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NOU 2:2012 Europautredningen – Høringsuttalelse. 

Vi viser til den framlagte utredning og vil kommentere de forhold utredningen inneholder når 

det gjelder den avhengighet som påstås at avtalen viser for Norges forhold til EU og de 

forsøksvis påviste avgjørende fordeler Norge har hatt av avtalen. 

Vi finner behandlingen av frihandelsavtalen fra 1972 i utredningen merkelig. Det var en 

avtale som sikret Norge tollfrihet for de fleste varer. Det ble allerede i 1992 innrømmet av 

regjeringen at EØS-avtalen ikke innebar nye lettelser i forhold til 1972-avtalen. 

Det må nesten være tillatt å benytte uttrykket komisk når det i utredningen henvises til at vår 

økonomiske situasjon i dag skyldes EU. Det blir ikke mindre komisk når en ser på den 

utvikling som er skjedd i EU – dagens prekære situasjon - og for vanlige mennesker den 

tragedie hverdagen innebærer. Og det er vel også av utredningens flertall registrert Norges 

vilje til økonomisk å bistå. Det kan kanskje være saklig grunnlag for å spørre om ikke EU – 

med den uttrykte influens på vår økonomi – burde ha benyttet noe av denne økonomiske 

kompetanse til å sørge for at den situasjon Europa har i dag burde vært unngått. 

Vårt stabile arbeidsliv er en del av vår totale velferdsmodell. Den har fungert godt og 

konstruktivt i hele vår etterkrigstid og har faktisk i den senere tid fremstått som en modell 

som flere av EU-landene har sett på som et mulig forbilde for eget arbeidsliv. Et talende 

eksempel på dette er den skremselspropaganda i 1972 om tap av hundretusen arbeidsplasser 

dersom medlemskap ikke ble resultatet i folkeavstemningen. 

Ikke mindre komisk blir det når også likestillingsaspektet bringes frem. Vi kan vel uten noen 

form for selvros, vise til at Norge på dette området har gått i bresjen på mange områder. Noe 

som også har skapt positiv oppmerksomhet  – men også  til og med negativ kritikk – ute i 

Europa. 

Vårt forhold til EU har vært det viktigste politiske spørsmål i vår tid. Det har skapt 

omfattende debatter og også motsetninger. Det norske folk har to ganger sagt Nei til et 

medlemskap. I dag er et slikt medlemskap helt uaktuelt. Det er forstemmende å se at 

Europautredningen legger opp til en utvidelse av EØS-avtalen som nærmer seg medlemskap. 

En EØS-avtale som i dag, i stadig sterkere grad, opptar folk. Skal denne avtalen kunne 

behandles i det norske samfunn på en legitim måte, fordrer det et annet saklig grunnlag enn 

det utredningen inneholder. 

  

I denne debatt vil det være nødvendig for tilliten til vurderingene og konklusjonene at de 

reelle alternativer til EØS-avtalen som foreligger, blir en selvfølgelig del av debatten. Noe 

annet vil være brudd på de vanlige regler i vårt demokrati.  
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