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Er EU Demokratisk?
All MAkT I hVIlkEN sAl



Folkestyre (eller ikke?)
”Den som er villig til å ofre litt frihet for midlertidig trygghet fortjener ingen av delene 
og vil miste begge.”

Slik lyder et velkjent sitat fra Benjamin Franklin, en forkjemper for individets frihet 
og nasjonal sjølråderett. I det moderne Norges historie har vel ingen samfunnsde-
batt satt denne tankegangen på spissen i fullt så stor grad som EU-debatten. Ville 
det være riktig av oss å gi fra oss vår lovgivende suverenitet til Brussel i bytte mot 
et løfte om trygg handels- og næringsvirksomhet med Europa? Ungdom mot EU 
sier Nei, og vi oppfordrer alle til å spørre seg selv: All makt i hvilken sal? 

Med finanspakten som eksempel peker vi på hvordan medlemsstatene i EU møter 
det demokratiske underskuddet gjennom å miste retten til å sette en egendefin-
ert politisk dagsorden. Grunnlovsfesting av økonomisk politikk, udemokratisk 
plassering av teknokratiske statsledere i kriserammede medlemsland og saks-
behandling som går utenfor de folkevalgte organene i unionen; Eksemplene er 
mange og kamelene blir bare hardere å svelge. 

I denne utgaven av Megafon har redaksjonen snudd seg mot EU for å ta et 
nærmere blikk på unionens institusjoner og utvikling. Hvordan har man valgt å 
håndtere Eurokrisa, og har dette gått på bekostning av demokratiet? Før du når 
kosesidene bakerst har vi kanskje sammen funnet ut om det er sant som det blir 
sagt: At EU ville blitt nektet medlemskap i egen union på grunn av demokratisk 
underskudd. 

Simen & Frida
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ble den tatt inn i EU-lovverket med 
Amsterdam-traktaten, og på den måten 
ble vi snikinnmeldt i en av de sentrale 
delene av EU. Dette var udemokratisk 
av flere grunner. Folket hadde for det 
første sagt nei til EU i folkeavstemnin-
gen bare tre år tidligere. For det andre 
var det i liten grad noen offentlig deb-
att om Schengen, og i den grad en slik 
debatt fant sted kom ikke realitetene i 
et Schengen-medlemskap fram. Ikke 

minst var avtalen udemokratisk fordi 
norske styresmakter ga fra seg makten 
til å styre norsk justispolitikk til Brussel, 
uten å bli gitt noen formell mulighet til 
å påvirke lovene som lages der. 

Schengen-avtalen er en såkalt dyna-
misk avtale. Det vil si at den endres og 
videreutvikles etter at den er under-
skrevet. Hvert år må vi akseptere at sta-
dig nye lover og direktiver utformes i 
Brussel, og tas inn i norsk lovverk. Siden 
Norge ble med har Schengen utviklet 
seg til en kompleks avtale som leg-
ger store føringer på norsk justis- og 
grensepolitikk, som innebærer et om-
fattende politi- og overvåkingssamar-
beid med EU, og som ikke minst har 
hatt store negative konsekvenser for 
hvordan Norge behandler asylsøkere 
og flyktninger. 

I motsetning til EØS er ikke Norge gitt 
noen reservasjonsrett i Schengen. Vår 

eneste påvirkningsmulighet er det 
såkalte fellesorganet for   Schengen i 
EU. Her møtes EUs justisministre, rep-
resentanter for kommisjonen og rep-
resentanter for Norge, Island, Liech-
tenstein og Sveits. Landene som ikke 
er EU-medlemmer har tale- og forslag-
srett, men ikke stemmerett. På samme 
måte som vi ”sitter på gangen” når 
EØS-politikk utformes, gjør vi det når 
viktige justispolitiske beslutninger tas i 
fellesorganet for Schengen. 

Det kan selvfølgelig argumenteres for 
at tilstedeværelse og talerett i fellesor-
ganet gir en viss påvirkningsmulighet 
i seg selv. Tilhengere av Schengen 
peker ofte på dette når de konfronteres 
med at Schengen er en udemokratisk 
avtale. Denne usikre og rimelig tilfeld-
ige makten har blitt stadig mindre de 
siste årene. Etter Lisboa-traktaten tas 
beslutninger om Schengen på overnas-
jonalt nivå. Det vil si at de fleste saker 
er ferdig behandlet når de legges fram i 
fellesorganet. Det hjelper heller ikke at 
EU har blitt utvidet til 27 medlemsland 
når norske representanter skal gjøre 
Norges stemme hørt i Brussel. 

Schengen avtalen har forandret Norge 
på flere måter. I sin ytterste konsekvens 
fører Schengen-systemet til at over 
tusen mennesker mister livet langs 
våre felles yttergrenser hvert år. Det er 
da et stort problem at Schengen knapt 
diskuteres i Norge. Gode nei-folk og 
forsvarere av folkestyret må kjenne sin 
besøkstid. Hev debatten, og få oss ut av 
den umenneskelige og udemokratiske 
avtalen Schengen er!
 

Schengen
På tampen av fjoråret var det 15 år siden 
Norge i en høytidelig seremoni i Brus-
sel underskrev avtalen med EU som 
gjorde landet til Schengen-medlem. Ju-
bileet gikk forbi i stillhet, og regjeringen 
gjorde nok rett i å tone ned feiringen. 
Schengen-avtalen fører til enorm men-
neskelig lidelse, og undergraver det nor-
ske folkestyret. På tross av dette er det 
lite debatt om hva vi vil med Schengen-
medlemskapet vårt. 

De fleste av oss forbinder Schengen 
med grensekontroll, og med nedbyg-
gingen av de interne grensene i EU. I de-
batten om Schengen midt på 90-tallet, 
før Norge ble med, var det også dette 
ensidige fokuset som ble kommunisert 
fra norske makthavere. De hevdet at 
Schengen bare var en utvidelse av den 
nordiske passoverenskomsten. Schen-
gen ville aldri bli en del av EU, og hand-
let utelukkende om å gjøre det enklere 
for nordmenn på feire i Europa. Grete 
Faremo, som var justisminister den gan-
gen hevdet fra stortingets talerstol:

“I debatten har enkelte antydet at det 
er mulig at hele Schengen-samarbeidet 
vil inngå som en regulær del av EU-sa-
marbeidet. Teoretisk er det selvfølgelig 
mulig, men det er mildt sagt usannsyn-
lig at dette vil skje i overskuelig fram-
tid.” I etterpåklokskapens lys vet vi at 
Faremo ikke snakket sant. Kort tid etter 
at Norge underskrev Schengen-avtalen 

Landene som ikke er EU-medlemmer 
har tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett.

- En udemokratisk avtale i skyggeland
TEKST: Svein Eldøy
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Stemmerett og valg
Mye av Ungdom mot EUs kritikk av EUs 
system går på formelle rettigheter kon-
tra reelle rettigheter. Det at man har 
formelle institusjoner og maktstruktur-
er som gir en rettighet som påvirkning, 
betyr ikke at påvirkning faktisk er mulig 
eller tilfredsstillende. Et konkret eksem-
pel på dette er valg og stemmerett. All-
menn stemmerett betyr at alle menn og 
kvinner som ansees myndig, uavhengig 
av andre faktorer, har stemmerett iz 
valg. Men hvis det er praktisk vanskelig 
eller umulig for hele befolkningen å 
stemme, har man formell stemmerett 
men ikke reell stemmerett. 
Valgsystemet i EU er svært problema-
tisk. Ved forrige EU-parlamentsvalg var 
oppslutningen 43 %, som i seg selv er 
et sykdomstegn . Det betyr jo at store 
deler av befolkningen ikke har noen 
innflytelse på det eneste folkevalgte 
organet i EU. Den lave valgdeltakelsen 
kan ha mange grunner. Én er at folket 
kan føle at de ikke har noe reell muli-
ghet til å påvirke politikken selv om de 
avgir en stemme. I EU er makta konsen-
trert i Brüssel, og folket er spredt. Det er 
23 offisielle språk i EU, og 27 forskjellige 
stater med forskjellige offentligheter, 
debatter og hensyn. Det har ikke lyktes 
å skape et “felles europeisk prosjekt” i 
den forstand at debatter og diskusjon-
er om helhetlig europeisk politikk blir 
fragmentert og ekskluderende for de 
aller fleste. Dette fører til at folkeviljen 
i enda mindre grad representeres i folk-
evalgte organer, og spiralen fortsetter 
nedover. 

Mangelen på felles arenaer, avstanden 
til Brüssel og det at kun et mindretall 
har sine interesser representert, er 
udemokratisk!

Ansvarliggjøring av politikere og på-
virkningsmulighet
Når EU innlemmet en rekke gamle 
sovjetstater i det europeiske prosjektet, 
fikk man legitimitet i form av at argu-
mentet “EU er en rikmannsklubb” ble 
vanskeligere å bruke. Men hvis man 
ser på hvor mange i forskjellige land 
som stemmer, så ser man at langt færre 
stemmer i fattige land i Øst-Europa enn 
i de tradisjonelle 17 landene som ble 
kritisert for å være rikmannsklubben. El-
ler for å si det en annen måte, den reelle 
demokratiske påvirkningskraften for de 
fattigste EU-landene gjennom stem-
megivning er svært begrenset, mens de 
rike vestlige og nord-vestlige landene 
har en vesentlig høyere valgdeltakelse 
og da også mer innflytelse.

Ansvarliggjøring av politikere er et an-
net moment som er svært viktig for 
demokratiet. Når en stemmer på poli-
tikere forventer en at de skal føre en 
politikk som representerer folkeviljen. 
Det er kjernen i det representative 
demokratiet som vi har i vesten i dag. 
I EU mangler dette leddet helt og hol-
dende. EU-kommisjonen, som består 
av en representant fra hvert av de 27 
medlemslandene, har monopol på 
å foreslå lover i EU og er det organet 
som “iverksetter” lovgivningen (sam-
menlignbart med regjeringen i tradis-
jonelle parlamentariske systemer, slik 
vi har i Norge). Representantene fra 
medlemslandene velges av regjerin-
gene fra de forskjellige landene, og er 
ikke selv demokratisk valgt. Prosessen 

er slik: Først parlamentsvalg i hvert 
medlemsland, så dannelse av regjer-
ing, og så håndplukking av represent-
anten til kommisjonen. Presidenten 
for EU-kommisjonen er heller ikke 
demokratisk valgt. Den “demokratiske 
legitimiteten” til kommisjonsrepresent-
antene består i at kommisjonen skal 
godkjennes av EU-parlamentet. 
Et problem ved EU-parlamentet, er 
selvfølgelig den manglende demok-
ratiske legitimiteten i at kun 43 % av 
EU-borgerne stemmer ved valg. De 
representerer altså interessene til et 
mindretall i befolkningen. Undersøkel-
ser hat vist at hva de individuelle rep-
resentantene (og partiene) stemmer i 
parlamentet ikke i noen grad påvirker 
hvordan de gjør det neste valg. Dette 

betyr at EU-parlamentet ikke er ansvar-
liggjort ovenfor folket i EU, de hverken 
straffes eller belønnes etter politikken 
de fører. Derimot har det blitt vist at 
mange av de som faktisk stemmer, gjør 
det som en protest mot regjeringen i 
det individuelle medlemslandet. 
Det byr også på demokratiske proble-
mer at alle bestemmelser i EU-kommis-
jonen må være enstemmig. Det vil med 
andre ord si at alle representantene har 
vetorett, som gjør at en representant 
kan blokkere noe de 26 andre er for. 
Dette er i utgangspunktet ikke dumt; et 
land skal ikke tvinges til å akseptere en 
politikk de ikke ønsker. Men effekten er 
noe helt annet, nemlig at politikken blir 
utvannet og vag, helt til alle kan si seg 
enige i teksten. Et konkret eksempel 

Udemokratiske EU
TEKST: Vegard Østhagen, Generalsekretær i Ungdom mot EU

Mangelen på  felles arenaer, avstanden til 
Brüssel og det at kun et mindretall har sine 
interesser representert, er udemokratisk!



er Tjenestedirektivet, som var et direk-
tiv som skulle sikre et felles marked for 
tjenester innad i Europa. Når direktivet 
ble foreslått i EU-kommisjonen ble det 
kritisert fordi det ifølge sosialdemokra-
tene ville føre til sosial dumping. Etter 
en omformulering av direktivet sa so-
sialdemokratene seg fornøyd med at de 
kritikkverdige delene var fjernet, mens 
de konservative mente at direktivet i 
realiteten var uforandret. Når direktiver 
blir gjort så vage på grunn av denne 
vetoretten, er det i siste instans opp til 
domstolene å vurdere hva som er riktig 
tolkning. Dette medfører en urovek-
kende maktoverføring til domstolene, 
som fra et maktfordelingsperspektiv er 
svært kritikkverdig. 
Lover vedtas i siste omgang av Un-
ionsrådet (ministerrådet) som består 
av ministere fra de forskjellige 
medlemslandene. Dette organet har 
nøyaktig de samme demokratiske ut-
fordringene som EU-kommisjonen. EU-
parlamentet, det eneste folkevalgte or-
ganet, er altså i realiteten lite annet enn 
et konsulterende organ. 

At de øverste og mektigste organene i 
EU ikke er demokratisk valgt eller ans-
varliggjort ovenfor folket politikken 
deres påvirker, er udemokratisk! 

Lokaldemokrati 
Et annet prinsipp ved demokratiteori 
er at beslutninger skal tas så nært de 
det påvirker som mulig. Beslutnin-
ger som påvirker nærmiljøet skal tas 
av politikere som kjenner nærmiljøet. 
Beslutninger som påvirker hele lan-
det må tas av nasjonale myndigheter. 
I Norge er nærhetsprinsippet sentralt 
i det politiske systemet, som man kan 
se gjennom inndelingen i 19 fylker og 
430 kommuner.  EU har et subsidiaritet-
sprinsipp som sier at beslutninger skal 
tas på så lavt nivå som mulig, men all 
utvikling er til det motsatte og dette er 
en formell rettighet heller enn noe som 
har noen reell påvirkning på politikk, re-
former og beslutninger. 
I teorien skal EU, som et overnasjonalt 
organ, ta overnasjonale beslutninger 
som ikke er mulig å ta på landsbasis. 
Når EU vedtar politikk som påvirker 
hele EU-området, eksempelvis miljø-
politikk, som ikke kan vedtas enkeltvis, 

er det bra. Problemet er at stadig fler 
(og unødvendig mange) beslutninger 
tas sentralt i EU, i de overnasjonale og 
udemokratiske organene. EU-parla-
mentet har gjennom flere reformer 
fått mer makt for å prøve å gi EU mer 
demokratisk legitimitet, men heller enn 
makt på vegne av de andre organene 
har denne makten kommet fra par-
lamentene i medlemslandene, som 
representerer en markant svekkelse av 
lokaldemokratiet.
EØS-avtalen som Norge i dag har med 
EU, som ble dekt grundig i forrige ut-
gave av Megafon (Megafon 1/2012, 
EØS og alternativene), representerer 
den største trusselen mot norsk lokal-
demokrati i nyere tid. Norge vedtar lov-
er som kommer direkte fra EU, og disse 
vedtakene påvirker kommunesektoren 
i svært stor grad. Omtrent 3 av 4 norske 
lover er i dag endret på ett eller annet 
vis av rettsakter vi har innført gjen-
nom EØS-avtalen, og det er vanskelig 
å finne vedtak i norske kommuner som 
ikke påvirkes på en eller annen måte av 
regelverket vi har innført, men ikke hatt 
noe egen demokratisk kontroll over. 

Lobbyisme
Lobbyisme er kanskje den siste spik-
eren i kista for argumentet om EU som 
et demokratisk prosjekt. Lobbyisme el-
ler lobbyvirksomhet kan defineres som 
systematisk og målrettet påvirkning for 
å oppfylle egne målsettinger ovenfor 
politiske beslutningstakere. Det gjøres 
gjennom fulltidsansatte hvis eneste op-
pgave er å påvirke politikere. Det anslås 
at det er mellom 15 000 og 30 000 lob-
byister i Brüssel, og det sier seg selv at 
de med god råd har råd til å ansette 
flere enn de med dårlig råd. Dette be-
tyr at aktører indirekte kan kjøpe seg 
innflytelse i politikken som føres, som 
er direkte udemokratisk. Politikk skal 
bestemmes på vegne av folket, og i 
deres interesser. Ikke etter interessene 
til de som har råd til å betale for det. 
For å summere opp; ingen av organene 
som vedtar politikk i EU er tilstrekkelig 

demokratisk forankret, og folket i EU ser 
ikke sammenheng i politikken som føres 
og føler ikke at de har påvirkningsmuli-
gheter. Poltikken fører derimot til mas-
sive demonstrasjoner, og i dag bruker 
EU den økonomiske og sosiale krisa til 
å presse gjennom en politikk som ikke 
er ønsket. Resultatet ser man i landene 
som har valg: I Frankrike fikk høyreek-
streme Jean-Marie Le Pen omtrent 20 
% av stemmene i presidentvalget, og 
sittende president Nicolas Sarkozy ble 
kastet av velgerne. I Hellas gikk partiene 
som støtter opp om krisepolitikken fra 
EU fra 77 % til 30 %, og det nynazis-
tiske partiet Gyllent Daggry fikk 8 % av 
stemmene.  
Dersom Norge skulle blitt EU-medlem 
i dag ville vi formelt hatt mellom 11 
og 14 av de 754 setene i parlamentet. 
Formelt sett er dette en fjert i havet, 
og vår reelle innflytelse vil være enda 
mindre på grunn av de udemokratiske 
strukturene som gjennomsyrer EU-
systemet. I bytte mot dette vil alle de 
delene av norsk politikk og samfunnsliv 
som ikke er del av samarbeidet flyttes 
ut av hendene til norske folkevalgte. Vi 
ville mistet den selvstendige stemma vi 
har i internasjonale forhandlinger, og 
blitt en del av EUs store tunge. 
EU er ikke et demokrati, og Norge som 
et demokratisk land kan ikke på noen 
måte rettferdiggjøre medlemskap. Å si 
at vi må inn for å påvirke er som å si at et 
plankton må inn i hvalen for å få den til 
å slutte å spise plankton. Hvalens natur 
kan ikke endres av en kritisk røst blant 
tusenvis av stille stemmer, når det ikke 
finnes reelle påvirkningsmuligheter for 
planktonet. 

Ordforklaring: Maktfordeling – et prin-
sipp som sier at makten i samfunnet skal 
fordeles mellom uavhengige instanser i 
samfunnet som kan kontrollere hveran-
dre, for å forhindre korrupsjon. Lovgiv-
ende makt skal ligge i et folkevalgt stort-
ing, utøvende makt skal ligge hos en 
regjering og dømmende makt skal ligge 
hos domstolene. 
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EU har utviklet seg mye, fra et kull- og stålfellesskap på 50-tallet til den omfattende økonomiske og politiske unionen slik vi kjenner 
den. Likeså har også institusjonene endret seg og gitt unionen en helt annen karakter enn den vi sa nei til 1994. De siste store en-
dringene i det europeiske statsbyggingsprosjektet kom i desember 2009 ved implementeringen av Lisboatraktaten, hvor unionens 
institusjonelle rammeverk ble traktatfestet. Ved denne endringen får EU og deres institusjoner stadig flere føderale trekk, selv det er 
et godt stykke igjen til føderalstaten.

TEKST: Pål Trautmann Olerud

Lisboatraktaten, i likhet med alle andre 
grunnlover, slå fast hva som skal være de 
grunnleggende institusjonene i statsap-
paratet. EU skal i følge den bestå av sju 
slike institusjoner: Europaparlamentet, 
(Minister)Rådet, Det europeiske råd, 
EU-kommisjonen, EU-domstolen, Den 
europeiske sentralbanken, og Den euro-
peiske revisjonsretten. For oss er det de 
seks første som er mest interessante et-
ter som det er disse som sier noe om den 
statsformen EU er i ferd med å utvikle 
seg mot.

Europaparlamentet består 754 repre-
sentanter (kalt MEP ) som velges hvert 
femte år med hvert enkelt medlemsland 
som valgkrets, Malta har færrest rep-
resentanter med 6, Tyskland flest med 
96, og dette er traktatfestet som mini-
mums og maksimumsrepresentasjon. I 
motsetning til Stortinget, hvor vi har en 
Hordalandsbenk, en Opplandsbenk el-
ler en Telemarksbenk, representerer ikke 
valgte MEP’ere valgkretsen sin, altså lan-
det de er fra, men gjennom partitilknyt-
ningen i hjemlandet sitter de for et av de 
sju europartiene, eller som uavhengig. 
Siden det ble opprettet som et rådgiv-
ende organ tilbake i 1952 har det fått 
en sterkere posisjon og mer innflytelse: 
EUs budsjett må nå i helhet godkjennes 
av Parlamentet, mens det tidligere kun 
hadde lov til å be om endringer, og da 
bare innenfor enkelte budsjettposter. 

Parlamentet skal også stemme over 
forslaget til ny president av Kommis-
jonen. De demokratiske ulempene er at 
Parlamentet ikke kan kaste noen i Kom-
misjonen ved et mistillitsforslag, da må 
mistillitsforslaget gå på Kommisjonen 
som helhet. Ettersom presidenten av 
Kommisjonen alltid kommer fra det 
største europartiet er det ytterst vans-
kelig å få igjennom et slikt mistillitsfor-
slag. Å felle en regjering for å bli kvitt en 
statsråd er tross alt et dramatisk skritt 
ettersom hele administrasjonen dermed 
må skiftes ut. En annen vesentlig for-
skjell mellom Stortinget og Europapar-
lamentet er at sistnevnte ikke har lov til 
å fremme lovforslag; et hvert lovforslag 
må ha utgangspunkt i Kommisjonen 
gjennom det som heter initiativretten. 
Parlamentet kan be om endringer eller 
gå sammen med Rådet og be Kommis-
jonen om å vurdere et lovforslag. Kom-
misjonen er ikke forpliktet til å følge opp 
en slik anmodning. Med andre ord: de 
eneste direkte folkevalgte for 500 mil-
lioner borgere har ikke lov til å fremme 
lovforslag.

(Minister)Rådet, deler i følge Lisboatrak-
taten sammen med Europaparlamentet 
den ”lovgivende” funksjonen i unionen. 
Rådet er det høyeste beslutningsor-
ganet mellom toppmøtene og hvert 
land har en stemmevekt som blir gitt av 
landets innbyggertall. I forbindelse med 

innføringen av Lisboatraktaten fikk de 
store landene større makt i Rådet på be-
kostning av de små. Rådet består av 27 
ministre, en fra hvert land, men hvilken 
minister som møter avhenger av hvilken 
sak som står på dagsorden. F.eks. møtes 
landbruksministrene når EUs felles land-
brukspolitikk er oppe til behandling, 
mens det er justisministrene som møter 
når det er justispolitikk på agendaen. 
Rådet ledes av et formannskap som går 
på rundgang mellom landene. I 2012 er 
det Danmark som har hatt formannska-
pet i første halvdel av året, og Kypros 
som skal overta i andre halvdel.

Det europeiske råd (toppmøtene) 
består av stats- og regjeringssjefene i 
EUs medlemsland. Rådet var frem til Lis-
boatraktaten ble innført formelt sett ikke 
en EU-institusjon, men et uformelt møte 
av regjeringssjefer fra medlemslandene 
som møttes sporadisk når det var behov 
for det. Etter traktaten har dette blitt for-
malisert. Rådet skal først og fremst være 
de som definerer EUs politiske retning, 
og skal møtes to ganger i halvåret, det 
vil si fire ganger i året. Rådsmøtene skal 
bestå av, foruten regjeringssjefene fra 
medlemslandene også de nyopprettede 
postene som presidenten av Rådet og 
Høyrepresentanten for utenriks- og sik-
kerhetsanliggender, samt presidenten 
av Kommisjonen. Rådet ledes av en 
president, hvis fremste oppgave er å 

1 Member of European Parliament (Medlem av Europaparlamentet



sikre konsensus – enstemmighet – i sak-
ene som drøftes på møtene og som skal 
vedtas. Denne presidenten, for tiden 
Herman van Rompuy, blir gjennom 
denne posten unionens ansikt utad, en 
slags EU-president, om du vil. 

Kommisjonen kan sammenliknes med 
ei hvilken som helst regjering i verden, 
den har en leder, hver utgiftspost på 
budsjettet har en ansvarshavende, en 
kommisær med hvert sitt direktorat, el-
ler departement om du vil; og sammen 
skal disse sørge for den daglige driften 
av EU. Selv om Kommisjonen ikke utgår 
fra et flertall i parlamentet eller avhenger 
av flertallet der, er det Parlamentet som 
etter hvert valg velger hvem som skal 
lede Kommisjonen. Presidenten av Kom-
misjonen, i dag José Manuel Barroso, 
skal først og fremst legge føringene for 
politikken, være EUs eksterne represen-
tasjon, lede Kommisjonen og rapportere 
arbeidet til Parlamentet, ikke ulikt det 
en statsminister foretar seg.  Visepresi-
denten av Kommisjonen er også høyrep-
resentant for utenriks- og sikkerhetsan-
liggender, baronesse Cathrine Ashton, 
mens de resterende medlemmene 
fungerer som ansvarshavende for hvert 
sitt felt, slik som statsrådene i Stolten-
berg-regjeringa. Frem til 2014 vil hvert 
medlemsland ha sin kommisær. Det vil 
si at i ytterligere to år vil de nasjonale 
parlamentene utnevne hvem som skal 
være deres mann eller kvinne i Kom-
misjonen, Lisboatraktaten endrer dette. 
I 2014 reduseres medlemstallet i kom-
misjonen fra 27 til 18, og fra da av vil 
bare 2/3-deler av medlemslandene være 
representert til enhver tid på roterende 
basis; samtidig endres rutinene for opp-
nevning av kommisærer. Medlemsland 
vil om to år bare kunne foreslå hvem de 
vil ha i Kommisjonen, hvem som til slutt 
blir medlemmer avgjøres av presidenten 
av Kommisjonen samt et kvalifisert fler-
tall av regjeringssjefene.  

EU-domstolen vil fortsette som før, 
med en dommer fra hvert medlemsland, 
og har samme funksjon som Høyes-
terett. Domstolen skal sørge for at 
medlemslandene følger reglene EU har 
vedtatt, se til at EU følger egne regler 
og dømme i tilfeller det er tvil om trak-
tatene. Det viktige å merke seg er at 
EU-rett har forrang over nasjonal rett, 
og at hver nye dom i denne domstolen 

setter presedens for framtidige liknende 
tilfeller. Domstolen vil med den nye fi-
nanspakten få rett til å gi medlemsland 
bøter på inntil 0,1 prosent av brutto nas-
jonalprodukt dersom budsjettene ikke 
er i balanse eller i overskudd.

Den europeiske sentralbanken ble 
anlagt i 1999, men er traktatmessig sett 
ny. Det var først ved implementerin-
gen av Lisboatraktaten at dette ble et 
offisielt EU-organ. Hovedoppgaven til 
banken er å opprettholde lav inflasjon 
og prisstabilitet, i tillegg til å definere 
den økonomiske retningen til Euroso-
na. Traktatmessig sett er sentralbanken 
uavhengig, og medlemmer av EU er 
forpliktet til å respektere dette. På en an-
nen side er de samme medlemslandene 
forpliktet til å akseptere bankens mon-
etære politikk. Her oppstår at interes-
sant fenomen: Sentralbanken skal ved-
likeholde økonomien for hele Eurosona, 
men, på det nasjonale nivået, har den 
ikke noe ansvar, hvilket betyr at sentral-
banken legger føringer de folkevalgte i 
medlemslandene ikke har mulighet til å 
påvirke, men må ta konsekvensene av. 
Dette snevrer inn det økonomiske han-
dlingsrommet til medlemslandene. 

Det nye EU – føderalisering
Ser vi på de tre institusjonene som tar 
seg av den politiske styringen vil vi se 
det er et fungerende politisk system 
med klare likhetstrekk ved det vi finner 
i Tyskland og USA. Borgerne er repre-
sentert i Parlamentet, som blir et un-
derhus, tilsvarende Representantenes 
hus i Kongressen og Bundestagen i Ty-
skland, medlemsstatene er representert 
i overhuset, Rådet, lik det amerikanske 
senatet eller tyske Bundesrat, hvor i 
det amerikanske tilfellet hver delstat er 
representert med to senatorer, og det 
tyske hvor delstatene får mellom tre 
og seks representanter etter befolkn-
ingsstørrelse. Kommisjonen på sin side 
representerer EU, på samme måte som 
regjeringen her hjemme representerer 
staten. I begge tilfeller skal det styres et 
forvaltningssystem, ikke representeres 
et land eller fylke, slik at det er naturlig 
at vi først og fremst forbinder Barroso 
med EU, og ikke som tidligere portugi-
sisk statsminister. Ulikt andre europeiske 
parlamentariske system er disse tre in-
stitusjonene uavhengige av hverandre: 
Parlamentet velges for seg, presidenten 

av Kommisjonen godkjennes av Parla-
mentet, men velges ikke ut fra det og 
overhuset velges separat gjennom val-
gene på nasjonalt nivå. To unntak finnes: 
Statsoverhodet (presidenten av Rådet) 
er en del av disse organene, samtidig 
som regjeringssjefen og utenriksansvar-
lige også tar plass i det europeiske rådet. 
Dette gir EU-byråkratiet og toppmøtene 
stor makt på bekostning av borgerne, 
ved at institusjonene for både de lange 
linjene og dag til dag styringen ikke er 
direkte valgt, og traktaten det styres 
etter ikke har sitt mandat fra borgerne 
(med unntak av Irland). 

Lisboatraktaten har siden 2009 gitt EU et 
statsoverhode, en ”statsminister” og en 
”utenriksminister”. Ser en stort på det er 
dette de tre postene et hvert lands sty-
resett inneholder. En fjerde og siste slik 
post kan være under oppseiling i form 
av en ”finansminister”.  The Economist 
skriver så sent som 26. mai i år at prob-
lemet med krisa i Eurosona ikke er stør-
relsen på gjelda, men hvor fragmentert 
denne er og understreker at Tysklands 
finansminister, Wolfgang Schäuble er 
av dem som ser for seg den europeiske 
monetære unionen (EMU) er det første 
skrittet mot et føderalt Europa. Den eu-
ropeiske sentralbanken ble som nevnt 
formelt sett en del av EU i 2009. Siden 
da har den og Kommisjonen fått en sta-
dig sterkere rolle i løsningen av krisen, 
godt hjulpet av Merkozy-duoen Angela 
Merkel og Nicolas Sarkozy som gjennom 
EuroPlus-pakten og den europeiske fi-
nanspakten har lagt grunnlaget for å 
bringe økonomien inn under kontroll av 
Kommisjonen. Skulle de to nevnte pak-
tene bli gjennomført er det derfor ikke 
umulig at én kommisær får ansvaret for 
koordineringen av eurosona, og dermed 
bli EUs finansminister. De føderale trek-
kene er dermed blitt veldig tydelige.

Fortsatt er EU en konføderasjon: EU-
rett står riktig nok over nasjonal rett, 
men EU kan ikke uten videre overkjøre 
medlemslandene utover det traktatene 
gir rom for og en kan fortsatt melde seg 
ut av EU. Derimot ligger initiativretten i 
EU-systemet, borgerne er fraværende i 
beslutningsprosessene, og med et kon-
sensusstyrt Råd hvor de sentrale per-
sonene kommer fra EU-systemet bikker 
tyngden stadig mer i mellomfolkelig 
disfavør.  
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From frankfurt
Frankfurt Am Main, byen hvor BNP pr. 
innbygger er høyest i Europa og fotbal-
larenaer kalles opp etter storbanker. 
Dette er hjemmet til ECB (European Na-
tional Bank), Deutsche bank og Frank-
furt-børsen.  Det var også her en massiv 
demonstrasjon over tre dager mot troi-
kaen med 35 000 deltagere fant sted.

TEKST: Martin Giset, 2. nesteleder i Attac

Må det fascister til for å velte 
demokratiet?

Det første jeg ble vitne til når jeg gikk 
av toget i Frankfurt var et femtitalls 
demonstranter som var låst inne av en 
ugjennomtrengelig mur av opprørs-
politi. De som ikke holdt plakater med 
slagord mot troikaen, hadde hendene 
i været for å symbolisere at de hadde 
fredelige hensikter.  Politioppbudet på 
5000 mann var ikke et resultat av for 
mye tran, men av at tysk høyesterett 
noen dager før hadde erklært at to av 
de tre demonstrasjonsdagene, fylt med 
møter, kinooppsettninger, aksjoner osv. 
var ulovlige. Når forsamlinger på over ti 
personer, herunder også markeringen 
av den internasjonale dagen mot ho-
mofobi og demonstrasjonen mot for-
budet mot demonstrasjonene blir for-
budt, bryter man med en tradisjon der 
folket har rett til å si tydelig ifra når vi 
ikke blir hørt gjennom formelle kanaler.

Parallelt med at forsamlings- og ytrings-
friheten ble slått ned på i Frankfurt med 
politibatong, forsøkes det samme i Spa-
nia med dommerklubba. Et lovforslag 

er på trappene som skal gjøre initia-
tivtakere til demonstrasjoner, gjennom 
sosiale medier eller på annet vis, økon-
omisk ansvarlige for eventuelle skader 
eller ødeleggelser under demonstras-
jonene. Og det er ikke akkurat som 
om spanjolene ikke har god grunn til 
å demonstrere, med en ungdomsledi-
ghet opp mot 50% og politikere som 
kappes om å kutte i offentlige budsjet-
ter for å unngå å havne under ad-
ministrasjon av IMF eller 
EU. 

Når jeg får en telefon fra 
min reisekompanjong Ole 
som er på vei inn i en av poli-
tiets mange kassebiler etter å 
ha spasert fredelig fra en fre-
delig markering til en annen, 
slår det meg at det skal mindre 
til enn skinheads på stortinget 
for at demokratiet svekkes. En 
finanskrise, og folkevalgte som 
velger å høre på de 17 styrem-
edlemmene i toppetasje på Eu-
rotower framfor 35000 demon-
stranter i gatene, holder lenge. 

Foregangslandet Romania?

I et fagforeningshus omringet av poli-
tikassebiler har Die Linke satt sammen 
en paneldebatt om krisa etter en lang 
dag med demonstrasjoner og med pol-
itiets megafonstøy i ørene. Represent-
anter fra Spania, Portugal, Frankrike 
og Storbritannia fortalte om hvordan 
kutt i velferdsstaten og lønninger tæret 
på folks tiltro til det politiske systemet. 
Dimitru Fornea fra Romania sier han har 
sett dette før i sitt eget hjemland: “Ro-
mania ble brukt som testbane av IMF og 
EU for reformene. Det talerne før meg 
forteller om, er akkurat det 
samme vi sloss 

Parallelt med at forsamlings- og ytrings-
friheten ble slått ned på i Frankfurt med 
politibatong, forsøkes det samme i Spania 
med dommerklubba.

with love



MEGAFON | 9

m o t 
i Romania for 

noen år siden. Til og med retorikken 
er lik.”

Grunnen til at land som Spania i det 
lengste forsøker å holde disse institus-
jonene (IMF, ECB, EU) fra livet er ikke 
bare at de fører en skadelig kuttpolitikk, 
men også fordi de ikke står ansvarlig 
ovenfor noen velgerskare. De er styrt 
av teknokrater eller av prinsippet “den 
som har mest penger får flest stem-
mer” (IMF). Politikken EU og IMF presser 
gjennom er ikke nøytral, men sterkt 
farget av hvilke land som sitter med 
lederposisjon. Finanspakten er Angela 
Merkels hjertebarn og IMF har USA som 
desidert største innskyter. Krisen har 
gitt institusjonene økt makt over folk-
evalgte regjeringer og slik svekket det 
demokratiet som fortsatt er å finne i de 
nasjonale parlamentene. Det er ikke 
uten grunn at demonstrasjonstoget 
gikk til den europeiske sentralbanken 
og ikke EU-parlamentet i Brussel eller 
Bundetstag i Berlin.

På Blockupy Frankfurts eneste lovlige 
demonstrasjonstog marsjerte tituse-
nvis av sosialister, occopy-bevegelse, 
fagforeningsfolk, anarkister, kommu-
nister, osv. fra hele Europa med et hun-
dretall forskjellige budskap. I havet av 
hjemmesnekra bannere var også tuse-

ner av håndplakater som krevde et 
nei til EUs fiskalpakt. Fiskalpakten er 
det fremste symbolet for maktover-
føringen fra den folkets represent-
anter til den økonomiske eliten og 
teknokratiet. Som det står på nett-
sidene til Attac Tyskland: “Fiskalpa-
kten begrenser parlamentets viktig-
ste rettighet: Retten til å bestemme 
sitt eget budsjett. Fastsettelsen av 
budsjettet er sentralt da beslut-
ningen over inntekten (hvem 
betaler hvor mye i skatt) og ut-
giftene (hva bruker vi, og hva 
bruker vi ikke penger) preger 
samfunnet inngående.”

Finanspakten gir kommis-
jonen muligheten til å fork-
aste budsjett framlagt av 
nasjonale regjeringer hvis 

de ikke er fornøyd med budsjettmålene. 
Oppskriften finanspakten forespeiler 
deltagerlandene for å nå disse målene 
(økt privatisering, mindre regulering 
av arbeidsmarkedet og mindre stat) gir 
den økonomiske eliten som står ans-
varlig ovenfor aksjonærene og ikke vel-
gerne, større spillerom til å bestemme 
hvordan samfunnet skal se ut. Videre 
tegner finanspakten opp redusert 
velferdsstat som foretrukket middel 
mot gjeldskrise framfor sterkere pro-
gressiv skattelegging. Dette er politiske 

spørsmål som fram til nå er blitt avgjort 
av fargen parlamentet har etter hvert 
valg. Men når fiskalpakten er imple-
mentert i lovverket er alternativene vel-
geren sitter med igjen en politiker som 
velvillig gjennomfører privatisering og 
kutt i velferdsstaten - eller en som gjør 
det samme motvillig. 

Econ100 > demokrati

I Frankrike har sosialistenes president-
kandidat Francois Hollande fremmet 
ønsket om at finanspakten ikke kun 
skal handle om kutt, men også om vek-

sttiltak. Dette har lenge vært et krav fra 
sosiale bevegelser og fagbevegelser i 
Europa som sammen med nobelpris-
vinnende økonomer som Paul Krug-
man mener at kuttpakkene ikke bare 
er dårlig sosial politikk, men også dår-
lig økonomisk politikk. Men den folk-
evalgte Hollande er blitt satt til rette 
av den tyske sentralbanksjefen Jens 
Weidmann (tidligere rådgiver i IMF), 
som mener han bør holde seg unne fi-
nanspakten. Hollande trenger ikke ikke 
å føle seg alene når det kommer til å 
bli skuslet bort av økonomer som sier 
de vet bedre. Mulighetene for en gresk 
folkeavstemning over euroen skapte 
kaos i finansmarkedene. I forbindelse 
med den irske folkeavstemningen 
ble det irske folket fortalt at “there is 
no alternative”, avhengig av penger 
fra EU som de er. Og i Italia styrer den 
partiløse og tidligere Goldmann Sachs 
rådgiveren Mario Monti. Samtidig som 
Europas stolte demokratiske tradisjon 
svekkes, skrev professor ved Norges 
handelshøyskole Rögnvaldur Hannes-
son kronikken “Folkeavstemning er en 
risikosport”.  Økonomer vet bedre enn 
folket, med andre ord. Men når man 
legger underskriften fra 1000 økono-
mer som støtter finansskatt på bordet, 
er det ikke gitt at man innfører det.  At 
man deler ut klippekort til maktens 
korridorer til alle med en doktorgrad i 

økonomi, er arrogant. Når man i tillegg 
kun velger å høre på økonomer av en 
viss politisk overbevisning, er det farlig.

Etter den internasjonale marsjen mot 
troikaen setter vi oss ned i parken foran 
den europeiske sentralbanken. Gjen-
nom å bomme en sigarett kommer jeg 
i prat med en tilreisende demonstrant 
fra Berlin. Jeg spør om hun tror slike 
demonstrasjoner har noen påvirkning-
skraft: “Nei, overhode ikke. Dette er bare 
for oss, for morro.” Men hva skal vi gjøre 
for å få de med makta til å høre på oss? 
“Har ingen anelse.”

Folkeavstemning 
er en risikosport



Velkommen til sommerleir!

Ungdom mot EU arrangerer sommerleir på Lunde leirsted i Akershus 5.-8. juli,

og du er hjertelig velkommen! Det blir fire dager med heftig politikk,

nervepirrende konkurranser og mange nye venner! På programmet er det

paneldebatt om EU og miljø, rebusløp, nattkino, bading, foredrag om utdanning,

matfordeling, kommunalpolitikk, forskning, sosial krise og mye mer!

Vi koser oss, dette er den beste sommerferien noensinne!

Påmelding
Du melder deg på ved å gå inn på hjemmesiden vår www.umeu.no

og fyller ut søknadsskjemaet. Det koster 250,- for medlemmer, og 300,-

for ikke-medlemmer. Til gjengjeld dekker vi alt du har av reiseutgifte

og betaler for god mat og hyggelig leirsted. Lunde leirsted har plass

til 75 stk, så her gjelder det  å være tidlig ute!

Vi gleder oss til å treffe deg i sommer!

For mer informasjon, send mail til angelica@umeu.no 
eller ring 22 17 33 40. Du kan i tillegg følge oss og
finne sommerleirarrangementet på Facebook ved å 
søke på “Ungdom mot EU”.

www.umeu.no
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Dyp URO fOR EU-pAkkE

Fire arabiske stater har innledet samtaler med 
EU om et svært omfattende frihandelssamarbeid. 
Avtalene er pakket inn i fine ord, men kan inneholde 
mange fallgruver for folkene i Nord-Afrika, særlig 
saharawiene fra okkuperte Vest-Sahara. 

Lær deg uttrykket først som sist: ’Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement’ (DCFTA). Planene er helt i oppstarten, 
og er knapt nevnt i europeiske medier. Det er et nytt avtalev-
erk som nå skal selges inn overfor regjeringene i Egypt, Tuni-
sia, Jordan og Marokko.

Europakommisjonen presenterer offentlig pakken som en 
”belønning” for hvordan de fire landene har møtt den arabiske 
våren. At planene startet lenge før den arabiske våren, mens 
Tunisia og Egypt fortsatt var diktaturer, nevnes ikke. Det er hit-
til lite kjent hva det er tenkt at avtalene til slutt skal inneholde.

Gjennom DCTFA-samarbeidet, dersom det blir en realitet, 
vil assosiasjonslandene bli tettere integrert med EUs indre 
marked. De får større muligheter for å eksportere sine varer 
til EU, og for å få økte europeiske investeringer. Til gjengjeld 
vil EUs medlemsstater få bedre innpass på markedet i samar-
beidslandene. Det høres i utgangspunktet uproblematisk ut, 
men det er en lang rekke dilemmaer rundt det en vet om den 
lite omtalte prosessen så langt. 

42 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Nord-Afrika og Midtøsten 
uttrykte overfor Europakommisjonen sin bekymring for avta-

leplanene i februar i år. ”EU fortset-
ter å tvinge fram en handels- og in-
vesteringsagenda som har vist seg å 
være i strid med utviklingsbehovene 
for dets partnerland”, skrev organ-
isasjonene om DCFTA-planene. De 

påpeker at handelssamarbeidets hovedagenda er å legge til 
rette for de europeiske næringsinteressene, og at de arabiske 
folkenes politiske og økonomiske utvikling vil trues. De appel-
lerer til åpenhet rundt forhandlingene, og deltakelse fra sivil-
samfunnet i de fire statene. 

TEKST: Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara 
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EUs avtaleplaner med fire arabiske 
land vekker bekymring:

Utviklingen er svært alvorlig, ettersom det vil bidra til 
å øke EUs handelssamarbeid ikke bare med Marokko, 
men også med okkuperte Vest-Sahara



VEsT-sAhARA-kOMplIkAsjONER
Et tilbakevendende problem, og som 
det blir stadig mer debatt om i EU, er 
hvordan unionen forholder seg til sitt 
naboland i sørvest, Marokko. På grunn 
av okkupasjonen av Vest-Sahara, er 
Marokko det eneste landet i Afrika som 
ikke er med i Den afrikanske union. Lik-
evel har Marokko seilt opp som en av de 
næreste partnerne til EU, og unionens 
største bistandsmottaker. 

Problemet er imidlertid at EUs bistands- 
og handelssamarbeid med Marokko 
ikke definerer at Vest-Sahara skal ek-
skluderes fra samarbeidet. Dermed in-
tegreres svært kontroversielt næringsliv 
i det ressursrike og okkuperte Vest-Sa-
hara stadig tettere inn i Marokkos – og 
EUs – økonomi. Næringslivet i disse 
områdene – som norske regjeringer har 
advart mot – medfører svært alvorlige 
politiske konsekvenser, ved å støtte opp 
under Marokkos grunnløse suveren-
itetskrav over Vest-Sahara. Mens EFTA-
stater og USA sørger for å ekskludere 
Vest-Sahara fra sitt handelssamarbeid 
med Marokko, strekker EU seg langt for 
å ignorere at Vest-Sahara i det hele tatt 
eksisterer. 

“Utviklingen er svært alvorlig, ettersom 
det vil bidra til å øke EUs handelssamar-
beid ikke bare med Marokko, men også 
med okkuperte Vest-Sahara”, uttaler 
Sara Eyckmans i den internasjonale 
Vest-Sahara-organisasjonen Western 
Sahara Resource Watch. 

”Det er en risiko for at det åpnes for 
store muligheter for at europeiske 
selskaper – alt fra banker til jordbruks-
selskaper – kan operere ulovlig i de ok-
kuperte områdene. Hittil ser det ikke 
ut til at en eneste rettslig betenkning 
har blitt gjort i de innledende DCFTA-
planene. Ettersom det saharawiske folk 
åpenbart vil være uenige i en slik avtale, 
kommer den til å være folkerettsstridig 
fra dag én”, advarer Eyckmans. 
FNs og Europaparlamentets jurister 

har definert at naturressursaktiviteter 
i Vest-Sahara vil være folkerettsstridig 
dersom saharawiene ikke tas med på 
råd. Marokkos krav på Vest-Sahara er 
avvist av den internasjonale domstolen 
i Haag. 

Europakommisjonen har siden januar i 
år testet ut Marokkos vilje til å gå videre 
med forhandlinger rundt de tematiske 
områdene som en DCFTA vil innebære. 

Innholdet i kommisjonens mandat er 
ennå ikke blitt gjort kjent, men de er 
forventet å inneholde liberalisering av 
tjenester og jordbruks-, og fiskeriprod-
ukter, i tillegg til investeringsbeskyt-
telse og åpning for anbudstilbud fra eu-
ropeiske selskaper. Avhengig av disse 
første sonderingene, er det forventet at 
formelle forhandlinger vil starte andre 
halvdel av 2012. 
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* Støttekomiteen for Vest-Sahara er en norsk medlemsor-ganisasjon som forsvarer saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet.

* Støttekomiteen har arbeidet med problematikk rundt Vest-Sahara i EU-systemet i en årrekke, og innkasserte sin største politiske seier i desember 2011, da Europaparla-mentet nedstemte en folkerettsstridig fiskeriavtale i de ok-kuperte områdene. Dette var den første handelsavtalen Eu-ropaparlamentet har stanset, som Støttekomiteen hadde arbeidet mot i seks år. 

* Støttekomiteen har ikke et standpunkt i spørsmålet om Norges eventuelle medlemskap i EU.

* Les mer om organisasjonen på www.vest-sahara.no, og om kampanjen mot EU-fisket på www.fishelsewhere.eu  



“The people who are in favour 
of the Treaty, are not in favour of 
the Treaty on its merits, but are in 
favour of the Treaty because they 
fear what is to happen if it be re-
jected. That is not the will of the 
people, that is the fear of the peo-
ple.” - Liam Mellowes TD, 1922

Liam Mellows, an Irish Socialist Repub-
lican, was actually speaking of the An-
glo Irish Treaty that partitioned Ireland 
into two sectarian pro-imperialist states 
both controlled by London but in differ-
ent ways.

Mellows, correctly, saw the Treaty in 
1921 as dividing the people of Ireland, 
dividing the struggle for socialism and 
establishing reactionary states detri-
mental to the freedom and aspirations 
of the Irish people. He fought on the 
anti-treaty side of the Civil War and was 
captured and hung by the Irish Free 
State in 1922.

This treaty was famously negotiated 
and signed by Michael Collins, a gue-
rilla leader in the War of Independence, 

under the threat of terrible and imme-
diate war by the British State against 
the Irish people. Hardly, a fair choice or 
balanced atmosphere by which to de-
cide on its merits as President De Valera 
said during the debate ‘therefore what 
happened was that over there a threat 
of immediate force upon our people was 
made. I believe that that document was 
signed under duress’.

In January 1922 the nationalist elected 
representatives met and voted in fa-
vour of the Treaty by 64 votes to 57. The 
Treaty came into force later that year 
and the newly formed Free State allied 
with the British to violently oppress and 
murder the anti-treaty opposition so-
cialist and republican forces.

Mellows perceptive quote was com-
menting on the 64 to 57 vote of which 
he was one of the No side. He under-
stood that many of the delegates did 
not vote for the Treaty they voted 
against terrible and immediate war, 
they voted out of fear.

The reason I mention the above is that 
the Fiscal Compact, or Austerity Treaty 
as it is commonly known, was also im-
posed on the people of Ireland under 
threat of terrible and immediate bank-
ruptcy – the withdrawing of funding EU 

and ECB and supposed isolation from 
the money markets, sovereign and pri-
vate.

Yes, about 50% of eligible voters vot-
ed and about 60% of them voted yes. 
Meaning 50% didn’t vote at all and 40% 
of those that did voted no. But what 
was the major factor in convincing 
people to vote yes? Fear. Fear of what 
would happen if we voted No. Fear of 
loss of funding for the State. Fear of be-
ing thrown out of the euro or the EU 
itself. Fear of the German reaction to it 
and fear of an increasingly aggressive 
German state.

The State and all of the Yes bodies re-
peatedly asserted the position that Ire-
land would have no access to funding 
if we voted No and moved the debate 
away from the actually austerity treaty 
and the failure of austerity and to a de-
bate based on fear, the proposed inabil-
ity to fund key services if we don’t con-
tinue do as we are told by the Germans.
Add to fear the usual lies put out by the 
Yes side like voting yes was voting for 
investment and jobs and this is where 
the Yes vote came from. The same slo-
gans used to support the Lisbon Treaty 
and where are those Lisbon jobs?

The reality is this treaty could not be 
further from an investment centered 
job creating strategy. It is in fact the 
opposite. The imposed fiscal austerity 
regime will lead to losses of jobs in the 
public sector and will reduce spending 
by ordinary people reducing domestic 
demand which will lead to more job 
losses in the retail sector. 

sO, why DID 40% VOTE NO? 
This treaty transfer even more power 
away from democratically elected 
institutions in Ireland to unelected 
technocrats in the EU. It lets the EU 
set our budgetary parameters and 
attached to the European Stability 
Mechanism, the permanent bailout 
fund, prioritizes the bad debt accu-
mulated by banks ahead of the needs 
of the people. The restrictions set on 
national accounts means that if the 
cost of borrowing were to go up then 

TEKST: Gareth Murphy, Gen. Sec. i Connolly Youth 
Movement, Ireland
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the State would have to find the funds 
from within its parameters rather than 
be able to borrow to protect vital ser-
vices.

What little independence and sover-
eignty that was gained for part of the 
island at the start of the last century 
has pretty much been given away at 
the start of this century.

People also voted No because the 
EU’s strategy is not in the interests of 
working people. Their strategy to get 
the euro out of crisis is to put the in-
terests of the people that created the 
debt above everything else. All debts 
will be paid to bondholders. No bond-
holder will loose. In their heads they 
are trying to regain the confidence 
of global money lenders by ensur-
ing that they are all paid back their 
money. But in doing this they are 
bankrupting people and states across 
Europe. Ireland, Greece, Italy, Spain, 
Portugal, Cyprus and many more will 
follow.

Their strategy is nothing more than a 
massive transfer of wealth from work-
ing people to big banks and money 
lenders. It is daylight robbery.

In opposition to this madness were a 
spread of left wing parties from the 
Communist Party to Sinn Fein and a 
number of Trotskyite parties and of 
course the Peoples Movement. But 
for the first time 4 trade unions came 
together and opposed the treaty, 
representing over 100,000 workers 
in Ireland. This is a welcome develop-
ment and had broadened the strug-
gle against austerity and the struggle 
for socialism. 

So, while the referendum has passed 
the struggle continues to build a dem-
ocratic and free Ireland where people 
can, without fear, decide on the ques-
tions of the day. Unfortunately with 
the EU dominating this increasingly 
means the needs of people are com-
ing into clash with the interests of the 
EU.

Rogalandsbertene vet hvor linja går mellom koselige sammenkomster 
og seriøse møter!

Den nyinnsatte lederen for Stavan-
ger Ungdom mot EU, Benedicte Hal-
vorsen, forteller at hun og hennes 
lokallag ønsker å sette EU og infor-
masjon om EØS-avtalen på dagsor-
den: «Det er veldig viktig at mannen 
i gata får tak i så mye som mulig 
av informasjon om avtalen og un-
ionen som så sterkt preger våre liv 
i hverdagen». Videre sier hun at EU-
motstanden blant de unge i byen er 
stor og at hun vil jobbe for å øke den 
gjennom å arrangere åpne møter, 
workshops, innledninger, panelde-
batter, demonstrasjoner og å få ak-
tuelle leserinnlegg på trykk i byens 
større aviser. Det er veldig viktig for 
henne å få inn nye aktive medlem-
mer og skape et godt samhold in-
nad i organisasjonen, fordi et godt 
miljø alltid er en viktig faktor når det 
kommer til å verve flere flinke folk til 

kampen mot norsk EU-medlemskap! 

«I Stavanger skal vi få i gang et skik-
kelig aktivt lokallag og begynne å ha 
regelmessige møter, forhåpentligvis 
annenhver uke, da det er viktig at 
man ikke glemmer at EU-debatten 
ikke er vunnet enda. Disse møtene 
vil være spennende og varierte, in-
formerende og koselige. Vi skal også 
ut i gatene og skape blest om EØS 
og Schengen, og som alltid knuse 
Europeisk Ungdom i debatter!»

Foruten dette skal lokallaget ha 
en vervekonkurranse hvor en kan 
vinne en flott premie, og hun håper 
at dette skal øke innsatsviljen og 
intensiteten i verveprosessen. Og 
selvfølgelig skal Stavanger prøve å 
stille med rekordmange deltakere til 
årets sommerleir!

Ville vesten!

TEKST: Eirik Andre Nærland
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pÅ hVIlkEN MÅTE MENER DU EU ER 
DEMOkRATIsk?
Ingen svar.

pÅ hVIlkEN MÅTE MENER DU EU ER 
UDEMOkRATIsk?
EU er udemokratisk. Avgjørelser blir 
tatt langt unna fra de det angår. Vi har 
smakt på hvor udemokratisk EU kan bli 
gjennom alle EØS-direktivene.
 
EU oppfører seg mer som en superstat, 
med en egen domstol og regjering. 
Dette er en trussel mot selvråderetten 
til alle EUs medlemsland som er mindre 
enn de tre store: Tyskland, Frankrike og 
Storbritannia.
 
I tillegg er EU organisert på en veldig 
udemokratisk måte. EU-kommisjonen 
har monopol på å foreslå nye lover 
og det er byråkrater som tar de fleste 
avgjørelsene. EU-parlamentet er det 
eneste demokratisk valgte organet, 

men har lite mulighet til å gjøre noe. 
Avgjørelser som angår folk blir ikke 
tatt av folkevalgte eller folk selv. Det er 
udemokratisk.
 
EU har grunnlovfesta markedsliber-
alisme som politisk retning. Det beg-
renser muligheten for folkevalgte for 
å endre politisk kurs, de risikerer til og 
med å bli dømt av EF-domstolen! EU 
bestemmer rett og slett hvordan eth-
vert land skal styres. Det er udemok-
ratisk.

ER DET MUlIG Å sAMMENlIkNE ET 
DEMOkRATI I EN NAsjONAlsTAT MED 
DEMOkRATIET I EN OVERNAsjONAl 
UNION sOM EU?
Ja, vi kan sammenligne det. Da vil vi fort 
se at avgjørelser må bli tatt nærmere 
folk.
Hvis Norge blir medlem av EU får vi 
stemmerett i EUs organer. Men den 
makten Norge vil få, vil bli minimal. Det 
betyr at avgjørelser som blir tatt vil ikke 
nødvendigvis bli tatt av folk vi velger. 
EU vil ta avgjørelser uten at folk det går 
utover kan påvirke de avgjørelsene.
 
For at et folkestyre skal fungere 
må avgjørelser bli tatt så nærme 
folk som mulig. En overnasjonal 
union fungerer derfor ikke demok-
ratisk.

hVORDAN sER DU fOR DEG DEN fREM-
TIDGE UTVIklINGA AV DEMOkRATIET I 
EU?
Utviklinga av demokratiet i EU går i feil 

retning. Det er krise i Europa. Den kri-
sa viser EUs udemokratiske ansikt. De 
presser mer markedsliberalisme på land 
som er i krise. I Hellas har EU stilt krav 
om kutt i offentlig tilbud, minstelønn 
og lignende. Disse kravene ble tvunget 
gjennom mot befolkningas vilje.

ER DET sAkER sOM lEGITIM-
ERER fRAVÆR AV DEMOkRATI (Eks. 
ØkONOMIsk VEksT, RETTIGhETER TIl 
MINORITETER, BEVARING AV ØkOlO-
GIsk MANGfOlD, REDUsERING AV 
CO2-UTslIpp, ETC.)?
Fravær av demokrati kan ikke legi-
timeres. Det er viktig å tilrette legge 
et demokrati slik at hensynet til mi-
noriteter, miljø og lignende blir ivare-
tatt. For å ta være på de hensynene er 
ikke svaret avvik fra demokrati, men 
mer demokrati.

Seher Aydar
Leder av Rød Ungdom
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DUELLEN

LEDERS HJØRNELEDERS HJØRNE

Sveinung Rotevatn
Leder i Unge Venstre

MARTE GUsTAD IVERsEN, Leder i Ungdom mot EU

Ordet demokrati er gresk og sammensatt av demos, som betyr folk, og kratein, 
som betyr å styre. Det er en styreform der styringsautoriteten springer ut av 

folket. Nettopp ønsket om et levende folkestyre over hele landet er den soleklart 
viktigste grunnen til at det norske folk har stemt nei til EU ved to anledninger. For gjen-

nom EU-medlemskap flyttes makt fra lokale og nasjonale folkevalgte til en overnasjonal 
elite som ikke nødvendigvis har fått sin styringsautoritet fra folket, som ikke vet hvilke ut-

fordringer som finnes i hvert enkelt medlemsland og lokalsamfunn, og som det er vanskelig 
å stille til ansvar for sine politiske handlinger. Det er en grunnleggende svakhet ved EU. Med Lis-

boatraktaten, og ikke minst i forbindelse med eurokrisa, har det demokratiske underskuddet i EU bare 
økt. Men for å sitere Dagens Næringsliv: «EU er ikke blitt slik, men født slik». Luxembourgs statsminister 

og leder for finansministrene i eurogruppen Jean-Claude Juncker er kanskje den som best har beskrevet 
mangelen på demokrati i EU-systemet: «Vi beslutter noe, lar det ligge og slenge og venter og ser hva som skjer. 

Hvis ingen begynner å bråke – folk flest vet jo ikke vet hva som er blitt besluttet – så fortsetter vi skritt for skritt, inntil 
det er umulig å snu». 

Kilde: Sitatene er hentet fra artikkelen På innsiden: Konjakkmetoden som sto på trykk i Dagens Næringsliv 1.10.2011 
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2234946.ece

pÅ hVIlkEN MÅTE MENER DU EU ER 
DEMOkRATIsk? 
EU er demokratisk gjennom at dei 
utøvande og lovgjevande organa i 
unionen; Rådet, Europaparlamentet 
og Kommisjonen, alle er direkte el-
ler indirekte valde av folket i dei ulike 
medlemslanda. EU er kort oppsummert 
verdas mest demokratiske internasjon-
ale organisasjon. Ingen andre internas-
jonale organisasjonar har lovgjevande 
forsamlingar som er direkte valde, 
og ingen har større openheit eller 
rettstryggleik enn EU.

pÅ hVIlkEN MÅTE MENER DU EU ER 
UDEMOkRATIsk? 
EU har definitivt eit stort demokrati-
seringspotensiale. Oppslutnaden kring 
Europaparlamentsvala er synkjande, og 
kommisjonsmedlemmane blir i praksis 
peika ut av dei nasjonale regjeringane. 
Eg meiner Europaparlamentet si rolle 
må styrkast, at ein bør innføre ei grad av 
europeiske vallister, og at parlamentet 
si rolle i utpeikinga av kommisjonen 
bør styrkast.

ER DET MUlIG Å sAMMENlIkNE ET 
DEMOkRATI I EN NAsjONAlsTAT MED 
DEMOkRATIET I EN OVERNAsjONAl 
UNION sOM EU?
Ja, det er det sjølvsagt. Men det er også 
store ulikskapar - slik det er skilnad på 
styringa av ein norsk kommune og 
styringa av Noreg. Demokratiet i 
EU er kanskje best samanlikn-
bart med demokratiet i 
føderalstatar som USA, 
Canada og Tyskland.  

hVORDAN sER DU fOR DEG DEN fREM-
TIDIGE UTVIklINGA AV DEMOkRATIET 
I EU?
Eg håpar den vil gå langs dei linjene 
eg skisserte tidlegare. Vi har sett ei 
utvikling der det nasjonale spelar ei 
mindre rolle, og ein ser kimen til pan-
europeiske partisamanslutningar. 
Lisboa-traktaten styrka etter mitt syn 
demokratiet i EU betrakteleg. Den gav 
større makt og legitimitet til Europapar-
lamentet, den innførte konseptet med 
borgarinitiativ, og den gav nasjonale 
parlament ei større rolle i lovgjeving-
sprosessen i Europa. Det tykkjer eg er 
positivt, og eg håpar utviklinga held 
fram langs same spor. 

ER DET sAkER sOM lEGITIMERER 
fRAVÆR AV DEMOkRATI?
Ingen saker legitimerer fråver av 
demokrati. Men “demokrati” er 
heller ikkje ein gitt storleik. Det 
er ting ein kan kritisere ved 
det europeiske demokra-
tiet - og det er ting 
ein kan kritisere 
ved det norske 
d e m o k r a -
tiet. Som 

liberalar jobbar eg alltid for meir 
openheit og meir demokrati, 
det vere seg i Noreg eller i 
Europa.
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Hvilke EU-land skal avholde parlamentsvalg i løpet 

av sommeren (1. juni – 31. august)?

I hvilket land spises det mest is pr. innbygger i 

Europa?

Hvilket EU-land selger verdens største kommersielle 

iskrem?

Hvilken film førte til at mange amerikanere holdt 

seg unna stranda i 1975? 

Hvilke nordmenn vant to etapper hver i fjorårets 

utgave av Tour de France?

Før årets OL, hvor mange ganger har London vært 

vertsby for sommerlekene?

Hvilket år var “The summer of løøøøøve”?

Hvem skrev “Syndere i sommersol” i 1927 for å bli 

skjelt ut av syv prekestoler på samme søndag?

Når begynner sommertiden?

Hvor er det beste stedet å være 5.-8. juli?
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5 gode grunnertil å legge ned demokratiet
● • Siden 2009 har det ikke vært lov

å bygge minareter i Sveits
● • Sverigedemokratene

● • Sutring over at NRK solgte VM-rettigheter

for å finansiere Eurovision.
●• Kommentarfeltet på db.no

● • At 16-åringer kan være med å
bestemme landets framtid

Dataspill

for å unngå solstikk og 

morderflått!

Om du trodde at Jonas og Martin skal bruke sommeren 

på å bade, jobbe og kose oss på musikkfestivaler tok du 

sørgelig feil. Vi har i flere år forsøkt å knekke den sosiale 

sommerkoden, men nå har vi har gitt opp. 

18 | MEGAFON

KLEMZ

For den venneløse: Sims 1

For den pengeløse: Backpacker 2

For den smakløse: Postal

For den tiltaksløse: Kabal

For den deprimerte (som vil bli glad):

Monkey Island 3

For den glade (som vil bli deprimert):

Monkey Island 4

(Win 95 kompatibel)

Kozeside-redaksjonen er tilbake for nok et nummer av Megafon, på tross 

av grafikernes smålige forsøk på å sensurere oss. I forrige utgave hadde vi 

nemlig jobbet i dagesvis for å bringe de virkelig sjokkerende faktaene om 

Europautredningen på bordet. De kom ikke med.

Vi mistenker derfor at Frida og Simen står i ledtog med Paal Frisvold for å 

skjule baksiden av utredningen.

Vi nekter å la oss kneble, og vil derfor ikke bare gi dere fakta om Euro-

pautredningen, vi vil gi dere to sider med hardtslående avsløringer om 

demokratiet, dataspill, filmer og Internettet.

5 gode grunner

til å ha demokrati

● • Det er forbudt å gå fjelltur naken i Sveits

● • Vi slipper å snakke svensk - med 99,95% 

støtte fra folket

● • 1972: 1-0

● • 1994: 2-0

● • At 16-åringer kan være med å

bestemme landets framtid

& sOMMERfERIE!



5 FILMER
om slemme diktatorer og 
en om snille “demokrater”

The Last King of Scotland (2006)

Historien om det aller kjipeste rasshølet som var å finne på en sjefsstol i 

Sentral-Afrika på 70-tallet. Det sier ikke så rent lite. Og det er noe vår mann 

Idi Amin Dada Oumee, sett gjennom en uskyldig skotsk lege sine øyne, får 

vist i all sin herlighet. Utover de mer konvensjonelle diktatornykkene (stjele 

fra ditt eget folk, drepe politiske motstandere, forby valg etc.) var “hans ek-

sellense livstidspresident, feltmarskalk Al Hadji Doktor Idi Amin, VC, SDO, MC, 

herre over alle dyrene på jorda og fiskene i havet, erobrer av det Britiske rike 

i Afrika generelt og Uganda spesielt” beryktet for kreativ tortur og kannibal-

isme. Jeg kommer aldri til å kalle Forest Whitaker, som har gleden av å spille 

gla’ Idi, for “en goslig bamse” igjen. 

The Ides of March (2011)

Vi skal være helt ærlige og innrømme at vi bare 

så denne filmen fordi verdens mest sexy person, 

George Clooney, innehar en av hovedrollene. 

Vår helt (Clooney, duh) er i hard kamp i den 

demokratiske nominasjonskampen. Han har 

ansatt en av de beste kampanjesjefene (verdens 

nest mest sexy person, Ryan Gosling) i gamet, 

og som assistent har han en ung og lovende 

kampanjesekretær, som tross sin unge alder er 

en dreven politiker. Filmen gir seerne et krasjkurs 

i skittkampanjer, og er derfor en film man må 

se dersom man tenker å stille til valg i USA. På 

tross av dette er filmen alt i alt veldig kjedelig, og 

hadde det ikke vært for Vår Mann Clooney kunne 

vi ikke anbefalt den her. 
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The Great Dictator (1940)
Hitler er dum, ass. Jeg mener skikkelig, skikkelig 

dust. Slem, stormannsgal og forfengelig er han også. 

Fysjameg, han der må vi få slutt på. Føkk Adolf Hitler! 

Dette er vist gjennom gode 125 minutter.  Og selv 

om Megafons kozeside-redaksjon i og for seg er enig 

i budskapet, er filmen i svart/hvitt og jævlig kjedelig. 

Som (noe aldrende) representanter for ironigener-

asjonen synes vi heller ikke noe om den moraliser-

ende talen på slutten. Fysjom! Gi oss CGI-animasjon, 

epilepsianfall og moralsk forfall! 
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1984 (1956)
Filmen basert på boka som under kampen om DLD fikk nytt in-nhold. I George Orwells dystopi finnes det hverken smarttelefoner eller internett-trafikk å spore. Derimot flasher vår diktator, Storebror, stadig opp på fjernsynsskjermen installert i hvert eneste rom. Her er alle skyldige, og alle angivere. Spesielt skummel er en liten kid som kommer på døra til hovedpersonen med en plastikkgønner og en fanatisme som kun 12-åringer kan hoste opp. Filmen får pluss for gjennomgående lystig pianomusikk, en kvinnelig hovedrolle som får Nina Skåtøy i Gymnaslærer Pedersen til å framstå veik, og konseptet “Ministry of love”. Megafons filmredaksjon er skuffet over at filmen, som i sin helhet ligger på Youtube, kun har 933 visninger.

Pulgasari (1985)

At Kim Jong-Il var tidenes diktator er ubestridelig. 

Hva man derimot kan diskutere er hans begavelse 

som regissør. Nå skal det nevnes at han bare var as-

sisterende regissør, hovedmannen bak Pulgasari er 

nemlig sørkoreanske Shin Sang-ok, som ble kidnap-

pet fire år tidligere

for å lage filmer for regimet. Pulgasari handler om et 

monster som blir skapt for å kjempe folkets kamp, 

men det blir dessverre korrumpert av grådighet 

og kapitalisme. Det stemmer, Kim Jong-Il har laget 

Nord-Koreas versjon av Godzilla! Filmen varer bare 

i 7 minutter og ble gitt ut i 1998, etter at en japansk 

journalist fikk smuglet den ut av Nord-Korea. Vi kan 

bare håpe at Kim Jong-Un vil følge opp den nord-

koreanske filmindustrien. 



Ja, jeg vil verve en venn! (Skriv navnet på den du vil verve nedenfor)
Mitt navn er
Ja, jeg vil ha mer informasjon om Ungdom mot EU

Ja, jeg vil melde meg inn i Ungdom mot EU

Ungdom mot EU
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0090 OSLO
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Ungdom mot EU
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0184 OSLO
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POSTNR / STED:
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Ungdom mot EU søker skolekontakter!Ungdom mot EU har en skolekontaktordning som går ut på at elever ved 
ungdomsskoler eller videregående skoler kan melde seg som skolekontakt, 
og da få tilsendt materiale som plakater, løpesedler, buttons o.l. for å dis-
tribuere på skolen sin. Til gjengjeld får skolekontakter gratis sommerleir, 
og en gratis t-skjorte fra Ungdom mot EU. 

Hvis du vil ha mer informasjon om ordningen eller har spørsmål,
ta kontakt med oss på umeu@umeu.no

VårkonferanseAngelica

Gi vår medlemssekretær 
annet å gjøre enn å vente påsommerværet,betal kontingenten din i dag!

Send SMS “umeu betal 50” til 1938. 

Velkommen til sommerleir!

Ungdom mot EU arrangerer sommerleir på Lunde leirsted i Akershus 5.-8. juli og

du er hjertelig velkommen! Det blir fire dager med heftig politikk, nervepirrende

konkurranser og mange nye venner! På programmet er det paneldebatt om EU

og miljø, rebusløp, nattkino, bading, foredrag om utdanning, matfordeling,

kommunalpolitikk, forskning, sosial krise og mye mer!

www.umeu.no


