
Rødt Akershus vil avgi følgende svar på høringsrunden om NOU 2012:2 «Utenfor og innenfor»: 

Mandatet.  

Mandatet gjengitt på side 26 i NOU 2012:2 gir ikke rom for en vurdering av utviklingen i EU, kun utviklingen 

som en konsekvens av EØS-avtalen.  Utredningen mangler derfor en analyse av EU. En slik analyse er 

nødvendig for å vurdere en avtale med EU. Det er helt vanlig ved all inngåelse av avtaler at en har en klar 

oppfatning om avtalepartneren.  

Mandatet har ikke gitt rom for å vurdere alternativer til EØS. Det er absolutt en svakhet.  

Vurdering av EU. 

På s. 84 finner vi likevel noe om EUs utvikling den siste tiden: «Den pågående eurokrisen utgjør et spesielt 

tidspunkt for Utvalget å evaluere Norges forhold til EU. EU og EUs medlemsstater er midt oppe i det mange 

ser som den største krisen på svært lenge for EU – og noen ser dette som en eksistensiell krise – en krise som 

man ennå ikke vet hvordan vil slå ut for EU-samarbeidet. Det kan føre økt integrasjon (i likhet med det vi har 

sett i forbindelse med mange tidligere kriser) eller til et større tilbakeslag i integrasjonen (det har vi få andre 

eksempler på). Utfallet er usikkert. Eurokrisen og krisen i statsfinansene i mange av EUs medlemsstater har så 

langt formelt sett ikke hatt noen formell eller direkte innvirkning på den norske tilknytningsformen eller 

Norges avtaler med EU. Den har ikke krevd noen institusjonelle endringer og Norge er også utenfor euroen. 

Krisen vil derimot ventelig kunne ha stor betydning økonomisk og politisk. En del av de tiltakene som er 

innført i EU for å styrke kontrollen med finanssektoren er også EØS-relevante.» 

Dette er det nærmeste en kommer en helhetlig vurdering av EU selv om omtalen kun tar for seg de siste års 

krise. 

I juni 2000 vedtok regjeringssjefene i EU at EU innen 2010 skulle bli «det mest dynamiske og og det mest 

konkurransedyktige området i verden». Slik har det ikke blitt. Tvert imot har den økonomiske politikken 

bidratt til å føre EU ned i en dyp krise. 

Det er mye som taler for at den innstramingspolitikken de fører for å komme ut av krisen, vil bidra til en 

dypere og mer langvarig krise. Fattigdom og sosial uro ser vi nå som konsekvenser av denne politikken. Om 

dette resulterer i en sosial omvelting i retning mer demokrati og en mer demokratisk økonomi eller til 

regjeringer med mindre demokrati og en overnasjonal styring, er pr. i dag høyst usikkert. Uansett er slike 

vurderinger helt på sin plass når Norges forhold til EU skal vurderes.  

Vurdering av EØS. 

Av andre (Dag Seierstad, Nei til EU, Hallvard Bakke m.a.) er det dokumentert at flere av konklusjonene i 

Europarapporten ikke er forskningsbasert. Det gjelder bl.a. vurderingen av EØS sin innvirkning på norsk 

økonomi. Rapporten undervurderer også de negative konsekvensene for norsk arbeidslovgivning og den 

sosiale og fysiske sikkerheten til arbeidere i Norge.  

Konklusjon 

Det er vårt håp at den påfølgende stortingsmeldingen til  NOU 2012.2 tar med en vurdering av EUs 

økonomiske politikk og økonomiske system og at alternativer til et utvidet EØS eller EU-medlemskap blir tatt 

med i meldingen. 

For styret i Rødt Akershus,   

Siri Iversen (leder)       Gerhard Prøsch (kasserer) 


