må bruke stadig mer av vår tid 
til å agere som kjøpmenn. Det-
te arbeidet fører jo ingen ste-
der hen.

 Karina Rohr Sørensen un-
derstreker at det er viktig å 
holde fokus på EUs tjenestedi-
rektiv. Samtidig har danskene 
mer enn nok å gjøre i kampen 
mot den nye reformtraktaten.
 –Junibevægelsen har lovet 
en flaske god vin til den som 
kan påvise forskjellen på den 
gamle og den nye traktaten. 
Ingen har ennå hentet flasken, 
sier Sørensen – som kommer 
med følgende appell til norske 
søstre og brødre:
 – Hold dere utenfor EU. Vi 
trenger dere på utsiden! 

Kjelfrid Blakstad arbeider som hjelpepleier i 
Molde. Hun bruker TV-reklamene for privat 
helseforsikring som et tegn på at tingenes til-
stand ikke er som de skal.
 – Disse reklamene dukker opp stadig of-
tere, og forteller oss at vi ikke er trygge. Sam-
tidig ser vi et stadig sterkere krav om effek-
tivisering i helsevesenet. Dette fører til et a-, 
b- og  c-lag innen helsesektoren, der man skal 
konkurrere om å tilby en mest mulig lønnsom 
drift. EØS-avtalen endrer rammevilkårene 
for helsevesenet. I dag drives norske sykehus 
som private butikker. De eldre og de med kro-
niske sykdommer rammes spesielt hardt av 
denne praksisen, presiserer Blakstad. – Når 
du blir virkelig syk, er det dessuten viktig å 
kunne være der du hører til, nær familie og 
venner. «Fritt sykehusvalg» blir derfor kun 
for de mest ressurssterke.

Ambulanser på anbud
– Stadig flere oppgaver legges ut på anbud, 
også under den rødgrønne regjeringen. Store 
private selskaper vil drive ambulansene våre. 
Men ambulansetjenesten kan aldri rives løs 
fra det offentlige tjenestetilbudet. Vi har med 
andre ord en jobb å gjøre i å rydde opp i eget 
hus. 

ØKENDE PRIVATISERING:

– EØS endrer rammene 
for norsk helsevesen
– Helse er det sterkest voksende 
markedet også i Norge, bekrefter 
Kjelfrid Blakstad i Fagforbundet. 

– Norge skal være en spydspiss i Europa 
for etisk rekruttering til helsevesenet.

– Derfor er vi stolte over at vi fikk aksept for 
vårt forslag om forbud mot aktiv rekruttering 
av helsearbeidere fra fattige land, sier Unni 
Hembre i Norsk Sykepleierforbund.

– Sykepleierforbundet arbeider på mange nivå 
for å påvirke EU-systemet, via organisasjoner 
på europeisk nivå og via norske myndigheter. 
Vi ser mer og mer på Norden som en samlen-
de kraft i arbeidet for å påvirke i Europa. Den 
skandinaviske velferdsmodellen er verdt å 
kjempe for!

– Jeg ble akuttinnlagt. Legen spurte 
ikke om jeg hadde helseforsikring. Det 
var en vidunderlig opplevelse!

Oddny Miljeteig sitter i styret – som ombud 
for befolkningen, understreker hun – i Helse 
Bergen, og trekker frem sine egne erfaringer 
som pasient som eksempel på hvordan det of-
fentlige helsevesenet skal fungere.  
 – Det trengs tøffe ansatterepresentanter 
i foretaksstyrene, ellers har vi ikke noe der å 
gjøre. I Helse Bergen er det en del private ak-
tører som er sure fordi de får for lite å gjøre. 

Det liker jeg godt, smiler Miljeteig. Hun me-
ner demokratiet er avhengig av at helsevese-
net er underlagt et folkelig innsyn. Et slikt 
innsyn forsvinner når foretak blir privati-
sert helt eller delvis. Hun nevner Barnever-
net som et eksempel på det hun kaller dagens 
hybridmodell:
 – Barnevernet er ikke blitt et foretak, 
men det fungerer likevel som et foretak. Re-
sultatet er at det folkelige innsynet – kontrol-
len av hva man faktisk driver med – uthules. 
På dette punktet må regjeringen presses, me-
ner Miljeteig.

– Innsyn i helsevesenet!

Norge som foregangsland

– H

Nei til EUs
KVINNE-
KONFERANSE

N
K
K

senterte Bente Ohnstad, rek-
tor ved Høgskolen i Lilleham-
mer, sine synspunkter rundt 
den gjennomførte helserefor-
men i Norge. Det var et dystert 
bilde hun tegnet, av en fullsten-
dig feilslått reform, der ingen av 
intensjonene er nådd, og der en-
kelte sider ved det norske hel-
sevesenet har gått fra vondt til 

verre. En reform hvis intensjo-
ner var bedret politisk styring, 
bedre økonomisk kontroll og 
bedre ansvars- og rolleforde-
ling har endt opp med et syke-
husvesen med store økonomis-
ke underskudd, dårlig og dyr le-
delse og uklare og til tider totalt 
uhensiktsmessig praktisk orga-
nisering.

SANG UT MOT EU: Sanggrup-
pen Jadda Jadda sammen med Hege Rimestad 
(bildet) på fele framførte den nyskrevne sangen 
«Et  liv uten EU» og andre melodier egnet til å gi 
en energisk start på andre dag av kvinnekonfe-
ransen.

– Idéen om fri flyt av varer og 
tjenester vinner alltid i EU, fordi 
den er selve kjernen i prosjektet.

Kjemper for et offentlig helsevesen: Kjel-
frid Blakstad (t.v.), Oddny Miljeteig og Unni Hem-
bre på Nei til EUs kvinnekonferanse.

 At Norge som første land i verden innfø-
rer forbud mot å rekruttere helsepersonell fra 
fattigere land er positivt, men dette forslaget 
må ifølge Blakstad broderes videre. Hun pre-
siserer samtidig at loven forbyr rekruttering, 
men at det ikke er snakk om et forbud for hel-
sepersonell å søke jobb i andre land på eget in-
itiativ.
 – I dag jobber mange – gjennom priva-
te vikarbyråer – både doble og tredoble vak-
ter i norske sykehus, til tross for at vi har en 
arbeidsmiljølov. Samtidig har vi 700.000 som 
står utenfor arbeidslivet. Mange av dem både 
kan og vil jobbe. Her må vi gjøre en innsats al-
ler først. 
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Hun var aktiv i det svenske Vän-
sterpartiet i 22 år, men hoppet 
av fordi hun, som hun selv ut-
trykker det, møtte hard mot-
stand mot feminismen fra par-
tifeller i Skåne. Standpunkt mø-
ter henne på Nei til EUs kvinne-
seminar i Oslo, der hun ga et en-
gasjert innlegg om hvordan det 
står til med likestillingen i Sve-
rige og i resten av EU.

Hun mener utviklingen går i 
feil retning. 

– I EU er det markedslibera-
lismen som regjerer. Den kom-
mer foran alt annet. Mennes-
kene skal bli mer og mer fleksi-
ble. Vi skal flytte dit jobbene er. 
Stadig flere må ta til takke med 
deltidsarbeid, selv om de vil job-
be full tid. Dette rammer sær-
lig kvinner og ungdommer. Jeg 
kjenner flere unge som må ha fle-
re jobber for å få endene til å mø-
tes, forteller Hagberg, som også 
mener at den svenske fagbeve-
gelsen er preget av et gammel-
dags, patriarkalsk system der de 
mannsdominerte fagforbunde-
ne setter listen for hvor lønnsni-
vået for kvinneyrker skal ligge. 
Hun trekker frem det svenske 
metallarbeiderforbundet som 
eksempel på manglende solida-
ritet. Metallarbeiderne fikk satt 
stopper for en planlagt streik for 
å heve kvinnelønnene i offentlig 
sektor.

Nye klasseskiller
Feministen fra Skåne ser klare 
tendenser til nye klasseskiller 
i det svenske samfunnet. Det-
te kommer til syne blant annet 
i den såkalte «pigdebatten» – el-
ler hushjelpdebatten om vi skal 
prøve oss på en norsk overset-
telse. I Sverige og flere andre EU-
land er det blitt stadig mer van-

lig for etablerte kvinner å anset-
te andre kvinner – som er lenger 
nede på den sosiale rangstigen – 
som hushjelper. Det er blitt mer 
eller mindre allment akseptert 
at man kan skaffe seg billig ar-
beidskraft til å gjøre rent i hjem-
met og ellers utføre husarbeid 
som man selv ikke lenger har tid 
eller lyst til å gjøre. I Italia arbei-

der hundretusenvis av kvinner 
som dårlig betalte hushjelper i 
private hjem. De har ingen fag-
foreninger i ryggen. De har in-
gen beskyttelse.
 – I gråsonen av dette har vi 
både slavehandel og traffick-
ing. Unge fattige kvinner som 
ønsker en bedre fremtid lokkes 
med hushjelpjobber i for eksem-
pel Sverige, men lures av drevne 
kriminelle inn i prostitusjon el-
ler slavearbeid. Dette rammer 
først og fremst unge jenter, men 
også gutter. I mange land er det 
også en utbredt au pair-virks-
omhet. Dette er en spesielt sår-
bar sektor, uten noe som helst 
offentlig innsyn.
 Maria Hagberg trekker spe-
sielt frem forholdene i Italia 
som eksempel på at klasseskil-
lene i Europa øker. Fattige kvin-
ner skal gjøre husarbeidet for 
velstående søstre som har eta-
blert seg i det ordinære arbeids-
livet. 
 Samtidig er det fortsatt 
kvinnene som har hovedansva-
ret for hus, hjem og barn også i 
Sverige.
 – Dermed har kvinner også 
vanskeligere for å tilpasse seg 
de økte kravene om fleksibilitet 
og mobilitet i arbeidslivet. Kvin-
ner har begrensede muligheter 
til å reise dit jobbene her, hvis de 
ikke finnes der de bor. Mennes-
kene er blitt varer, og kvinnene 
er de mest utslåtte i arbeidsli-
vet. Jeg spør meg selv hvor det 
er blitt av den humanistiske vel-
standen, sukker Hagberg.
 – Min sønn kom hjem en dag 
og fortalte at han rett og slett 
ikke hadde råd til å organise-
re seg. Fagforeningskontingen-
ten er på 700 kroner i måneden. 
Det er mye for en ung arbeidsta-

ker. Jeg er kanskje konspirato-
risk, men jeg tror at den svenske 
regjeringen har en strategi som 
går ut på å svekke fagforeninge-
ne. 
 – Og tjenestedirektivet?
 – Markedstankegangen går 
igjen i hele EU-konseptet. Vi har 
allerede opplevd det på nært 
hold – store tyske selskaper 

som etablerer seg i Sverige og 
som helt og holdent tilsideset-
ter svenske arbeidstidsbestem-
melser. Alt handler om at næ-
ringslivet skal tjene mer penger. 
Arbeiderne må bli mer fleksible. 
De faglige rettighetene uthules.

Sverige «best i klassen»
EU-medlemskapet har gjort 
det vanskeligere for Sverige å 
jobbe mot unionens nyliberalis-
tiske idéer, mener Hagberg. 
 – Det svenske folket reser-
verte seg mot EMU-medlem-
skap. Men reservasjonen betyr 
tydeligvis ingenting. Den sven-
ske regjeringen har i alle fall i 
ett og alt tilpasset Sverige til 
EUs økonomiske tankegang. 
 Motstanden mot EMU hand-
let ikke om euroen, men om 
makt. Skal vi styres av en liten 
gruppe bankdirektører i Frank-
furt som ikke kan avsettes og 
som folket ikke kan påvirke? 
Hovedoppgaven til den euro-
peiske sentralbanken er å holde 
inflasjonen lav for enhver pris, 
selv om det fører til færre jobber 
og økt arbeidsløshet. EMU set-
ter press på den offentlige sek-
toren. Før EMU-avstemningen 
i Sverige fremholdt feministene 
at EMU ville gjøre kampen for å 
øke lave kvinnelønner vanskeli-
gere. EMU ville også sette kjep-
per i hjulene i arbeidet for å høy-
ne kvaliteten i eldreomsorgen, 
skolen og barneomsorgen.
 Til tross for at det svenske 
folket stemte nei til EMU, har 
Sverige er blitt «best i klassen» 
når det gjelder EMU-tilpasning. 
Denne politikken har fått ka-
tastrofale følger for den sosiale 
sektoren, påpeker Hagberg.
 I forholdet til EU har Femi-
nistiskt Initiativ så langt ikke 

gjort noe vedtak som 
går på at Sverige skal 
melde seg ut av unio-
nen.
 – Men jeg tror det 
er vanskelig å job-
be innenfor EU, der 
man hele tiden job-
ber på konsensusba-

sis. Dermed får man ofte ikke 
frem motsetningene, man får 
ikke satt saker på spissen – for-
di man hele tiden jobber med en 
målsetting om å få til en slags 
felles enighet. Samtidig er det et 
stort problem at informasjonen 
om hva som skjer i unionen er så 
dårlig. EU har opplagt et demo-
kratisk underskudd, og det blir 

ikke bedre av at vi faktisk ikke 
får vite hva som skjer. EU-med-
lemskapet har i alle fall ikke på-
virket oss i positiv retning. 
 – Men EU-motstanden vir-
ker laber i Sverige for tiden?
 – Det har de senere årene 
vært en klar høyrebølge i svensk 
politikk. Den har også påvirket 
innstillingen overfor EU.
 
Hedersmotivert vold
Til våren skal Feministiskt Initi-
ativ bestemme seg for om orga-
nisasjonen ønsker å stille opp i 
EU-parlamentsvalget.
 – På dette området er jeg nok 
uenig med flertallet i FI, medgir 
Hagberg. – Jeg mener at vi ikke 
har noe i EU-parlamentet å gjø-
re så lenge parlamentet ikke kan 
enes om en felles front mot ære-

smotivert vold. Kampen for se-
kulære stater og mot konserva-
tive religiøse strømninger over 
hele verden er avgjørende for fe-
minismen. Ellers kommer vi in-
gen vei. Jeg synes også man skal 
spørre seg om det er viktigere å 
få et sete i EU-parlamentet enn å 
jobbe på grasrotnivå. Jeg føler at 
jeg kan påvirke like mye – sam-
men med andre feministiske or-
ganisasjoner – uten å være med i 
EU-parlamentet.
 Hagberg mener at venstresi-
den og store deler av kvinnebe-
vegelsen på mange måter svik-
ter i kampen mot religiøs fun-
damentalisme. Hedersmotivert 
vold mot kvinner har hun møtt 
på nært hold, blant annet som 
prosjektleder bestyrer i en insti-
tusjon for jenter som er utsatt for 

MARIA HAGBERG I FEMINISTISKT INITIATIV:    

– EU gjør menne

– Til tross for at det svenske folket 
stemte nei til EMU, har Sverige er blitt 
«best i klassen» når det gjelder EMU-
tilpasning. 

Nye klasseskiller: – Den svenske EMU-tilpasningen har fått katastrofale konsekvenser, si

Maria Hagberg (50) bor i et gammelt kulturhus i skånske 
Höganäs. Hun er gift, og har tre voksne sønner. Politisk engasjert 
har hun vært siden hun var tenåring. I de senere årene har hun 
vært med på å bygge opp Feministiskt Initiativ sammen med 
blant andre Gudrun Schyman.
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slik vold. Hun har vært med på å 
bygge opp et vernet boligtilbud 
for utsatte ungdommer i Skånes 
kommuner. Men også på det per-
sonlige plan har hun opplevd li-
vets skyggesider. 
 – Min mor ble slått av min 
far, så jeg har det i ryggmargen. 
Jeg får ikke sove om natten hvis 
jeg ikke kan stå opp og snak-
ke om volden mot kvinner, selv 
ikke når det anses som «politisk 
ukorrekt».
 – Men noen mener at syns-
punkter som anses som «politisk 
korrekte» er det nettopp fordi de 
er riktige og fornuftige?
 – Den argumentasjonen kjø-
per jeg ikke. Jeg godtar heller 
ikke at man forsøker å bortfor-
klare den æresmotiverte volden 
mot kvinner som kulturelt be-

grunnet, og noe vi derfor mer el-
ler mindre må gå stille i dørene 
rundt.
 Selv har hun ikke tenkt å tie 
om dette. Hun forteller om utal-
lige eksempler på æresmotivert 
vold. Hun har møtt ofrene an-
sikt til ansikt i sitt arbeid hjem-
me i Sverige. Hjemme i Höganäs 
intervjuer hun for tiden unge 
kvinner over hele landet som har 
kjent volden på kroppen. Menin-
gen er at intervjuene skal samles 
i en bok som er tenkt utgitt neste 
år.
 
«Alt er mulig»
Hagberg mener det er viktig å 
kjempe for et sekulært lovverk, 
nettopp som et ledd i å komme til 
livs volden og undertrykkelsen 
som skjer i religionens navn.

 Samtidig er hun oppgitt over 
at man må bruke tid og krefter 
på disse problemene. 
 – Det er så mange andre ting 
som vi burde ha gått i gang med. 
Tenk bare på miljøspørsmålene. 
Men vi må ikke la redselen seire, 
sier hun, men innrømmer at hun 
i diskusjonene om æresmotivert 
vold møter ganske kraftig intern 
motstand i Feministiskt Initia-
tiv. Hun forklarer motstanden 
med at deler av kvinnebevegel-
sen er konfliktsky og at man er 
redd for å fremstå som politisk 
ukorrekt.
 Hun tror på grasrotarbeid, og 
mener at det er mulig å få gjen-
nomført saker også når det ser 
håpløst ut.
 – «Alt er mulig», er mitt mot-
to, sier hun, og trekker frem et 

 Av Inge Matland  inge.matland@neitileu.no
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–  Motstanden mot EMU handler ikke 
om euroen, men om makt. Skal vi styres 
av en liten gruppe bankdirektører i 
Frankfurt som ikke kan avsettes og som 
folket ikke kan påvirke?

FAKTA 

  Maria Hagbergs Social Toolbox: 
http://www.socialtoolbox.se/

  Nettverket mot æresmotivert vold:
http://www.minheder.nu/

  Feministiskt Initiativ:
http://www.feministisktinitiativ.se/

eksempel fra sitt eget arbeid i 
kommunalforvaltningen i hjem-
kommunen.  – Jeg har ingen sta-
tistikk på dette, men jeg har et 
bestemt inntrykk av at menne-
ne har en egen evne til å plassere 
seg selv i komitéer og utvalg der 
det finnes store budsjetter. Altså 
mange penger. Det gir prestisje.  
 Selv fikk hun tilbud om å bli 
med i det som så ut til å være en 
grå og temmelig upolitisk utred-
ningskomité.
 – Jeg ante sant å si ikke hva 
de drev med i den komitéen, men 
jeg tok det som en utfordring. Da 
jeg vel hadde begynt arbeidet i 
komitéen kom jeg på den idéen at 
jeg kunne foreslå at vi fikk laget 
en utredning om likestillingsar-
beidet i kommunen. Og fikk det 
vedtatt! Så min oppfordring til 

andre er – prøv å se mulighetene 
i jobber og oppdrag andre ikke 
vil ha. Vær kreativ. 
 Hun trekker frem en idé fra 
Gudrun Schyman som eksempel 
på feministisk kreativitet.
 – Gudrun har oppfordret 
kvinner til å kjøpe aksjer i store 
selskaper, slik at de kan troppe 
opp på styremøtene og kreve økt 
kvinnerepresentasjon i styrene.
 
FI «bare begynnelsen»
Feministiskt Initiativs forsøk på 
å komme inn i den svenske riks-
dagen, innrømmer hun gikk «åt 
skogen».
 – Men sånn er det alltid når 
man starter noe nytt. Feminis-
tiskt Initiativ er ennå bare i sin 
spede begynnelse, sier Maria 
Hagberg.



Festning Europa I
www.no-fortress-europe.eu
Som et ledd i kampen mot Festning Europa er nettstedet «No Fortress 
Europe» etablert. Sidene er laget for å rette oppmerksomheten blant annet 
mot de nærmere 200 oppsamlingsleirene for flyktninger i EU og situasjonen 
for flyktninger som forsøker å komme seg inn i EU. Det er mye interessant 
å laste ned på denne nettsiden, fra kart og rapporter til fotografier fra EUs 
grense mot omverden. Hjemmesidene er drevet av European United Left/
Nordic Green left group i EU-parlamentet. 

Festning Europa II
http://fortresseurope.blogspot.com/
Bloggen «Fortress Europa» gir en sterk dokumentasjon av at mer enn 
11.000 mennesker har mistet livet i forsøk på å komme inn i EU siden 1988. 
Det utgis via sidene månedlige nyhetsbrev på spansk, engelsk, arabisk, 
tysk, tyrkisk og gresk og sidene inneholder store mengder tankevekkende 
rapporter og nyhetssaker. Fortløpende legges historier om menneskelige 
tragedier ved EUs grenser inn på sidene.

Heimssyn: Islandsk EU-motstand 
http://eunews.blogspot.com/
Nei til EUs søsterorganisasjon på Island heter «Heimssyn» (betyr «utsyn 
mot verden»). Våre islandske kampfeller mot unionen er en bred politisk 
bevegelse, som i noe større grad enn her i Norge også omfatter høyresiden 
i politikken. Det konservative partiet på sagaøya, Selvstendighetspartiet, 
tilhører sammen med islandsk SV og flere politiske partier, folkeflertallet 
på neisiden. For den som behersker islandsk språk er hjemmesiden 
www.heimssyn.is. Norgesvennen og ansvarlig for nettsidene, Hjørtur 
Gudmundsson, har en egen engelskspråklig blogg om EU-saken på Island 
som gir meget god informasjon om saken. Kanskje en idé for en norsk ildsjel 
– å lage en tilsvarende blogg om den norske EU-saken? Herved er hansken 
kastet. Ettersom Erna Solberg og resten av den norske jasiden stadig maser 
om at Island snart er med i EU, er det lurt å sjekke bloggen fra tid til annen 
for en liten realitetsorientering.

Jo Stein Moen
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NETTIPS
Tro det eller ei, men i 
svensk politikk er for tiden 
«Trondheimsmodellen» og 
norsk politikk et hett tema. 

I riksmedia og på blogger på in-
ternett raser debatten om hvor-
vidt den svenske venstresiden 
har noe å lære av det som har 
skjedd i Trondheim.
 Det sier seg selv at det i Nor-
ge – og Nei til EU – er ulike syns-
punkter på valgresultatet i 
Trondheim. Det som uansett 
bør være av interesse for norske 
EU-motstandere i alle leire er at 
svenske politikere nå ser til Nor-
ge som et eksempel til etterføl-
gelse.

En svensk «Norgesvenn»
Standpunkt møtte den svenske 
redaktør og forfatter Aron Et-
zler i Trondheim på valgdagen i 
2007, samme dag som venstresi-
den i byen samlet sett fikk et his-
torisk valgresultat. Etzler pend-
let mellom valgvakene til Ap og 
SV i Folkets Hus, og fulgte opp-
tellingen med stor interesse. 
 Etzler var blant grunnlegger-
ne av Attac i Sverige, er redaktør 
i den svenske ukeavisen Flam-
man og omtales som en sjefside-
olog i svensk SV, Vänsterpartiet. 
Stockolmsmannen er uten tvil 
en ekte «Norgesvenn». 17. mai 
skrev han en kronikk i den sven-
ske avisa Aftonbladet under tit-
telen «Så skall ett land skötas!», 
der han tilkjennegir glede over 
Norges selvstendige stemme i 
verden. Etzler mener broderfol-
ket på Norges nasjonaldag burde 
«applaudere Norges mot og selv-
stendighet».
  I sin siste bok, «Trondheims-
modellen – radikala framgång-
shistorier i Norge og Nederlän-
darna» forteller han historien 
om fagbevegelsens rolle i Trond-
heim og hvordan venstresiden 
tok tilbake flertallet i byen der 
Høyre i 1995 fikk 41 prosent av 
stemmene. Boka ser norsk po-
litkk utenfra og er svært inn-
siktsfull, velskrevet og inter-
essant for Nei til EUs medlem-
mer, uansett politisk ståsted. 
Sentralstyremedlem i Nei til EU, 
Arne Byrkjeflot – som også leder 
LO i Trondheim – er for øvrig en 
gjennomgangsfigur i bokas før-
ste del.
 I forbindelse med lanserin-
gen i begynnelsen av oktober rei-
ste forfatteren på en godt besøkt 
turné i Trondheim, Bergen og 
Oslo, og for tiden reiser han Sve-
rige rundt og holder foredrag om 
norsk politikk og Trondheims-
modellen for fagforeninger og 
politiske forsamlinger. Han har 
også opprettet en egen disku-
sjonsside på nettet om Trond-
heimsmodellen.
 Den andre delen av boka 
handler om Nederland, med ut-
gangspunkt i den nederlandske 

nei-kampan-
jen mot EU-
grunnloven 
og det han 
omtaler som 
«Europas 
mest intres-
sante ven-
strerparti, 
Socialistiska 
Partiet». An-

dre del av boka handler om det-
te partiet, som er et radikalt EU-
kritisk parti som er verdt også 
oppmerksomhet blant norske 
EU-motstandere.

Viktig med Norge utenfor EU
Unionsborger Aron Etzler er 
ikke imponert over EU, sett fra 
innsiden. Han er sikker på at da-
gens EU-modell ikke kommer til 
å leve lenge. 
 – Det blir ofte sagt i Sveri-
ge at vi er helt isolerte i vår EU-
motstand og at «alle andre» el-
sker EU. Men overalt der jeg rei-
ser i Europa forbanner folk by-
råkratiet, den påtvungne mar-
kedsliberalismen og arrogansen 
som oser ut av Brussel, sier han 
til Standpunkt. Han mener det 
som trengs blant EU-motstan-
dere er betydelig mer internasjo-
nalt samarbeid og samhandling 
på tvers av grensene.
 I forhold til Norges rolle er 
Etzler klinkede klar: 
 – Det er veldig viktig at Nor-
ge forblir utenfor EU – flere og 
flere kommer til å oppdage for-
delene med ikke å være bundet 
av unionen. Selv de som er med 
i EU og knapt har noen mulighet 
til å komme ut, kan bruke Norge 

som eksempel, mener han. 
 – Vår erfaring i Sverige er at 
man etter noen år i EU ikke har 
særlig mye valg. De som vil ut 
av EU blir oppfattet som særin-
ger, og de som vil forandre EU 
blir dratt inn i konflikter som 
de sjelden vinner. Og det må leg-
ges til at EU-motstanderne i de 
EU-vennlige partiene blir mar-
ginalisert internt. Så når striden 
om EU-medlemskap er tapt, be-
finner man seg på et helt annet 
plan, konstaterer han.
 Selv om EU ikke er noe ho-
vedtema i Etzlers bok vil jeg an-
befale at den leses som et eksem-
pel på at politikere i andre land 
for tiden har blikket vendt mot 
Norge, et land ja-siden pleier å 
framstille som helt uinteressant 
for for andre enn oss selv.

Jo Stein Moen

i k k l h

TRONDHEIMSMODELLEN:

Svensk ideolog
ser til Norge

FAKTA:
Her finner du mer

 Etzlers artikkel om Norge i Afton-
bladet: www.aftonbladet.se/
kultur/article491933.ab 

 Etzlers artikkel om «Trondheims-
modellen» i Svenska Dagbladet: 
www.svd.se/opinion/brann-
punkt/artikel_207777.svd
w

 Her kan boka «Trondheimsmodel-
len» bestilles: www.manifest.no

 Diskusjonssiden «Trondheimsmo-
dellen»: http://aronetzler.
blogspot.com/

Aron Etzler. 

I dette nummeret av Standpunkt løfter vi nok en gang blik-
ket ut av landet. På nettet er det en overveldende meng-
de EU-relevant stoff og i denne informasjonsjungelen har 
vi funnet fram til to nettsteder som omhandler EUs asyl- 
og flyktningepolitikk og Festning Europa og en klassiker til 
glede for nye lesere – om EU-motstanderne på Island. 
Les og bli klok! 
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Kuttet som forsvant: Transport er den sektoren i EU der klimautslippene øker mest, men EUs nye krav til 

CO-utslipp fra personbiler gir ingen stor forbedring. (Foto: EU.) 

71Nei til EU 

Del V 

Penger og makt i 

Brussel

Det er anslagsvis 15 000 profesjonelle lobbyister som  

prøver å påvirke EU-organene i Brussel. Næringslivets 

lobbyvirksomhet anslås til omlag 1 millard euro per år (8 mrd 

kr). Helt sikre er tallene imidlertid ikke, ettersom det ikke 

finnes noe regelverk for registrering av lobbyaktivitetene.

EU har også selv erkjent at mangelen på innsyn er en 

uholdbar situasjon. Konklusjonen er et register for alle 

slags lobbyister som arbeider overfor EUs organer, men 

det skal være frivillig å registrere seg! De færreste tror at 

dette frivillige registret vil få noen stor oppslutning når det 

etableres våren 2008.

Ett eksempel på hvordan industriens lobbyinteresser har 

overkjørt en god klimapolitikk er EUs forslag om utslippskrav 

til biler. Et i utgangspunktet relativt ambisiøst forslag om 

utslippsreduksjoner har etter en voldsom kampanje fra 

bilbransjen blitt kraftig utvannet. Når den europeiske 

bilindustrien viser muskler, gir EU-kommisjonen etter.

Mens det er minst 70 lobbyister som arbeider for 

bilprodusentene og deres bransjeorganisasjoner, har 

miljøorganisasjonenes transportkampanje T&E bare 

åtte personer i Brussel. Kampanjebudsjettene er totalt 

usammenlignbare. 
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PROTESTERER: Søren Søndergaard i den danske 
Folkebevægelsen mod EU krever økt kontroll med frukt og grønt.
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– 

DUELLEN

– EU har ambisjoner om å bli en vik-
tig utenriks- og sikkerhetspolitisk ak-
tør, og har etter min mening lyktes i 
overraskende stor grad. I 1992 ble 
den felles utenriks- og sikkerhetspoli-
tikken (FUSP) formelt nedfelt i Maas-
tricht-traktaten. Siden da har EU ut-
viklet felles institusjonelle mekanis-
mer, fått sin egen sikkerhetsstrategi 
og utført sine første operasjoner.

– Dette spørsmålet er vanskelig å sva-
re entydig på. EUs overnasjonale or-
ganer, og da særlig Kommisjonen, har 
vært viktige pådrivere for økt effek-
tivitet og handlekraft på dette feltet. 
Samtidig er støtte fra enkeltland som 
Frankrike og Storbritannia avgjørende 
dersom EU skal ha en felles stemme i 
utenrikspolitikken. Det så vi ikke minst 
i opptakten til Irak-krigen.

– Norge må i økende grad forholde 
seg til EU i utenriks- og sikkerhetspo-
litikken. Flere av våre nærmeste alli-
erte deltar i denne delen av EUs poli-
tikk. Berlin Pluss-avtalen mellom EU 
og NATO åpner dessuten for at EU kan 
låne militære ressurser av NATO. Man-
ge er kanskje ikke klar over at Norge 
faktisk har bidratt med personell til 
EU-operasjoner allerede.

– Utenriks- og sikkerhetspolitikk 
forblir en viktig satsning for EU 
fremover. De mest kontroversielle for-
slagene fra 2005-traktaten er imid-
lertid tonet ned eller fjernet i det nye 
utkastet. Generelt presiseres det at 
FUSP forblir under nasjonal kontroll. 
Mer konkret er bl.a. forslaget om å 
erstatte høyrepresentanten for FUSP 
med en EU-utenriksminister tatt ut.

1. I hvor stor grad har EU en felles utenriks- og 
sikkerhetspolitikk?

2. Hvilke land og andre aktører er det som styrer fart 
og retning i den utenrikspolitiske integrasjonen? 

3. Hvilken betydning har EUs eventuelle utenriks- og 
sikkerhetspolitiske ambisjoner for Norge?

– Når det gjelder den formelle uten-
rikspolitikken, har EU nok en vei 
igjen å gå før vi kan snakke om en 
samordning. I utkastet til EU-grunn
lov sto dette høyt på agendaen, da 
EU skulle få utenriksminister. Nå 
ser det mer ut som om de vil få en 
«utenriksansvarlig» i stedet, som er
noe mindre enn en formell utenriks-
minister. Sikkerhetspolitisk er EU 
nok på vei til en større grad av sam-
ordning. 

– Det er de store toneangivende lan
dene i EU-sammenheng som styrer 
fart og retning i den utenrikspolitis-
ke integrasjonen. Spesielt Tyskland 
og Frankrike har i den senere tid iv-
ret for en større samordning. Til en 
viss grad har også Storbritannia 
vært med på dette – selv om de har
noen reservasjoner i forhold til om-
fanget av denne samordningen. I til
legg kommer selvsagt kommisjonen 
som en pådriver for integrasjonen. 

– Norge har sterke bilaterale tradi-
sjoner, dette kan bli noe vanskeliger
om det meste av fokuset i EU rettes
mot Brussel. Norges sikkerhetspoli-
tiske disposisjoner vil imidlertid ikke
bli særlig påvirket av EUs integra-
sjonsprosess. Når det gjelder Norge
rolle internasjonalt er det klart at en
stor integrert spiller som EU er noe 
også Norge må forholde seg til inter
nasjonalt. 

– Ifølge OpenEuropes sammenlig-
ning mellom reformtraktaten og 
grunnlovstraktaten vil innholdet om
sikkerhet og utenrikspolitikk bli mer
eller mindre det samme som før. Alt
så at man fortsetter integrasjonsinn
satsen som tidligere. 

Amund Vik
Masterstudent i statsvitenskap

Kristin Marie Haugevik 
Forsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Hvis det bare var oss 

EU-parlamentarikere som 

ble forgiftet, var skaden 

kanskje til å leve med.

EU-parlamentet forgiftet
En fersk rapport viser at 
matvarene i EU-parlamen-
tet er fylt med gift. 

I åtte forskjellige frukter inn-
kjøpt i parlamentsbygningen 
i Brussel ble det funnet 28 for-
skjellige giftstoffer, herav fire 
i en mengde som overskrider 
belgisk lovgivning.
 – Hvis det bare var oss EU-
parlamentarikere som ble for-
giftet, var skaden kanskje til å 
leve med. Men giften rammer 
jo hele befolkningen, er kom-

mentaren fra Søren Sønder-
gaard i den danske Folkebevæ-
gelsen mod EU.
 De avslørende funnene un-
derstøtter en rapport fra EU-
kommisjonen i 2006, som vis-
te at 40 prosent av frukten og 
grønnsakene som blir solgt i 
EU-landene inneholder gift-
stoffer. Mellom tre og fire pro-
sent av matvarene inneholder 
gift i så store mengder at det til 
og med overskrider den roms-
lige EU-lovgivningen på områ-
det. Det er blant annet snakk 

om giftstoffer som kan forår-
sake kreft, Parkinsons og an-
dre alvorlige sykdommer.
 – Det virker litt tragiko-
misk at EU kjører store kam-
panjer for å få befolkningen 
til å spise frukt og grønt, mens 
det samtidig aksepteres at dis-
se varene er fulle av giftrester, 
sier Søren Søndergaard. Den 
danske Folkebevægelsen mod 
EU krever nå økt kontroll og 
hardere straffer for å bekjempe 
salg av giftfrukt og giftgrønn-
saker i danske butikker.

Nei til EUs årbok  
Klima for handling

Årbok 2008: Klima for handling er 152 sider 
med innbundet perm, og koster for medlem-
mer av Nei til EU kun kr 195 (inkludert por-
to). Veiledende utslagspris er kr 248. Bestill 
med giroen som ligger ved avisen.

DDeel VV 

gg
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Del VIII – Årskavalkaden
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pengeunionen betyr en kraftig sentralisering av den økonomiske politikken – på to måter: 13 EU-land har overført all makt over penge- og rentepolitikken til EUs sentralbank i Frankfurt. Samtidig krever felles penge- og rentepolitikk at finanspolitikken (de nasjonale statsbudsjettene) i disse «eurostatene» samordnes tett. Grunnen er at en regjering som fører en mer ekspansiv finanspolitikk enn andre, blir gratispassasjer i forhold til de andre regjeringene. Fra sentralbanken i Frankfurt får den ikke høyere rente enn alle de andre – og fra de andre statsbudsjettene får den lavere prisstigning enn om de andre regjeringene hadde ført en like ekspansiv finanspolitikk. Det vil de andre finansministrene ikke finne seg i. En pengeunion som etter hvert skal ta mål av seg til å overvåke 25 statsbudsjett og disiplinere 25 regjeringer (Storbritania og Danmark har fått unntak), satser på en halsbrekkende øvelse. En løs pengeunion der 25 uavhengige regjeringer tar hensyn til hverandre i gjensidig solidaritet, er en vakker tanke – men en lite stabil union. En pengeunion krever derfor sentral styring av økonomien, langt utover den penge- og rentepolitikken som sentralbanken fastsetter. Men en stram pengeunion der styringen skjer ved at noen få stormakter dirigerer de andre medlemsstatene – eller ved at budsjett-balansen for alle statsbudsjett vedtas i Brussel  

– vil provosere velgere og friste politikere på jakt etter velgere i så mange land at EU skal få litt å slite med. EUs pengeunion er derfor ikke «dømt til å lykkes». I løpet av 2007 har det vært mange spekulasjoner om at Italia kan bli nødt til å forlate pengeunionen for å gjenopprette balansen i den italienske økonomien.
Prosjektet skranter
Utfordringene blir ikke mindre av at EU lenge har hatt svak og uviss økonomisk vekst, stor arbeidsløshet, større utrygghet i arbeidslivet og utvikla stadig større sosiale forskjeller. Samtidig er den såkalte Lisboa-prosessen, den som skulle gjøre EU til verdens «mest dynamiske og kon-kurransedyktige område» innen 2010 gått helt av sporet. Det skulle skje ved å konkurranseut-sette, privatisere og avregulere. Særlig viktig var det å gjøre arbeidsmarkedet mer «fleksibelt».  Det er denne politikken som velta forslaget til EU-grunnlov. Mange velgere stemte nei fordi de ga EU skylda for et arbeidsliv de ikke lenger ville finne seg i. Forslaget til tjenestedirektiv ble spikeren i kista for dette grunnlovsforslaget. Det er derfor mange tegn til at den folkelige oppslutningen om EU-prosjektet skranter – så mange at Luxemburgs statsminister, Claude Juncker, stadig siteres på at «EU er ikke i krise, EU er i djup krise.»
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Dag Seierstad 

115Nei til EU 

Forente farger: Under slagordet «Together since 1957» feiret EU seg selv våren 2007 med en fargerik 

logo på alle unionens offisielle språk. (Illustrasjon: EU.)

Berlin: Hovedmarkeringen av EUs 50 års jubileum var lagt til Berlin i mars 2007, der EUs institusjoner bl.a. vedtok 

en felles erklæring – Berlinerklæringen. (Foto: EU.)

Forente farger: Under slagordet «Tlogo på alle unionens offisielle språk. 

Berlin: Hovedmarkeringen av EUs 50en felles erklæring – Berlinerklæringen
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pengeunionen betyr en av den økonomiske politikEU-land har overført all rentepolitikken til EUs senSamtidig krever felles pengfinanspolitikken (de nasjoni disse «eurostatene» samorer at en regjering som førefinanspolitikk enn andre, i forhold til de andre sentralbanken i Frankfurt frente enn alle de andre –statsbudsjettene får den laenn om de andre regjeringlike ekspansiv finanspolitikkfinansministrene ikke finne sEn pengeunion som etter hseg til å overvåke 25 statsbuds25 regjeringer (Storbritania og Dunntak), satser på en halsbrekløs pengeunion der 25 uavhentar hensyn til hverandre i gjener en vakker tanke – men en lEn pengeunion krever derforav økonomien, langt utover rentepolitikken som sentralbanMen en stram pengeunionskjer ved at noen få stormakteandre medlemsstatene – eller vbalansen for alle statsbudsjett ved
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4. Hvilken plass vil utenriks- og sikkerhetspolitikk
 få i den nye «reformtraktaten»? 
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KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING:                

Fellesforbunde
Fellesforbundet krever at regjeringen
bruker reservasjonsretten mot tjeneste-
direktivet. 

Hvordan gikk det egentlig til, at 
drøye 400 delegater stemte for å 
bruke reservasjonsretten? 
 – Det var et stort flertall for 
reservasjon, selv etter at både 
næringsministeren og statsmi-
nisteren hevdet at direktivet 
ikke hadde innvirkning på verk-
tøykassa vår, sier Anne Met-
te Nilsen, landsmøtedelegat fra 
Aust-Agder. Hun var en av dem 
som gikk på talerstolen og ba 
landsmøtet kreve at reserva-
sjonsretten ble brukt. 
 – Tillitsvalgte innser at all-
menngjøring, ID-kort, solidar-
ansvar og en reell påvirkning i 
utforming av norsk arbeidslivs-
lovgivning vil bli truet av direk-
tivet, fortsetter hun. 

Usikkerhet 
På Fellesforbundets landsmøte 
gikk den ene delegaten etter den 
andre på talerstolen og snak-
ket om tiltakspakken mot sosi-
al dumping, om usikkerheten 
rundt direktivet og om overfø-
ring av makt til EFTA-domsto-
len. 
 Debatten om arbeidslivet ble 
sparket i gang av Mariusz Hej-
bowics fra Unionen fagforening 
i Bergen. Mariusz er opprinnelig 
fra Polen, og holdt en engasje-
rende innledning om hvordan 
det var å møte norsk arbeidsliv. 
 – I dag forstår jeg at arbei-
det var ulovlig og svart, men den 
gangen visste jeg ikke det. Jeg 
var én av mange, sa han. Han 
fortalte om flere av sine arbeids-
forhold i Norge, om doble kon-
trakter og problemer med nor-
ske likningsmyndigheter. 
 – Takken fra Norge for å mel-
de fra om de ulovlige forholdene 
og å samarbeide med myndighe-
tene var restskatt på 30 000 kro-
ner for inntekt jeg ikke hadde 
hatt, og beskjed om at arbeids-
tillatelsen var trukket tilbake. 
Hans tidligere arbeidsgiver har 
fått fortsette som før, og Mari-
usz kunne fortelle landsmøte-
delegatene at de polakkene som 
nå jobber i firmaet har rundt 60 
kroner per time. 
 – Norsk arbeidsliv er ikke så 
rent og rettferdig som mange 
ønsker. 
 Mariusz ble etter hvert orga-
nisert i Fellesforbundet, og har, 
med hjelp fra Unionen fagfore-
ning i Bergen, kommet seg over 
i et ryddig ansettelsesforhold 
med lønn etter tariff. 
 – Det er bare fagbevegelsen 
som har vilje til å hjelpe og gri-
pe inn når det er nødvendig, sa 
han da han takket sin fagfore-
ning for all støtte.

Statsministeren forsvarte
Statsråd Dag Terje Andersens 
innledet diskusjonen om næ-
ringspolitikk, og da så dele-
gatene sitt snitt til igjen å kre-
ve veto mot tjenestedirektivet. 
Det hjalp ikke stort at nærings-
ministeren fortsatt er medlem 
av Fellesforbundet – delegatene 
var ikke milde. 
 – Jeg er stolt over å tilhøre 
et forbund som tar kampen mot 
sosial dumping på alvor. Det er 
solidaritet i praksis. Men hvor-
for bruke masse tid og penger 
på dette hvis vi ikke samtidig 
sier nei til EUs tjenestedirektiv, 
spurte en av delegatene. 
 Både næringsministeren og 
statsministeren forsvarte re-
gjeringens jobb i forhold til di-
rektivet. Stoltenberg kunne for-
telle landsmøtet at hans folk i 
regjeringsapparatet er tydeli-
ge på at alle de tiltakene som er 
foreslått mot sosial dumping er 
innenfor det nye forslaget til 
tjenestedirektiv. Han viste også 
til at svensk LO har godtatt di-
rektivet, sammen med store de-
ler av europeisk fagbevegelse, 
noe som fikk flere delegater i sa-
len til å riste kraftig på hodet. 

Applaus 
– Jeg stoler mye mer på argu-
mentene fra dere her i salen enn 
jeg stoler på EU-vennlige poli-
tikere, sa Jorid Tveita fra Oslo 
Hotell- og restaurantarbeider-
forening i sitt innlegg tidligere 
på dagen, og for hvert innlegg 
som omhandlet bruk av veto, 
steg applausen noen hakk.

 Mange fagforeninger hadde 
levert inn forslag om bruk av re-
servasjonsretten, men i repre-
sentantskapets innstilling til 
landsmøtet var de alle avfeid. 
Flere opprettholdt sine forslag, 
og spenningen var stor da re-
daksjonskomitéen skulle legge 
frem uttalelsen om sosial dum-
ping. 
 Atle Tranøy fra Hordaland 
var også blant dem som var 
redd for at reservasjon vil være 
mest riktig, og han sa tidlig at 
han vurderte å støtte de forslag 

som gikk på dette. Likevel valg-
te han å levere inn et subsidiært 
forslag som sa at dersom tjenes-
tedirektivet er til hinder for eta-
blering og implementering av 
de tiltak Fellesforbundet kre-
ver, vil forbundet stille krav 
om norsk veto mot direktivet. 
Det viste seg at redaksjonsko-
mitéen hadde tatt inn Tranøys 
tekst i sin helhet. Et mindre-
tall på fire stykker hadde tatt ut 
dissens på at landsmøtet skulle 
kreve bruk av reservasjonsret-
ten med en gang, uten å vente 

på noen utredning eller konse-
kvensanalyse. 

– Trenger det ikke 
Som seg hør og bør på et demo-
kratisk landsmøte, fikk min-
dretallet mulighet til å begrun-
ne hvorfor de hadde tatt ut dis-
sens om bruk av veto. 
 – Trenger vi EUs tjenestedi-
rektiv? Nei, vi trenger det ikke, 
sa Stein Aamdal fra redaksjons-
komitéen. Aamdal er for de fles-
te mest kjent som AFP-aksjo-
nens talsmann, men han var 

Klar beskjed: Med overveldende flertall krever Fellesforbundets medlemmer at regjeringen bruker reservasjonsretten mot EUs tjen

Dag Terje Andersen.

Mariusz Hejbowics. 
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– Trenger vi EUs tjenestedirektiv? 
Nei, vi trenger det ikke.

Stein Aamdal, aksjonist 

også blant dem som snakket 
varmt for veto. 
 – La oss ikke få et tjenestedi-
rektiv som skal bestemme over 
vårt arbeidsliv. Vi må selv finne 
virkemidlene i kampen mot so-
sial dumping og økonomisk kri-
minalitet, sa han, og oppfordret 
landsmøtet til å støtte mindre-
tallets innstilling. Etter Aam-
dals begrunnelse fikk også Atle 
Tranøy ordet, og han konstater-
te at det hadde gitt full uttel-
ling å levere inn et subsidiært 
forslag, siden flertallet i redak-

sjonskomitéen hadde tatt det 
inn i sin helhet. 
 – Men jeg skylder å gjøre 
Landsmøtet oppmerksom på at 
det var et subsidiært forslag, sa 
han. 
 – Jeg vurderte primært å 
stemme for veto. Dermed er 
mitt råd også gitt til Landsmø-
tet, avsluttet han, til stor ap-
plaus fra salen. 
 
Stemmekortene i været
Med den oppfordringen gikk 
man til votering, og Stand-

punkts utsendte medarbeider 
hadde problemer med å sitte ro-
lig i tilskuerstolen da over 400 
røde stemmekort føk i været for 
mindretallets innstilling. Sei-
ersglade delegater og tilskuere 
reiste seg og applauderte ved-
taket, da dirigenten konstater-
te et overveldende flertall for 
veto. 
 Og ledelsen, som opprinne-
lig ikke ønsket veto? Ja, de måt-
te reise seg og applaudere de 
også.

estedirektiv.    Foto: Håvard Sæbø



Det at flere forbund tør ta standpunkt i et så 
brennhett politisk tema, sender signaler om 
at det fagligpolitiske samarbeidet fortsatt er 
svært aktuelt.
 For Nei til EU er Fellesforbundets lands-
møtekrav om veto mot tjenestedirektivet 
svært velkommen. Dette kan vise seg å være 
et av de viktigste vedtak som er gjort i kam-
pen mot sosial dumping i Norge. 
 – Tjenestedirektivet står i veien for en ef-
fektiv kamp mot sosial dumping og strider 
dermed «mot vitale nasjonale interesser», 
slik det er formulert i Soria Moria-erklæ-
ringen, sier Nei til EUs leder Heming Olaus-
sen. – Fellesforbundet slutter seg med dette 
til andre viktige fagforbund, og fagbevegel-
sen står nå sammen med SV, Senterpartiet 
og deler av Arbeiderpartiet – mot både næ-
ringsminister Dag Terje Andersen og parti-
ledelsen for øvrig. Drakampen om direkti-
vet innad i regjeringen har ligget død i over 
et halvt år på grunn av stor intern uenighet. 
Med Fellesforbundets vedtak presses regje-
ringen over på SVs og Senterpartiets veto-
linje, og Norge kan for første gang i histori-
en få testet Gro Harlem Brundtlands og Jo-
nas Gahr Støres forsikringer om at «vetoret-
ten er til for å brukes». 
 – Er det noen gang vetoretten bør bru-
kes, så er det mot dette ytterst markedslibe-
rale direktivet, et direktiv som vil undermi-
nere kampen mot sosial dumping, et ansten-
dig arbeidsliv og den nordiske velferdsmo-
dellen, sier Olaussen. 
 Det blir nå Fellesforbundets nyvalgte le-
der, Arve Bakke, som tar over ansvaret for å 
følge opp landsmøtets vedtak. Med seg har 
han flere nye tillitsvalgte, både i ledelsen og 
forbundsstyret. 
 – Vi får håpe at vår nye forbundsleder 
ikke er så redd for taburetten sin, og at han 
faktisk kjemper aktivt innad i LO for hva 
landsmøtet vedtok, slik at en kan presse på 
regjeringen i denne saken, sier Anne Mette 
Nilsen fra Aust-Agder. 

Stor makt 
Også på forrige landsmøte var sosial dum-
ping et høyt prioritert tema for Fellesfor-
bundet. 
 – Vi vedtok da en solid handlingsplan for 
å bekjempe sosial dumping, på et tidspunkt 
da daværende statsminister sa at det ikke 
var noen grunn til å lage noen spesielle til-
tak i Norge, påpekte Eldar Myhre fra Roga-
land. Resultatet av dette var at også LO fulg-
te Fellesforbundets vedtak, og dette ble til 
slutt også de rødgrønne partienes offisielle 
holdning. 
 – Så stor makt har dette Landsmøtet. Og 
så stor makt har vi også nå, dersom vi gri-
per den muligheten som vi har her, fortsatte 
Myhre da han skulle overbevise salen til å gå 
for veto. 
 Ennå gjenstår noen viktige forbund før 
LO kan komme til den samme konklusjonen 
som Fellesforbundet. Det er viktig å sende 
klare, tydelige signaler til regjeringen om 
at det er en samlet fagbevegelse som krever 
bruk av vetoretten. 

Tar seg god tid
Fremdeles er det stille fra regjeringshold om 
hva som skjer videre med direktivet. Ifølge 
de kontakter Nei til EU har på Stortinget job-
bes det fortsatt med gjennomgangen av hø-
ringssvarene, og man tar seg god tid. Norge 
har relativt god tid på seg til å gi et svar om 
implementering av direktivet, og Nærings- 
og handelsdepartementet har ennå ikke tatt 
stilling til en konsekvensutredning. 
 Departementet viser til at det har vært 
gjort tre eksterne vurderinger og tre hø-
ringsrunder allerede. Med dette kan det se 
ut til at konsekvensutredningen LO krevde i 
februar lar vente på seg. 
 Men kampen er slett ikke tapt – snarere 
har vetoforkjemperne vunnet første runde.

Hilde Loftesnes Nylén
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KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING: 

Fagbevegelsen 
på lag med SV og 
Senterpartiet?
Etter landsmøtevedtaket om å kreve bruk av reservasjons-
retten står Fellesforbundet nå sammen med NTL, El & IT 
Forbundet og Utdanningsforbundet. 

«Vetoretten er til for å brukes»: Nå får vi se om Gro Harlem Brundtlands og Jonas Gahr Støres 
forsikringer er mer enn tomme ord.

  – EUs postliberalisering tar ikke hen-
syn til Norges geo-
grafi og distrikts-
politikk. Samferd-
selsminister Liv Sig-
ne Navarsete har 
vært klar på at det-
te er et regelverk 
Norge ikke ønsker. 

Regjeringen må nå klarlegge alle hand-
lingsalternativene man har i EØS for å 

unngå at posttilbudet over hele landet 
svekkes, sier Nei til EUs leder Heming 
Olaussen. 
 – EUs postliberalisering tar ikke hen-
syn til Norges geografi og distriktspoli-
tikk.Postliberaliseringen er et eksempel 
på EUs udemokratiske overstyring av 
Norge i EØS, og er en forsmak på inn-
holdet i et EU-medlemskap – fri konkur-
ranse og markedsliberalisme for enhver 
pris, sier Olaussen.
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I oktober inviterte Nei til EUs 
sikkerhetspolitiske utvalg og 
Troms fylkeslag til en sikker-
hetspolitisk konferanse i Trom-
sø der nordeuropeiske sikker-
hetsutfordringer ble satt på 
dagsorden. 
 Stortingsrepresentant og 
medlem i forsvarskomitéen 
Bjørn Jacobsen, SV, innledet 
over temaet «Norske sikkerhets-
politiske utfordringer i et nord-
områdeperspektiv», hvor han 
påpekte at energi er det viktigste 
temaet innenfor den sikkerhets-
politiske debatten i dag. Han un-
derstreket at å sikre norske in-
teresser i nord måtte være priori-
tet nummer én innenfor det nor-
ske forsvaret – og ikke hvor ans-
atte i forsvaret ønsker å bo, slik 
en har sett i spørsmål angående 
forsvarsanlegg de siste årene. I 
en situasjon der Nato «har dratt 
sørover» og Norge ikke er med-
lem av EU, må Norge sikre tilste-
deværelse i nord uten å militari-
sere området. Fordi Norge gjen-
nom flere tiår har vist seg som en 
god forvalter av naturressurser, 
framstår landet som en forutsig-
bar, pålitelig og troverdig energi-
leverandør. Samtidig er det ifølge 
Jacobsens oppfatning ikke umu-
lig at Norge i framtida vil risikere 
å bli presset til å ta opp mer olje 
og gass enn vi selv ønsker. 
 Jacobsen understreket at til-
stedeværelse må være en vesent-
lig del av framtidige utfordrin-

ger, samtidig som det må stil-
les krav til sikkerhet både med 
hensyn til frakt av farlig gods 
langs norskekysten og økt olje- 
og gassproduksjon. Norge må vi-
dere utforme en energipolitikk 
vi kan stå inne for og samtidig 
opprettholde en god dialog med 
Russland. Hva som skjer i Russ-

SIKKERHETSUTFORDRINGER I TROMSØ:     Av Åshild Fause

– Viktig å sikre norsk
tilstedeværelse i nord
– Nato har dratt og 
utenfor EU må Norge 
sikre tilstedeværel-
sen i nord uten å mi-
litarisere området, 
sa stortingsrepresen-
tant Bjørn Jacobsen 
på Nei til EUs sikker-
hetspolitiske konfe-
ranse i Tromsø.

land er uforutsigbart. Vi kan 
som «utenforland» føre vår egen 
politikk og gjennom dette spille 
en rolle overfor andre stater. 

Jakten på ressursene
Europaforsker Kate Hansen 
Bundt viste i sin innledning 
«Tysklands nordvendte sikker-
hetsinteresser og utviklingen 
av EUs energipolitikk i et sikker-
hetspolitisk perspektiv» til vik-
tigheten av å se energispørsmål 
i et globalt perspektiv. Hun men-
te at det var en undervurdert for-
klaringsfaktor med hensyn til 
sikkerhetspolitiske trusler og 
utfordringer. Hun viste videre til 
hvordan etterspørselen av fossile 
energiformer vil bli fordobla fram 
mot 2030, både på grunn av Kinas 
og Indias økonomiske vekst, men 

også ut fra utviklinga i Midt-Øst-
en og den pågående klimadebat-
ten. I innledningen viste hun spe-
sielt til utviklinga i Europa de sis-
te 30 år, og framholdt EUs sårbar-
het på grunn av synkende ener-
giproduksjon og avhengighet av 
russiske gassforsyninger (spesi-
elt gjelder dette for østeuropeiske 

EU-medlemmer). 
 Hansen Bundt viste til hvil-
ke energikilder som finnes i nord 
og hvilke sikkerhetspolitiske 
konflikter som kan følge i kjøl-
vannet. I jakten på ressursene 
kan flere stater komme til å stil-
le spørsmål ved strukturene i de 
omstridte områdene i nord (Sval-
bardsokkelen, fiskerivernsonen 
og delelinja i Barentshavet) hvor 
Nato-land og EU har ulike opp-
fatninger om norske krav. Norge 
kan ikke nødvendigvis forvente 
Nato-støtte i framtidige tvister 
og må derfor håndheve egen su-
verenitet. Hun hevdet videre at 
ulik forsyningssituasjon innad i 
de ulike EU-land splitter EU og 
vil vanskeliggjøre  etableringen 
av en felles energipolitikk innad i 
EU. På grunn av Tysklands behov 
for forutsigbare gassleveranser, 
er avhengigheten av russisk gass 
stor. Hansen Bundt reiste spørs-
målet om Tyskland i framtida 
kunne bli en viktig «balansør» og 
partner for Norge i et trilateralt 
prosjekt med Russland. Avslut-
ningsvis drøftet hun hvem Norge 
skal samarbeide med i framtida. 
Norge må fortsette sin forsvarli-
ge forvaltning av havressursene 
og samarbeide med flere. Norges 
beliggenhet mellom tre stormak-
ter (USA, EU og Russland) gjør 
oss avhengige av støtte fra flere 
enn bare én aktør. 

Suvereniteten i nord
Førsteamanuensis Peter Øre-
bech presenterte en ny rapport 
om Norge og suvereniteten i nord 
og holdt i den forbindelse en inn-
ledning med temaet «Suvereni-
tetsforhold i nordområdene – 
folkerettslige begrensninger og 
konflikter». I innledninga gikk 
Ørebech gjennom sentrale folke-
rettslige problemstillinger knyt-
ta til utarbeidelsen av Svalbard-
traktaten og delelinja med Russ-
land. Her viste han hvilke prin-
sipper som var lagt til grunn i 
forhandlingene fra begynnelsen 
av 1900-tallet, hvilke problem-
stillinger som hadde vært disku-
tert og dagens situasjon. 
 Statsadvokat Lars Fause, 
som for tiden har permisjon for 
å forske på denne tematikken, 

gikk i sin innledning «Fiskerie-
ne i Barentshavet – norske myn-
digheters utfordringer» gjen-
nom politi- og påtalemyndighe-
tenes ansvar og håndhevelse av 
fiskerikriminalitet i nord. I inn-
ledninga viste han til hvilke re-
gelverk som gjelder i Svalbardso-
nen og i Barentshavet, og hvilke 
reaksjonsformer som blir brukt 
i fiskerikriminelle saker. Han 
vektla også hvilken økonomisk 
betydning unndragelse av fiske 
utgjør, og understreket viktighe-
ten av å håndheve likebehand-
ling av norske og utenlandske 
fiskere. Samtidig hevdet han at 
Norges suverenitet står sterkere 
i dag enn tidligere. Utfordringe-
ne i dag er å få til et bilateralt på-
talesamarbeid mellom Norge og 
Russland.

– Vi kan som «utenforland» føre vår 
egen politikk og gjennom dette spille 
en rolle overfor andre stater. 

Prioritet nummer én: Å sikre norske interesser i nord må være hovedoppgaven for det norske forsvaret, sier stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen.

På dagsorden: Nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer var i fokus under Nei 
til EUs sikkerhetspolitiske konferanse i Tromsø.          Foto: Eli Berg
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Difor har Sogn og Fjordane Nei 
til EU fått laga ein rapport om 
konsekvensane av EØS-avtalen 
lokalt. Utgreiinga er laga med 
støtte frå Utanriksdepartemen-
tet.  
 –  EØS-avtala styrer mange 
viktige avgjerder i kvardagen. I 
kommunestyra er heile 60 pro-
sent av sakene EØS-relaterte, 
og EØS trugar industriarbeids-
plassar, råderetten over natur-
ressursane, flyplassane, lokal-
avisene og handlefridomen til 
kommunane, seier Marit Aakre 
Tennø, forfattar av rapporten. 

Viktige samfunnsfelt 
Rapporten tek for seg fire viktige 
samfunnsfelt, også for Sogn og 
Fjordane. Spørsmålet om lang-
siktige industrikontraktar, of-
fentleg handlefridom i kommu-

nane, sosial dumping i arbeidsli-
vet og striden om heimfall. 
 – På fleire område innskren-
kar avtalen den offentlege hand-
lefridomen. Eitt døme er an-
bodsregimet som EØS-avtalen 
krev at kommunane skal føl-
gje. Det er svært ressurskrevjan-
de og ofte bortkasta, seier Marit 
Aakre Tennø.  
 Utgreiinga syner mellom 
anna at det er svært viktige ver-
diar for fylket og kommunane 
som står på spel. Om ikkje indus-
trien i Svelgen, Høyanger og År-
dal får langsiktige kraftkontrak-
tane kan dette få konsekvensar 
for mange arbeidsplassar i desse 
kommunane.  
 – Det finst allereie mange 
døme i fylket på sosial dumping i 
arbeidslivet. Nei til EU meiner at 
det varsla tenestedirektivet vil 

gjere det vanskelegare å stogge 
sosial dumping i framtida, seier 
Håkon Giil.

Konferanse i november
Rapporten er trykt opp i 150 ek-
semplar og er også å finne til ned-
lasting på nettsidene til Sogn og 
Fjordane Nei til EU. Med grunn-
lag i rapporten er det laga eit ei-
geprodusert flygeblad i eit opp-
lag på 18 000. Dette flygebladet 
har lokallaga delt ut til svært 
mange husstandar i fylket. 

Hege Lothe

NY LOKALRAPPORT FRÅ SOGN OG FJORDANE: 

EØS innskrenkar 
handlefridomen

35 ÅR SIDEN: 35-årsdagen 
for folkets første nei til EU ble 25. sep-
tember markert med marsipankake og 
politisk slabberas i Nei til EUs lokaler 
i Oslo, der både dagens nei-leder He-
ming Olaussen og nei-generalen fra 
1972, Arne Haugestad (bildet), deltok.
 En ekstra spiss på feiringen satte 
meningsmålingen fra Sentio, som viste 
at alle landsdeler, alle aldersgrupper, 

alle inntektsgrupper og begge kjønn 
nå sier nei til EU. Rekordmålingen viste 
hele 16,9 prosent forskjell mellom ja- 
og nei-siden. 
 Målingen viste at velgergrupper 
som tidligere har hatt klart ja-flertall 
nå har fått en overvekt av velgere som 
ville ha stemt til norsk EU-medlemskap 
hvis det var folkeavstemning i morgen. 
Blant menn er det nå 48 prosent som 

sier nei, mens 43 prosent sier ja.
 Oslo og de største byene har også 
vært ja-bastioner. I hovedstaden sva-
rer nå 44 prosent av innbyggerne at de 
ville stemt nei i en ny EU-avstemning, 
mens 42 prosent ville ha stemt ja.
 Heming Olaussen mener den sto-
re nei-framgangen skyldes at folk avvi-
ser alt snakk om EU-medlemskap som 
svar på det demokratiske underskud-

det i EØS-avtalen.
 – Tvert i mot er det grunnlag for å 
tenke at folket reagerer på all oversty-
ringa fra Brussel og gir regjeringa klar 
marsjordre om å stå imot ESA og EU-
formynderiet, enten det gjelder hyste-
riske flyplasskontroller, postliberalise-
ring, tjenestedirektiv, sosial dumping 
eller hjemfall. Folket vil bestemme selv 
i Norge, sier Olaussen. 

Fordeling av aviser på Skei: Frå venstre Ola Søgnesand, Marit Aakre Tennø, Ingunn Kandal, Sigbjørn Råsberg, Kari 
Anne Søreide, Håkon Giil, Willy Nordheim og Sindre Humberset.   Foto: Hege Lothe 

– Vi vil gjerne få ein debatt om kor mykje Brussel påverkar kvar-
dagen i Sogn og Fjordane, seier Håkon S. Giil, leiar i Sogn og Fjor-
dane Nei til EU. 

FAKTA 
 Rapporten kan lastast ned frå 

internett: http://www.neitileu.
no/sfj eller tingast på e-post: 
sognogfjordane@neitileu.no

Landsmøtet 2007
 Nei til EUs landsmøte ar-

rangeres i helgen 
16. – 18. novem-
ber på Sørmarka 
kurs- og konfe-
ransesenter, rett 

sør for Oslo.
 Blant gjestene kan vi nev-
ne tyske Thomas Rupp, som 
innleder om den europeiske 
kampanjen for å få den nye 
EU-grunnloven til avstem-
ning i flest mulig land. 
 Bård Lahn, leder i Natur 
og Ungdom. vil innlede om 
EU og miljø. Det blir også ar-
gumentasjonsverksted på 
miljø. Vi vil følge tjenestedi-
rektivdebatten. 
 Det ventes politiske de-
batter i forhold til EØS-stra-
tegi, organisasjonsutvikling 
og andre viktige saker for be-

vegelsen. 
 Kulturelle innslag blir det 
også, med blant andre Sudan 
Dudan. Hans Norman Dahl 
stiller ut tegninger.
 Mer info: http://www.
neitileu.no/organisasjon/
oppbygning/landsmoe-
tet/landsmoete_2007

Kommer: Bård Lahn.

  For to år siden ble befolk-
ningen i Frankrike og Neder-
land bedt om å ta stilling til 
EU-grunnloven, og ga et enty-
dig nei tilbake. To år senere er 
grunnloven tilbake etter et 
overfladisk fasadearbeid, og 
denne gangen tør ikke EU-eli-
ten la sine befolkninger gå til 
folkeavstemning. 
 Med vedtaket i Lisboa har 
EUs toppsjefer nådd et fore-
løpig historisk høydepunkt 
i arroganseutøvelse. Enkel-
te begreper er endret, men i 
substans er traktaten nesten 
identisk med det som ble av-
vist i folkeavstemningene. 
 Mens franske, nederland-
ske, britiske og danske statsle-
dere forsøker så godt de kan å 
overbevise sin EU-kritiske be-
folkning om at Lisboatrakta-
ten er noe helt annet enn en 
EU-grunnlov, forfekter deres 
kolleger et stikk motsatt syn. 
«Substansen i konstitusjonen 
er beholdt. Det er et faktum,» 
har tyske Angela Merkel ut-
talt til avisen Telegraph, mens 
spanske Jose Zapatero i El Pais 

fastslår at «Vi har ikke latt en 
eneste viktig del av konstitu-
sjonen gå ut... Dette er uten 
tvil mye mer enn en traktat.» 
 EU har omdøpt den om-
stridte grunnlovstraktaten 
til «reformtraktat». Den kan 
snarere kalles en «tvangstrak-
tat». Lisboatraktaten påtvin-
ger bl.a. medlemslandene fel-
les EU-forsvar, EU-president 
og utenriksminister, domsto-
len får utvidet kompetanse på 
flere områder, landene mister 
vetorett på en rekke områder 
som energi- og vitenskapspo-
litikken og EU får mer makt 
i sosial- og sysselsettingspo-
litikken. De minste landene 
mister mest innflytelse bl.a. 
gjennom nye stemmeregler. 
 Meningsmålinger viser en 
overveldende støtte for kra-
vet om folkeavstemninger om 
den nye traktaten i EU-lande-
ne. Det er brudd på alle demo-
kratiske spilleregler hvis EU-
lederne overser kravet om fol-
keavstemninger og tvinger 
igjennom Lisboatraktaten. 

Uttalelse fra Nei til EUs råd

Lisboatraktaten er 
en tvangstraktat

Jose Zapatero: – Ikke  en eneste viktig del av konstitusjonen er fjernet.
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Nei til EU og Europabevegelsen ber i et 
felles brev til utenriksminister Jonas 
Gahr Støre om at departementet sørger 
for en offisiell oversettelse av EUs nye 
reformtraktat. 
 Organisasjonene krever at den over-
satte utgaven blir stilt til disposisjon for 
alle interesserte både i en nettbasert og 
trykt utgave.

 «Vi mener dette er et viktig doku-
ment, også for Norge. Reformtraktaten 
omfatter viktige prinsipper for EUs vi-
dere utvikling som også berører Nor-
ge som ikke-medlem, enten direkte, via 
EØS-avtalen, eller på indirekte måter,» 
heter det i brevet fra Nei til EUs leder 
Heming Olaussen og Europabevegel-
sens generalsekretær Grete Berget. 

 – I tråd med regjeringens og uten-
riksministerens linje med åpenhet og 
debatt om europapolitikken, forventer 
vi at et slikt sentralt dokument gjøres 
tilgjengelig for den norske offentlighe-
ten, legger Heming Olaussen til. 

KLIMASEMINAR: – Ho-
vedproblemet i EUs klimapolitikk er 
gjennomføringen. Ingen er enig om 
hvem som skal kutte hva, fastslo Tho-
mas Wyns i den europeiske miljøorga-
nisasjonen Climate Action Network på 
seminaret «Norge, EU og klimatrusse-
len» i Oslo.
 Thomas Wyns deltok på semina-
ret via direkte – og utslippsvennlig – 

videooverføring fra Climate Action 
Network Europes kontor i Brussel. 
 NU-leder Bård Lahn, som deltok i 
en paneldebatt med Nei til EUs nestle-
der Torunn Husvik, Bellonas nestleder 
Marius Holm og leder for Europabe-
vegelsen i Oslo, Lars Martin Mediaas, 
svarte slik da han ble spurt om det ikke 
var like greit å legge Jens Stoltenberg 
under administrasjon fra Brussel:

 – Det som trengs i klimakampen er 
press fra miljøorganisasjoner og andre 
folkelige bevegelser, ikke å outsource 
beslutningene til et annet nivå fordi sa-
ken er vanskelig,
 Anne Therese Gullberg, stipen-
diat ved CICERO - Senter for klima-
forskning, ga i sin innledning en status 
for EUs klimapolitikk. Hun redegjorde 
også for hvordan ulike lobbyinteresser 

påvirker politikken.
 – Inntrykket mitt er at i Norge har 
miljøorganisasjonene en relativt direk-
te tilgang til det sentrale politiske mil-
jøet. I EU er avstanden mye større og 
påvirkning krever mer økonomiske res-
surser. Ikke bare overfor EU-organene, 
men også i medlemslandene. Indus-
triinteressene har en langt lettere ad-
gang til beslutningskanalene.

 Assisterende direktør Svein Tveit-
dal ved GRID-Arendal, som er en del av 
FNs miljøprogram, redegjorde for de 
internasjonale klimaforhandlingene og 
hva slags rolle Norge burde innta for å 
drive samarbeidet fremover.
 Innledningene fra kan leses i sin 
helhet på www.neitileu.no/kunn-
skapsbank/publikasjoner/konfe-
ransekompendier.

FELLES KRAV FRA JA- OG  NEI-SIDEN:

Reformtraktaten på norsk!

Helt enige: Europabevegelsens generalsekretær Grete Berget og Nei til EUs leder Heming Olaussen signerer brevet til utenriksministeren.   Foto: Eivind Formoe

Motpartene i EU-debatten 
er for en gangs skyld helt 
enige:  Felles krav om over-
setting og spredning av EUs 
nye reformtraktat



For mer informasjon om 
arrangementene, se
http://www.neitileu.no/hva_
skjer/

 

November
16.-18. november:  Nei til EUs 
landsmøte 2007. Sted: Sørmarka 
kurs- og konferansesenter. Mer info: 
http://www.neitileu.no/organisa-
sjon/oppbygning/landsmoetet/
landsmoete_2007

16.-17. november: Konferanse 
om EU sin politikk på regionar, mil-
jø, energi og naturforvaltning. Na-
turvernforbundet, Bondelaget og 
Nei til EU samarbeider om å arran-
gere ein open konferanse om EU sin 
politikk på regionar, miljø, energi og 
naturforvaltning. Kommunepoliti-
karane i Møre og Romsdal er spesi-
elt inviterte. Konferansen blir arran-
gert på Hotel Alexandra i Molde og 
er eit eineståande høve til å få opp-
datert seg på internasjonale miljø-
saker og EØS. Konferansen er open, 
og det er ingen deltakaravgift sidan 
UD gjev økonomisk støtte til arran-
gementet. For kommunane som no 
opplever at 60 prosent av avgjerde-
ne vert påverka av EØS-avtalen er 
dette eit godt høve til også å skole-
re seg på handlingsrommet ein tross 
alt har. Foredragshaldarar er stor-
tingsrepresentantane Ola Borten 
Moe og Bjørn Jacobsen, utrednings-
leiar Morten Harper i Nei til EU, He-
lene Bank som er rådgjevar for Sen-
terpartiet si gruppe i miljøspørsmål 
og tidlegare nestleiar i Naturvernfor-
bundet og utredningsleiar Christian 
Anton Smedshaug frå Bondelaget. 

Endepunkt  
«Den  siden  som  forsøker  seg  
med  triks  og  slagord  vil  tape»
THORBJØRN JAGLAND, Dagbladet 12. mars 1994.  

Nummer 5-2007
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UNGDOM MOT EU:

– Låt söta 
bror rösta!

Da Sveriges utenriksmi-
nister Carl Bildt kom til 
utenriksministermøtet på
Litteraturhuset i Oslo ble
han møtt av demonstranter 
fra Ungdom mot EU.  «Låt
svenskarna rösta om EUs
reformfördrag,» var kravet.

EUs reformtraktat vil overfø-
re mer makt fra medlemslanda 
til EU-organa. EU skal få felles 
utenriksminister og president
for ministerrådet. EU skal kun-
ne fatte vedtak på 68 områder
hvor medlemslanda fram til nå 
har hatt vetorett.

Meningsmålinger viser at 
60 prosent av svenskene vil 
ha folkeavstemning om re-
formtraktaten, mens bare 
35 prosent ikke vil. Likevel
vil den svenske regjeringa
ikke ha folkeavstemning.

«La svenskene stemme over om 
enda mer makt skal flyttes til 
Brussel», var oppfordringa fra
generalsekretær  i  Ungdom mot
EU, Ranveig Kjelsnes.

B-blad
 Returadresse:  
Arbeider samfunnets plass 1  0181 Oslo

NEI TIL EUs MEDLEMSAVIS       

Presset øker på statsminister Gordon Brown: Britene krever folkeavstemning
 Parlamentsmedlemmer fra alle de tre store partiene i Stor-britannia står i høst bak en stor kampanje der hensikten er å få statsminister Gordon Brown til å akseptere at det må holdes en folkeavstemning om den nye EU-traktaten. 

 En folkeavstemning vil sann-synligvis bety at den nye trak-taten blir avvist av velgerne. 

 – Vi ble valgt på løftet om en folkeavstemning. Dersom vi tar alvorlig at vi vil gjenopp-rette tilliten til politikken, må vi stå ved løftet vårt og la fol-ket få si sin mening, sier Gisela Stuart, parlamentsmedlem fra Labour.      

EØS-avtalen lager trøbbel for NRKs skoleportal
Side 7

Rolf Grovens historiske «Fri flyt» er kommet hjem
Side 9

Klar til aksjoner mot tjenestedirektivet
Side 12-13

WWFs Rasmus Hansson vil ikke godta REACH
Side 4-5

Traktat eller grunnlo ?

Side 6

Neste Standpunkt 
Frist for innsendte bidrag  er 
20. desember.

EU-kommisjonen 
har varslet rettsli-
ge skritt mot Sveri-
ge for at landet har 
gitt befolkningen 
adgang til et konfi-
densielt dokument, 
melder nettstedet 
EUobserver.com.

I slutten av september sendte 
kommisjonen et formelt brev 
til svenske myndigheter der 
det ble bedt om en forklaring 
på hvorfor miljøorganisasjonen 
Greenpeace i 2005 fikk adgang 
til et dokument vedrørende en 
ny type genmodifisert mais som 
skal lanseres av selskapet Mon-
santo (se oppslag i forrige nr. av 
Standpunkt). 
 
«Unntatt offentlighet»
Innholdet i dokumentet var – 
etter anmodning fra Monsanto 
– blitt klassifisert som «unntatt 
offentlighet» av Nederlands re-

gjering, som behandlet Mon-
santos godkjennelsessøknad 
for maisen.
 Kommisjonen kontaktet så 
Sverige etter at Monsanto had-
de klaget, fordi de mente lekka-
sjen kunne skade selskapet.
 Greenpeace var blitt nek-
tet innsyn i dokumentet av den 
nederlandske regjeringen, og 
henvendte seg derfor til Sveri-
ge. Saken ble tatt helt til svensk 
høyesterett, der det endelig ble 
fastsatt at ikkestatlige organi-
sasjoner hadde krav på innsyn i 
dokumentet. 
 
«Har brutt EUs regelverk»
EU mener at Sverige med det-
te har brutt unionens regelverk 
som omhandler genmodifiser-
te organismer, der det heter at 
hvis en søknad om tillatelse til å 
markedsføre et bioteknologisk 
produkt er blitt klassifisert som 
konfidensielt av ett medlems-
land, skal det behandles slik 
også i de øvrige landene i EU.
 På denne bakgrunn krever 
Brussel nå at Sverige forklarer 
hvordan landet har implemen-
tert direktivet i nasjonalt lov-
verk. Samtidig ber EU Sverige 
om å svare på om landet har til 
hensikt å respektere andre EU-

lands avgjørelser i forhold til di-
rektivet eller ikke.
 Den svenske regjeringen har 
ennå ikke gitt noe signal om hva 
den kommer til å svare, men det 
er allerede satt i gang et arbeid 
der representanter for flere de-
partementet arbeider for å for-
mulere et felles svar til Brussel.
 
Svensk åpenhet
Tradisjonen med offentlighet i 
forvaltningen står sterkt i Sve-
rige, og er – som i Norge – en del 
av landets historiske bakgrunn. 
Saken om Monsanto-dokumen-
tet viser at EUs hang til størst 
mulig hemmelighold står i grell 
kontrast til skandinaviske tra-
disjoner om størst mulig grad 
av offentlighet.
 Nettopp spørsmålet om 
åpenhet i forvaltningen var sen-
tralt da Sverige forhandlet om 
EU-medlemskap i 1994. Myn-
dighetene i Stockholm erklærte 
den gang at de ville oppretthol-
de en størst mulig grad av inn-
syn i forvaltningen.
 Men nå ber EU altså om at 
Sverige forklarer seg om denne 
praksisen.
 Åpenheten har som kjent 
sine grenser i den europeiske 
union.

Genmodifisert mais:  Faksimile av Standpunkts oppslag om Monsanto i forrige nummer.

EU KRITISERER SVERIGE:

Monsantos GMO-mais 
skulle holdes hemmelig

Genmodifisert mais: Faksimile av Standpunkts oppslag om Monsanto i forrige nummer
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– EFSAs oppgave er å skape til-
lit hos befolkningen til matva-
rer i EU, sier GMO-talsmann 
i Greenpeace, Dan Belusa, til 
den danske avisen Arbejderen. 
– Dessverre har EFSA enda en 
gang ikke vært i stand til å fore-
ta en kritisk analyse av industri-
ens genspleisede produkter. Det 
avslører bare at EFSA ikke er et 
uavhengig organ, men aktivt ar-
beider for å holde GMO på mar-
kedet uansett risikoen, mener 
Dan Belusa. Han har ikke stor 
tillit til EFSAs avgjørelse:
 – EFSA sier ingenting om 
hvorvidt maisen er sikker eller 
ikke, men fastholder bare at kon-
klusjonene fra det kritiske, uav-
hengige forsøk er for tilfeldige og 
derfor ikke kan brukes. Green-
peace er enig i at forsøkene er 
usikre. Derfor er det viktig at det 
blir gjort nye, grundigere forsøk.
 Med beslutningen om å leg-
ge lokk på flere undersøkelser av 
maisen, frikjenner EFSA også 
seg selv. EFSA har nemlig hele 

MATVARESIKKERHET:

EU vil gi oss genmodi 
tiden hatt ad-
gang til data 
fra Monsan-
tos egne for-
søk, som inn-
rømmer at den 
genmodifiser-

te maisen kan være skadelig.
 Monsantos egne forsøk, som 
Monsanto og EFSA prøvde å hol-
de hemmelig, ble avslørt av den 
franske avisen Le Monde i 2004.
 EU-kommisjonen godkjen-
te den farlige maisen til bruk i 
dyrefôr i sommerferien 2005, 
til tross for at et flertall av med-
lemslandene tidligere had-
de stemt maisen ned. I januar 
2006 ble maisen godkjent til å 
bli brukt direkte i matvarer for 
mennesker.
 Monsantos genspleisede 
mais utskiller et giftstoff som 
betyr at maisen under dyrking 
er motstandsdyktig overfor in-
sekter.

 Kilde: Arbejderen, Danmark

Forsøksrotter fikk skader på nyrer og lever da uavhengige 
forskere fôret dem med Monsantos genspleisede MON 863-mais. 
Likevel mener EUs fødevaremyndighet (EFSA) at det ikke er 
behov for flere undersøkelser av GMO-maisen.

DROPPER VANNKONTROLL: Den danske 
miljøministeren, Connie Hedegaard, dropper årlige målinger 
av havstrømmer, fordi EU har varslet nye – og dårligere – re-
gler på området. Den danske regjeringen skal være beredt til å 
skrote to internasjonale havkonvensjoner, HELCOM, som om-
fatter Østersjøen, og OSPAR som gjelder for Nordsjøen. Miljø-
ministeren innrømmer at Danmark ikke lenger lever opp til dis-
se avtalene, som krever at havstrømmene skal måles hvert år. 
Grunnen er at EU har bestemt seg for at det er tilstrekkelig å 
utføre slike målinger hvert sjette år. 
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EU-JA TIL TOBAKKINDUSTRIEN:
– Mens Danmark gjennomfører ny røykelov, støtter EU 
tobakksproduksjonen med milliarder, konstaterer Ditte 
Staun fra den danske Folkebevægelsen mod EU. 15. au-
gust trådte Danmarks nye røykelov i kraft. Men EU støt-
ter fortsatt tobakksproduksjonen med et større milliard-
beløp. EU-parlamentet opererte tidligere i år med et bud-
sjettforslag på over 2,3 milliarder danske kroner. 
 – Det er helt absurd at skatteyternes penger via EU 
brukes til støtte av tobakksproduksjon, samtidig som 

Folketinget har vedtatt en lov 
som begrenser mulighetene 
for å røyke i det danske sam-
funn. Folkebevægelsen mod 
EU anbefaler derfor at regje-
ringen nekter å betale penger 
til EUs tobakksproduksjon. 
Disse pengene kan brukes til 
bedre og sunnere formål, sier 
Staun.

Den folkelige motstanden mot GMO-
produkter er stor i hele Europa...

... men den mektige industrilobbyen  presser på for å få 
godkjent produktene sine.

Anti-GMO-demonstrasjon:  
Greenpeaceaksjonister i Polen.

Klar beskjed: – Vi vil ikke 
ha genmodifisert mat!
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EU-JA TIL ATOMKRAFT:
I de kommende årene vil forskning innen atomkraft få tre 
ganger så mange penger som forskning innen evigvaren-
de energi og energisparing, skriver den danske EU-kritis-
ke avisen Notat.
 Takket være Euratom har atomkraften i løpet av de 
siste 30 årene fått over 450 milliarder kroner i støtte – 
betydelig mer enn noen annen form for energiteknologi. 
Det er heller ingenting som tyder på at denne utviklingen 
ikke kommer til å fortsette. Støtten øker sterkt i ramme-

i fisert mais
FAKTA

Hva er GMO?
■ En rose kan krysses med annen rose, 
men ikke med en mus. Med genmani-
pulering kan man overskride den na-
turlige barriere mellom artene. GMO 
er en forkortelse for genetisk modofi-
serte organismer. 
 
■ Genspleising innebærer et inngrep 
i arvemassen hos en organisme for å 
endre dens egenskaper. Det skjer som 
regel ved å overføre genetisk materi-
ale fra en art til en annen, som gir opp-
hav til en ønsket spesiell egenskap.

■ For eksempel overfører man gener 
fra bakterier til planter, for at plante-
ne skal bli resistente (motstandsdyk-
tige) overfor visse insektangrep.

■ Industrien bruker genteknologien 
til å skape kunstige organismer, som 
er motstandsdyktige overfor visse 
sprøytegifter, sopparter eller virus. 

■ Andre mål kan være at de naturstri-
dige planter kan overleve i et nytt mil-
jø, produsere større utbytte eller få 
nye produksjonsegenskaper.

■ Generelt har genteknologien kon-
sentrert seg om å genspleise plan-
ter for å gjøre dem motstandsdyk-
tige overfor en bestemt sprøytegift. 
Sprøytegiften selges gjerne av det 
samme selskapet som har utviklet 
den konkrete GMO-planten. Det gjel-
der blant annet for selskapet Mon-
santo, som står bak sprøytegiften 
”Round Up”. Monsanto produserer 
samtidig en lang rekke GMOer, som 
for eksempel soyaplanten RR og rap-
sen GT73.

Kilde: Greenpeace.com

Ønsker svært 
strenge krav
Forbrukerrådet mener at norske myndigheter må være 
svært restriktive med å slippe til bruk av genmodifiserte 
organismer (GMO) i Norge før det er kartlagt bedre hvil-
ke konsekvenser disse har for helse og miljø. 
 Forbrukerrådet er glad for at regjeringen i Soria 
Moria-erklæringen varsler at de vil stå fast på det unn-
taket som Norge fikk i EØS-avtalen om at det er norske 
myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produk-
ter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. 
Norske myndigheter må sette strenge krav til dokumen-
tasjon om at genmodifisert mat er minst like trygg som 
vanlig mat. 
 Hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt god-
kjent som matvare eller som ingrediens i matvarer i Nor-
ge. Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som 
som behandler søknader om godkjenning av levende 
GMO (f.eks. genmodifiserte tomater). Mattilsynet er an-
svarlig for å behandle søknader om annen genmodifisert 
mat og ingredienser. 
 Kravene til merking må utvides til også å omfat-
te matvarer som kommer fra dyr eller fisk som er fôret 
med GMO.

Kilde: forbrukerportalen.no

– Hold fast på grensene for kreftfrem-
kallende nitritt, uansett hvordan EU-
kommisjonen og EF-domstolen fortol-
ker EUs regler og såkalte miljøgaranti, 
sier Ditte Staun i den danske Folkebe-
vægelsen mod EU. Danmarks forbru-
ker- og familieminister Carina Chris-
tensen sier at Danmark ikke vil aksep-
tere EUs regler om matsminke. Den 
danske regjeringen vil forsøke å bruke 
EUs såkalte miljøgaranti for å begren-
se mengden av kreftfremkallende ni-
tritt i kjøttprodukter.  
 – Carina Christensen og regjerin-
gen skal roses for utspillet, fremholder 

Staun. – Men Dan-
mark har tidligere 
forgjeves forsøkt å 
bruke miljøgarantien 
for å bevare strenge-
re grenseverdier for 
bruk nitrat, nitritt og 
sulfitter. Den såkalte 

miljøgarantien viser seg å være lite 
verd. Derfor vil Folkebevægelsen 
mod EU kraftig oppfordre regje-
ringen og Folketinget til å stå fast 
på dansk fødevare- og helsepolitikk 
uavhengig av hva EU-kommisjonen 
og EF-domstolen måtte si.     

programmene for forskning og utdanning.
 Budsjettet for det nyeste av disse programme-
ne under Euratom – det syvende rammeprogram som 
foreløpig løper fra 2007 til 2011 – er på ca. 21 milliar-
der kroner, i motsetning til de foregående syv års 10 
milliarder kroner.
 EU støtter også atomkraften indirekte ved å tilla-
te en betydelig nasjonal støtte til atomkraft. EU-kom-
misjonen har godkjent at det privateide engelske atom-
kraftselskapet British Energy i 2002 og 2004 fikk 

statsstøtte til en verdi av mer enn 41 milliarder kroner.
 Kommisjonen har for øvrig heller ikke kommet 
med innsigelser overfor atomreaktoren som for ti-
den – med fransk støtte – er under oppføring i Finland. 
Det skjer til tross for at det er veldokumentert at pro-
sjektet ikke ville kunne realiseres uten forskjellige for-
mer for økonomisk støtte. Når man ser på hvor nid-
kjær Kommisjonen er med hensyn til å forby erhverv-
smessig støtte, virker unntaket når det gjelder atom-
kraft påfallende, skriver Notat.

Farlig popcorn
Den amerikanske popcorn-elskeren 
Wayne Watson, 53, har fått den spe-
sielle sykdommen «popcorn-lunger». 
Watson  spiste i flere år opptil to poser 
med popcorn hver eneste dag. Han fikk 
alvorlige lungeproblemer, og sykdom-
men er nå diagnostisert som «pop-
corn-lunger». Legen Cecile Rose for-
klarer ifølge ABC News at det er dia-
cetyl, en smakstilsetning i popcorn-
posene, som har forårsaket sykdom-
men. Hun sier videre at diacetyl kan 

Mattilsynet fraråder nå 
foreldre med hyperaktive 
barn å gi dem mat, drik-
ker og godteri med enkel-
te typer e-stoffer. Det-
te fordi disse tilsetnings-
stoffene, spesielt når de 
er i bestemte blandinger, 
kan forverre hyperaktivi-
teten. Det er særlig kun-
stige fargestoffer og det 
mye brukte konserve-
ringsmiddelet E 211 (ben-
zosyre) dette gjelder, skriver Dagbla-
det. Anbefalingen gis på bakgrunn av 
en ny forskningsundersøkelse fra uni-
versitetet i Southampton i England, 
som er publisert i legetidsskriftet Lan-
cet.  Studien viser at det er sammen-
heng mellom to blandinger av ulike e-
stoffer, inkludert benzosyre, og økt hy-
peraktiv atferd – også hos barn som 
i utgangspunktet ikke har ADHD eller 
mildere former for hyperaktivitet.

I norske varer
Dagbladet kan fortelle at ett av de ak-
tuelle stoffene, E 104 klinolingult, bru-

Matsminke kan gi 
hyperaktive barn
En britisk studie viser at azofarger kan bidra til hyperaktivitet hos 
barn. Azofargene var stort sett forbudt i Norge frem til 2001, da de 
igjen ble tillatt gjennom tilpasning til EUs matsminkedirektiver. 

kes i Solo super pasjon og i Schwep-
pes grape soda. E 104 brukes også i 
små mengder i flere av Nidars «Fa-
voritter».
 Fra EU heter det nå at man «vil 
gjennomgå alle tilsettingsstoffer på 
nytt etter at det ble klart at mat-
sminke kan gi hyperaktivitet hos 
barn». Men flere forlanger sterke-
re lut mot matsminken, blant andre 
professor Erik Millstone ved Univer-
sity of Sussex. Han krever at EU nå 
må forby kunstige fargestoffer i alle 
mat- og drikkevarer som er ment for 
barn.

EU-ja til matsminke

være med på å blokkere deler av 
luftveiene. I EU defineres diacetyl 
i følge Expressen.se som ufarlig. 
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Internasjonal kampanje: 
Gjør hele verden til en GMO-fri sone!

fisert mais
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Hva err GMOO?
■ En rose kan krysses med annen rose, 
men ikke med en mus. Med genmani-
pulering kan man overskride den na-
turlige barriere mellom artene. GMO 
er en forkortelse for genetisk modofi-
serte organismer. 

■ Genspleising innebærer et inngrep 
i arvemassen hos en organisme for å 
endre dens egenskaper. Det skjer som 
regel ved å overføre genetisk materi-
ale fra en art til en annen, som gir opp-
hav til en ønsket spesiell egenskap.

■ For eksempel overfører man gener 
fra bakterier til planter, for at plante-
ne skal bli resistente (motstandsdyk-
tige) overfor visse insektangrep.

■ Industrien bruker genteknologien 
til å skape kunstige organismer, som 
er motstandsdyktige overfor visse 
sprøytegifter, sopparter eller virus. 

■ Andre mål kan være at de naturstri-
dige planter kan overleve i et nytt mil-
jø, produsere større utbytte eller få 
nye produksjonsegenskaper.

■ Generelt har genteknologien kon-
sentrert seg om å genspleise plan-
ter for å gjøre dem motstandsdyk-
tige overfor en bestemt sprøytegift. 
Sprøytegiften selges gjerne av det 
samme selskapet som har utviklet 
den konkrete GMO-planten. Det gjel-
der blant annet for selskapet Mon-
santo, som står bak sprøytegiften 
”Round Up”. Monsanto produserer 
samtidig en lang rekke GMOer, som 
for eksempel soyaplanten RR og rap-
sen GT73.

Kilde: Greenpeace.com

Ønsker svær
strenge krav
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Forbrukerrådet mener at norske myndigheter m
svært restriktive med å slippe til bruk av genmod
organismer (GMO) i Norge før det er kartlagt be
ke konsekvenser disse har for helse og miljø. 
 Forbrukerrådet er glad for at regjeringen
Moria-erklæringen varsler at de vil stå fast på d
taket som Norge fikk i EØS-avtalen om at det e
myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte 
ter som kan utsettes, markedsføres og selges 
Norske myndigheter må sette strenge krav til do
tasjon om at genmodifisert mat er minst like try
vanlig mat. 
 Hittil har ingen genmodifiserte produkter b
kjent som matvare eller som ingrediens i matvar
ge. Det er Direktoratet for naturforvaltning (D
som behandler søknader om godkjenning av 
GMO (f.eks. genmodifiserte tomater). Mattilsyne
svarlig for å behandle søknader om annen genmo
mat og ingredienser. 
 Kravene til merking må utvides til også å
te matvarer som kommer fra dyr eller fisk som 
med GMO.

Kilde: forbrukerport

EU-JJA TIL ATOOMKRAFTT:
I de kommende årene vil forskning innen atomkraft få tre 
ganger så mange penger som forskning innen evigvaren-
de energi og energisparing, skriver den danske EU-kritis-
ke avisen Notat.
 Takket være Euratom har atomkraften i løpet av de 
siste 30 årene fått over 450 milliarder kroner i støtte – 
betydelig mer enn noen annen form for energiteknologi. 
Det er heller ingenting som tyder på at denne utviklingen 
ikke kommer til å fortsette. Støtten øker sterkt i ramme-
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DROPPER VANNKONKK TROLL: Den danske 
miljøministeren, Connie Hedegaard, dropper årlige målinger 
av havstrømmer, fordi EU har varslet nye – og dårligere – re-
gler på området. Den danske regjeringen skal være beredt til å 
skrote to internasjonale havkonvensjoner, HELCOM, som om-
fatter Østersjøen, og OSPAR som gjelder for Nordsjøen. Miljø-
ministeren innrømmer at Danmark ikke lenger lever opp til dis-
se avtalene, som krever at havstrømmene skal måles hvert år. 
Grunnen er at EU har bestemt seg for at det er tilstrekkelig å 
utføre slike målinger hvert sjette år. 
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Anti-GMO-demonstrasjon: 
Greenpeaceaksjonister i Polen.

Klar beskjed: – Vi vil ikke 
ha genmodifisert mat!

fi

«Hvis en søknad om tillatelse til å markedsføre et bioteknologisk 
produkt er blitt klassifisert som konfidensielt av ett medlemsland, 
skal det behandles slik også i de øvrige landene i EU.»

November

Til Molde: Ola Borten Moe.

Til Molde: Morten Harper.


