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Förord

EG-konsekvensutredningarna: subsidiaritet Dir. 1993:20 tillsattes under
våren 1993 för analysera de demokratiska och politiska konsekvensernaatt
för Sverige olika former deltagande i den europeiska integrationen.av av
Som kunskapsunderlag för arbetet beställde utredningen antalett expert-

Vidare arrangerade utredningen den 12 oktober offent-1993uppsatser. en
lig hearing rörande Sveriges situation utanför utifrånEG/EU, de aspekter
utredningen hade beakta.att

Dessa och de inlägg vid hearingen i skriftlig formuppsatser som
kommit utredningen tillhanda publiceras i denna bilaga till utredningens
betänkande. Med hänsyn till Sten Johanssons underlag för sitt inläggatt
till hearingen blev jämförelsevis omfattande och det har bedömtsatt vara

allmänt intresse bidraget redovisas i dess helhet har utredningen valtattav
redaktionellt placera det tillsammans med beställdadeatt expertuppsats-

ema.
innehållFörfattarna själva för och bedömningar. Av betänkandetsvarar

framgår hur utredningen har sig materialet.använt av

Stockholm i januari 1994

Olof Ruin
Ordförande
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Subsidiaritetsprincipen:1 dess
bakgrund och innebörd

EklundLars F.

Subsidiaritetsprincipens1.1 idehistoriska rötter

Trots subsidiaritetsprincipen lanserades för första gången påveni Piusatt
XI:s socialencyklika Quadragesimo Anno 1931 finns det fog för hävdaatt

dess idehistoriska sträcker sig väsentligt längre tillbakarötter i tiden,att
nämligen till den medeltida högskolastikens kristet och aristote-syntes av
liskt tänkande. Under högmedeltiden genomgick det kristna västerlandets
kontakter med den arabiska kulturkretsen väsentlig breddning och för-en

återupptäcktedjupning. Härigenom den skolastiska filosofin Aristoteles
filosofiska verk vilka, med undantag för logiken, långunder tid varit prak-

oåtkomliga.tiskt Studiet Aristotelses och dennes arabiska kom-taget av
såsom Averroes och Avicenna kom medföramentatorer t.ex. att genom-

gripande förändringar filosofins universi-utveckling vid de europeiskaav
teten.

I mellan aristoteliskt och kristet tänkande, vilka detsyntesen av senare
åtminstone sedan Augustinus huvudsakligen präglats Platons filosofi,av
spelades framträdande roller Albertus Magnus och dennes lärjungeav
Thomas BådaAquino. tillhörde Ordo Praedicatorum ellerav
Dominikanerorden, främsta uppgift kan förkun-sägasexternavars vara
nelse och intellektuellt försvar den kristna Av denna anledningtron.av
kom dominikanerna, efter skäligen initialt motstånd frånstarktett mera
patristiskt orienterade kretsar, dominera verksamheten dåtidensvidatt

framträdande lärosäten.mest
För subsidiaritetstänkandets vidkommande det främst Thomasär av

Aquinos bearbetning Aristoteles påverk ontologins och den politiskaav
filosofins område beståendehaft betydelse. I Aristoteles verksom om po-
litiken, l.l-2, denne såsomhur människan "socialt djur"resonerar om -

politikon bygger samhället "nedifrån och uppåt" mänattzoon genom-
och kvinnor bildar hushåll och familjer, familjer bildar bygemenskaper
vilka sedan samlats i politisk gemenskap polisstörre stadssta-en - -

AristotelesI filosofi detta inte bara eller förstai hand sche-ärten. ens en
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historiskt händelseförlopp,matisk beskrivning beskrivningutanettav en
nivåerna"lägre" i samhället bildarsamhällets ontologiska struktur. Deav

Så långt skiljer sig inte Aristotelesde "högre" inte och St.tvärtom.-
positioner, därefter framträder skillnaderna tydligt.Thomas Imen

stårframställning det uppenbart stadsstaten i fokusAristoteles är att som
samhälleliga livets och kärna. Enskilda, familjer och andra "lägredet nav

nivåer" såsomdenna unika helhet, och varande tillfördelar avses som
ocksåvilken det samhälleliga livets eller ho-denna helhet, gränsses som

På punkter intar Thomas Aquino diametralt annorlundarisont. dessa av en
så delskorthet kan uttryckas denne de högreposition i att attmenarsom

nivåerna de och dels stadsstatenstill för lägre inte tvärtom,är att-
för sig samhällslivet eller den poli-inte relevantär gränsgränser en vare

till denna del, vilka i utsträckningtiska filosofin. Argumenten ärstor av
två perspektiv:kan samlas under begrepp ellernaturrättslig karaktär, per-

universalism.sonalism och
så begreppetpersonalism sentida skapelse:Begreppet är en person.

förflutet i romersk teatertermino-har tämligen dunkeltOrdet ettperson
skådespelarna använde för gestaltadet betecknade de maskerlogi, där att
filosofisk och teologisk fackterm fickkaraktärer. Sin betydelseolika som

århundradena användes pedagogisktdå de första kristnadet det under som
Treenighetenför bena och formulera innebörden ihjälpmedel att ut tre-
ocksågudomliga började användasmed Detnatur. ompersoner samma

avbild. mitten förstaskapad till Dei", Guds Imänniskan "Imago av-
Severinus Boethius, i Liberårtusendet definierade filosofen Manliuse.Kr.

individuell substsonduabus naturis, III, "ende et en person sompersona
frånva-förståndshandikapp finnsfaktiskt rationellär utan attrent --

någotavsaknad borde finnasrationalitet privation,är somen en avron av
frånvaron rationalitet inte privation älgenälgdär. Hos ärt.ex. av enen -

till sin rationell varelse.inteär naturen
Då mänskliga har enligt thomismenvarje människa har natursamma

dåoch dennamänniskor, ontologiskt och inherent, värdealla samma
existerar i individue-mänskliga givetvis inte "svävar fritt" baranatur utan

varje enskild människarad form hos konkreta mänskliga har ettpersoner
oersättlig. Observera skillnaden mellanunikt värde, dvs. outbytbar ochär

haroch personlighet. Stina honbegreppen Att ärperson en person ge-
personlighet- denmed alla mänskliga varelser, hennesmensamt men

då honindividuella karaktär hon utvecklar realiserar sig som person -
har existera i enlighet med sinfinns bara hos Stina. Denna rätt attperson

något hon inte existera. Hon kanmänskliga kansättannatnatur -
kränker människas rättigheter be-inte gris Man närnatur.anta manen en

på naturligahandlar svin. människans henneshenne Det ärett natursom
på nå-egentliga grundas -inte "naturen" irättigheter och den naturrätten

påheller människan i fiktivt "naturtill-bemärkelse, ettgon annan
innehåll traditionstånd". Människans naturliga rättigheters skulle i denna
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kunna uttryckas just de villkor måste uppfyllda försom attsom vara
människan skall kunna leva i enlighet med sin dvs just män-natur, som
niska viktigEn följd detta alla människorärsom person. attav- -

subjekt förär naturliga frånrättigheter livets början till desspersoner -
naturliga slut, vidare kvalifikationer. Alla i förhållandeutan till den
mänskliga accidentella egenskaper hudfärg, ålder,naturen själsförmö--
genheter alltså liksom hennesär personlighet irrelevantaetc. data för hen-

naturrättsligt subjekt. Förenklat uttryckt enligtstatus ärnes naturrät-som
handling moraliskt ond den medvetet åsyftar/medför någotten en om on-

tologiskt privation hos den den riktar sigont en emot,person mora--
liskt åsyftar/medförgod den något ontologiskt s.k. perfek-gottom en-
tion. I Summa Theologiae, II.I, elaborerar så St. Thomas med hjälp av
Aristotelisk ontologi den äldre naturrättstolkning fanns hos t.ex.som
stoiker Zenon och Seneca, Paulus refererar till i Romarbrevetsom som
och Augustinus utvecklar och uttrycker med platonsk terminologi isom
De libero arbitrio.

Aquinaten betonar särskilt den mänskliga rationalitet då hanpersonens
definierar den naturliga lagen det mänskliga förnuftets participierandesom
i den Eviga lagen, oberoende Uppenbarelse och Bibel. Dess grundprin-av
cip människans förmåga ont.1är särskilja ontologiskt ochatt gott

Detta, betydelse för subsidiaritetstänkandetsär förutsätt-storsom av
ningar, understryks i St. Thomas Summa gentiles, 111.113, där hancontra
påpekar såsommänniskan till sin rationell och friatt in-naturen -
stinktstyrd eller eljest i sina beslut deterrninerad såvarelse sinsäga äratt

härskare. följd detta,I och vad alla männis-egen sagtsav som ovan om
kors följer enligt thomismen ingen människanatur, attsamma naturenav

överordnad någonär All politisk makt det uttrycksär, iannan. som
Summa Theologiae, vikarierande eller ställföreträdande till sin karaktär.
Observera denna vikarierande karaktär hos den politiskaatt makten här
uppfattas kontinuum, och inte i de upplysningstidaettsom som sam-
hällskontraktsteorierna och definitivt överlämnande be-ett momentant av
fogenheter och därur följande prerogativ såsuveräna för den upprättade
statsmakten. Mer detta längre fram. följdEn St. Thomas synsätt ärom av
också allas uppnått tillräcklig mognad naturliga deltaga irättsom att po-
litiken och de offentliga angelägenheterna.

En viktig aspekt den thomistiska naturrättsuppfattningen ärannan av
medvetenheten den mänskliga sociala dvs socialom natur, attpersonens
interaktion och sociala relationer något nödvändigt och karaktäristisktär
för människan. I De regimine principum/ De ad Cypri, 1.14,regno regem
preciserar St. Thomas Aristoteles "zoon politikon" beskrivaattgenom
människan såsom till sin social och politisk varelse. Härigenomnaturen

han viktig distinktiongör mellan samhället i vid mening och denen spe-
cifika funktion den politiska makten eller statsmakten ochutgörsom
fullgör. De sociala gemenskaper människorna bildar ingåroch i inom ra-
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skråcivila samhället"; familjen, ellervi idag kallar "detför detmen w
universitet och religiösa ordnar, har enligt dennesgillesorganisationen,
mål uppgifter statsmakten har respek-legitima ochsynsätt attsomegna

deras gemenskaper kan, enligt Summaenskilda ochoch stödja. Detera
helheten bör uppfattasinte uppfattas delarTheologiae, staten utansom av

pekatBland Otto Gierke harhelhet.helheter i större annat attsom en
politiskabland högmedeltidenstämligen allmäntdetta blev synsätt te-ett

oretiker
bland de naturliganaturrättstraditionen har följdriktigtthomistiskaDen

och familjebildning,inkluderat till äktenskapalltidrättigheterna rätten
olika slag.och organisationerbilda föreningarrätten attsamt av

också, denlyckades vilket romerskarättslärda kanonister1200-talets
juridiska ellerdetta rättsligtgjort, uttryckainterätten att personergenom

PåvengångenförstaUttrycket torde haficta".s.k. "persona använts av
åsyftande universitet och domkapitel.dåInnocentius ochIV t.ex.

samhällssyn inte "kuggar"gemenskaper med dennaolikaMänniskornas är
aktionsradie.givetvis legitimmaskineriet, harstatligai det utan en egen

hoshos aquinateninte bara ävenfinns,Detta synsätt utanantytts,som
Volkersdorf Aegidius RomanusEngelbert ochteoretikersamtida vonsom
från officiell kyrk-thomismen ochemellertid skiljer sigvilkenColonna,
perspektiv.teokratisktdoktrinlig ett mergenom

sig i det faktumd grundarmaktens roll och raisonpolitiskaDen etre
har primärtoch grupperingarnaolika gemenskapernadär de ettatt ansvar

politiskamål uppgifter har denpartikulära ochrespektivefrämst för sina
detnödvändigt förprimärt ochstatsmaktenmakten/ ett ansvar gemen-

poli-vilket kan beskrivasbonumbästa ensomcommunesamma --
enskildasammanhang där ochekonomiskt/socialtordning ochtisk/rättslig
enlighet medendräkt och iförutsättningar ihar optimalagemenskaper att

skyldigheter, full-korresponderandeoch därtillnaturliga rättighetersina
alltså "dethandlaruppgifter och "vara det de är". Det intesinagöra om

bästa förutsättningarna förSå världsligaskapas deallmännas"
uppfattasmaktens rollordinis". politiska"tranquillitas DenAugustinus

understödjande.alltså rättskipande, koordinerande ochsom
sålunda, kommen-omhuldas och i sinsamhällsbildningpluralistiskEn

förThomas "re-etiken, Bok II.5, St.Aristoteles verktilltar varnarom
symfonijämför med hursamhällslivet ochgimentisering" rösternasav

påalla sjungeroch harmoni försvinner när ton.samma
thomistisk samhälls-aristotelisk respektivemellanskillnaderDe en
föras tillbaka till denkan djupastbehandlatsuppfattning settovansom

skillnader harperspektiv. Andra viktigapersonalistiskatraditionenssenare
perspektiv Somuniversalistiskathomismens göra.med attsnarare

långt självförsörjandeså möjligtför Aristoteles denkonstaterats ovan var
filosofin.och Förmål för politiska aktivitetenoch denstadsstaten nav

universellasådan denskolastik fanns ingenhögmedeltidens gräns, utan
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gemenskapen mellan alla människor påunderströks helt sätt.ett annat
kommerDetta till uttryck såväl det teologiska filosofiska fak-ochsom

tiska planet. Teologiskt har detta naturligtvis med kristendomens univer-
sella karaktär anspråkoch liksom med de teologiskagöra,att argumenten
för alla människors mål.och Här ickeärytterstagemensamma ursprung
jude eller Pågrek. det filosofiska planet denna universalism logiskär en
konsekvens alla människor bärareav resonemangen om som av samma
mänskliga och den därmed sammanhängande På det fak-naturrätten.natur
tiska planet finns naturligtvis också de historiska erfarenheterna detav
Romerska riket, supranationell statsbildning anspråkmed universellaen
och den romerska vilka levde vidare i det, gradvis alltmer fiktiva,rätten,
Heliga Romerska Riket Tysk nation, vilket hade karaktärennärmastav

konfederation.av en
medförde högmedeltidensDetta teoretiker bortanför stadsstaten, civi-att

lade till provincia, och imperium. påSom exempel dettatas, tän-regnum
kande kan Dante Alighieris De Monarchia, i vilken vi kan läsa, inämnas
bok "varje liten1.14, angelägenhet i varje enskild stad inte skall lösasatt
direkt kejsaren, för varje nation, rike och stad har sina specifika särdragav

måste beaktas särskilt i lagstiftningen." En för dettaexponentsom -
i brytningstiden mellan medeltid och Nicolaussynsätt renässans är

Cusanus verk Concordia Catholica. Cusanus eftersträvade mång-enhet i
fald och betonade imperiets övergripande makt inte undanröjde de olikaatt

kompetensområden.rikenas legitima I dessa koncipierasresonemang
många våra sentida federalistiska teorier utveckling tydligärav en som-

Althusiusfhos den tyske IÖOO-talsñlosofent.ex.
samhällssyn,Denna redan under högmedeltiden blandutmanatssom av

den kejserlige hovñlosofen Marsilius Padua, vilken i sitt verkannat av
Defensor Pacis företrädde absolutistiskt och rättspositivistisktnärmastett

kom under och den begynnande modernasynsätt, renässansen tiden att ut-
påfrestningar.för starka Genom det nymornade intresset försättas den

antiken"rena" och dess kultur fördunklades gradvis den högskolastiska
Till den tidens olyckliga drag kan väl hörasyntesen. sägas ettnya mer

tämligen okritiskt anammande somliga, sitt sammanhang ryckta,av ur
maximer inom den klassiska romerska vilka prestige abso-rätten, gav
lutistiska maktanspråk. Hit hör "princeps legibus solutust.ex. satserna
est" och "quod principis placuit legis habet vigorem". påDen nya syn
statsmakten fram under denna tid speglas väl i Niccoloväxtesom
Machiavellis Principe, vari kan naturrättsliga/moraliskanotera attman
begränsningar furstemakten frånvaro.lyser med sin I Machiavellisav
samhällssyn lyfts det homogenaetniskt fosterlandet, påPatria, fram ett
helt tidigare. denna intellektuella såssätt I miljö de frönänannat som se-

fruktbär i upplysningstidens statsabsolutism, suveränitetsbegreppnare
och nationalstatliga patriotism.
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Parallellt med denna utveckling sker dock betydande insatser för vi-att
dareutveckla aspekter den thomistiska samhällssynen. Under 1500-taletav
och det begynnande 1600-talet intar här den s.k. Salamanca-skolan en
framträdande roll Francisco de Vitorias arbeten Indiis,De De Iuregenom
Belli och dåDe Potestate Civili, det gäller utvecklandet den modernaav
folkrättens grunddrag och naturrättsliga bas. Det till exempel krigetsrör
lagar, ursprungsbefolkningarnas rättigheter i fråganNya Världen samt om
icke-kristna furstar kan legitim politisk auktoritetutöva kristnaöver un-
dersåtar, det vilket de Vitoria besvarar utifrånjakande naturrättsligasenare

ocksåVitoria för vissa behovet interna-resonemang. resonemang om av
tionellt upprättade överstatliga Vitorias analys de amerikanskaorgan. av

återspegladesursprungsbefolkningamas rättigheter påvligai den bulla som
1537 bannlyste de berövade indianer deras frihet, egendom och rätt attsom
bilda familj. Francisco Suarez utvecklar i verket De Legibus 1612 den
thomistiska doktrinen den politiska maktens ställföreträdande karaktärom

föroch, vilket viktigt subsidiaritetstänkandet, det handlar de-är att om en
uppåt befogenheter. måstelegering denFursten politiskaaccepterasav av

gemenskapen för sådanlegitim. Auktoriteten kommer dockatt vara som
från Gud ingen människa enligt thomismenärytterst naturenvar av-

någonöverordnad och makten därför bunden respektera denär attannan -
såsomEviga lagen förnuftet uppfattar iden Salamanca-skolannaturrätten.
också påutvecklade basis vad St. Thomas i Summmasagtav-

Theologiae, och i regimine principum;ILII, De nämligen denatt gemen-
skap furste också harinrättat honom ganskarätt avsättaattsom en -
långtgående teorier under vilka omständigheter den politiska makthavaren

våld.kan ansågs legitimt dåmed Detta de agerande hadeavsättas sam-
hällsgemenskapens mandat och fursten åsidosattsystematiskt det gemen-

bästa och förutsatt åtgärden inte förorsakadenaturrätten, änattsamma
missförhållanden. slutsatserDessa ledde till Suarez böcker för-värre att

bjöds i bl.a. England.

1.2 Situationen efter franska revolutionen och
1800-talets katolska sociala rörelse

svår svårt1700-talet hade varit tid för Kyrkan haft hävda sigatten som
absoluta påtryckningar maktanspråk,de kungadömenas och vilketmot

yttrade sig bland i den s.k. "Josefinismen" i Donaumonarkin, vilkenannat
medförde massiv kejserlig inblandning internai kyrkliga angelägenheter,
och i det lyckades den spanske kungen Rom upplösaatt att attpressa
Jesuitorden, vilken uppfattades hot. Försvagad och med kraftigtettsom
beskuret förtroendekapital drabbades sedan den katolska infrastrukturen
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hårt revolutionen i "Kyrkans äldsta dotter" Frankrike. Detta innebarav :
inte interventioner i sociala frågor saknats under 1700-talet. Så publi-att
cerade Benedictus XIV flera dokument bland "de fattigast.ex. annatom
naturliga till allt nödvändigt förrätt deras uppehälle" Acerba Plani 1742

1745.5och ockerräntor Vix Pervenit klingadeDessa dock alltsomom
oftast ohörda i hovsalarna.
Det först under de ändrade förhållandenapolitiskaär efter Wien-kongres-

den, i synnerhet franska, katolska infrastrukturen någon månisen som
kan byggas igen. Detta rörde inte bara den kyrkliga hierarkin och iupp

mening klerikala såsominstitutionersnävare de religiösa ordnarna och
undervisningsväsendet, också de katolskt präglade organisationerutan
vilka tillsammans skrå-med hela och gillesorganisationen övrigasamt
arbetar- och hantverkarföreningar upplösts eller för framtiden förbjudits

de under Terrorn 1791 promulgerade Chapelier-lagarna.Le Dessagenom
förbjöd såsom "brott friheten och deklarationen människansmot rät-om

Frankriketigheter" alla yrkesföreningar och liknande i
Olika initiativ för motverka de ohållbarasocialt situationertogs attnu

följt i den begynnande industrialismens spår. De karita-snarast rentsom
tiva verksamheter funnits länge, de strukturer för görat.ex. attsom un-

sjukvårddervisning och tillgängliga för de samhällsgruppernamest utsatta
Don Bosco i Italien och snabbt fick spridning, följdesstartassom av som

initiativ baserade principiell kritik rådande missförhål-nu av en mer av
landen. FrankrikeI denna tidiga utvecklingrepresenteras av namn som
Lamennais, vilken stod bakom tidskriften dåtidens,L Avenir i vilken
1830-talet, industribaroner fördömdes för sin orättfärdiga lönesättning, och
Pater Lacordaire O.P., vilken vid sidan italienaren Luigi Taparelli Dav
Azeglio spelade roll för revitalisera den thomistiska samhälls-stor atten

och referensramar förnaturrätten politiskt och socialtsynen som engage-
Lacordaire också initiativet till offentliga konferenser varitogmang. ar-

betstagare och arbetsgivare deltog och diskuterade sociala frågor utifrån ett
kristet perspektiv. utveckladesDessa såde kallade "Oeuvresenare genom
de cercles" och italienska "Congressi" till folkrörelseliknande strukturer
för social dialog, studier och opinionsbildningar. dessaUr sedan denväxte
kristligt-sociala partierna och de katolskt inspirerade fackföreningsrörel-

I de tysktalande länderna spelades motsvarande roll Wilhelmserna. en av
E. Ketteler 1862 publicerade den internationellt uppmärksam-von som
made studien Die Arbeiterfrage und das Christentum och Karl von
Vogelsang startade tidskriften Monatschrift fur Christlichesom
Sozialreform. brettEtt spektrum organisationer; Piusvereine,av
Arbeitervereine och Gesellenverein, gradvis i styrka.växte
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1.3 thomistiskaDen och den modernarenässansen

katolska sociallärans begynnelse

Under denna period agerade den kyrkliga hierarkin främst "nega-genom
tiva" interventioner. rad kända, för inte famösa,I encyklikorsägaatten

dåtidensoch andra dokument analyserades och fördömdes -ismer i skarpa
ordalag, vilket förvisso bekräftade somligas uppfattning det kyrkligaav

såsomläroämbetet varande obotligt reaktionärt. Till de framträdandemer
dessa dokument hör Gregorius frånXVI:s Mirari Vos 1832 och Piusav

frånCura med tillhörande "Syllabus" 1864, förkastarIX:s Quanta vilka
religiös indifferentism, panteism, liberalism, marxism, anarkism, frimu-
reri, illuminism, antiklerikalism, absolutism, rättspositivism etc.

"positiv" fas kan inledas medEn Leo XIII:s encyklikasägasmera
Aeterni Patris 1879, vilken lyfter fram St. Thomas Aquino led-av som

för ñlosoñstudierna vid katolskastjärna seminarier och universitet. En ef-
fekt detta framväxten dynamiska intellektuella miljöeravav var som

thomismens ramverk började producera stimuli till socialt, eko-inom ett
utifrån utgångspunkterpolitiskt refonnarbete helt andranomiskt och än

såväl dåtidensmarxismen liberalism. Bland dessa kan dennämnassom
s.k. Fribourg-unionen med i Schweiz under ledning kardinalsäte som av
Mermillod kom samverka med den katolska arbetarrörelsen inäraatt

frambetydelse längre den tyska katolska skolan förEuropa. Av stor var
social reform till vilkensociologi och knutna Pesch,är namn som

Nell-Breuning, liksom begreppet "solidarism".Grundlach och von
denna utveckling, och naturligtvis under intryck detParallellt med av

Påvendessa publicerasarbete bedrevs i miljöer, Leo XIII:esom nu av en
rad encyklikor i "positiv" form uttryck för kyrkans analys ochgersom

frågor.riktlinjer visavi samtidens sociala och politiska
från frånDiuturnum Illud 1881 och Immortale Dei 1885 behandlasI

frågor någrakyrka-stat, faktum kyrkan inte harrelationerna det attsom
såpreferenser inför olika statsformer länge dessa respekterar naturrätten

och frihet önskvärdheten i de kristna sig poli-trons samt att engagerar
tiskt.

Libertas redogör för innebörden1888 publiceras Praestantissimum som
begreppet "frihet" enligt kyrkans lära och därmed sammanhängande kri-i

tik liberalismen. Efter dessa dokument behandlat vissa grundläg-somav
frågor sågande principiella och konstitutionella publiceras 1891, hundra

år efter införandet Chapelier-lagarna, den första egentliga socialen-Leav
cyklikan: Rerum Novarum.

gått till eftervärldenhar i den katolska kulturmiljönRerum Novarum
"arbetarnas Charta", och huvuddelen dokumentet hand-Magnaettsom av

lar just försvar den mänskliga värdighet och betonandeom av personens
rättigheter och skyldigheter följer Mot socialis-de naturrätten.som avav
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eftertryck till egendomförsvarar medLeo XIII:e rätten natur-terna som en
framträder arbetarens till del arbe-lig rättighet. Bland rättargumenten av

påutvecklas krav arbetsgivaren betalafrukter, vilket till ett atttets en
dåtidabehov denfaktiska beaktas. Moträttvis lön varvid arbetstagarens

påven bilda fackföreningar ocharbetarnasliberalismen framhäver rätt att
Påven fördömer det marxistiskabarnarbete.skarp kritikriktar mot t.ex.

ingalunda utesluter strej-klasskarnpstänkandet och ehuru han t.ex.menar,
måstekapital ömsesidigt beroende ocharbete ochkvapnet, äratt varann

skyldigheter.iakttagande rättigheter ochsamverka i ömsesidigtett av
förutspårverkar profetisk blickMed vad med facit i hand vara ensom

skulle bli lidande socialismende till sistXIII:eLeo mestatt ge-omsom
arbetarna själva.nomfördes skulle vara

för subsidiaritetsprincipensstår då dokumentet betydelseVad i ut-av
thomistiska naturrättsdok-finns, hela denveckling basenI antytts,som

påvens förförvånande Kyrkans tradition, arbeteföga givettrinen, vilket är
framstående jesuitenthomisterfilosofivitalisera denna samt attatt som

skrivandetspelade viktig roll idominikanfadern ZigliaraochLiberatore en
till dokumentet.utkastenav

ovanstående, framhä-konsekvensfundamentalt drag, i ärEtt annat av
grundläggande gemenskap och bygg-samhälletsfamiljenvandet somav

såväldå familjen/hushållsgemenskapenrundskrivelsen betonasI attsten.
föregår rättigheter ochhar denkronologisktontologiskt staten egnasom

föregår "den mänskligaenlighet medskyldigheter statens.naturen som
blanda sig i familje-makten godtyckligt skallpolitiskaönska denAtt att

familj olikaoch farligt misstag. Omhelgd därförlivets är ett stort aven
någrasvårigheter utsikteroch inte harbefinner sig iomständigheter stora

åtgärdassituationenåtgärda sin situation, detsjälva är rätt attatt genom
ingår samhällsgemenskapen.varje familj itill familjen, föroffentligt stöd

någons inomnågonstans kränkningar rättigheterLikaså, skerdet avom
åter ochoffentliga myndighetenskall denhemmets väggar, enge var

rättighe-samhällsmedlemmarnasdetta intehennes rätt: är att usurpera
styrande imed tillbörlig Deskydda och bekräfta demattter, utan omsorg.

tillåter gådem intehär:samhället bör emellertid naturrätten attstanna
absorberasavskaffas ellerså. kompetens kan inteFöräldrarnaslängre än

mänskliga livetmed detsittför den har gemensamtstaten, ursprungav
sådant."7som

institutio-också fria organisationemas ochunderstryks dedokumentetI
implicit, till Lereferensbetydelse för samhället. En görs,nernas

under det förragamla yrkesgillena förstörtsChapelier-lagama: "Efter deatt
offentliganågot i deras ställe, och deårhundradet, skydd närsattsutan att

ifrån traditionell religiöskastat siglagstiftningenmyndigheterna samt
ocharbetarna lämnadesgradvis den situation därframväxte över,lära, var

och konkur-omänsklighettill arbetsgivarnasoch försvar,utanensamen
otämjda kravrensens
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Leo XIII:e underströk skyldighetstatens respektera föreningsfrihe-att
Äventen:" enskilda organisationer existerar inom denom politiska ge-

menskapen/staten och i ordetsär, allmänna mening, delar denna så lig-av
det inte inom statsmaktens befogenheter allmäntger ochatt för-per se

bjuda dem existera. Ty människan haratt naturlig rättighet bildaen att as-
sociationer för särskilda syften; å andra sidan, harstaten, upprätthållaatt

och intenaturrätten undanröja den, och förbjudaatt samhällsmedlem-att
ingå i organisationeratt uppenbart självmotsägande,marna eftersomvore

själv och organisationernastaten skapas utifrån princip, nämligensamma
människan tillär sinatt social varelse."naturen
I Rerum Novarum refereras i detta sammanhang till St. Thomas

Summa Theologiae, I.II, vari denne skriver lag inte ståratt ien som
överensstämmelse med i självanaturrätten verket inte fyller kriterierna på

riktig lag, form våld.utan ären snarast en av
I Rerum Novarum också försägs subsidiaritetsprincipen viktiga saker

ändamål och uppgifter.statens Dettaom är värnandet Bonumom
Commune det bästa.gemensamma-

måste"Det beaktas...att har grundläggandestaten ändamålett likasom
mycket omfattar de högsta och de lägsta dess medlemmar.av
Egendomslösa arbetare är oemotsägligt samhällsmedlemmar i kraft av

naturliga derätt rika, dvs verkliga och levandesamma medlemmarsom
via familjerna bygger samhällsgemenskapen....som Eftersom detupp
fullständigt absurt vissvärnaattvore samhällsmedlemmaren grupp av

och försumma följer de offentliga myndigheternaatt bören annan, utöva
tillbörlig de egendomslösa arbetarnas välfärdomsorg och intres-om
sen.Om inte så sker kränks Rättvisan, kräver och detsom var en som
tillkommer henne." I detta sammanhang erinrar Leo XIH:e rättvi-attom

innefattaräven s.k. distributiv rättvisa. Vidaresan sägs statsmaktenatt
har särskilt för deett eftersom de välbärgadeansvar "harsvaga grupperna,
sina skydd och mindre behov statsmaktensegna omsorg".av

1.4 Quadragesimo Anno och presentationen av
subsidiaritetsprincipen

Pius Xlzs socialencyklika Quadragesimo Anno, publicerad 1931 till fyr-
tioårs jubileet Rerum Novarum, kan bäst förstås i ljusetav de övrigaav
socialencyklikor publicerades under 1930-talet dåtidensochsom politiska
och ekonomiska situation. Om Quadragesimo Anno detär "positiva"s.a.s
uttrycket för kyrkans på hur tidens problem borde såmötas, flerta-syn är
let de övriga "negativ", kritiskt analyserandeav ochav mer fördö-även
mande karaktär. Detta i och för sigär förenkling dokumentens inne-en av
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månader efterfinns där. Ettskillnad i grundtonhåll stil,och parmen en
encyklikan "Nonföljdes denpubliceratsQuadragesimo Anno avatt upp

påpubliceradochitalienska fascismendenriktadBisogno",Abbiamo mot
adressaten. Iunderstrykameningakt ochför latin iiställetitalienska att

samhällsuppfattningenfascistiska totalitärafördömdes dendokumentet -
in-ochavgudadyrkan"statolatria":använder begreppet statenavman -
i1937 följde,Kyrkans frihet.ochsamhällets"i "civilaskränkningarna det

"Mitencyklikornaoch Sovjetunionen,Tysklandiutvecklingenljuset av
orda-mycket skarpaiRedemptoris""DiviniochBrennender Sorge" som

upprepadePius XI:ekommunismen.respektivenazismenfördömdelag
intemänniskantill för tvärtom.samhälletåterigen: är -

beslutade40-årsjubileet Rerum Novaruminför attPius XI:eNär pu-av
jesuiternashemlighetikontaktade hansocialencyklikablicera or-en ny

såsomöverlämnade,Ledochowski. DenneWlodimirpolackendensgeneral,
affärsetik Oswalddoktorn ijesuiten ochtyskeden"projektansvarig",

Nell-Vontill dokumentet.utkastskrivaNell-Breuning ettattvon
vad hannågon överhuvudtagetförsamtidigt berättaförbjödsBreuning att

Nell-Breuningfaktummed dettillsammansmed. Detta, atthöll von
förhindraarbetsanteckningar försinabrände alla att1930-talet attunder

harpersoninformationkänsligdär fannsdemkom överGestapo --
tillkomsthistoria.desssvårt detalj rekonstrueraigjort det att

huvudde-utföraenligtkomNell-Breuning attOswald utsagoegenvon
såsjälv kalladedenlämnadesbidragVissaarbetetlen avav

lanserade begreppetHeinrich PeschgrundareKönigswinter-gruppen, vars
mellanmedelväghittaförsökSolidarismen"solidarism". attett so-envar

ekonomiskapåmodeller detkapitalismensliberaladenochcialismens
de "in-doktrinerthomistiskatraditionellatillSkolan knötområdet. oman

förhoppningarsamhällslivet. Storaförbetydelsestrukturernas"termediära
yrkesorganisa-arbetstagareocharbetsgivaretill förställdes gemensamma
kunde föras.dialogsocialochförhandlingarvilkasinomtioner enram

uppfattaskommitutsträckningi vissSverigeSolidarismen har i att som
missvi-dockstatskorporativismen. Detta äritalienskadenbesläktad med
domi-dirigering ochstatligavvisademodellensolidaristiskasande. Den

traditionthomistiskmedenlighetvilka iorganisationer,dessanans av
förointresseberörda. Dessasdefrivilligtbildasförutsattes gemen-av

dennatillhuvudanledningentordeorganisationer attfrivilliga varasamma,
hadeVadlånglivad.särskiltblev avsettintesolidarismenaspekt manav

funk-saltsjöbadsanda, ellerinstitutionaliseradså säga enattsnarast envar
och SocialaEkonomiskaGemenskapensEuropeiskaslagdettion somav

ikorporationerprofessionellatill.Kommitte syftar Denna gestyp av
läsningringaickeQuadragesimo Anno utrymme,ett noggrannmen en -
och Rerumhandeni andraBisogno"Abbiamomed "Nonsynnerheti

sådanahuvudbudskapet ärvisar klartbakhuvudet- attiNovarum att om
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organisationer skall så skallupprättas, det ske frivilligt och förfångutan
för andra associationer eller stårätten utanför dem.att
I Quadragesimo Anno, § 85, uttrycks det också klart i den mån så-att,

dana korporationer kommer till stånd, det måste finnas i frågor"de där ar-
betstagarsidan eller arbetsgivarsidan åsamkaskan särskilda skador eller
vinster ...former för till överläggningarparterna och ställningsta-separata
ganden".
Ett och intressantsäreget avsnitt Quadragesimo Anno §§ 91-96,ärav

vilka i stilen skiljer sig påtagligt från dokumentet i övrigt och som, en-
ligt Nell-Breuning, härrör från Pius XI:s dessavon Iegen penna. paragra-
fer behandlas "det speciella syndikat och korporationersystem av som ny-
ligen och detupprättats, i ljuset denna encyklikas förefallersom temaav
nödvändigt beskriva och kommentera". I de följandeatt paragrafema lyfter
encyklikan fram flera aspekter den italienska statskorporativismenav som
särskiljer frånden den katolska varianten: Att korporationema konstitueras

de får monopol vadstaten, arbetsrättsligtatt giltigaav avtal ochavser att
arbetskonflikter förbjuds: "var och friär in i eller stå utanföratten en
korporation, och endast i denna mening kan denna korporationertyp av
kallas fria". Pius XI:e avslutar: " istället för den staten borde,att som
begränsa sig till tillhandahållandet nödvändigt och adekvat stöd, sätterav
den sig själv i det fria initiativets ställe; så det syndi-att systemetnya av
kat och korporationer får excessiv byråkratisk och politiserad karaktär,en
och det, de allmänna fördelaratt trots medgetts, tjänar vissasom snarare
politiska särintressen leder till återupprättandeän och utvecklandeett av

bättre social ordning".en
Mussolini kvitterade med i princip förbjuda de katolskaatt ungdomsor-

ganisationema.

Av bestående värde solidarismensän tanke för arbetstagare ochmer ar-
betsgivare organisationer har naturligtvis lanserandetgemensamma av
subsidiaritetsprincipen haft, vilket för den katolska sociallärans vidkom-
mande hänger ihop med denna princips konnaturalitetstörre med hela den
katolska/thomistiska socialñlosofiska traditionen.
Subsidiaritetsprincipen formuleras i encyklikans §§ 79-80:

"..Denna viktiga princip, grundläggande för socialfilosofin i vilken den
förblir fast och orubblig, kan inte sidan ellersättas förändras: Att
precis det allvarligtär berövaorätt de enskilda vad deatt själva kansom
åstadkomma sitt initiativ och sin handlingskrafteget ochgenom egen
överlämna det samhället, så det ocksåär orättvisa påochen samma
gång och allvarligett störningstort denont ordningenrättaen av att
tillskriva och högrestörre gemenskaper vad mindre och lägre gemen-
skaper kan utföra. I den naturliga målsättningen för all samhällelig ak-
tivitet ligger den skall stöd subsidiumatt till samhällsgemenska-ge
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"...Därfördemabsorberaellerförstöraaldrigmedlemmar, menpens
fullkomligtövertygademaktenhar attdebör enmerom,varasom
följsamhetfår råda, igrupperingarolika motmellanordninghierarkisk

destoprincipio,ofñciisubsidiariiprincipfunktionenssubsidiäraden
lyck-och destoeffektiviteten,ochauktoritetenoffentligablir denstörre

samhällsgemenskapen."tillståndet iblomstrande blirochligare mer

social-katolskai denalla komponentermedi likhetskall,principDenna
och in-grundprincipersociallärasdennabeaktandeundertolkasläran, av

dpersonalismen,utgångspunkterna,naturrättsligadenehåll övrigt,i t.ex.
skyldigheterallasbästa,för detmaktenspolitiska gemensammaansvaren

oftasolidum,obligatio inhelhetensamhälleligaoch dennästanmot -
innebörd iSubsidiaritetsprincipenssolidaritetsprincipen.uttryckt som

längrediskuterasoch suveränitetsolidaritetbegreppenperspektivet av
fram i denna uppsats.

karaktärz9generelltolkningsnycklarnioredovisasdockskallHär av

ändamål:ochsamhälletsprioritetPersonens ursprungsom
civitatem.civescives,Civitas propterpropter non

ochsocial,till sinsamtidigtmänskliga naturärDen2. personen
relatio-i ochsigrealiserafulltendastkan genomut personsom

ner.

stödförexisterargemenskaperoch attrelationerSociala ge3.
själv-sittansvarstagande förenskilda i derastill desubsidium
intefunktionsubsidiära ärDennaförverkligande person.som

enskildesdenfrågaundantagsfall ersättai attänannat omen
nöd-villkortillgodose vissahandlar attutan omansvar,egna

förverkligandetförvändiga person.som

sub-utföraförexisterargemenskaper"högre", att4. Större, samma
gemenskaper."lägre",mindre,funktionsidiära gentemot

gemenskaperalla"positivt"kräverSubsidiaritetsprincipen att5.
för demöjliggörochtillåterbara äveninte uppmuntrar en-utan

gemenskaper göroch störresittskilda attutövaatt egenansvar,
mindre.för dedetsamma

ochenskildainte berövargemenskaper"negativt"kräverDen att
sittderas utövagemenskaper rättmindre att egenansvar.

själv-till"hjälpkaraktärenhaskall primärtInterventioner av
hjälp".
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7. Subsidiaritet alltsåär den princip vilken reglerargenom man
kompetensfördelningen mellan enskilda och gemenskaper, och
mellan mindre och större gemenskaper.

Eftersom den grundas i ontologi gäller den livet i allapersonens
samhällen.

9. Den formellär princip behöver preciseras på basisen som av en
gemenskaps och särskilda omständigheter.natur

Till denna sista punkt kan vissasägas gemenskaper liksomatt den
mänskliga har särskild ontologisk måste beaktaspersonen en status som
vid och i viss utsträckning villkorar denna Hit hör familjenst.ex.process.
särskilda den gemenskapstatus vari liv blir till ochsom nytt växer upp.
En sådan aspekt människosläktetsär fundamentalaannan enhet och uni-
versella gemenskap i kraft alla människors delaktighet iav samma
mänskliga natur.

1.5 internationellaDet perspektivet

Under tiden efter Quadragesimo Anno har subsidiaritetsprincipens inne-
börd utvecklats och preciserats ytterligare vad traditionella teman:avser
familjens roll, fackföreningarna och andra "intermediära strukturer",
statsmaktens roll i det ekonomiska livet såoch vidare. Senast 1991 of-
fentliggjorde Johannes Paulus II:e encyklikan Centesimus Annus: "en
omläsning" Rerum Novarum i ljuset kommunismens fallav iav
Östeuropa.
De i detta sammanhang principiellt intressanta dock demest är resone-

i olika dokument explicit eller implicit förtsmang som subsidiari-om
tetsprincipens roll i det internationella Kyrkansumgänget. intresse för de
internationella frågorna föga förvånandeär givet dess supranationella ka-
raktär och läromässiga utgångspunkter på detta område, vilka redovisats i
det ovanstående. Den centrala målsättningen har varit rättfärdig och bestå-
ende fred mellan och folk.stater
Ett uttryck för detta redovisas i Benedictus XV:s encyklika Pacem Dei

Munus Pulcherrimum, publicerad 1920 i anledning Versaillesfördragetav
och det inledda återuppbyggnadsarbetet efter kriget. I dokumentet på-ger

sitt oreserverade stöd upprättandet Nationernasven Förbund ochav utta-
lar behovet samla i "en endaatt gemenskap,staterna eller bättreav en
folkens familj, för säkra och korrektaatt självbestämmande ochvars ens

detvärna mellanstatligaatt umgänget" .Särskilt behovetomnämns av

i
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folkvandringsti-nedrustningsområdet. retrospektivIsamverkan ett
påexempel hur kyrkanefterföljansvärtpå självpekas kyrkanden ettsom

folksamtidigt varjevärdegemenskapfolken ibidragit till att somenena
i Piuslinje följs XI:sbibehållit särdrag. Dennasina speciella ency-upp
"måttlösa nationa-denvilken denne fördömer1922, iklika Ubi Arcano,

mänskliga familj ochnationer hör tillförnekar allalism att sammasom
och blomstra".levanationer harandra rättäven attatt

Även principiellt intressantberörs i kortQuadragesimo Annoi ett men
deeftersomperspektivet: "Dessutom,internationelladetavsnitt § 88

på ekonomiskaberoende detömsesidigti hög gradnationernaolika är om-
efter meddevarandras stöd, bör strävarådet och behöver att gemensam

ekonomiskainternationelladetansträngning stärkamålsättning och sam-
institutioner".fördrag ochutformadekloktarbetet genom

Världskrigetspåbörjas före II:akortpontiñkat,Pius XII:sUnder som
bety-mening. Avsocialencyklika ipubliceras ingen snävareutbrott, stor

Summi"programförklaring",varit hans allmännadockdelse har
många under kriget.radiotalhansPontificatus, liksom

Tyskland,sändebud iheliga Stolensvarit dentidigareXII:e,Pius som
totalitarism: "chauvinism ochnationellförSummi Pontiñcatusivarnar

för natio-farligtinte baraobegränsad makt ärTillskrivandet staten en
riverfolken, för detockså mellan sön-för relationernainre liv utannernas

funda-förstör folkrättensgemenskapen,övernationellaenheten i dender
och för-våld rättigheterandrasföroch värden, öppnar motportenment

understryker naturrättensamexistensen". Pius XII:esvårar den fredliga att
och erinrarordningeninternationellaför dennödvändigafolkrättenoch är
"kollektivPius XII:ealternativet enligtservanda" är"pacta suntatt :om

rättigheter"."frånkännandet andra derasochegoism" av
vinterkri-finskabakgrundhöll Pius XII:e,1939Under jultiden mot av

rättfärdig internatio-rörandetal "enPolen,och ett stortangreppetget
ochsig"bryr Europas,inspirera alla demnell fred". Temat är att omsom

tillstånd" ochoch andligaekonomiska, socialaframtidainte bara Europas,
det kristnakunnahoppetkrafter "närvill motverka de att gesomsom

förfundamentala punkterflerataletgrace". Idess deEuropa enangescoup
fred:rättfärdig

och fattigasmå och rikaAlla nationers stora,stora som ---
självbestämmande.till liv ochrätt

nedrustning.ömsesidigupprustningen ochförStopp2.

folkensför säkrainstitutionerUpprättande3. attgemensammaav
och godtyckligaensidigaomöjliggöraochfredliga samexistens

mellanstatliga avtal.tolkningar av
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4. Verklig rättvisa mellan nationerna och respekt för de etniska
minoritetemas rättigheter.

Dessa principer återupprepas och utvecklas flera gånger under kriget -i
jultalet 1944 understryks behovet högsta myndighet,av en gemensam

i sin linda kan kväva och förebygga alla hot fredensom vidmot samt-
krigsslutet och den begynnande återuppbyggnaden. I tal tillett
Kardinalskollegiet återupprättandet den mänskliga gemenskapenom av
1946 erinras subsidiaritetsprincipen "gäller för samhällslivet iom som
alla dess nivåer".
1953 diskuteras i tal till katolska jurister problemett i samband med

upprättandet "folkens och gemenskap". Pius XII:estaternasav en säger att
i det förflutna "många konflikter framprovocerats viljan underläggaattav
sig andra nationer och utsträcka den maktsfären... gång,Denna äregna
emellertid syftet det rakt förekomma plågsammamotsatta: att motsätt-
ningar överstatlig rättsgemenskap". Uppfattningen dengenom en att sam-
hälleliga gemenskapen byggs underifrån och uppåt upprepas:
"Upprättandet folkens gemenskap, idag till viss del ärav en som genom-
förd, fullborda ochär konsolidera iatt högre och bättreänmen grad,som

underifrånär uppåt,och dvs från antal tillen suveränaprocess ett stater en
högre enighet".
Själva begreppet suveränitet ifrågasätts: denna folkens gemenskap är

varje enskild infogad i folkrättens ordning,stat och därigenom i den ord-
ning vilkenär bärnaturrätten, och kröner det hela ... I dennasom upp
mening ingen längreär och ingen har egentligen någonsinstat varit--
"suverän" i betydelsen total avsaknad begränsningar. "Suveränitet" ien av
ordets egentliga bemärkelse betecknar autarki och exklusiv kompetens i
förhållande till saker egentligen ligger inom folkrättens domäner"...som
Flertalet de tankegångar återfinnes hos Pius XII:e och tidigareav som

påvar vad subsidiaritetsprincipen i internationellt perspektivavser ett pre-
senterades i syntetiserad form 1963 Johannes XXIII:e i dennes berömdaav
encyklika Pacem In Terris.
Dokumentets första delar behandlar i systematisk form människans na-

turliga rättigheter och därtill korresponderande skyldigheter, liksom frågor
rörande den politiska auktoritetens roll och begränsningar.natur,
Den sista delen i dokumentet i perspektivet FN:star, roll i världs-av

samfundet, frågan subsidiaritet och överstatlighet på det interna-upp om
tionella området. Resonemangen naturligtvisär principiellt relevanta även
för överstatlighet FN.änannan
I avsnittet talas politiska gemenskapers ömsesidiga beroende ochom

det uppenbara i "att de enskilda inte kan tillvarata sina intressenstaterna
eller utveckla sig de isolerar frånsig omvärlden, emedan denom sta-ena

välstånd och framåtskridandetens dels beroendeär dels bidrar till, deav,
andra välstånd och framåtskridande".staternas Johannes XXIII:e fortsätter:
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problem,bästafolkför allaaktualiserar det...idag somgemensamma
endast lösasproblem kandessaochvärldens nationer,allagäller enav

harochorganisationbefogenheter,myndighet,politiskt enresurservars
på helainriktad män-verksamhetoch äromfattning,motsvarande vars

på frivillig"måste byggas överens-myndighetniskosläktet". Denna en
påtvingas dem." Staternafår ärintefolk ochallakommelse mellan

medde sigunderordnar rätta"Därförhänseende.rättsligtlikvärdiga i
skapamedinte varitdemyndighet,påtvingad atthögst ogärna somen

frivilligtde inteeller accepterat.som

liv ochinreroll isubsidiaritetsprincipensPåven erinrar staternas ap-om
internationelladendenplicerar scenen:

uni-mellan denförhållandet reglerasnaturligtvismåstePå sättsamma
den uni-nationerna;enskildaoch demyndighetenpolitiskaversella
behandlauppgifttillframför alltharmyndigheten attpolitiskaversella
bästa ifolkalladet förfrågor, gälleroch avgöra gemensammasom

påfrågoravseendekulturelltochpolitisktsocialt,ekonomiskt, som-
aktuali-brännandeoch sinkompliceradebetydelse, singrund sin artav
delösaskunnalyckligtsvåra föralltförmåste att en-avtet varaanses

ledningar.skilda staternas
myndighetenspolitiskauniversellainte denNaturligtvis det upp-är

kompetensområde eller övertaenskilda attdebegränsagift staternasatt
sådana för-skapabemöda sigmåste denIställetuppgifter. attderas om

enskild nation ävenblott varjeintevärlden, utanöverallt ihållanden att
sinaskötakanoch de socialamänniskornaenskildade ange-grupperna

rättigheter."sinaochplikterfylla sina utövalägenheter,

subsidiaritetsprincipenpåaspekterTematiska1.6

ochSubsidiaritetsprincipen naturrätten

princip försubsidiaritetsprincipenhurovanstående belystshardetI som
ochontologiigrundar sigkompetenslokaliseringsamhällelig personens
ochrättigheternaturligasocialamänniskansalltså förutsätter samtnatur

knappastsubsidiaritetsprincipenfrån detta ärskyldigheter. Bortser man
begriplig.

förutgångspunktergivnaontologisktDet vissadet finnsinnebär att
rättig-såsominnebörd,ochtolkningsubsidiaritetsprincipens personernas

bil-frittoch defamiljens,främstgemenskapernas,naturligadeheter samt
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dade intermediära strukturernas existerarätt och fullgöraatt sina uppgifter.
Vad den samhälleliga gemenskapenavser denär nödvändig följdper se en

människans sociala så förekomstenav natur även aldrigänav en, om-
så rudimentär, politisk auktoritet. Ingen samhällelig gemenskap män-av
niskor kan eller har någonsin existerat politisk auktoritetutan kanen som
bringa de enskildas och olika sociala partikulära bästa igruppernas sam-
klang med varandras bästa. I den meningen dengemensamma är politiska
auktoriteten nödvändig följd människans rationella ochen socialaav na-

Den politiska makttur. i given gemenskap denna auktori-som utövaren
detta, såsomgör redovisatstet i avsnitt i för folket vikarierande elleren

ställföreträdande kapacitet. Man kan tala delegering uppåtom en av
folkets till självbestämmande.rätt
Viktigt observera i dettaatt sammanhang medanär att naturrätten ger

klara tolkningsnycklar för subsidiaritetsprincipens innebörd i relationerna
mellan å sidan den enskilda människorna, familjernaena och de fritt bil-
dade samhälleliga åoch andra sidan den politiska maktengrupperna som
sådan, så förhållandenaär mindre självklara vad relationerna mellanavser
den politiska maktens olika nivåer, eftersom dessa i sig inte har någon
ontologisk eller naturrättslig grundar sig i denstatus, politiskautan ge-
menskapens fria vilja och betingas mängd accidentella omständighe-av en

Självklart denter. är högre nivån inte skallatt sådantöver kanta ut-som
föras ändamålsenligt på lägre nivå. Men vad kanavgör lösasen vem som
ändamålsenligt på den lägre nivån Svaret ligger i den politiska mak-att

raison dtens är detvärnaetre att bästa. Detta innebärgemensamma att
inom politisk gemenskap det denär högsta nivån inomen naturrät-som,
tens vadavgör bästytterst detram, bästa, försom gagnar gemensamma
endast den nivån har specifikt förett gemenskapen i dess helhet.ansvar
Med detta måste vissa punkter påpekas.sagt genast För det första erin-

begreppet "detatt bästa" harras om tämligen bestämdgemensamma en
innebörd avsnitt 1.1.se ovan-
För det andra erinras vi talar den högsta nivånatt iom givenom en po-

litisk gemenskap, dvs det måste verkligen politisk gemenskap.vara en
Tidigare har det konstaterats politisk makt, enligt denatt tradition vil-ur
ken subsidiaritetsprincipen har fötts, till sin karaktär vikarierandeär en
makt, liksom den politiska maktenatt funktionär Lsamhällsgemen-en
skapen. För politisk makt skallatt existera och ha fören detansvar ge-

bästa måste den alltså situeradmensamma i samhällsgemenskapvara en
för medlemmar den fyller vikarierande funktion. Såvars torde inteen vara
fallet med överstatliga tillskapadet.ex. för begränsade uppgifterorgan ge-

avtal mellan i sin situeradestater inom är olika samhällsgemen-tursom
skaper, däremot i fullfjädrade federationer med direktvaldamen beslutande
folkförsamlingar på central nivå såsom USA. Annorlunda uttryckt: Det
förefaller uppenbart det föratt denyttersta amerikanska samhälls-ansvaret
gemenskapens bästa befinner sig i Washington.gemensamma Huruvida
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ocheuropeisk samhällsgemenskapidag existerar verkligdet var ansva-en
så dessvärre alltbästa i fall befinner sigför dess är annatret gemensamma

uppenbart.än

och solidaritetsprincipenubsidiaritetsprincipenS

såsomsubsidiaritetsprincipen och solidariteteniblanddebatten framställsI
katolska traditio-förhållande till varandra. I denkonfliktuelltvarande i ett

varandra.förutsätterkompletterande begreppdedäremot somses somnen
människansrespekten försubsidiaritetsprincipenuttrycktFörenklat värnar

fullgörande sinaåsyftarsolidaritetsprincipen hennesmedanrättigheter, av
varel-och socialaMänniskornaskyldigheter ärnästan.mot personersom

skyldighe-rättigheter ochvarandra ömsesidigabundna tillmoraliskt avser
mänskligheten.omfattar helagemenskapi ytterstter somen

fri varelseförnuftig ochmänniskan ärmedför emedanDetta an-som-
"obligatio in soli-för helheten,för sina handlingarsvarig ett enansvar- Även poli-råda. denrättvisa inte kanfullgörandevilkensdum", utan om

måstesåbästa,för detspecifikthartiska makten ett gemensammaansvar
fullgörandetbeakta detta vid sinasocialaenskilda och olika avgrupper

uppgifter.specifika
alltsåsyftar tillsolidaritetsprincipensubsidiaritetsprincipen ochBåde att

vidmakthållaoch rättvisa.skapa
oftatraditionen talarkatolska/thomistiska socialetiskadenI man om

rättvisafyra "typer" :av

ochmellan människanrättvisaLegal rättvisa staten-

medborgarna följerunder lagarna,maktenhänförsHit utövas attattt.ex.
erkännandet denlikhet inför lagen,rättssäkerhet ochkravenlagen, av

familjens rättigheterenskildes och etc.

samhällsge-statsmakten ochrättvisa mellanDistributiv rättvisa2. -a
menskapen

och koordine-allmänt stödjandestatsmaktens/det offentligasHit hänförs
samhäl-isärskilda för deuppgifter liksom dessrande mest utsattaansvar

let.
subsidiäraoffentligasdetdistributiv rättvisa erinrarBegreppet attom

inteskall inrikta sig dem sättförstainsatser i annatrummet som
samhällsmedlemmarnasocksåbistånd. Hit torde höraerhålla adekvatkan

skattskyldighet.

emellanrättvisa ochKommutativ rättvisa man man-
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Här rättvisa i relationerna mellan människornaavses enligt principen
"quid quo", avseende kontraktsuppfyllelset.ex. och andrapro ömsesidiga
åtaganden.

4. Social rättvisa rättvisa mellan den enskilde och samhällsgemenska--
pen

Social rättvisa syftar i detta sammanhang på enskildas och för-gruppers
pliktelser medmänsklig karaktär går vadutöver kan reglerasav som som

lagstiftning. Somt.ex. exempel kan förpliktelsengenom attanges an-
vända sin egendom i beaktande det bästa och andras välav gemensamma

i de dåäven fall det, respekt för tillrätten egendom, gårinteav rätts-att
ligt reglera vad detta innebär i de konkreta fallen.
Grundvalen insiktenär lagstiftning och andra staligaatt styrmedelom

aldrig helt tillräckligaär för tillgodose det bästa.att Sådangemensamma
legalism kan i själva verket detäventyra bästa, vilket in-ärgemensamma
nebörden i det romerska talesättet "Summum ius, iniuria".summa
Tillsammans innesluter subsidiaritetsprincipen och solidaritetsprincipen

dessa fyra aspekter på rättvisa, bådaoch måste beaktas för detatt gemen-
bästa skall kunna realiseras. Begreppen kan egentligensamma inte ens
konceptuellt, eftersom subsidiaritetsprincipen -i sinsepareras subsidiära

dimension förutsätter solidaritet. Bland på grund detta måsteannat av-
ambitionerna översätta subsidiaritetsprincipenatt med "närhetsprincipen"
betraktas felaktiga och missvisande.gravtsom
I den Romerska Troskongregationens instruktion "Libertatis

Conscientia" från 1986 syntetiseras solidaritetens och subsidiaritetens
komplementaritet på följande sätt:

kraftI den förra måste människan tillsammans med sinaav medmän-
niskor bidraga till det bästa på alla plan. Därav följergemensamma att
kyrkans sociallära står i alla former socialmotsats och politiskmot av
individualism.

kraftI den andra principen får varken någonellerav samhällsfunk-staten
tion individernasersätta och mellanliggande initiativ ochgruppers ansvar
på de områden där dessa kan verka, heller spoliera det ärutrymme som
nödvändigt för deras frihet. Därav följer kyrkans sociallära står iatt mot-

till alla former kollektivism".sats av
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ubsidiaritetsprincipen ochS suveräniteten

redovisades den Pius framförda kritikenavsnitt 18 XII:eI suverä-motav
såsom något oförenligt därige-nitetsbegreppet i sig med ochnaturrätten

åfolkrätten gentium. Emedan subsidiaritetsprincipen andramed iusnom
grundar sig i diskussion relationen mellan dessasidan naturrätten är omen

förstås alltsåbåda oundviklig. det följande med "suveränitet"begrepp I
folkens naturrättsligt grundade till självbestämmande, hellerinte rätt

såsomfolkrättsliga likvärdighet, suveränitet begreppet fram-staters utan
flera upplysningstidens teoretiker.träder hos av

gångendeñnierades första Bodin vid sidan deBegreppet Jeanav av-
Hobbes absolutismens främsta teoretiker i hans verkMaistre och en av -

Enligt Bodin suveränitet "en absolut och evig"la republique"."De var
politiska maktende skolastiska teoretikerna talat denmakt. Där somom

någottill avskiljt frånfunktion i samhället, förvandlas den hos Bodinen
Även maktens skiljer sig Bodinsamhället. vadoch över ursprungavser

såfrån hade uppfattat det den poli-högskolastikens teoretiker. Dessa att
sådan hade sin grund i Gud, den iauktoritetentiska yttersta attmensom

och därigenom folkens,sinnevärlden kom till uttryck via människornas,
enlighet med avsnitt 1.1.till självbestämmande i senaturrättenrätt

återspeglinguppfattade den makten direktBodin däremot suveräna som en
Prince 1image de Dieu".Guds allmakt: "Le estav

egenskapermonarken tillskrevsLite tillspetsat kan säga attman som
förbehållna limitee,varit Gud själv " souverainetetidigare La est: n ny

di-charge, certain temps" och "le Monarquepuissance, estaen ny en ny
ontologiskt separeradpeuple". träder totalitär statsmaktvise de Fram en

relation ungefarligen analog medfrån det samhälle den har makt iöver, en
pojke och dennes modelljärnväg.relationen mellan Begreppen suverä-en

alltsåhör ihop.och absolutism ab-solut avskiljd, obundennitet :
alltså påsig inte i "pyramiden" ovanförSuveränen befinner toppen utan

Bodins modell utpräglad down" modell enda in-den. "topär varsen -
införskränkning i absolutismen personliga ansvarighetsuveränensär

dvs monarken vikarierar för Gud, inte för folket.Gud,
sådant subsidiaritets-milt uttryckt, inte förenligt medEtt synsätt är,

principen och naturrätten.
sammanfattas i begrep-absolutistiska suveränitetsuppfattningDen som

nåde" aldrig den katol-"kungadömet Guds har heller accepteratspet avav
långvarigabidragit tillska kyrkans högsta läroämbete, vilket bland annat

påvestolen franska monarkin underkonflikter mellan och den ätten
sentida efterdyning dennaBourbon den s.k. gallikanism-striden. En av

på dåkonflikt avslutades slutet 1980-talet Vatikanen excommuniceradei
franske ärkebiskopen Marcel Lefevbre.den "integristiske"

såsuveränitetsbegreppet det framträder iDet sagda gäller även somovan
Utgångspunktensamhällskontraktsteorier. för demHobbes och Rosseaus
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inte i den skolastiskaär naturrättstraditionen människanssom natur utan
människan abstrakt individ i fiktivt, presocialt naturtillståndettsom -
hos den vilddjur, hos den andre ädel vilde.ettene en
Samhällsgemenskapen dåblir inte ontologiskt och existentiellt nöd-en

enbartvändig följd hennes sociala tillskapas individernasnatur, utanav ur
fria vilja det ingångna,fritt likaledes fiktiva, samhällskontraktet.genom

effektEn detta anhängareär samhällskontraktteorier i regel för-attav av
nekar människor har moraliska förpliktelseratt varandra utövergentemot
vad stipuleras i "samhällskontraktet", dvs i positiv Genom indi-rätt.som
vidernas definitiva och vid bestämt ehuru fiktivt tillfälle genomfördaett
överlämnande sitt självbestämmande tillskapas så absolut ochav en suve-

makt hos Hobbes lokaliseradrän till monarken "The mortal God", hos-
Rosseau till den s.k. allmänviljan "La volonte generale".
I Leviathan heter det denna absoluta makt, den disponeraratt attom

"the of much Power and Strenght conferred him, that byuse so terroron
thereof, he enabled form the wills of them all".to
I Rosseaus Contrat social heter det "le social donneatt pacte au corps

politique absolupouvoir membres;ettous estun sur ses c ce meme
pouvoir qui, dirige volonte generale, de souverai-portepar une nom
nete".

såDen tillskapade makten till sin karaktärär totalitär: "L autorite su-
plus modifier aliener; limiter detru-peutpreme estne pas se que s c

ire".
Gemensamt för Hobbes och Rosseaus i vissa avseenden vitt skilda teo-

rier alltså utgångspunktenär i individens presociala naturtillstånd vil--
ket aldrig existerat samhäilskontraktet vilket ingåttsaldrig samt- - -
den absoluta och från samhälletsuveräna, ontologiskt avskilda statsmak-

vilken heller aldrig existerat, beklagansvärt mångaten, även försök attom
skapa den verkställts århundradenasunder gång.
Av detta kan vissa för subsidiaritetsprincipens vidkommande relevanta

slutsatser dras. Fiktionen "naturtillståndet" dessa teorier blindagör förom
människan följdi sin sociala alltidatt varit gemenskapsva-naturav en

relse och flera hennes gemenskaper ontologiskt, och kronologiskt,att av
föregår det politiska samhällets institutioner. Mellan individen och staten

det i dessa teorierär "tomt". Teorierna följaktligen ocksåär blinda för de
människans naturliga rättigheter och skyldigheter följer hennesav som av

sociala såsom föreningsrätten, liksom för familjensnatur, roll it.ex.
samhället. Härigenom undanröjs subsidiaritetsprincipens förutsättningar.
Vad "samhällskontraktet" skulle det väl kunna ha provisorisktavser ett

förklaringsvärde vad utformningen givet samhälles politiska in-ettavser
stitutioner och inte vad existensen samhällsge-system, men avser av en
menskap vilken inte avhängig individersär viljeyttringar ärper se, utan

nödvändig följd människans socialaen natur.av
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HobbesDen makt och Rosseaus teoriersuveräna upprättassom genom
frånsamhällskontraktet absolut, odelbar och separerad folketgenom -

likaså påoförenlig med subsidiaritetsprincipen. beror naturligtvisDettaär
så uppfattadsuveränitet inte förenlig med den begränsning denäratt av

makten implicerar, heller med den thomis-politiska naturrättensom
tiska uppfattningen den politiska maktens vikarierande karaktär. Enom

vidlådersärskild aspekt härvidlag det drag odelbarhet suveräni-är av som
differentieradetetsbegreppet, aspekt utesluter den allokeringen som av

och befogenheter subsidiaritetsprincipen med nödvändig-kompetens som
medför.het

upplysningstida suveränitetsbegreppet till exempel oförenligtDet är
bestående frånöverförande befogenheter tillmed överstat-stat ettett av en

Något sådantfederativt skulle innebära denligt eller suveränaattorgan.
modifieras, vilket enligt refererade teorier defi-makten delas eller ärovan

nitionsmässigt omöjligt.
svårförenligtsig följaktligen med alla formerSuveränitetsbegreppet ter

rättsgemenskap i egentlig mening, vilka förutsätterinternationell attav
ifråga regelverk ochfaktiskt underordnar vissamakten sig gemensamma

upprätthållainstitut avsedda dem.de är attsom
Även kallas folksuveränitet för-den form suveränitet attav som -

självbestämmandemed folkens naturrättsligt grundande tillväxla rätt -
oförenlig med subsidiaritetsprincipen.naturligtvis Begreppetär som-

frånfolket absolut makt sig självt ochimplicerar utövar överatt separerat
Folket kan intesjälvt ontologisk synpunktsig är ur nonsens. separe--

från sig självt.ras
s.k. folksuveränitetenförefaller omöjligt samtidigt bejaka denDet att

mänskliga rättigheterna, eftersom de för makt-och de naturliga gränser
stårmedför i kontradiktion till begreppetutövning naturrätten suve-som

folklig sådan. bäst torde "rättigheter" i dettaränitet Somäven sam--
förmånerkunna innebörden i positiv grundade ellermanhang rättges av

vilka politiska makten i sista hand förfogar fritt.privilegier, denöver
i detta sammanhang skillnaden mellan mänskliga rättigheterRelevant är

och Visavi folk folksuveränitetsbe-medborgerliga rättigheter. andra är
därtill, likt suveränitet, oförenligt med de begränsningarallgreppet annan

folkrätten innebär.
bådafranske filosofen Maritain har sagt:" De begreppenDen Jacques

på bör skro-suveränitet och absolutism har smidits ihop städ. Desamma
tillsammanstas

Kyrkan och subsidiaritetsprincipen

påpekas förefallerdet, skenbart, egendomliga i vadInte sällan att som vara
såcentralistisk gemenskap, den Katolska Kyrkan, energiskt talarhögsten
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för subsidiariteten. gårHur detta ihop Ett enkelt kyrkan iattsvar vore
själva verket väsentligt mindreär centralistisk ytligt påseendeän ett ger
vid handen.
I djupare perspektiv dock andra aspekter överhanden. Ett kyrkansett tar

på frågan lämnades Pius iXII:e tal till kanoniskaeget ett rätts-svar av
lärda i oktober 1945: "Den kyrkliga gemenskapen grundades, i motsats
till nedifråninte uppåt,och uppifrån och nedåt".statens utanursprung,
Påven syftade pågivetvis Kristus kallade Petrusnär "Tu Petrus"es- -
och de andra apostlarna, och dem deras uppdrag. Den världslige här-gav
skaren folkets ställföreträdare påvenär Kristi ställföreträdare.är--
Kyrkans hierarkiska struktur och sakrament instiftade Kristus,är dessav
lära traderande "depositum fidei".ett av en

ocksåDet kan uttryckas så den politiska gemenskapen hör till denatt
naturliga ordningen kyrkan har sitt direkta i den övernaturligaursprung-
ordningen. Detta medför de har olikasynsätt kompetensområden, ochatt
utesluter teokrati det innebär också subsidiaritetsprincipen inteattmen-

Åtillämplig på kyrkan på påär samhället. andrasätt sidansamma som
befinner sig kyrkan otvivelaktigt i samhället, och mångabedriver verk-
samheter inte direkt har bäring på lärofrågor och sakramentsför-t.ex.som
valtning, såsom olika sociala verksamheter. betydelseAv också,ärstor
vilket påpekas i till exempel den Codex Iuris frånCanonici 1983, attnya
det i kyrkans hierarkiska struktur finns kompetensfördelning "exen
Divina institutione" mellan kyrkans centrala ledning och stiftsbisko-
parna.
Exakt hur och i vilka sammanhang subsidiaritetsprincipen kan imple-

i kyrkans inre liv i dessa tider mycket frågaär diskuteradmenteras ien
Katolska Kyrkan.

Subsidiaritetsprincipen och "s är-suveräniteten"

Den s.k. sfär-suveränitetsprincipen så vill, alternativär, tillettom man
den katolska traditionens subsidiaritet den reformerta, kalvi-sprunget ur
nistiska, rörelsens politiska såsomtänkande, detta kommit till uttryck
hos bl.a. holländarna Abraham Kuyper och Groer Prinsterer.van
Principen uttrycker, i likhet med subsidiaritetsprincipen, värmandeett om
de olika samhällsgemenskapernas legitima aktionsradier visavi staten.

utgångspunkterDess och argumentation dock annorlunda,är attgenom
den grundas i direkt bibliskt perspektiv. Enligt sfär-suveränitets-ett mera
tänkandet har varje och gemenskap hierarkiskt påsynsättettperson sam-
hället. Detta kan vid första påseende verka positivt, det leder åett men an-
dra sidan till svårigheter med kring det faktum mänskligaatt attresonera
samhällen med nödvändighet innefattar minimum hierarkisk organi-ett av
sation. Svårigheter uppstår också i diskussioner relationerna mellanom
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skyldighet och följa sinrätt specifika kallelse. detatt I nederländ-en egen
ska s.k. "anti-revolutionära" partiets heter det regeringsmak-attprogram

" Guds tjänare"är och dessten uppgift upprätthållaäratt rättvisanatt
därigenom tjäna folket. Statens uppgiftsamt alltsåär varjevärnaatt per-
och gemenskaps möjlighet fullfölja sin kallelse.attsons

Karaktäristiskt för tänkare i denna tradition de kritiserarär subsidiari-att
tetsprincipen såsom utslag alltför hika "suveräna" sfärer. Enettav annan
svaghet sfär-suveränitetenstankenär förutsätteratt vissa givna grund-att

relaterade till viss bibeltolkningsatser uppfattas priori giltiga,en som a
rationell argumentation eller belysning.utan Detta pådengör detatt teo-

retiska planet ofta otydligareär den naturrättsligaän traditionen, samt
mindre åtkomlig för utanför viss trostradition. Groerpersoner en van
Prinsterer har "en kristen politikers främstasagt uppgiftatt vitt-är att ge

börd evangeliets frigörande kraft konkret arbeta förnes om att rätt-genom
visa". Detta ochär väl, förutsätter distinktgott uppfattningmen en om
vad och dårättvisa blir det svårare.är, genast
Ett påexempel detta den traditionär frambringatatt "" inte tyckssom

ha något teori kring det i den traditionen kallas för "distribution rätt-som
visa". En effekt detta dennaär tradition uppvisaratt skepsisstörreav en

olika offentliga interventioner subsidiärmot karaktär. För förefaller""av
"närhetsprincipen" rimlig översättning den förän subsidia-ärvara en mera
ritetsprincipen. denI europeiska politiska debatten kring begreppet subsi-
diaritet sig denna skillnadgör i perspektiv påmind.ofta Vad skillna-avser
den mellan och det civila samhället uppvisar bådadestaten traditionerna
dock i allt väsentligt samstämmighet.stor

Noter

Se encyklikanäven Veritatis Splendor, 1993, Citta del Vaticano:
Libreria Editrice Vaticana, Nr 42-45.

2. Gierke, Otto, 1987. Political Theories of The Middle Age.
Cambridge: Cambridge University Press, 20s.

3. Torre, Joseph de,M. 1984. The Roots of Society. Manila: Sinag-
Tala, kap 2-3, Higgins S.J, Thomas 1992.samt Man as
Man: The Science and Art of Ethics. Rockford, Ill: TAN, 355s.

4. Millon-Delsol, Chantal, 1992. L Etat Subsidiare. Paris: PUF,
kap. IV.

2-140173



121994:SOU34 Subsidiaritetsprincipen

of The Church.Carrier 1990. The SocialS.J, Herve, Doctrine
Pontificium Consilium de Iustitia Pace.,Revisited. Roma: et

19.s.

Chicago:1951. The and The State.Maritain, Jacques, Man
Phoenix., 103s.

samlingsvo-påvliga encyklikorCitat är annat urom angesur
SocialiRaimondo red., 1988. I DocumentiSpiazzi O.P,lymen

Övers.av förf.Milano: Massim0.a.Della Chiesa.

of1986. "The DraftingOswaldNell-Breuning S.J, von,
McCormickRichard Ai Charles CurranQuadragesimo Anno"

62-63.York: Paulistnr.5. Press,red., Moral Theology, New ss.

ofred., 1991. CenturyRoyal, Robert AWeigel, George
PublicD.C: Ethics andWashingtonSocial Thought.Cathølic

Policy 31Center, s.

53.Maritain 1951,10. a.a, s.

Libreria EditriceVaticano:1983, Citta delCodex Canonici,11. Iuris
375.PraefatioVaticana. samt can.



SOU 1994:12

2 Europeisk integration och
dansk tvetydighet

Johan Eriksson

påvisaEtt tänkbarasätt konsekvenser deltagandeatt i den europeiskaav
integrationen studeraär erfarenheter i länderatt redan medlemmar.ärsom
Danmark medlemslandär förtjänar särskildett uppmärksamhet, intesom
minst för svenskt vidkommande. Danmark har påtagliga likheter med och
länkningar till Sverige och övriga Norden, bl.a. vad gäller politisk kultur
och historia. Vad gäller europeisk integration så har Danmark inte bara 20
års erfarenhet själva medlemskapet, har också genomfört fyrautanav
folkomröstningar deltagandet i den europeiska integrationen 1972om -

EG-medlemskapet, 1986 Enhetsakten, 1992 och 1993om om om
Europeiska unionen. Därtill har Danmark vid tillfällen, 1979, 1984tre
och 1989, genomfört direkta val till Europaparlamentet. Mot denna
bakgrund förefaller det synnerligen välmotiverat närmare granska vilkaatt
konsekvenser Danmarks deltagande i den europeiska integrationen har fört
med sig.
Analysen koncentreras vad har hänt i Danmark sedan landet blevsom

medlem fram 1993 års folkomröstning. Två syftent.o.m. föreligger:

påvisa politiska konsekvenseratt det danska medlemskapet, sär-av
skilt avseende dansk demokrati, politisk politisksamtprocess,
makt i förhållande till EG/EU;

2. studera den danska tidningsdebattenatt Europeiska unionen iom
anslutning till folkomröstningarna 1992 och 1993, dels avseende

för och dels avseende uppfattningarargument maktbe-emot, av
suveränitet och subsidiaritet.greppen

genomgåendeEtt den danskaär tvetydighettema visar sig radsom en
olika då densätt europeiska integrationen. Föreställningen dennaär att
tvetydighet nyckel förståelsenär till danska nationens ochen statensav
förhållande till europeisk integration.
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tvetydighetDansk2.1

på kärnfullt formuleratNielsen har sättHans JørgenStatsvetaren ettett
år brottats med:under drygt 20 hardanskarnaproblem som

farligt isolere sig,af det ikkefolk harHvad atvaaret optaget erer, om
iblive opslugtfarligere integrere sigendnudeteller storat og enom er

sopsäck.1brokkasse

harnågon Danskarna imed lätthet.besvaratsFrågan knappasthar gemen
allvar träddeSedan EGEG-medlemskapet.hyllatavvisat ellervarken

utprägladdet funnits1970-talet, hari börjandansk debatt,fram i enav
Europasfå till idéernaDanmark anhängarei"euro-skepsis" är ettom-

väljare Ett talandesåväl politikergällerdettaStaterFörenta som-
års folk-inför 1993i Politikenrubrik förekomexempel är somen

sa,nk"3. Samtidigtiskyde forbundsstateni kø for"Partieromröstning: at
fåskäl och förekonomiskauppfattningutbredd attfinns att man avaven
imåste medlemskapetbevarautvecklingeneuropeiskainflytande i den

ändå präglarslutändanosäkerhet iochTveksamhetEG. acceptansmen
19931992 ochfolkomröstningarnaInförinställning.många danskars var

flesta fördeeuropeiska integrationen:denbåde för ochdanskarna emot var
utvecklade sig iEGmånga samtidigtEG-medlemskapet, attemotvarmen

riktning förstfolkomröstningarna,resultaten iTill och medöverstatlig
tillinsändaredanska ambivalens. Idennauttryckeroch sedan Ja,Nej en

formulering:fanns följandePolitikentidningen

vmrdifulde element ibåde-og holdning dettvivlendeMåske denneer
i eller udenfördet bedstbidrage med i Europa. MenDanmark bør gøres

Nej.5unionen Ja og

många danskarsdrag igrundläggandebaraambivalens inteDenna är ett
och Europa-också denipå EG/EU, statensstatenutan egnasynensyn

i studierpå Omvittnatauktoriteter.allmänt iellerpolitik, avsynenmer
följaovilja blintutbreddoch historiakulturdansk politisk är atten

folkomröstningar: "...Jotillexempelvis i anslutningpåbud,auktoriteters
vzerre"6.destil Jadanskender opfordrerautoriteterflere at stemme -

har formuleratEllemann-Jensenutrikesministern UffetidigareEller som
det:
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Vi har i Danmark begrep, hedder Rasmuset Modsats. Kommersom
alle de partier organisationer fortaellerstore danskerne, hvad deog og
skal den sunde på.7reaktion: Det vil jegstemme, er sove

Det kan hävdas allmän tvetydighett.o.m. del danskatt ären mer en av na-
Åtminstonetionell identitet, del "danskheten". framträder detta ien av

danskars betraktelser sig själva. Det kan inte slump danskarav attvara en
i verk nationell identitet och europeisk integration skriverom uppsatser
med titlar "Både-og, hverken-eller" och "Why the Danes needsom two na-

anthems"8.tional
Den danska tvetydigheten tycks framträda tvåi skepnader, denvarav ena
den beskrivnaär ambivalensen. Tvetydighetens andra skepnad harovan

många vid tillfälle kallad "danskernes Asterix-ett lillebror-namn, og
komplex", språkvetaren Henning Silberbrandt kallad "den danskeav sy-

handlargen". Det förbryllande blandning å sidan känslaom en av ena en
litenhet och åutsatthet, andra sidan känsla självtillräcklig-samtav en av

het, "myten det danske demokratis velfaerdsstats enastående karak-om og
ter", ibland misstänksamhet främmandeinför detsamt Följande citaten

ironisk, träffandeär sammanfattning den danska tvetydighetensen men av
andra skepnad:

Ydmyg selvhaavdelse dansk kunstart, verdensmestreer en som er
Vi så små, selvironiske, vi i det hele bedst. såOg vier tageter er er
så fladlandshøjderlodemokratiske på de danske

"Danmark lille land, der hotas af Europa", mångatänkeret trueser av
østergård.danskar, enligt Samtidigt talar han "lilleput-chauvinis-om en

prägel.tisk" Sambandet mellan känsla utsatthet och framhävandeav av
den goda danska demokratin och välfärdsstaten särskilt tydligt iär ljuset

EG-medlemskapet. Som kommer gäller detta såväl integra-av att se
tionsförespråkare "euro-skeptiker".som
Tvetydigheten förhållandei till det landet och den ärstatenegna egna

förknippadnära med tvetydigheten i förhållande till omvärlden, däribland
EG/EU. självaI verket har Danmarks EG-medlemskap medfört ökaden
ambivalens i folkets förhållande till danska politiska institutioner, en

karaktär.konsekvens övergripande Vad Danmarks EG-medlem-av mer
skap verkligen har aktualiserat landets förhållandeär till EG/EU inteatt
kan betraktas helt frånskilda den traditionella spänningen mellansom stat
och samhälle. Därför bör heller inte utgå ifrån Danmark uppträderattman

enad förhållandenation i till EG/EU.som en
Genom fokusera tvetydigheten i dansk politisk kultur erhållsatt ett per-

spektiv på såväl relationen stat-samhälle förhållandet Danmark-som
EG/EU. Eftersom analysen särskilt beaktar vad har hänt i Danmarksom
sedan landet blev medlem, frågan framföralltär hur danskar har uppfattat
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olikaintegrationen. Tvetydigheten och dessden europeiskaoch reagerat
reak-många danskarnas uppfattningar ochförklaraskepnader kan antas av

också belysa vilkauppgift blir därförviktig sätttioner. En tvety-att
till uttryck.kommitdigheten har

två utgångspunkter. det första bör denFörkommande analysen harDen
inte studerasmellan och samhälle"inrikespolitiska" relationen stat sepa-

mellan EG och danskaparallellt med relationenbehandlasrat, utan snarare
för danska politiska in-det folkliga förtroendetMotivet bl.a.är attstaten.

politiker har hanteratavhängigt hur danskadelvisstitutioner är statens re-
har för-"nationella intressen"andra 0rd hur danskamed EG, medlationer

integrationen. Relationer mel-i den europeiskaoch förverkligatssvarats
beteck-vad vanligeninstitutioner och EGpolitiskalan danska somavser

danskaEG, exempelvismedlemsstat ochrelationer mellan re-ennas som
rela-Maastrichtfördraget. Dessaförhandlingarnadeltagande igeringens om

politiska institu-för danskafolkliga förtroendetbetydelse för dettioners
bli,betydelsefullt EG/EU tenderarpolitiskttorde ökationer attmer

federaltgår politisk unioni riktningutvecklingensärskilt mot avenom
slag.

frågaendastförhållande till EG/EU inteDanmarksandradetFör är en
samhälletochrelationer mellan EG/EUdirektadanskaför ävenstaten,

transnationella in-brukar kallas änSådana relationerbeaktas.bör snarare
icke-statliga aktörermarkering det primärtternationella ärattaven

inblandade. organise-företags och andraexempel danskaEtt ärärsom
Även folkomröstningarnalobbyverksamhet i Bryssel.rade intressens om

danska fol-förhållandet mellanmån direktai viss detEG/EU handlar om
deltagandeutomstående aktörers direktaexempelAndraket och EG/EU. är

dansk unionsdebatt.i

konsekvenserpolitiskaMedlemskapets2.2

deltagande i den europeiskaDanmarkspolitiska konsekvenser harVilka
demokrati,med danskfört med sig Vad har häntintegrationsprocessen

ochförhållandet mellan inrikes-institutioner,politiskapolitisk process,
förhållande sedan inträdettill EG/EUoch dansk makt iutrikespolitik,

sådanafångauppgift försökaenkelsannerligen ingen1973 Det är att
underbyggdanågra ochUtifrån observationerkonsekvenser. teser,egna

statsvetenskaplig forskning,frånmed resultat danskkompletteradeoch
några tydligare ochsammanfattas deändå Nedanförsökkan göras.ett av

ingåendeDärpå behand-följerkonsekvenserna.betydelsefulla en mermer
konsekvenserna.ling ochav var en av
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visade sig åtskillnadDet kan mellan konsekvensergöras haratt en som
tydligt samband med folkomröstningarna och konsekvenser konti-av mer

långsiktignuerlig och karaktär direkta kopplingar till folkomröst-utan
ningarna.

Konsekvenser med anknytning till folkomröstningama:

Folkomröstningarna har delvis den representativa demokratinsatt
spel, särskilt då folket sade 1986Ja respektive Nej 1992.ur

beståendeEn partiöverskridande uppståttpolarisering har mellan de
positiva och de negativa tillär EG/EU och europeiskärsom som

integration, märkbar och särskilt betydelsefull förhållandeti mellan
väljare och valda klaren majoritet i Folketinget har alltid varit för
EG/EU och europeisk integration, förhål-observerbar iävenmen
landet mellan väljare till parti och mellan politiker isamma

parti. Samtidigt har styrkeförhållandena mellan partiernasamma
bevarats, vilket innebär många väljarna åtskillnadtydliggöratt en

åsiktmellan partival och landets förhållande till EG/EU.om

Partier präglade särskilt spänning mellan väljare och valdastorav
har upplevt interna kriser, med bl vissa utbrytningarstora a som
följd. mening harI EG-medlemskapet fördjupat "partiernasen
kris", avseende misstroende och bristande legitimitet.

Nya politiska rörelser i EG/EU-frågan har vuxit fram, liksom ett
särskilt "Euro-partisystem" för valen till Europaparlamentet.

internaDen danska EG/EU-debatten har delvis penetrerats av ex-
aktörer bl kommissionen och brittiska politiker.terna a

Debatten kring Maastrichtfördraget ekonomisk och politiskom en
union har medfört generell attitydförändring. Tidigare kritiken av
EG-medlemskapet övergick försvari detsamma och kritik motav
unionsidéema.

Långsiktiga konsekvenser:

Förhållandet7. inrikes-mellan och utrikespolitik, mellan intern
dansk politik påoch verksamhet gemenskapsnivån hari realiteten
luckrats sedan Danmark blev medlem. Samtidigt finnsupp en
opinionströghet, då danskarna mentalt åtskillnadskarp mel-gör en
lan intern dansk politik och EG/EU.
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kompromisstraditionella danska och nordiska sökandet efter8. Det
till omvärlden, detvad gäller relationer i häroch konsensus statens

sedan inträdet ihar till övervägande del bevarats EG.fallet EG,
EG-frågor föremålflera blivit för1980-talet har emellertidUnder

emellertid oftastinrikespolitiska konflikter. slutändan harI man
opposition.nått till konsensus mellan regering och Folke-fram

EG-frågor,för Markedsudvalget, spelar centraltingets utskott en
och uppslutningen bakom regeringensroll för kompromissandet

Europapolitik.officiella

har sedan mitten 1980-talet starktDanska organiserade intressen av
i samtidigt har den nationellasin lobbyverksamhet EG,ökat men
nationella korporativa modellenstärkts.korporatismen Den ersätts

Gemenskapsnivån, håller påpåaktivitetinte utan attsnarareav
pluralistiskvidare komplex och europeisktill meranpassas en

struktur.

ifrågasätts.i har sällan Kritiker harinflytande EG10. Danska statens
suveränitet ipå förlusten självbestämmandepekat av me-snarare

förlora det inflytandeeller visat rädsla föroavhängighetningen att
konkretaPositiva bedömare har pekatDanmark redan har.som

förslagfått krav ochDanmark igenomfall där stoppategna man
Maastricht-miljöfrågor och vid utformningensärskilt iogillat, av

fördraget.

EG/EUfolkomröstningarDanska om

genomgående inträdet 1973 har varit danskarnastendens sedanEn att
till fyra folkomröstning-starkt har knutits deuppmärksamhet EG/EUav

mån Europaparlamentet. Mellan dessa tid-i viss de valen tilloch trearna
mån angivnaEG/EU-debatten och viss de konse-punkter har även ovan

omfång betydelse. perioderna mellansjunkit tillbaks i och Ikvenserna
återgick fokus tydligt tillpolitikens mycket denfolkomröstningarna na-

uppfattades "inrikespolitiska".och problemtionella som som merarenan
års1986 folkomröstning Enhetsakten: i febru-tydligt exempelEtt är om
menade 47% väljarna Enhetsaktenari innan omröstningen attstrax av var

frågan och 7% menade EG i övrigt vikti-den viktigaste politiska att var
frå-det mindre menade dessaseptemberI än attprocentgast. somvar en

Överhuvudtaget har sällan 5% väljarna iviktigast änmer av pe-gor var
Europaparlamentet uppfattatfolkomröstningar och val tillrioderna mellan

fråganÅÖden viktigaste politiskaEG som
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innebarDetta inte danskarna glömde någotEG viktigt ochatt att var
något kritiskt skulle granska polariseringentvärtom och andraman - -
fenomen upprepade sig i samband med varje folkomröstning. Danskarna
kom bli fåvid sin mening tillkänna då förändringaratt iatt storavana ge

Överhuvudtagetintegrationsprocessen stod för dörren. folkomröstnings-är
institutet Norden.utnyttjat i Danmark i övrigaänmer

Tabell 2.1 Damka folkomlöstningar EG/EU 1972-1993 procentom

Skillnad
Folketinget/

Folketinget Folket Folket
Folkom- Valdel-
röstning: Ja Nej Ja Nej tagande +/-
EG-med-
lemskap 81.0 19.0 63.4 36.6 90.4 -18

19722 okt
Enhetsakten
27 feb 1986 47.0 53.0 56.2 43.8 75.4 +9
Maastricht
2juni 1992 84.0 16.0 49.3 50.7 83.1 -35
Maastricht/
Edinburgh 91.0 9.0 56.8 43.2 85.5 -34

maj 199318

Källor: Siune, Karen, Svensson, Palle Tonsgaard, Ole, 1992. blevDet et
Århus:Nej. Forlaget Politica, 23; Politiken 1993-05-19; Berlingskes.

Tidende 1993-05-14, 1993-05-20.

När det gäller folkomröstningar, andra de haräven gällt EG/EU,än som
har folket tenderat tveksamma och negativa sina politi-att änvara mer
ker. Undantaget 1986 års folkomröstningär dåEnhetsakten detom en

andel väljarna positivastörre jämfört med Folketingspolitikernaav var -
påskillnad +9% se tabell 2.1. Folkomröstningens utgångpositivaen

resulterade frågani för eller själva medlemskapet avför-att närmastemot
debatt.fråndes dansk En viktig förklaring Enhetsakten fram-attvar

förallt uppfattades utbyggnad det ekonomiska samarbetet ettsom en av -
den "gemensamma inre marknaden". sågsEnhetsakten allmän-steg imot

någothet inte allvarligare politiskt hot, avgörande för-texsom som en
skjutning beslutsmakt till EG. Det socialdemokratiska oppositionspar-av
tiet i månviss Radikaleäven Venstre sade officiellt Nej tillto m
Enhetsakten eftersom menade avtalet lämnade för mycket spelut-attman

påaktörer den marknaden denrymme gemensamma gemensamma-
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Socialdemokratiet. Bådedimensionen saknades enligtpolitiska
splittrade,Socialdemokratiet och Radikale Venstre internt iävenvar

påberodde mycketUtfallet i folkomröstningenFolketingsgruppen. att
gång följde de partier tydligt sade respektive Nej;denna Javäljarna som

Socialdemokratiets väljarebetydelsefullt delsärskilt att storvar en av
partilinjen.officiella, splittradefölja denvalde inteatt men

Nej-sidan varit betydligt starkare bland folketVanligtvis har emellertid
tydlig partiöverskridande polarise-politikerna. Samtidigt harblandän en

någon folkomröstninguppstått bland folket. har inte vidring Det om
grupperingar bakomnågra särskilt tydliga sociala Ja-funnitsEG/EU re-

överskridit inte barahar polariseringenspektive Nej-rösterna; par-snarare
gränser. Några kan dock urskiljas,sociala tendenserävengränser utan

offentliganställda har ialltså tydliga generaliserbara samband:intevilka är
anställda; fler kvinnorvarit negativa privatutsträckning än mänhögre än

återfanns bland vänsterorienteradeNej-sägare oftareNej;tenderade röstaatt
misstro politiker,högerorienterade, hos människor medblandän motstor

individer okvaliñcerade arbe-mindre väletableradei allmänhet blandsamt
arbetslösa.22tare,

på idet partierna ytterkanternafolkomröstningen 1992Inför var
Socialistisk Folkeparti ochsade NejFolketinget som -

1993 stod FremskridtspartietInför folkomröstningenFremskridtspartiet.
"nej-bias" hos dettalarpå NielsenNej-sidan. Statsvetaren om enensam

i alla 13 folk-lägst 37% har NejFaktumdanska folket. röstatär att som
då nuvarande grundlagengenomförts sedan 1953haromröstningar som

har intressantfolkomröstningarna EG/EUfastställdes. fyraDe nogom
med 63%,på 47% rekordet 1972Ja-andel genomsnittethaft överen -

1993.23 anmärkningsvärt Nej-1986, 49% 1992 och 57% Det56% är att
någon "försvarar" de nationella poli-i meningbland folket,sägarna som

åt-står dessa, ellerdirekt konflikt medinstitutionerna, samtidigt itiska
har i alla folkomröstningar kom-företrädare. Nej-sägarnaminstone deras

starkt för-integrerat EG/EU medoppositionbinerat sin ettmot ett mer
självständighet.danska politiskadet systemetssvar av

danska folkets uppfatt-underliggande ambivalens italas oftaDet om en
å misstro denpolitiska eliten sidanoch denning motstaten ena enav -

å andra sidan djuptpartierna och politikerna,nationella maktapparaten, en
politiska institutionerna och denuppfattning de nationellaförankrad attav

i dansk identitet och politisksuveräniteten ostridbara elementnationella är
mellan flertaletföljande spänningenEG-medlemskapet och denkultur.

ambivalens. nämnda "nej-väljare har skärpt denna Denpartier och deras
bristande viljamed danskarnastill del habiasen" kan göra attatt ore-en

påbud. årsblir 1986auktoriteters Därmedfiekterat följa oväntatäven
många följdeförståeligt väljarnafolkomröstningsresultatpositiva mer -

gång Historikern Henrikpolitikernas uppmaningar.inte heller denna
råd till politikerna:Nissen följandeger
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Stil jer tvivlere. Sig til folk, dette indviklet,atan som megeter og
derfør beder I råd.deres Den ville gået ind for närom rent auto-vzere -
riteterne indbyder rådslagning,til ligemzendzöer man

Spänningen har varit särskilt framträdande i sambandsagt med folk-som
omröstningarna. Som den norske Johan P. Olsen uttryckerstatsvetaren
det: "Mens dialog kompromisser virker samlende, virker flertallsav-og

splittende"27.gjørelsen Författarna den Statsvetenskapliga studien Detav
blev har någotnej annorlunda uppfattning i det de hävdaret denatten att

fördelen med folkomröstningar destora "folkeviljenär gör ansvarlig":att

Det ikke blot uforpligtende meninger, borgerne giver udtryk for. Deer
trazffer faktisk beslutninger, der udløser offentlige handlinger med kon-

fwlleskabet.sekvenser for

folkomröstningEn folkets beslutsfattande,är med defi-ett eget nästanen
nitionsmässigt given legitimitet. Men kan folket verkligen förta ansvar
besluten det folketäven självtär fattar dem Siune, Svenssonom som
och Tonsgaard tycks ifrånbortse detta problem. I Danmark ledde folkets
Nej 1992 till den borgerliga koalitionsregeringens avgång Poul-
Schlüters regering ansåg sig inte kunna för det beslut folketta ansvar som
hade fattat. En koalitionsregering bildades, med Poul Nyrupny
Rasmussen och Socialdemokratiet i Visserligen kan folket fattaspetsen.
beslut, besluten reaktivaär konstruktiva beslutenän blirmen snarare -

påreaktion de alternativ den representativa demokratinen som presenterar
för folket.
När majoritet danskarna 1992 valde det alternativ företräddesen av som

mycket liten minoritet i den representativa demokratin, spän-av en sattes
ningen mellan direkt och representativ demokrati sin Skillnadenspets.
mellan folkets och Folketingets Ja-sägare 34%, tabell 2.1. Nej-sä-var se

mycket otydliga signaler till de EU-vänliga politiker de hadegarna gav
Ånågotvalt år tidigare. sidan Nej-sägarna de hade minst till-ena var som

till danska politiker. Nej-sägarna också dem ansågtro danskattvar som
måstedemokrati byggas med fler folkomröstningar och "folkinitiativ",ut

Kalifornien.såsom i Schweiz och
Å andra sidan försvarades de nationella politiska institutionerna med

näbbar och klor. Både 1992 och 1993 Nejet märklig cocktailvar en av
opposition och fasthållande vid det etablerade; Nejet appellerade både till
misstro "dem däruppe" och till konventionellt försvarmot detmer av na-
tionella. Makten fick inte lämna Christiansborg; dansk suveränitet
måste försvaras "EG:s centralism och odemokratiska byråkrati".mot Vad
danskarna framförallt tycktes önska sig, särskilt Nej-sägarna, alltattvar
skulle förbli förut. Danskarnas Nej 1992 utlöste kris för densom en re-
presentativa demokratin, krisen underminerade inte grundvalarna förmen
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sådant,opponerade inteFolket sig mot systemet utansystemet. som sna-
inställning i för landet avgörande politiskdess företrädaresmot enrare

förhållandefråga. upprättade folket slags till EGmeningI änett annaten
nationella politiska institutionerna hade.det desom

folkomröstningarna kan till del för-och ambivalensen iParadoxerna en
frågai det handlade deltagande i Euro-komplexiteten denklaras om:av

erkänd förutsättning för fungerande demo-unionen. allmäntpeiska En en
beslut, folketsgäller direktdemokratiskakanske särskilt detkrati, ärnär

förmåga detillgång tillgodogöra sig information. Itill och att senaste
frågorfolkets kunskap defolkomröstningarnadanska omröst-omvar

års folkomröstningsärskilt god. Inför 1986handlade inteningarna omom
innehållet,kunde överblickamenade 40-45% de inte allsEnhetsakten att

eller fler de sju element aktenkunde fyraoch endast 9% nämna somav
de inte alls kundejuni menade 60-70%innehöll. maj och 1992 över-I att

kände sig välinfor-innehållet. april 1993 menade 48% deblicka I att
ansåg dåligtsigfolkomröstningen gällde, medan 33%merade vad varaom

någonkundeendast 17% korrektinformerade. Emellertid det angesomvar
Edinburgh-uppgörelsenfyra inslagen ideav

folkomröst-därför utslaget i dentolkning kanEn elak senasteattvara
Folket visste inte riktigt vadnågon mån skendemokratiskt.iningen var

folkom-fråga lämpligheten medrelaterad gällerde ställning till. Entog
frågor Europeiska unionen. Iså denröstningar i komplicerade ensom om

intefolkomröstningi maj 1993 menade 70%opinionsundersökning att en
förstå fråganså svårt sejust detborde genomföras, att attvarp.g.a. av

tabell 2.2.
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2.2 Opinion informationskampmjen ochTabell om
folkomtöstningens lämplighet, maj 1993 procent

blevetfremført traktaten ikkeI "Det EF Unionen sigat om egnerer -
forståfolkeafstemning fordi dens indhold for kompliceret forfor aten er

danskere. eller dette synspunktalmindelig Er De enig uening i "

följande den 2 juni 1992Alla Röstar sätt
tillfrågade Ja Nej Tveksam

72 64 76Enig 70
22 30 15Oenig 24

6 6 6 9Vet
100 100 100Totalt: 100

så den indtilskal vurdere kampagnen, vil De sige2 "Hvis De ja-siger at
oplysende, eller vil den alt altalt alt har saglig De sige ii vceret atognu

usaglig vildledendehar "vøeret og

1992Alla Röstar följande den 2 junisätt
tillfrågade Nej TveksamJa

Saklig/
3 47 20 23upplysande 3

Osaklig/
43 25 61 44vilseledande

8 9 3324 2 lVet
100 100 100 100Totalt:

så den indtilskal vurdere kampagnen, vil De3 "Hvis De nej-siger sige at
den altalt alt har saglug oplysende, eller vil De alt ii sigevasret atognu

usaglig vildledende"har vceret og

följande den 2 juni 1992Alla Röstar sätt
tillfrågade Nej TveksamJa

Sakli
upplysande 35 29 47 27
Osakli

28 36vilseledande 34 39
Vet 3 32 25 371

100 100Totalt: 100 100

1992-06-01.Källa: Berlingske Tidende/Gallup Instituttet

förespråkarnaden danska folkomröstningsdebatten hävdadeI av en
kärnfråganfolkomröstning ofta "folk ikke dumme". handlarMenatt er



46 Europeisk och danskintegration tvetydighet SOU 1994: 12

denI danska folkomröstningsdebatten hävdade förespråkarna av en
folkomröstning ofta "folk ikke dumme". kärnfråganMen handlaratt er
inte dumhet politikernas oförmåga förmedlautan sittattom snarare om
budskap information.och sin En del folkopinionen kritiskastor av var

själva informationskampanjen, särskilt motståndarsidans kam-mot mot
panj: 61% Nej-sägarna tyckte Ja-kampanjen osaklig och vilse-attav var
ledande; detsamma ansåg 39% Ja-sägarna Nej-karnpanjen tabellseav om
2.2. Som Jørn Kiel, Formand for Dansk Markedsføringsforbund uttryckte
det i debattartikeln "Vil verden bedrages":

Når påstanden i EF-debatten folk ikke dumme kommeratom, er op,
forekommer det mig, åbenbart for forklare forat emnet svart ater
afsenderne...P0litikerne i høj grad uddannede i kommunikereater -
ellers blev de ikke valgt. spørgsmåletMen i EF-Unionen har kom-om

dumpekarakter.munikationen tilvazret

Emellertid kan diskutera hur viktigt det känna till innehållet iär attman
de dokument folkomröstningarna formellt handlar Kanske detärsom om.
viktigare ställning till EG/EU politisk helhet ochstörre deatt ta som en
konsekvenser bedömer följer Ja respektive Nej, detänettman av snarare

Ändåsakinnehålletformella i avtalen bör danskarnas bristande kunskap
till eftertanke. minst införstämma Inte den svenska folkomröstningen bör

sambandet mellan folkets kunskap och den direkta demokratins värde
diskuteras.

De politiska partierna

Flera partier har upplevt spänningar mellan väljare och valda.stora
Särskilt drabbade Socialdemokratiet, Kristelig Folkeparti, Radikalevar
Venstre, Fremskridtspartiet och under 1993 Socialistisk Folkeparti.
Splittringen inom de två första partierna kan ha legat bakom någotden
försiktiga officiella hållningen inför Maastrichtfördraget. Venstre med
Uffe Ellemann-Jensen i det fönnodligen entusiastiska Ja-spetsen mestvar
partiet. Däremot de konservativa, i likhet med socialdemokraterna,var
måna visa kritisk hållning i EU-frågan, det inteatt ävenom upp en om

någon tvekan Ja. De konservativa måni viss tvetydigaett närvar om var
hållningendet gäller till Maastrichtfördraget, klarade sig deutanmen

splittringar präglade många andra partier.som
I detta sammanhang viktigt påskiljaär ambivalens och splittring.att

En medvetet ambivalent hållning kan ibland taktiskt fördelaktigt, ettvara
få med sig tveksamma.sätt Splittringäven inom partier och mellanatt

väljare och valda emellertid sällan ellerär aldrig fördelaktigt, sett ur
partiets synvinkel.
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1992 1993 Nej-procent2.3 Partivd instiilning till EU ochTabell och

Center HögerIdeologi Vänster

SF S C V KF FrPVPParti

År 93 92 93 92 93 92 9392 93 92 93 92 93 92
Parti
linje Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej NejNej Nej Ja
Nej- 89 85 67 50 37 31 11 11 21 14 67 55100 98
%
NJ 202 210 88 79500 461 145 139 237 23154 60 114 111

Vänsterflygel/småpartier; Socialistisk Folkeparti; SFörkortningar: VP SF
Socialdemokratiet; C mittenpartier Kristeligt Folkeparti, Radikale

KF Konservative Folke-och Centrum-Demokraterna; V Venstre;Venstre
Fremskridtspartiet.parti; Frp

på Columbus.Nielsen, 1993. Valg. 55.Källa: Hans Jørgen, EF s.

denpartigränserna har varierat tiden,Polariseringen överöver men ge-
ändå borgerliga partier liksomnomgående tendensen har varit att

vänsterpartierna mindre splittradeSocialistisk Folkeparti och de äryttersta
tabell visas situatio-socialdemokraterna och Fremskridtspartiet. I 2.3än
1993.33med folkomröstningarna 1992 ochi sambandnen

Kristelig Folkeparti resulterade i partiledningenSplittringen inom att
års ifrånfolkomröstning avstod rekommendera väljareinför 1992 att att

förespråkade förmajoriteten i ledningen Ja. IställetJa,rösta trots att ett
ledningen det "högt i tak" i dennatala intern kris menade attatt om en var

fråga. Radikale mittenparti till hadeVenstre, Venstre,vänsterett om en
såväl medlemmar den vidareminoritet Nej-sägare blandstor somav

ändå mångatillräckligt för kunnaväljarbasen, Ja-politikerna attmen var
1993.34såvälmobilisera partiet bakom tydligt 1992Jaett som

Socialdemokratiet, väljare splittrade i ungefär lika ochJa-storavars var
ändå delNej-falanger, klarade sig bättre Kristelig Folkeparti. Till vissän

på kritiken då dan-berodde detta klarade sig undan denatt tyngstaman
dåsade Nej eftersom Socialdemokratiet befann sig i opposi-skarna 1992,

måste ändå förklaring till dention. Splittringen inom partiet ses som en
ocksådefensiva det betydligt flerstrategi utarbetades. 1993mer som var

väljare följde partilinjen skillnad 17% se tabelldessav som en-
Socialdemokratiets särprägel. före folkom-2.3. Anpassning blev Redan

röstningen 1992 förberedde sig Socialdemokratiet dels för det skulle bliatt
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Nej, dels började utarbeta plan för danskt säravtalett med TillEG.man en
skillnad från partiledarna i regeringspartiema hävdade socialdemokraternas
Poul Nyrup Rasmussen Danmark skulle få chans vid Nej,att etten ny

förberett.och detta redan lågHär upprinnelsen till "detatt nationalevar
kompromis" utarbetades i Folketinget efter danskarnas Nej ochsom
Socialdemokratiets inträde i regeringen. "Det nationale kompromis" inne-
höll antal krav frånundantag Maastrichtfördraget, vilka sedanett upp-
fylldes i och med den k Edinburgh-uppgörelsen se fotnot 31.s
Situationen blev betydligt svårare för Socialistisk Folkeparti, eftersom

ledningen under våren 1993 frånsvängde drygt 20-årigt EG-motståndett
till tillJa EU. Partiet hängde sitt helt hålletJa och pånästanett upp par-
tiets deltagande i "det nationale kompromis". Partiets kritik EU hademot
tidigare framförallt gällt valutaunionen, försvarspolitiken och rättspoliti-
ken, områden Danmark i och med Edinburgh-uppgörelsen stodsom nu
utanför. Väljarna följde emellertid inte partiledningens rekommendation,

80% partiets väljare sade Nej årsi 1993 folkomröstningutan ävenca av
Nej.351992 sade 92%

Åtminstone sedan 1970-talet brottas danska politiska partier med le-ett
gitimitetsproblem bl följer ökad rörlighet bland väljarna ochsom a av

politiker.utbredd misstro Den partiöverskridande polariseringen imot
EG/EU-frågan har förvärrat detta legitimitetsproblem.

påRörelser EG/EU-fråganinriktade

Ett på ofönnågapartiernas fånga folkopinionen, särskilt denattsvar upp
negativa eller tvehågsna delen, blev framväxten politiska rörelserav nya

EG/EU-frågan.inriktade på just Under 1992-1993 dominerades Nej-si-
dan fem olika rörelser Folkebevwgelsen mod EF, Junibevaegelsenav -
inledningsvis Enhedslistenkallad Danmark 92, Frihedsbrev 92, och
Nødvendigt Forum. De partier sade Nej tycktes inte spela likasom en
samlande roll dessa folkrörelser. Särskilt framträdandesom var
Folkebevatgelsen mod EF verksam redan 1972, med Jens-Peter Bonde i

Junibevmgelsen, med professor Niels Meyer ledare.spetsen, samt som
Båda förmedlade i huvudsak röd-grön ideologi, där EG:s "odemokratiskaen
centralism" och "förlusten nationell suveränitet" särskilt kritiserades,av
och där ansågsalternativet intimare nordiskt samarbete med fokusettvara
på decentralism och ekologism. Borgerliga fångadesNej-sägare i större ut-
sträckning Nødvendigt Forum, Frihedsbrev 92 och i viss ut-upp av
sträckning Fremskridtspartiet.även av

påVerksamma Ja-sidan förutom de flesta partier Den Danskevar
Europabevxgelsen aktiv sedan 1940-talet, Foreningen Europa 2000
med bl Köpenhamnregionens fem borgmästare medlemmar, bildada som

Äveni maj 1992, tilJa Europa 1992 och Dansk Arbejdsgiverforening.
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Ja-sidan.4° framgår tydligttill Detsällade sigfackföreningarnade större
rörel-bildandetdrivkraften bakomhar varitfolkomröstningarna av nyaatt

varit inblan-dessa rörelserhar intefrån vanliga partierskillnadTillser.
uteslutande in-verksamhet,"dagspolitisk"någon nästanslagsdade i utan

få ställ-folketsyfte:specielltpå opinionsbildning iriktade att taattett
undantaganmärkningsvärt ärfolkomröstning. Ettvissning i en

iställeralltså partiintemodFolkebevatgelsen EF, är ett uppsomsom
ändå fått in handfullharFolketinget, representantertillvalen ensommen

representationBonde. Dennaledaren Jens-PeterblEuropaparlamentet,i a
inteDanmark och EGpå mellanrelationerexempelytterligareär somett

statsmaktenf också Junibevaagelsen,Värt ärviaförmedlas attatt notera
bildade planerarmeddelamaj 1993, lät18 ettdanskarnas Ja attefter att

ändå uppfattasFolketingettolkaskanparti. Dettapolitiskt att somsom
beslutsfattande,ochför debattviktigbetydelsefullt,politiskt arenasom en

parlamen-kampanj utanförframgångsrikföramöjligheternaoch attatt en
små.alltförbetraktastet som

ochFörhållandet inrikes-mellanmaktNationell
utrikespolitik

relationernaförbetydelsespörsmål EG-medlemskapetsgällerEtt annat
relevansFrågan minstinteutrikespolitik.och ärinrikes-danskmellan av

ochväljaremellanspänningenpartiöverskridandeförståelsen denför av
i folkom-på ochpartimånga väljer röstardanskar sättvalda. Eftersom ett

folketförefaller det görEG/EUröstningar ett annat, ensom omom
partipoli-utrikespolitik. Deinrikespolitik ochmellanåtskillnadtydlig

inomnationell före-uppfattasfrämsttycksskiljelinjernatiska som en
uppfattasDanmarkoch ovanförpolitiken utanförmedanteelse, som

nationalstaten.den danskaspörsmål helaför

EuropaparlamentettillValen

ideolo-partipolitik ochförEG/EUFöreställningen utgöratt arenaen ny
mån torde dettavissi Danmark. Iigenominte ha slagittycksgisk kamp

politiskabetydelsefullamindreEuropaparlamentetsmedhänga samman
1979,omkring 50%låga valdeltagandetdetindikerasroll, vilket bl ava

1989. inrikespolitik ochmellan danskåtskillnadenoch Men1984
med"Euro-partisystem"ocksåunderstryksEuropapolitikdansk ettattav
1979:Europaparlamentettillinför valeti Danmarkutveckladeslinjertre

försvaradetredjestöd för EG,medEG-linje,Nej till samt somenenen
sammanhangetdet härisuveräniteten. Detnationella ärden som

roll-roll. tydlig"partipolitiska" Ensinmod spelarFolkebevaegelsen EF
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förra sjunkit tillbaks och företrädesystemet för det vanliga inrikes-gett
systemet.

Förhållandet mellan inrikes- och utrikespolitik har länge varit föremål för
statsvetenskaplig forskning. Tvärtemot den utbredda föreställningen om

åtskillnad mellan inrikes- och utrikespolitik, har rad tendenser i ef-en en
terkrigstidens europeiska samhällsliv gjort det svårareallt i realitetenatt

entydiggöra uppdelning mellan de två sfärerna det fråganären snarare-
vattnet".44"linje dragen i Till detta hör utvidgningen interna-om en av

tionella dimensioner inom alltfler traditionellt inomnationella politikom-
råden. Allt färre inomnationella beslut kan fattas hänsynstagande tillutan
internationella sammanhang. Alltifrån socialpolitik till försvarsfrågor är

delvis internationella politikområden. Myndigheter, organisationer ochnu
företag har utvecklat alltfler internationella kontakter och nätverk. Till
detta ocksåhör den mycket starka expansionen internationella organisa-av
tioner, mycket majoritet icke-statlig karaktär.ärstor Förvarav en av
Danmarks vidkommande har dessa fenomen och främst varitprocesser
förankrade i EG-kontexten.

Lobbyism, korporatism och parlamentarism

Danska privata intressen har långunder tid varit tämligen sporadiska, av-
vaktande och reaktiva avseende direkta kontakter med EG:s institutioner.
Undantaget jordbrukssektornär allt sedan inträdet i EG har varitsom
starkt uppkopplad Bryssel. Sedan mitten 1980-talet har dockmot ävenav
andra sektorer utökat sina europeiska kontakter, särskilt avseende lobby-
ism i Bryssel. Iscensättandet den inre marknaden och den allmänna eu-av
ropeiseringen näringslivet två orsaker tillär detta. likhetI med tenden-av

i övriga medlemsstater, har Danmark under år upplevt "ex-sen senare en
plosion" EG.lobbyism gentemotav
Denna lobbyism exempelär direktkontakter mellan danska samhället

och EG, kontakter går förbi Utvecklingen har emellertid intestaten.som
inneburit någon minskning kontakterna mellan organiserade intressenav
och danska Danmark, liksomstaten, tvärtom. Sverige, harsnarare tra-en
dition nationell korporatism. Dansk korporatism innebär dansk of-av att
fentlig policy, särskilt avseende industri- och jordbrukssektorerna, tenderar

bli resultatet intimt, integrerat ochatt institutionaliserat samarbeteav
mellan organiserade intressen institutioner.och statliga
Dansk nationell korporatism verkar alltså parallellt med de organiserade

samhällsintressenas aktiviteter Bryssel. Från både degentemotegna orga-
niserade intressenas och sida förs dubbel strategi. De förrastatens en sam-
verkar dels intimt med i formuleringen danskastaten Europapolitiken,av

pådels hand via lobbyismen i Bryssel. Staten läs: regeringen å sinegen
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samverkan medbara isin Europapolitik inteoch förankrarformulerarsida
den folkvaldaockså samverkan medi intimsamhällsintressena, enmen
Folketingetsstrategini denoppositionen. Instrumentet ärpolitiska senare
EG-frågorförutskottetpartipolitisktMarkedsudvalg, det sammansatta

EG-medlemskap. Ledordendansktförhandlingarnainförbildades omsom
konsensus. parlamentariskatypexempel denkompromiss och Ett ärär

helt enkelt "detkalladesEdinburgh-uppgörelsen. Denbakomplanen na-
kompromiss harbestämd form. Dennakompromis", itionale av

danske sygen",för "dentydligt uttrycktolkatsSilberbrandt även ettsom
Silberbrandt byggdeskepnader. Enligttvetydighetensdanskadenaven

självständigbåde förakunnaviljakompromis"nationale"det att enen
välfungerande integreradmedlemsamtidigtfinanspolitik och av envara

politisk union.ekonomisk- och
måste godkännasalltidEGhandlingslinjeRegeringens gentemot enav

kortsiktigsåväl långsiktigavseendeMarkedsudvalget,imajoritet som
framstår parla-denmedlemsstatermed andrajämförelseEuropapolitik. I

stark.mycket DenEuropapolitikdanskkontrollenmentariska somav
alltså såvälefterkoalition,vanligen strävarregeringen, ärdanska ensom

legitimitet.parlamentariskkorporativ som
beslutssysste-danskaoch Italien detTysklandmed ärjämförelseI t ex

bakomliggande idén ärEG/EU-frågor mycket centraliserat. Den attimet
EG, förnationell positionstabilentydig och attgentemotmanifestera en

betyd-Danmarkfolkmängden hartillinflytandet. Settpå så vis maximera
medlemsländerna.deinstitutionerrepresentation i EG:s än storaligt större
ministerrådet 3invånare imiljonerDanmark röst1.7Exempelvis har per

invånaremiljoner8.1Tyskland harjämföras76, vilket kantotalt somav
betraktadnationalstatenändå danskainnebärSituationen10.röst attper

institutioner.svaghet i EG:shapolitisk aktör kan numerärsägas ensom
"råd" medharenkelt inteheltuppfattningenbakomliggerDetta att man

EG.5°visavisplittringnationell
helt fram-inte varitemellertidenighet harparlamentariskefterSträvan

då oppositionen idecember 1982,skett itycks hagångsrik. trendbrottEtt
utrikespoli-alternativbakommajoritetsamlalyckadesFolketinget enen
förhållan-såväl vad gällerförespråkade,regeringenståndpunkt dentisk än

inrikespolitik, iplötsligtblevUtrikespolitikenNATO.det till EG som
emellertid hante-harstridsfråga. Stridigheternapartipolitiskbemärkelsen

regeringenssidst harsyvendeTillFolketinget.inomrats og
tycksUtvecklingenFolketinget.förankrats iEuropapolitik oftast snarast
förankringparlamentariskautrikespolitikenstill stärkandelettha ett av

samtidigtstärkas,då korporatismen närdanska närmasttycks denVarför
förklaringi EG Eninflytandepå hand sökerorganiserade intressen egen
nationelltillnågon motsvarighetutvecklatsharknappastdetkan attvara

EG-nivånpå ärGemenskapsnivån. Policyprocessenpåkorporatism
policyskapande.nationelltjämförelse medsplittrad iochfragmenterad
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Behovet "nationell samling" visavi EG kan motiveras från såvälav sta-
de organiserade intressenastens sida. För verka trovärdigsom och föratt

få gehör blandstörreatt andra medlemsländer det haratt staten ettanses
behov bred förankring möjliggör formulering entydig ochav översom av
tiden hållningstabil EG. De organiserade intressena, ågentemot sin sida,
uppfattar danska viktig kanal ellerstaten allierad vad gällertsom en o m
påverkan på EG. I skede där den europeiska nivånett i betydelse,växer

framväxten den inre marknaden och Europeiska unionen,genom av växer
också behovet alla tillgängligapröva strategier föratt inflytande. Dettaav

såvälgäller samhällsaktörer. Organisationersstat och företags behovsom
lobbyism i EG, komplement till nationell korporatism, tycks ökaav som

frånvaron "Euro-korporatism".p. g.a. av
Sammantaget har Danmarks deltagande i den europeiska integrationen

lett till allt tydligare uppluckring mellan inrikes- och utrikespolitik.en
Det handlar dels inrikespolitisering utvecklingen påom en av gemen-
skapsnivån, bl.a. i meningen EG-beslut blir vägledande för dansksom
offentlig sektor, inte påminst kommunal och amtsnivå motsv. läns-
nivå. Dels har alltfler politikområden utrikespolitiserats, bl.a. i den me-
ningen fackrninisteriernas roller i EG-frågor betydligt.att har ökat
Samtidigt har denna konsekvens medlemskapet inte utslag igettav

danskarnas medvetande. åtskillnadDen mentalt mellan inrikes-görssom
och utrikespolitik inte verkliga förhållanden.motsvaras Här kanav man
med Magnus Jernecks "opinionströghet"54.0rd tala dansk Dennaom en
opinionströghet kan delförklaring till det avvikande danskases som en po-
litiska i EG/EU-frågor,mönstret inklusive den partiöverskridande polari-
seringen, framväxten rörelser utvecklingen särskiltsamt ettav nya av
"Euro-partisystem".

Utländsk inblandning danski EG/EU-debatt

Ett påexempel uppluckringannat mellan det inomnationella och det eu-
ropeiska utomståendeär aktörers direkta inblandning i dansk EG/EU-de-
batt. Fenomenet särskilt framträdande 1992-1993, tycks inte havar men
varit påtagligtlika år.under tidigare Inför folkomröstningen 1992 kom
uttalanden från kommissionen vilka uppmanade danskarna Ja.röstaatt
Detta inte särskilt väl i dåtogs Danmark, många inklusiveemot rege-
ringen Ävenuppfattade det intrång i intern dansk debatt. den dan-som en
ske kommissionären Henning Christophersen deltog livaktigt i debatten
och uppmanade danskarna ChristophersenJa.rösta hävdadeatt med emfas

Danmark skulle isoleras ochatt hamna i djup ekonomisk kris fol-en om
ket sade Nej. EG-delegationen i Köpenhamn tilldelades dessutom särskilda
medel för "upplysning" inför folkomröstningen bestämtnärmare 1,6-

kronor.56miljoner danska
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Delorsfolkomröstningsdebatten.Även danskapenetrerades den1993
stå utanför detskullekommissionenuttryckligenvisserligen atthade sagt

passivockså mycketkommissionenGenerelltavgörandet.danska sett var
tyck-verksamhetendansk debattförhållande tilligång, inte baradenna

resulta-danskadeti avvaktanandandå höllnärmast avstanna mantes
iligger"EFträffandemycket stem-skrevPolitiken attTidningentet.

tystnadenaflyst"57. maj brötsbörjanIafgørelserkontroversiellemelaa: av
ochträdde framMartin Bangemannkommissionärentyskeändå den- Maastricht-medetableras,skulleStaterFörentapåstod Europas snartatt

absolut intedethävdade BangemannemfasMed attgrund.fördraget som
mellan suveränasammanslutning stater.någon lösaretalbliskulle om

Ja-sidanMedanvåldsamma.blev minstreaktionernadanska sagtDe
ochidéervildapåståendenavvisade Bangemannsskarptmycket som

Nej-organisatio-kvarn.sinNej-sidanfickpåståenden,ogrundade vatten
kommafåmed Bangemanntill och attförsökteNødvendigt Forumnen

kret-någon veckaUndersina idéer.ochDanmark närmaretill presentera
påståenden.58kring Bangemannsutsträckningidebattensade stor

närvarande i dengradi högStorbritannienkommissionenFörutom var
dendäriblandEG-kritiker,brittiskaflerabjöd inNej-sidandebatten.danska

Sir JamesliberalenTebbit,Lord Normanpolitikernkonservative
bådadeanmärkningsvärtDet attBenn. ärLabours TonyochGoldsmith

danskadebakgrundideologisk änhelthadebritternaförstnämnda annanen
orsakbidragandehar tolkatsJunibevaegelsen. Dettablvärdarna ensoma

trovärdighetförlorade attförlorade 1993Nej-sidan genomtill manatt - motståndare. Ja-sidanideologiskapolitiker sva-inbjuda varannarssom
ochJenkinsIanLaboursin bloch bjödinitiativNej-sidanspårade a

inte barablevRadice. DetGilessocialdemokraten enGreenPauline samt
tämligendanskar,och ävenbesökarnabrittiska utandemellan endebatt
debattendanskabesökarna. Denbrittiskademellanordväxlingaggressiv
också in-skrevbritterfleraStorbritannieniintressemedföljdes stort -

danskarnauppmanade attdagstidningar,danska merpartenisändare varav
också danskarna röstavarnade attdagstidningarbrittiskaNej. Flerarösta

tyranni".6°för"planMaastrichtfördragethävdadesdetJa att var ena- publicera-exempelvisdanskiförekom somDessutom enpress,annonser
undertecknadkryptiskt1992,juniden 2folkomröstningsdagensjälvades

medKingdom",Unitedthe texten:offellow Europeans"Concemedav

kon-gammeltiborgereligesomVivenner etdanskeKaere er,
modEFvej,denbekymrede for tagerligesomVigedømme. somer,
vilenkelte borgersdenhvorover-centraliseretforenet, superstatnyen

kommeforchancenhar Iknust/.../Modsat atikkeudhuledeblive osom
Maastrichtnej tiltil, IhenfzellesskabetiAndre at stemmerorde.til ser
afdomineretikke Europa magt-des parties",Europe etetvaretagerog

bureaukratenölgale
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Europe des parties,varetager ikkeet Europaog domineret afet magt-
bureaukraterfgale

Britterna, inte hade någon folkomröstning, tycktes någonsom i månegen
de danska folkomröstningarna kanalerse föräven brittiska folketssom
En delröst. brittiska insändare vädjade till danskarna Nejröstaatt även

för britterna. Detta mötte kritik i Danmark;stor menade Berlingskea
Tidende danska väljare inte någraatt är marionetter för brittiska önskemål.
Det väl käntär Storbritannien ochatt Danmark tillhör de "funktiona-mer
listiskt" inriktade EG.länderna i Mellanstatlighet, marknad och pragma-
tism brukar framhållas i dessa länder medan tal federalism, majoritets-om
beslut och politisk union brukar betraktas med skepticism. Stor-
britanniens intresse för Danmark ömsesidigt Storbritannien fickvar -också mycket uppmärksamhet i Danmark. Premiärminister John Major
och utrikesminister Douglas Hurd de för andra med-representantervar
lemsstater omtalades i dansk media.mestsom

Från EG till EU: dansk attitydförskjutning

En ytterligare konsekvens EG-medlemskapet, eller utveck-av snarare av
lingen Europeisk union, har haftmot direkta konsekvenser fören dansk
opinionsutveckling. I sak innehållet iär såväl förargumenten emotsom
den europeiska integrationen i desamma under helastort sett perioden
1972 till 1993. Ja-sidan betonar de ekonomiska fördelarna och faran för
marginalisering står utanför. Nej-sidan talar förlustom man om av suve-
ränitet och rädd förär centralisering och byråkrati. Förändringen, som
främst gäller Nej-sidan, gäller skifte argumentationens utgångspunkt.av
1972 ville kritikerna stå utanför själva EG. 1992 och 1993 ville ståman
utanför EU, bevara EG-medlemskapetfmen
Skiftet utgångspunkt för argumentationen hadeav motsvarighet ien

debatten Danmarks NATO-medlemskap. Då planerna påom europeisken
försvarsstruktur inom EU och WEU Västeuropeiska unionen började
dyka i början 1990-talet började många tidigareupp NATO-kritikerav att
försvara NATO och istället rikta kritiken de europeiska idéernamot nya
Ett påtypexempel status Nej-debattörenär Nielsquo-argumentet Bjarne
Rasmussens inlägg i Politiken inför 1992 års folkomröstning: "Sig nej

alt vil Rom-traktaten vil fortsatt gldende"°4.og vzere som nu: vaere
Exempelvis Junibevaegelsen och Enhedslisten poängterade mycket

starkt Nej 1992 och 1993 inteatt skulleett leda till Danmark tvingasatt
EG, endast unionsplanernaut skulleattur stoppas Folkets motstånd mot

själva EG-medlemskapet har också avtagit betydligt sedan 1972 från-34% 1972 till 8% 1993 2.4.65se tabell Vändpunkten kom redan 1986,
då folket överraskande sade Ja till Enhetsakten och därmed Ja till fortsatt
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sade Nej seFolketingetimajoritetknappmedanEG-medlemskap en
försvarat1972ovan.°° ända sedanNej-sidanGenerellt har2.1tabell
skiftat.tiden harhelavadSkillnaden ärär statusatt quosomstatus quo.

med vdsambandEG/EU itillinställningfolkets2.4 DanskaTabell
Ja-procentfolkomröstningaroch

1993 årsårs1992års19861979 års
folkomr.folkomr.folkomr.tillval

EUEUEnhets-Europa- omomom
aktenparlam.

Danmark bör
8171834urEG

land börVarje
7 3627 l52fullbevara

ochsjälvständighet
vetorätt

land börVarje
l 11268överlåta

beslutsbefattandet
inordnaochtill EG

sig
utvecklasEG bör
Förentatill Europea

81056medStater en
gemensam euro-

regeringpeisk
europeiskaDen

befolkningen har
7382inflytandeför ringa - ---

EG-viktiga
beslut

1993-05-18.ResearchPolitiken/VilstrupKälla:

motståndettycksminskat,EG harsigdraönskanSamtidigt att ursom
EGtillbeslutsbefogenheteröverlåtaViljanha ökat.överstatlighet attmot

å sidankantabell 2.4. Dettatiden seminskat som enhar över sesena
Å sidantvetydighet.danskförbryllandeillustrationparadox, enaenaven

dan-flestasin sak. Desäkrareblevdanskarnatolkasdettakan attsom
samti-marknaden,inremed i denfinnasochi EGvill kvarskar menvara

suveränitetformellaoch dessnationalstatenbevaraviljandigt har att
åtmins-motstånd, ellerÄven påvisatharundersökningarandra ettstärkts.

"för-"federalism",sådana begreppinförtveksamhetutbredd somtone en
union".57"politiskochbundsstat"
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påverkanDansk på europeisk integration

Danmarks makt EG-medlem har varit föremål för omfattandesom debatt.
En intressant iakttagelse dock detär sällan hävdasatt Danmark läs:att

harstaten för lite inflytande i EG. Det har bl framgått det tidnings-a av
material avsnittet "Unionsdebatten" grundar sig på.som Nej-sidan har
framförallt varit rädd för förlusten autonomi, den andra maktkom-av men

inflytandet brukarponenten sällan kritiseras. a-sidanJ har å sin sida- -
betonat just vikten bevarat inflytande och möjligheternaav inomatt
EG/EU påverka den europeiska utvecklingen. Propaganda från Socialistisk
Folkeparti har innehållitt.0.m. Danmark i EG/EUargumentet haratt
möjlighet "danmarkisera" Europaatt i deras mening förverkligande av-

ideologi.röd-grönen
Det finns flera konkreta exempel på hur Danmark påverkathar den eu-

ropeiska integrationen. Miljön områdeär där det danskaett inflytandet har
påtagligtvarit

införande avgift på vissa koldioxidutsläpp- CO2;av
införande direktiv för avloppsvatten;- av
införande krav på jordbrukets nitrathantering,0 i högav gradsom
bygger på danska vattenmiljölagen;
märkning cancerframkallande ämnen.0 av

Därtill har lyckats få igenom k "maskindirektiv", ledman ett i denetts
inre marknaden, vilket har medgöra säkerhetsmässigaatt och konstruk-
tionsmässiga krav på maskiner Ävenproduceras i medlemsländerna.som
andra danska regler på arbetsmiljöområdet har införts på gemenskaps-
nivån. Inflytandet också påtagligt vid utformningen Maastricht-var av
ördraget. Ett exempel införandetär principen högre miljökravattav om
kan upprätthållas på nationellt plan vadän har beslutats påsom gemen-
skapsnivån. Därtill införde Danmark EG-ombudsman, kapitelen samt ett

konsumentregler. När det gäller "negativt"om inflytande, dvs makt att
eller begränsa förslagstoppa ogillas, har initiativen främst tagitssom av

danska intresseorganisationer. Lobbyism i Bryssel kombineras på-med
tryckningar på danska regeringen för få lagförslag i EG ändradeatt eller
stoppade. Exempelvis lyckades danska kreditinstitut i samarbete med
danska Industrirådet få regeringen lagförslagatt protestera i EG,mot ett

skulle det omöjligtgöra för danska kreditinstitutsom räkna in lånta-att
soliditet i beräkningen deras kapitaltillgångar.garnas Det slutadeav egna

med Danmark fick igenomatt undantagsregel på området, först ef-en men
hårda förhandlingar ministerrådet.ter i
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infly-det folkligahävdattillfrågats,då harfolket, det attharDäremot
fådetEmellertidtabell 2.4.litet sealltföri EGtandet som me-är var

Danmark hadeNejför säga attviktigastedetnade attargumentet varatt
12-13%menadefolkomröstningårs1993Införinflytande.litealltför ca

Nej.för röstaviktigastedet attdetta argumentetNej-sägarna att varav
beva-menade5% Ja-sägarnaomkring attendastdetSamtidigt somavvar

skäletviktigaste röstadetEG/EUinflytande i attDanmarksrandet varav
vik-Nej-sägarnasÄven ellervarken Ja-inflytandetdanskadetJa. varom

minskatleda tillskulleNejflestaså menade de att etttigaste argument,
Nej-50%och60% Ja-sägarnamenadeinflytande. Dettadanskt avcaavca

sägarna."
i EG/EUinflytandet ärdet danskamedhänthargenerelltVad settsom
frånvaronrelativadenkanMöjligenbedöma.svårtmycketsjälvfallet att

still".tiger"hälsaninnebärainflytandepåbristen attdebatt omav

Unionsdebatten2.3

etablerandetutvecklingen förehandlatgradhar i högAnalysen omovan
emellertid EUdetIdag1993.november ärunionenEuropeiska somav

med-och övrigaDanmarkförkärna,integrationenseuropeiskadenutgör
detDärför kanmedlemskap.söktförliksom varalemsstater, stater som

och debatte-EG-land harnordisktpå hur resoneratfå redavärdefullt ettatt
ochjämförs Ja-ochkartläggsföljandedetIEuropeiska unionen.rat om

folkomröst-danskaårs1993ochinför 1992argumentationNej-sidans
ibetydelsecentraltvå maktbegreppDärefter fokuserasEU.ningar avom

subsidiaritet. Hurochsuveränitetintegrationen:europeiskamodernaden
hurbelyserAnalysendebattendanskai dentolkades dessaochuppfattades

Även uppmärksammashärEU-perspektiv.imakt har uppfattasdansk ett
1993.och1992mellanNej-sidan,ochmellan Ja-skillnader samt

Tillsamhället.förändringar iochföreteelseraktuellaåterspeglarMedia
oftadessutomMediadebatt.också förforummediadelviss utgör anses

opinionsutveck-det gällerminstroll, inte närpåverkandespela egenen
beaktas,rollernaförstnämndatvåendast deemellertiddetHär somling. är

debattforum." debatt,gällerdet sär-Närrollenochåterspeglingen som
oftadagstidningar störrespelardeltagande,medborgares""vanligaskilt
debattarti-ochläsarbrevförfrämstochradio TV, utrymmetroll än g.a.
dagstid-många danskaitilltagetvältämligenfårvilketklar sägas vara

ochPolitikeninnehållsanalysgenomförsföljandedetIningar. aven
oberoendemorgontidningarnadanskatvåTidende, de störstaBerlingske

HelaKöpenhamn.baserade ibådaborgerlig,respektivesocialdemokratisk
olikaåtergivningvad gäller argumentstuderas,tidningsmaterialet avmen
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och tolkningar ligger fokus på debattartiklar, läsarbrev och ledarartiklar.
Analysen begränsas till två tidsperioder, de 30 dagarna fram t.o.m. re-
spektive folkomröstning: 2 maj till 2 juni 1992 18 april till 18 majsamt
1993. Motivet för denna avgränsning det införär tidigare folkomröst-att
ningar och val till Europaparlamentet har visat sig kampanjer, debattatt
och mediatäckning varit starkt koncentrerad till de tre-fyra veckorna före
valdagen.

Pro 1992et och 1993contra

Mediatäckningen inför folkomröstningen 1992 aldrig tidigarevar av en
skådad omfattning. tvåDe sista månaderna visades 40än TV-programmer
med anknytning till den kommande folkomröstningen. I perioden januari-
juni skrevs 7 500över tidningsartiklar med anknytning till folkomröst-
ningen i de sju dagstidningarna.74största Att det handlade förettom
Danmark mycket betydelsefullt ställningstagande knappast någonär över-
drift. Inför års1993 folkomröstning minskade såväl mediatäckningen som
tittarsiffrorna. Till del berodde detta påstor generell avmattning in-en av

EU-frågan hadetresset den politiska dagsordningen itoppat ännu- mer
och halvt år. En ytterligare förklaringett ett partierna och organisa-attvar

tionerna själva minskade på mediainslagen och istället satsade på mö-mer
ten.75 Ett tydligt exempel på de kvantitativa skillnaderna mellan perio-
derna förekomstenär 1992 publicerades 60av annonser: annonser, varav
52 propagerade för Ja. 1993 situationenett dennärmast dåvar motsatta:
publicerades endast 12 9 propagerade för Nej de Ja-annonser, ettvarav tre

förekom alla i Berlingske Tidende. Slutsatsenannonserna är att annonse-
ringen inte påverkade väljarna i önskad riktning effekten tycks snarast-
ha varit den motsatta.
Inför såväl 1992 års1993 folkomröstning Ja-sidans dominans isom var

media mycket undantagetstor 1993. Av 50närmare danskaannonserna
tidningar det endast två-tre stycken officiellt ställning förvar togsom ett
Nej, Arbejderen. De tidningartex analyseras här, Politiken ochsom
Berlingske Tidende, propagerade båda för såvälJa 1992 1993.ett som
Detta framgick inte minst ledarartiklarna, täckningenäven i övrigtav men
dominerades Ja-sidan och dess De flesta inlägg klartav argument. tog
ställning, relativt antalett neutrala, tvetydigastort ellermen omöjligavar

tolka för elleratt Av de inslagargument i Politikenemot. klartsom som
uttryckte ståndpunkt för eller 6 10 positiva. Förmot Berlingskeen var av
Tidende Ja-dominansen något 7större 10. bådaFör tidningarnavar av
gällde dessa förhållanden såväl 1993.761992 Däremot rådde balanssom
mellan Ja och Nej avseende läsarbrev och debattartiklar, vilka dessutom
utgjorde hälftenän alla inslag med anknytning till folkomröst-mer av
ningarna.
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respektive Nej införförJaArgumentfrekvens2.5Tabell
pmoent77respektive 19931992folkomröstningama

junimaj till 21992 2
NejJa"Vanlighet"

40Suveränitet/folkstyre37Inflytande/isolera1
Centralism, överstatlighetEkonomi 15; Fred och2

byråkrati 17och15säkerhet
9; Norden 7EkonomiNorden 7;Miljö 7;3

Öppenhet/närhet 6
ÖvrigtÖvrigt 27134
100 N187N321100Totalt:

18 maj18 april till1993
NejJa"Vanlighet"

37Suveränitet/folkstyreInflytande/isolera 30;l
Ekonomi 30

överstatlighetCentralism,säkerhet 15Fred och2
byråkrati 23och

öppenhet/närhet Ekonomi 9; StatusMiljö5;3 quo
9Fred och säk.11;5

ÖvrigtÖvrigt ll154
N156100N234100Totalt:

och Nejför Jaframfördaolikafrekvensen2.5 visarTabell argumentav
visar detframförsdet1993. Avrespektive sätt1992 argumentensom

skribenternadevanligasteockså allra ärdesig argumenten anseratt som
moti-viktigastedeuttryckligen dessadet ärIbland hävdasviktigast. attär

rubriker.sällan iinteförekommereller Nej.för Ja Deven
handlade1992,särskiltför Ja,dominerandeDet argumentet ett om

infly-fortsattskulle innebärai Ett JaDanmarks politiska makt Europa.
europeiska integra-påverka den fortsattaoch möjligheti EG/EUtande att
inträdesdebattenända sedanframträdande Ja-argumenttionen ett-

leda1972.78 enligt vissaDanmark,skulle isoleradäremotNej tEtt o m
HenningkommissionärendanskeEG. Denuteslutningtill ur

ambassadörenLykkoft och förrefinansministern MogensChristophersen,
riskdet fannshävdadeoffentligenTabor hörde till demHans att ensom

Nej.79viduteslutasDanmark skulleför ettatt
Danmark vis-påståendet"uteslutningsargumentet"Vanligare attän var

kundesamtidigt inteuteslutas EG,skulleinte formelltserligen menur
inte för-kundemedlemsstaternaövriga elvadeEG detbevara som var -
i prakti-skulle Danmarkdärförgå unionsprocessenvidare ihindras att -
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ken ändå isoleras vid Nej. Argumentet särskilt vanligt 1992.ett var
Vanligt förekommande isoleringsargumentet framfördes i kombina-attvar
tion påståendetmed EG inte alls höll på utvecklas Europasatt att mot
Förenta Stater, framförallt den konservative ledarenett argument som
Poul Schlüter hade ända sedan mitten 1980-talet. Inför 1992upprepat av
års folkomröstning skrev han också bl debattartikel med rubrikena en
"Unionen stadig stendød" och hävdade där det "faedrelandenesäratter a
Europa tecknas" och det handlar samarbete mellan självstän-attsom om

stater.diga
Till de framförde inflytande/isolerings-argumentet i Politiken ochsom

Berlingske Tidende hörde de flesta ordförandena för Ja-partierna särskilt
Uffe Ellemann-Jensen, danske tjänstemannen vid ministerråd Niels
Ersbøll, danske EG-ambassadören i Bryssel Gunnar Riberholdt,nye arne-
rikanske Tribune.81EG-experten Axel Kranse International Herald Ett
exempel uttalande Uffe Ellemann-Jensensär årsunder 1993 kam-ett av
panj: "Selvføgelig bliver ikke smidt ud, hvis vi siger nej. Men vi kan
heller ikke forhindre de på"82.andre i køre videre det deat gøre, trorog

framkomDessutom i flera Ja-annonser och i ledarartiklar iargumentet
Politiken och Berlingske Tidende. Argumentet påbaserades uttalanden av
ordföranden i Europaparlamentet Egon Klepsch, tidigare franske presiden-

Valéry Giscard dEstaing brittiske utrikesministern Douglasten samt
Hurd. Dessutom hävdade exempelvis socialdemokraternas Poul Nyrup
Rasmussen någrade inte hade planer blockera de andraatt att staterna

hand.de skulle vilja gå vidareom egen
Nej-sidans allra vanligaste skulleJa innebära för-argument att ettvar

lust nationell suveränitet, självbestämmande och rasering det danskaav av
folkstyret. likhetI med Ja-sidans inflytande/isolering harargument om
dessa varit Nej-sidans framträdande ända sedan 1972.argument mest
Argumentationen klart defensiv. Argumenten fick speciell särskild be-var
lysning dåi maj 1992 våldsam debatt juridisk debatt blossadeen upp om
huruvida Maastrichtfördraget stred grundlagen, debatt kornmot atten som
utnyttjas de olika Nej-rörelserna. vanligEn kritik gick på EG,av ut att
med regeringens goda minne, använde sig "salamitaktik" för attav en suc-
cessivt självständighetenbeskära alltmer den nationellaav
På Ja-sidan ekonomiska mycket vanliga, särskilt 1993 dåargumentvar

de förekom lika ofta inflytande/isolering. Liksom deargumentensom om
de ekonomiska vanligen defensiva. Ettargumenten argumentensenare var

Nej skulle leda till ekonomisk kris, arbetslöshet, stigande fal-större ränta,
lande krona, minskade utländska investeringar, svårigheter behålla väl-att
färdssystemen intakta frånSärskilt socialdemokratiskt håll varnadesetc.
för ökad arbetslöshet vid Nej, eller allmänt försvårade möjligheter göraatt
något arbetslösheten det inte blev årsJa. Under 1993 kampanjettom
lockade med "nya initiativ" för bekämpa arbetslöshetent.o.m. attman om
det blev Ja. I Venstre fanns följande formulering: "Etett en annons av
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forøge den".nej vilarbejdsløsheden,avskaffer ikkemajden 18. etmen
ekonomiskamed negativauteslutningsargumentetNågra kopplade ihop

ekono-Christophersen gjordeKommissionärenkonsekvenser. to enm
det bl hävdadesutträde EG, därdansktkonsekvensanalysmisk ett aurav

skulle blidetbli arbetslösafler skulle200 000 export-ettsamt attatt
år.85miljarder danska kronor35-40bortfall per

säkerhet ochfred,handladeJa-sidans15%Omkring argument omav
och offen-både defensivasåväl 1992 1993. Argumentenförsvar, varsom

Jugoslavien;konflikten i f.d.lösabehövs förEG/EUstarktsiva: attett
ökartill krig; Jaleda störreoch kansplittrar EuropaNej ettt gerett 0 m

säkerhetsriskerna med in-hanterasamlade EG/EUför detmöjligheter att
Östeuropa. Dåvarande ekonomiministernochi Central-ochstabilitet oro

"fredsar-framhävdedemtillhördeAndersen VenstreFoghAnders som
fred i"Vigtigste ja-argumentetdebattartikelnbl igumentet", era

med oinskränktEuropa".86 på farlighetenNågra pekadedebattörer även
till 1914 ochhänvisadeochnationalstaternas Europa,dvssuveränitet,

Även1939.87 försvarspolitik och gemensamtettargument gemensamom
dessaiför Jahit. Argumentenräknas röstamilitärt försvar att avseen-var
Niels HelvegutrikesministerNågra, däriblandmotstridiga.iblandden
"riskfritt"detårs folkomröstninginför 1993hävdade attattPetersen, var

försvarsfrågor.justEdinburgh-uppgörelsen uteslöteftersomJa,rösta
utvecklingmöjliggöraskullemenade Ja ettAndra ett ge-att avsenareen

fi-konservativetidigarehörde blTill deEU-försvar.mensamt asenare
huvud-1990-taletshävdadeDenneHenning Dyremose.nansministern att

blstödförsvarssamarbetet. Medfå igånguppgift för EG/EU att av avar
ändringförargumenterade DyremoseUffe Ellemann-Jensen, aven

folkom-Därför bordepunkt.denna ävenEdinburgh-uppgörelsen en ny
genomförasförsvarsfråganjuströstning om

byråkratise-kritikbestodvanligasteNej-sidans motnäst argument av
Europeiskaöverstatlighetutvecklingoch dencentralismring, mot som

polemik Ja-si-ofta ianvändesansågs innebära. Argumenten motunionen
"närhetsprincipen".subsidiaritetsprincipenframhävandedans av
läsa istodfra oven"ikke"Uni0nsvalget: attstyre samannonse-enmere

ocksåpubliceradeJunibevzegelsennågra Nej-rörelser.ring annonsenav
det hävdadesmå høre", därdu ikke"Unionsvalget: dette attmed rubriken

grimt,"Stortförbundsstat.förvandlade tillEGMaastrichtfördraget eren
något iro-Informationtidningenlort",småt godt unioner someroger

Även denargumentet. förekom ibrittiska inläggdeåtergavniskt som
"byrå-och"centralismen"särskiltinriktadestidningsdebattendanska mot

på kvarnenfick näröverstatlighetKritikenEG.kratin" inom vattenmot
of-folkomröstningårsföre 1993Bangemannkommissionärenden tyske

förkunde användasmycket välMaastrichtfördraget atthävdadefentligt att
ansåg överordnadedetvilket dennaStater,Förentabygga Europasett var

hållarasande bad Bangemannstatsminister Rasmussenmålet. Medan att
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sina utsiktslösa visioner för sig själv, försökte Junibev$gelsen bjuda
Bangemann till Danmark för närmare sina idéer Debattörenatt presentera
Søren Krarup menade Ja 1993 skulle leda tillt.0.m. totalitärtatt ett ett
Europa och jämförde det med Adolf Hitlers ambitioner. Mer vanligt var
dock unionsvalen handlade ellerargumentet att säga Ja Nej tillattom en
förbundsstat med tydliga centralistiska drag, något blsom a

hävdade.Junibevmgelsen
tredjeDe vanligaste på Ja-sidan handladeargumenten om en gemensam

europeisk miljöpolitik, Norden EG:s ökade öppenhet och satsningensamt
på subsidiaritetsprincipen. Intressant dessaär offen-att argument var mer
siva de flesta andra. De handladeän inte konsekvenser vid Nej ellerom

något skulle bevaras Ja. När det gäller miljöar-sägaattom som genom
öppenhets- och närhetsargumenten handlade det direktagumentet samt om

inslag i den fortsatta europeiska integrationen. Detta tycks inte ha varit
någon slump, eftersom öppenhet, närhet och miljö tillhör områdende där
danska haft särskilt inflytande på integrationen se Medlemskapetsstaten
politiska konsekvenser. Miljområdet tillhör områdende där danskarna

kan tänka siggärna beslutsfattande. Dessutom tycks detgemensamt som
öppenhet och närhet tämligen brett förankradeär värderingaratt i

Danmark. När det gäller Skillnaden jämfört med Nej-si-storvar annars
dan, direkt handlade integration och Europeiskaargumentvars mer om
unionen.
Miljöargumentet framfördes flerai sammanhang, bl ia annonser av

Det Radikale Venstre, med rubriker "Et forJa Europa".et grønneresom
Ett exempel miljöministernär Svend Aukens debattartikel "Nyeannat

EFTmuligheder for miljøet i Argument Norden vanliga 1992,om var
nämndes i mindre utsträckning under års1993 kampanj. De handlademen

framförallt övriga Norden på in i EG/EU; Nej skulleatt vägom ettvar
försvåra deras inträde. Nordens inträde i EG/EU hade stöd bland fol-stort
ket- ville 92% 1992.Sverige skulle bli medlemt aprilatt Ett Jaex
däremot skulle stärka det inomnordiska samarbetet och öka möjligheterna

den forsatta europeiska integrationenatt nordisk prägel,ge etten argu-
de flesta Ja-politiker framförde.ment Exempelvis publiceradesom

Konservative Folkeparti med rubriken "Giv Norden flereen annons
i Europa". Tanken hade stöd den svenskestemmer statsministern Carlav

Bildt i maj 1992 skrev debattartikeln "Et vil det nordiskesom gavne
samarbejde".94
Nej-sidans tredje vanligaste handlade ekonomiskaargument spörs-om

mål, Norden, fred- och säkerhet. I hävdadestatus samtquo, annonsen ex-
empelvis professorn i nationalekonomi Gunnar Jepsen "flere misteratt
job vid påend vid nej"; likande argumenterade professoret sätt Sørenet
Kjeldsen-Kragh. Dessutom skrev Politiken på själva valdagen 1992 en
artikel med rubriken "Nej-sigere tvivler på prognosemageren" där Nej-sä-

intervjuades inte trodde på arbetslöshet vid Nej;gare som
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dansk skullehävdade dessutomFolkebeva-.gelsen mod EF stär-att export
1993.95 danskarädsla för detIbland framkomNejvid ävenkas attett en

framkom särskilt penionä-tidningarnahotades EU. Ivälfärdssystemet av
något dock tillbakavisa-folkpensionen,ängslan för förloraatt somrernas

Föreningsåväl Dansk Retspolitisk1992 1993.regeringarna,des somav
kunnafolkpensionen skulletvivladedem offentligentillhörde attsom

a.97 arti-skrevJa-inriktade Politiken ävenvid J Denbevaras ett enannars
EF".93 för förloraRädslanunder irubriken "Velferdstatkel med attpres

tvetydigheten,för danskauttryck denkanvälfärdssystemet ettses som
lillebror-komplexet".99 "danskheten"teckenDet"Asterix- attettvarog

utmanades.identitetennationelladel denberördes, att en av
argumentation främstNej-sidansförekom Norden iför Ja-sidanLiksom

RahlbeckKjeldFolketingsledamotenkampanj. exempelårs Etti 1992 är
"Nej til unionendebattartikelFolkepartiSocialistiskMøllers støtter

Norden".1°° Folkeparti överhu-års Socialistiskkampanj ladeUnder 1992
svängningen till Jaoch medpå nordiskt samarbete. Iviktvudtaget ettstor

pålagdoch tonviktenförsvunnet,Norden-argumentet1993 närmastvar
till EG/EU fö-alternativEdinburgh-uppgörelsen. Nordenförsvaret somav

föredrag iGaltung; vidfredsforskaren Johanrespråkades norske ettav
nordisk union.nygamla idénhan bl denframfördeKöpenhamn om ena

bildadeFolkersondansken Jonnyframfördeidé ettSamma tosom m
fåmålet DanmarkmedNordisktpolitiskt parti Forum utattnytt --

gemenskapÃmnordiskupprättandetdärefterochEG av enur
betyd-och säkerhetfred-1993 blevUnder status samtargument om quo

på alltgick1992. Statusvanligare de attligt än quo-argumentet utvar
för denuttrycksade Nej. Detdet baraförbliskulle ettvarvar mansom

Osäkerheten, tveksam-integration.inför europeiskambivalensendanska
ville helstNejmånga lutaförvirringen fickochheten ettatt man-

särskilt vanlligtalls. Statusnågra förändringarhainte quo-argumentet var
Några kopplade ihoptidningsdebatten.inlägg i"vanliga" läsaresbland sta-

menade Nejdebattörmed Norden, att etttexargumentettus-quo somen
EG.1°2existerandedeltagande i detför nordisktskulle bana1993 väg

hotade danskrädsla för EUfrån Nej-sidan visade sä-del inslagEn atten
detta vissaframfördesExempelvis vänster-och freden i Europa.kerhet av

Fredsfonden.1°3kinom denbl falang verksamgrupperingar, sa en
för Nej.argumentationenFörsvarsfrågan betydelse ispelade viss etten

Edinburgh-upgö-undantaget iDanmark,rädsla förfannsDet att trotsen
europeisk försvarsmakt.delta iskulle kommarelsen, att gemensamen

och medlemmenEuropaparlamentetExempelvis skrev ledamoten avav
"Faelles-forsvardebattartikelnChristensenmod IbFolkebevaagelsen EF

bagdøren".1°4 kritiken NATO-tidigaredenIntressantind ad är motatt
försvarsstruk-Några avvisadehade upphört.medlemskapet närmast ennu

iställetförsvaradeunionen ochVästeruropeiskaoch WEUinom EUtur
säkerhetsproblem. visspå Ilösningen Europasden riktigaNATO som
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mån detta påexempel den "uppgradering" intressenett tidigarevar av som
diskuterats. Tidigare NATO- och EG-kritiker försvarade dessa och rik-nu

EU.°5tade istället in kritiken WEU och
En rad ytterligare för Ja framfördes förutom de redanargument ett som

diskuterats. Det salig blandning, alltifrån föreställningenvar en om en eu-
ropeisk identitet och förespråkande federal union till argumentav en om

effektivare u-landsbistånd och behovet få Tyskland underett kon-attav
troll. "tyskaDet spöket" förekom i några debattartiklar och läsarbrev, men

också föremål för del och ledarartiklar. Exempelvis skrevreponage-var en
Politiken ledarartikel löd "Tyskerne vi: Et for tilen argumentsom og
EF-Unionen".°5 En allmän fruktan för nationalistiskt och fascis-ettmer
tiskt också någotEuropa hör hit, del menade kunde motverkassom en

Europeiska unionen. Intressant de "europeiska"är att rentgenom argu-
europeisk identitet och behovet federalt Europa,menten, tex ettom av

inte särskilt framträdande. Detta och är markant skillnadvar gent-var en
medlemsstater.de flesta andra den månI de förekom handladeemot det

främst identitet och kultur och i mindre utsträckningom en gemensam
behovet fördjupa den politiska integrationen. En del andraattom av ar-

förekom, de flesta antingen handlade olika negativagument varav om
konsekvenser vid Nej särskilt vanligt 1993 eller effektivett om mer
problemlösning inom EU.
Nej-sidans övriga betydligt blandad kompott Ja-argument änvar av mer

sidans. 1992 utgjorde de ovanliga tillsammans hela 27%,argumentenmer
vilket dock minskade till 10% 1993. De flesta mycketargumentenca var
tydligt påbaserade rädsla. Det handlade fruktan för invandring, islam,om
katolicism, knark, brottslighet, maffia, och kvinnas ställning. delEn me-
nade EU socialistiskt planekonomiskt imperium. sågAndra detatt ettvar

kapitalismens och de maktfullkomliga politikernas Mångahögborg.som
inom kategorin "övriga" handlade "danskhetens"argumenten över-av om

levnad språk, kultur och identitet -aspekter ansåg skulle bli ho-man-
tade EU etablerades. Liksom på Ja-sidan förekom också det "tyskaom
spöket": sågdel EU instrument för tysk stormaktspolitik ochetten som
fruktade Danmark skulle bli dominerat eller uppslukatatt detto m av

återförenade Tyskland. Andra EU innebarargument attnya attvar man
stängde dörren til och tredje världen,Östeuropa inte kunda pålitaatt man
politikerna måsteoch därför Nej,rösta EU hotade miljön.samt att
Miljöargumentet fick visst stöd inslag i Berlingske Tidendeettav som
återgav intervjuundersökning företagsledare i hela EG/EFTA-områ-en av
det. Det framkom 50% de intervjuade menade mil-att attav en gemensam

effekt.l°8jöpolitik inte skulle någonha större
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Folkets bevekelsegrunder

Vilka hade då folket för Ja respektiveargument Nejrösta Var folketsatt
desamma framkom i tidningarna,argument eller fanns det någrasom

skillnader därvidlag En viktig aspekt vad gäller folkets bevekelsegrunder
omvittnad osäkerhetär och ambivalens, något inte enkelt framträ-en som

dåder frågar efter motiv för ellerJa Nej. Det visade sigman att om man
såi tvivel tenderade Nej. Generelltrösta Nej-sägarnaattvar settman var

såväl 1992 1993 framförallt rädda för förlusten suveränitet ochsom av
Ävensjälvständighet. hotet centralism, överstatlighet och i viss månom

byråkratisering utgjorde bevekelsegrunder för Nej-sägare. Däremot kan
skönja viss förändring i Ja-sägares motiveringar. 1992 detman en var

framförallt inflytande och rädslan för bli isoleradargument attom som
fick folk Ja. 1993 blevrösta rädslan föratt negativa ekonomiska följder
vid Nej vanligare för Ja.ett När det gäller motiv för skifteargumentsom
från Nej till Ja det individuellt vanliga undantagen imestvar argumentet
Edinburgh-uppgörelsen. Resultaten i folkomröstningarna kan också tolkas

1992 sade Nej till EU och 1993 Ja till bevaratatt EG-medlem-som man
skap. En sammanfattande slutsats har framförts Nejetär innebarattsom

uppslutning bakom det bestående. Nej-sägarna ville värnaen om
Danmark, medan Ja-sägarna lite riskvilliga och inställda på förän-var mer
dringar.1°9
Som framgår folkets framträdandemestvar argument argumentsamma

framkom i tidningarna. När det gäller mindre vanligasom argument var
skillnaderna mellan tidningarna och folket desto Exempelvisstörre. hade
tidningarnas relativt fokusering fred, försvar ochstora säkerhet ingen
motsvarighet i folkopinionen. olikaI opinionsundersökningar visade det
sig endast mellan 3% och 9% framfördeatt fred, försvar ochargument om
säkerhet för ocksårösta Ja. Det fåväldigtargument att väljarnasom var

nämnde Norden, öppenhet/närhet eller miljön för Jasom argumentsom
Nej.°eller

Suveränitet och subsidiaritet

Argument suveränitet framgick, framträdande på Nej-om var, som ovan
sidan. Ja-sidan däremot talade inte lika ofta suveränitet, betyd-om men
ligt oftare inflytande och andra uttryck för politisk makt. Subsidiaritetom

genomgående begrepp Ja-sidan utnyttjade, ochett vanligenvar som som
kritiserades Nej-sägare. dettaI avsnitt avsikten i förstaär hand visaav att
vilka olika slags uppfattningar och tolkningar suveränitet och subsidia-av
ritet förekom i tidningarna. Till skillnad från analysen Ja-som ovan av

3-140173
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övergripandeframkom i principsuveränitetVad gäller tre typer av reso-
formell betydelse;suveränitet iinnehållsanalysen: iinemang
suveränitetnationellt folkstyre; iiibetydelsensuveränitet iii som po-

från "internationalise-utmaningensuveränitet ochinflytande; ivlitiskt
på Nej-sidan, medanvanligatolkningarnatvå förstnämndaring". De var

argumentation.ofta framkom i Ja-sägarestvå sistnämndade

betydelseformelliSuveränitet

princip avgjordes denipå suveränitetengicktolkningDenna attut av
Europeiska unionen. dettaförhållande till Ioch dessgrundlagendanska

huruvidadebattomfattandebåde 19931992 ochfördesperspektiv omen
grundla-stredEdinburgh-uppgörelsenochMaastrichtfördraget motsenare

visade sigdebatt.i denna Detmycket aktivaDanska jurister vargen.
påverkan på detavseende derasurskiljaskanockså tydligt mönsteratt ett

med EG.förhandlingarDanmarksDanmark isåväl ispelet,politiska som
Henrik juridik vidprofessor idå Zahle,april 1992,började iDet

Folketingetochkritiserade regeringenoffentligtuniversitet,Köpenhamns
områden därdvs "inom ännusuveränitet,"på förhand"för avsäga manatt

fattas"kommerbeslutvilkavetskaptillräcklig attinte har somom -
pekade särskiltZahlegrundlagen.stredmenadenågot Zahle utmotsom
visumpolitiken,grundlagsstridiga:Maastrichtfördragetinslag ifyra som
kommunalval idelta iEU-medborgarevarjeförasylpolitiken, rätten att

Europaparlamentettillvid valenförfarandetmedlemsstater,alla samt
och resultatetFolketinget,föremål för debatt iKritiken blev genast

danska lagenförbereddaändrade denstundfolkvalda i sistablev de omatt
suveränitetsig förbestämdeFolketingetinträde iDanmarks EU. att en-

asylpolitiken.3 ställningFolketinget12 maji Denskulledast togavges
179 ledamöterFolketingetshelhet: 135Maastrichtfördragettill avsom

räckteavstod.frånvarande eller Dettaövriga 19Nej och25sade Ja, var
tillåta avgi-förpå 5/6 majoritetkravgrundlagensuppfyllaför attinte att

Enligt grundlagensmyndighet."överstatlig"tillsuveränitetvande av
folkomröst-ske iavgörandeträttsligamåste detdärför§ 20 även

frånsalva ju-ningen.4 beslut komFolketingetssamband med ännuI en
ihela juristergång det 41 gemensamtsida. Denna ettristernas somvar

pole-igrundlagenMaastrichtfördraget stredhävdadeuttalande motatt -
kritikkomSenarehävdadetvå professorermik med motsatsen. nysom

bestemtskeddesuveränitet inteavgivandet om-mot att naermereav
föreskriver.så grundlagenfang", som

de-folkomröstningenförefördes redantidigare hardet nämntsSom en
på del-undantag,och kravMaastrichtfördragetomförhandlingbatt avom

ochSocialdemokratietsärskiltkritik. Detjuristernasresultatvis ett varav
nationale kom-"Detframförde dessa krav.FolkepartiSocialistisk som
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promis" utarbetades efter folkomröstningen delvis på ju-som ettvar svar
risternas kritik. Anmärkningsvärt också deär specifika krav på undan-att

Socialistisk Folkeparti krävde förtag Ja uppfylldessäga tillsom att
punkt och pricka: det rättsliga samarbetet, den valutan ochgemensamma
försvarspolitiken 15Så småningom utmynnade detta i Edinburgh-uppgö-
relsen belysande exempel hur intern danskett strid kunde leda tillen-

konkret Utrikespolitiskt resultat.ett
I april återkom1993 den juridiska kritiken, med fokus pånu

Edinburgh-uppgörelsen. 50 jurister krävde rättslig analys före 1993 årsen
folkomröstning. Debatten Edinburgh-uppgörelsen hettade dåtill detom
blev känt jurist vid kommissionen åsiktenuttryckteatt Edinburgh-en att

bindandeÃuppgörelsen inte juridiskt Denna "affär" utnyttjadesvar om-
gående Nej-sidan. Nej-sidan menade bl de fått "bevis" förav att atta
Danmark allt kunde dras med i det försvarspolitiskatrots även samarbetet.
Danska regeringen, Ministerrådets Jean-Claude Piris, liksomexpert
Ministerrådets danske tjänsteman Niels Ersbøll, hävdade emellertid att

ÄvenEdinburgh-uppgörelsen tvekan juridiskt bindande. kommis-utan var
sionens ordförande Jacques Delors framträdde offentligt och hävdade det ju-

Ävenridiskt bindande i Edinburgh-uppgörelsen. "vanliga medborgare"
blandade sig i grundlagsdebatten, exempelvis Søren Nielsen i de-som en
battartikel hävdade behovet grundlagsändringar, logisk konse-av som en
kvens "EF-retten vil komme ståtilatt medlemmmernes forfat-atav over
ninger".8

Suveränitet folkstyresom

En vanlig uppfattning suveränitet handlar folkstyre, folketsattvar om
makt sig själva.över Uppfattningen följer mångti och mycket "folksuve-
ränitetstanken", föreställning med förankring i nordisk politisk kulturen
och historia, manifesterad inte minst i de nordiska konstitutionerna -tanken den politiska makten utgår ifrån folket.att Tolkningen särskiltvar
framträdande i Nej-sidans argumentation. Som författaren och Nej-sägaren
Ib Michael uttryckte det: "Jeg skatter de danske folkestyre højt,meget og

ikke interesseret i afgive suvermnitet".9af denater noget
Det tydligt denna tolkning suveränitet handladeatt nationensvar av om

politiska överlevnad eller mindre dramatiskt den nationella poli-om- -
tiska identiteten. Den nationella suveräniteten betraktades i detta perspek-
tiv vanligen fråga eller icke antingenattsom en om vara vara: var man
helt inte.2°eller såsuverän, det De avgörande besluten måstevar man
fattas i gemenskap nationen. Det handlar föreställd nationellen om en-
suveränitet. Perspektivet följer i stycken den traditionella teorin ochstora
ideologin nationalstaten den "naturliga" enheten. Ett folk,om som ett ter-
ritorium, politisk maktapparat. I överensstämmelse med traditionellen
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nationellatillhörande detdemokratinbetraktadespolitisk teori pro-som
"1ad dit hjerteuppmaningarförklaring tillkanjektet. Detta somenvara

BUFtilloch NejDanmark"Ja" tilldvsstemme" säg-
för denflera uttryckfannssuveränitet/folkstyrenationellförsvaretI av

å sidankombinationenuttryck gällertvetydigheten. Ettdanska enaav
det danskastyrkan hosframhävelseochsjälvtillräcklighetkänslan avav

litenhet ochkänslanå andra sidansuveränitet, utsatt-folkstyrets samt av
uni-Europeiskaoch den störreeuropeiska ännuinför dehet staternastora

Nødvendigt Forum,Nej-rörelseninomHausgaard, aktiv ut-Nielsonen.
följandetryckte sig sätt:

detvi følerstørrelse,afbetingetdemokrati atVores somosogvoreser
i dede ikke hardemokrati,detogså giverDet størrevilille folk, oser.

fordi vi harstaárkt landlillefå/.../V ialdrig kanlande et voreserog -
udentid klareenhvertilvi kandemokratifolkestyre osogvoresog -

unionendfor

nationella folk-denförsvaretgällertvetydighetenföruttryckEtt avannat
på demokratibristenmed kritikkombinationsuveränitet istyrelsens av

underskottet" för"demokratiskakdetplanet,europeiskapå det s
den lo-demokratisktbli ärskallEG/EUFörEuropaparlamentet. att mer

främstkanskemakt,Europaparlamentetlösningengiska avse-att merge
för kri-skräckscenariodettaroll. Menlagstiftande snarast ettende dess var
ihopmgår inteEkvationenunderskottet"."demokratiskadettikerna av

Politiken:ledare ibl iuppmärksammadesParadoxen ena

iunderskuddemokratiskesåkaldtedetkritiserernej-sigereNogle
giveherafkonsekvenslogiskeden størreMaastricht-aftalen. Men ater

aktueltikkeskridt dersådantOg nogetEF-parlamentet.til et ermagt
Danmarklforiflertalpolitisk

politiskadanskadetentusiastiskalika överdock inteNågra sys-egnavar
Professorndåligt EU:s.ändå inte likadetmenade att somtemet, varmen

exempel:ZahleHenrik är ett

valg iafstemningervedtillidpå vi viserdem,stoleikkeKan ogman
så tillid tilhaveskal vihvordanverden,overskueligerelativtDanmarks

frajunidanskefterderdrenge,de tager regereret ogoverstore
Brüssell25

dettasuveränitetenförlorathadeDanmark redanFå menade sna-varatt
återkommit in-harvid Ja. Argumentresultatetbliskullevad ettsomrare

iinkonsistenspå vissmöjligenvisarfolkomröstning. Detvarjeför ar-en
skeden i histo-tidigaretilloförmåga återknytaellergumentationen, att
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Åtminstonerien. bekräftar det många Nej-sägare sågatt suveränitet som
fråga "antingen-eller", och inte delbart värde. Emellertiden ettom som

fanns några få undantag. En debattör hävdade "vi ikkeatt er mere su-
veraane" enligt denne skulle Danmark redan 1973 upphört existeraatt-

stat.25suveränsom

Suveränitet och internationalisering

Några debattörer pekade på den suveräniteten hade urholkatsatt ekono-av
mins och samhällsproblemens internationaliseringm Perspektivet fram-
fördes särskilt Ja-sägare, menade i folkomröstningenJaattav ettsom var
viktigt för bevara möjligheterna politiskt påverkaatt den europeiskaatt
ekonomin och för lösa miljöproblemen. Utgångspunktenatt tex attvar
problembilden inte längre sammanfaller med nationsgränserna, utan sna-

överskrider dem. Detta beskrevs bl i debattartikel med signaturenrare a en
Paul Pedersen,Kr. hävdade själva begreppetto suveränitetatt ärsom m
föråldrat:

Ordet suverzenitet foraldet, for verden allerede internatio-er er
nal/.../Problemene internationale. Ozonlagret,store regnskovene,er og
flygtninge-strømmene andet. Alle disse problemer kan kunmegetog
løses internationalt. Desvwrre, Danmark kan ikke isolere nårsig, hele

international...123den øvrige verden er

Den gränsöverskridande problembilden har direkta återverkningar på sta-
möjligheter hand få kontrolltens utvecklingenatt över inom lan-egen

dets dvs det Gidlund suveränitetmgränser, kallar inre någraI fall menade
internationaliseringenäven urholkade den danskaatt välfärdsstaten.man

Den tidigare engelska ambassadören i Danmark Sir James Mellon menade
detta skulle bli nödvändig följd marknaden.13°att den inreen av

Resonemanget utvecklades i inlägg nygamle danske EG-arnbassadö-ett av
Gunnar Riberholdt påny maj 1993, tidigare verksam i Brysselpostenren

1977-1984:

Nu det ikke EF, den generelle internationalisering, der aendrerer men
livsmønster. Men det da korrekt, vi har valg. Vi kanvores at eter

opretholde idyllen, bevareprøve Danmarkat lille hyggligtat etsom
land, hvis vi ikke ønsker deltage i dette eksperiment. Men detat store
har selvføgelig sin pris. Det vil skabe usikkerhed den økonomiskeom
udvikling, faldende investeringen stigende faldende beskaefti-rente og
gelsem
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vanligen slutsatseninternationaliseringen drogsbakgrundMot attav
inflytandeoch därmed tillmåste till EU Ja sättJaDanmark attsäga ett-

gränsöverskridande problemen.ökande gradde iåterta makten över
med rubri-Radikale Venstre,iframfördesArgumentet t ex en annons av

Danmark i praktikenhävdades blindflydelse".giver Detken "Et Ja atta
få genomslagskraft krävs,så tror". För"ikke att en-suverzene somer

fattasm Någramed där beslutenDanmark sitterRadikaleligt Venstre, att
likadock inteinternationaliseringenpå utmanandepekade den var en-som

Exempelvis sadeför suveräniteten.detta innebarvadtydiga i so-synen
debattartikel danskarna JaCamre i sägerMogenscialdemokraten att omen

in-han menadei andetagsjälvständighet,så ingenförloras attsomsamma
makt.33 förTill försvar Camredanskhade urholkatternationaliseringen

åtskillnad mellanmöjligen gjordehandock anföraskan yttreatt suve-en
och inrepolitiska makter,oberoende andrakonstitutionelltränitet, dvs av

samhället.i detskeendendvs maktensuveränitet, över egna
aldrigvarför Nej-sidanfrågan ställaskan nästansammanhangdettaI

suveränitet, dvsurholkninginternationaliseringensuppmärksammade av
"av-suveränitetförklaringtänkbarsuveräniteten. En ärden inre att som

politiserapåtaglig och lättaremaktpolitisk ärges" till attmerannanen
Formelltinternationalisering."avges"suveränitetdenän varpga avsom

folkomröstning-politisk maktförhållandet tillocksådet somen annan
makteninte över gräns-kanhandlade gärna rösta omom manarna -

Ändå taktiskakanskedel Nej-sägare,tycks detlösheten. avom ensom
suveränite-delhände med denvaduppmärksammaskäl, inte ville avsom

reella maktendvs denfördragstexten,gick utläsa iinte attten mersom
samhällsutvecklingen.över

inflytandepolitisktSuveränitet som

återgavs i Politiken,samhällsvetare,danskaskrivenI rapport somaven
suveränitetbortfallskulle innebäraNej 1993hävdades störreettettatt av

kriterier i förstasuveränitetensperspektivsade dettaJa. Iän varom man
nyansering detjuridiska.politiska, inte Argumentet,hand avsom var en

påinflytande/isolering, gickförekommande Ja-argumentetvanligt utom
från af de beslutningar"en rekkeNej skulle uteslutasDanmark vid ettatt

utviklingsmulighe-fremtidigefor Danmarksbestemmendebliverder
der".l34 inflytande förhandlarinte främstuppfattningenNotera attatt om

möj-med andra skapatillsammans störreandra,kunna attutanstyra om
landet.i detfå utvecklingenkontrollligheter överatt egna

inter-likheter medharuppfattningDenna resonemangetstora ovan om
bådaföreträdarna försuveränitet. princip kommeroch Inationalisering
tillunionen makttillslutsats: Jatilltolkningarna ettatt gersamma

internationaliseringen vanli-fokuserardeSkillnadenDanmark. är att som
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betonar förlusten suveränitet, i betydelsen autonomi, ochgen dennaav att
måni viss kan kompenseras med inflytande i EU. De å andra sidansom

suveränitet inflytande begreppet betydelseser detsom ger atten annan -
handlar positiv makt, inte bara makten oberoende.om Förreattom vara
statsministern Poul Schlüter uttryckte det på följande sätt:

At aktivt med i den politiske økonomiske beslutningsprocessvzere og
for lille europaziske land livsbetingelse.netop et At deltageer ien et

forpligtende samvirke giver i dage langt reel suveratnitet endstørrevore
andre.135isolation fra de

På liknande sätt resonerade den konservative politikern Klaus Bonde
Larsen, menade det "tekniskt sett" korrektatt Danmarksom attvar avger
suveränitet Ja till Maastrichtfördraget.sägaatt Mengenom poängen är,
enligt Larsen, denna föreställning förankradatt är i tid då suveränitetensen
utformning bestämdes det parlamentet inflytande frånänmer av egna av
andra. fortsätter:Larsen

Skal vi bevare styrke handlefrihed, skal have påaendretog vores su-
veraenitetsbegrebet. I Unionstraktaten ligger styrkelse af Danmarksen
handlefrihed, fordi den kaedes med faellesskab, vi medetsammen etsom
den juni endnu integreret del af. Synspunktet altså,er en mere ater

vi vinder suveränitet ved ja, vi taberet suveraânitet iat til-og snarere
fatlde af nej, fordi andre i realiteten kan bestemmeet hen hovedetover

05.135på

En kritisk påsynpunkt tolkningen suveränitet inflytande deärav attsom
framförde denna tanke sällan belyste den andra sidan inskränkningsom -

självständighet något torde logiskt då inflytande fram-av som vara-
förallt innebär påverkan på andra. Ett uttryck för denna tvetydighet är
ationalbanksdirektörenN Erik Hoffmeyers uttalande: "Vi fåethar used-et

vanligt godt tilbud indflydelse på våre vilkårstørre uden iom egne rea---
os."37liteten give fraat noget

ubsidiaritetsprincipenS

Subsidiaritetsprincipen, eller "närhetsprincipen" den ofta kallades,som
diskuterades vid 21 tillfällen månaden före års1992 folkomröstning. Vid
11 dessa tillfällen värderades begreppet positivt. 1993 nämndes begrep-av

Överhuvudtagetvid 22 tillfällen, 17 positiva.pet subsidiari-varav var var
tetsprincipen Ja-sidans begrepp. De kritiserade subsidiaritetsprincipensom

Nej-sägare.38genomgåendevar



SOU 1994: 12tvetydighetoch danskEuropeisk integration72

"decentralise-subsidiaritetsprincipen tillvanligenJa-sidan översatte
så berördabeslut skall fattas nära"närhetsprincipen", eller "attring",
"decentralise-iakttagelseintressant ärmöjligt". Enmedborgare attsom
Båda sidornaNej-sidan.på ochhögt Ja-värderades likaoch "närhet"ring"

förespråkade decentrali-centralism ochmotståndare tillförklarade sig vara
subsidiaritetsjälva ordetbedömningenlåg iiställetSkillnadensering. av

blidecentralisering skulleiprincipenmöjligheternaoch termeratt av
unionens led-skulle blisubsidiaritetenmenadeJa-sidanverklighet. att
Folketingetsiordförandenhävdadedebattartikelstjärna. I en

det skulle bli kom-Nørgaard,socialdemokraten IvarMarkedsudvalg, att
subsidiaritetsprincipen.139 SchlüterPouliscensättapliktmissionens att

närhetsprincip skulle blibetydelsenisubsidiaritetsprincipenmenade enatt
artikel bluppslagenPolitikenhade1993"grundlov i stort om aen

Maastricht-traktatenmedrubriken "Opgør etmedsubsidiaritet, magten: er
EF".° Europaministernbrittiskei Dencentralismenpå bremseforsøg at

TidendeBerlingskedebattartikel ihävdade i attGarel-JonesTristan en
frånJa-sägarecentralisering. Engrundläggande spärrprincipen motvar en

gäller princi-svävande vadAlex Nielsen,Folkeparti,Socialistisk var mer
innehåll skulle kommamenade dessochtillämpning,praktiska attpens
nivåer. menadeNielsenolikamellanständiga kampendendefinierasatt av

på olika itillämpas sättskulle kunnasubsidiaritetsprincipenockså att
länderolika

subsidiaritetsprincipenstolkningarprincipiPå a-sidan förekomJ tre av
Vanligastfattas.skallpolitiska besluthur attför ochinnebörd varvar

fram-tolkningenstat-EG. Denrelationenansågs handlaprincipen om
debattartikeliochEllemann-JensenUffeuttalandenbl.a. iskymtade enav

Gulmannm ArgumentetEG-domstolen Clausgeneraladvokaten i somav
och vikti-de flestaframfördemånga andraochEllemann-Jensen attvar

skulle fattas iunionenEuropeiskaibeslutenpolitiska ävengaste
Folketinget.

instrumentsubsidiaritetsprincipenuppfattningandra ettEn att varvar
nivåer.regionalaochmakt till lokalapolitiskdecentraliseringför av

decentralise-traditionmenade NordensVeggelandNoraldForskaren att av
betydelse håll framhäv-Från politisktprincipen konkretring kunde ge

Dortoft:Centrum-Demokraternas Peterdecentraliseringstanken bldes a av

Folketing,mellemforholdettilNzerhedsprincipet amter ogsvarer
iskal vedtagesdetså overordnet,Nogetkommuner. ater

i kommu-besluttesså overskueligt, det kanFolketinget...Andet ater
nerne.4

amtspoli-østergård tiluttrycker det: "JahistorikernEller sogne- ogsom
indtil viderefaldEuropa-politik i hvertnational atnej tiltik, synes,og

Danmark."5 förbetydelseSubsidiaritetsprincipensparole idagensvaere
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nivånden regionala poängterades i debattartikel den nordtyske del-en av
statspolitikern Björn Engholm. Engholm underströk de tyska delsta-att

hade medverkat med fram principen ledstjärna för denterna att ta som en
integrationenfortsatta europeiska

En tredje tolkning principen avhållanallmän från centraliseradav var en
detaljstyrning, sig det gällde förhållandei till EG eller kom-statenvare

i förhållande till Denna tolkning framhävde den svenskestaten.munen
statsministern Carl Bildt i debattartikel i Berlingske Tidende, där hanen

grundlag".7också menade "närhetsprincipen" infördes i "EG:satt
På Nej-sidan i allmänhet mycket skeptisk till subsidiaritets-var man

principen, framhöll värdet decentraliseringäven ochgärnaom man av
närhet. måletEtt vanligt "allt union" ochtätareargument attvar om en
EG-institutionernas "strävan efter centralmakt" skulle subsidiari-göramer
tetsprincipen verkningslös. Några menade principen endast poli-att ettvar
tiskt trick. Tidigare ordföranden för Radikale Venstre, Asger Baunsbak, sa
bl "Naerhedsprincippetmer af de demokratiske lunser,atta en som er

substansluftigt uden Flera Nej-debattörer ogillade dessutom självaog
ordet Subsidiaritet, eftersom förknippadesdet med underordning. Jens-Peter
Bonde, ledaren för Folkebevaegelsen mod EF, kallade principen "under0rd-
nelse-princippet".149Istället för subsidiaritet betonades ofta värdet beva-av
rad nationell suveränitet. Som debattören Christian Schyberg uttryckte
det:

Subsidiaritet betyder centralledelsen bestemmer hvad måvi bes-at
Suveracnitet betyder, vi bestemmer hvad centralledelsen måtemme. at

bestemme.15°

gäller subsidiaritetsprincipensNär det tillämpning inom olika politikom-
råden så har detta i viss mån debatterats i Folketinget. tidigareDen kon-
servativt ledda regeringen 1990-1992 framhävde subsidiaritetsprincipen
särskilt i anknytning till hälsopolitik, utbildningspolitik och arbetsmark-

månnadspolitik, i ocksåviss finans- och budgetpolitik. Vad gällermen
relationen Danmark-EG har det särskilt betonats fördelningspolitikenatt

strikt fråga,nationell EG-domstolenär inte skall ha möjlighetsamt atten
förändra nationella budgetbeslut. Från kommissionens sida kom underatt

våren 1992 indikation arbetsmarknadsområdet skulle bli till-att etten om
ämpningsområde för subsidiaritetsprincipen. framgickDetta inoffi-ettav
ciellt frånbrev kommissionen till Dansk Arbejdsgiverforening, där inne-
hållet i lagförslag presenterades. tolkadesDetta den centralise-ett attsom
rade danska förhandlingsmodellen bestå,skulle dvs Dansk
Arbejdsgiverforening kontra danska LO. Tolkningen bekräftades ettav

1993.15EG-beslut den maj5
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i stöpslevenNationalstaten2.4

uppfattar den europeiskadanskarna i första handhar visatstudieDenna att
nationalstat. harfråga för Danmark Detta sär-integrationen somsom en

Danmarks de-samband med folkomröstningarna. Närframkommit iskilt
ifråga nå-kommereuropeiska inflytandesuveränitet ochmokrati, avses

särintres-och organisationersindividersbaragonting än avsummanmer
sen.52

intresset"det "nationellaalla inte uppfattarProblemet är att samma
skiljer sig mel-det uppfattningarnaproblematiskt blirsärskilt närsätt -
folk-stat-territo-elementenintressantafolk och Detlan är att trots attstat.

så uppstårDanmark,idealtypiskt ipåsammanfaller sättrium närmastett
det "nationella in-folk ochsplittring mellanpartiöverskridande närstaten
skall definieras.europeiska integrationenförhållande till denitresset"

folkomröstningar,fyrafunnits vid allasplittring harbör dennaNoteras att
1992, dettamajoritet sade Nejdå knapp ävenendast mycketinte omen

kris i EG,politiska konsekvenserdirektanaturligtvis fickNej rege-mer
Vidfolkomröstning.undantag,avgång, framförhandlingringens nyav

europeiskatill den integra-ställningstagandendirektdemokratiskaframtida
återkommer. finnsHärliknandesigkan mönstertionen vänta att enman

dragits till sinintespänning ännu spets.som
logik53 Flertalsuppgörelsendemokratin tycks hadirektaDen en egen

direktdemokratiskt beslut hand-fåtalsuppgörelsen Ettmedansplittrar enar.
folket. Folketförinitiativeliters ärreaktionerlar presenterassomom

påsärskiltspelet, intedirekta politiskainblandade i dethellerinte
ofta.saknas Dettakänslan förEuropanivån. Kunskapen och processen

få människorsin tenderartveksamhet, vilket iosäkerhet ochskapar atttur
reaktiva, och dess-konstruktiva,inteFolkets beslutNej. ärsäga utanatt

har tendensNej-sägareSärskiltutsträckning reaktionära.i vissutom en
och välkända,till det invandaJavilja bevara sägerstatusatt manquo -
förskjutningbekräftas denoch okända. Resonemangettill detNej avnya

integrationenförhållande den europeiskatillattitydbildningen i somav
all-integrationenFöreställningeninträdet i EG. ärskett sedanhar ettatt

varit Nej-sidanshar alltidnationella suveränitetendenvarligt hot mot
EG-medlemskapkritikenSamtidigt harframträdande motargument.mest

har iställetKritikenövergått detsamma.år i försvarunder ett avsenare
förefallerunionen.Europeiska Detpå utvecklingenriktat in sig somav

på folk harså berorattitydförskjutning inte mycketdenna resoneratattom
suveräniteten.så hotande för Snarareallttill EG intesig fram äratt trots

framåt, särskilttagitså då integrationen hartorde det ut-stegatt nyavara
kommitEG-medlemskapetsjälvaMaastrichtfördraget, hararbetandet av

på ekono-medan planernanågot och invant,bekantuppfattasatt ensom
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misk och politisk union och främmandeär och därför upplevsnytt som
hotande.
Ett hantera densätt ambivalens eller osäkerhetatt den europeiskasom

integrationen väcker mångahos danskar är mentalt skarp åt-göraatt en
skillnad mellan inrikes- och utrikespolitik, mellan det uppfattassom som
intern dansk politik och det EG/EU. Detta framträderrör särskilt tyd-som
ligt i pressdebatten och i partipolitiken. EG/EU uppfattas vanligen inte

utvidgning inrikespolitikens spelrum, dvs. försom en av som en ny arena
politiska ideologiers förverkligande, jämförbar med de centrala, regionala
och lokala inom landet. Snarare betraktas EG/EUarenorna externsom en
maktapparat. Denna föreställning viktig förklaringär till varför dan-en

Äveninteskarna alltid följer partilinjen eller bildar rörelser. valen tillnya
Europaparlamentet, konkret handlar partiers representation, harsom om
ändå uppfattats fråga Danmarks förhållande till Europa, varvidsom en om

särskilt "Euro-partisystem" har utvecklats vid sidanett det vanligaom
Folketingssystemet. Det handlar den klassiska distinktionen mellanom
"vi" "dem",och mellan internt och grundläggande meka-externt en-
nism för uppnå säkerhet, åtminstone säkerhetl54.föreställningatt en om
Problemet den europeiskaär integrationen i realiteten har inneburitatt
allt tydligare uppluckring mellan inrikes- och utrikespolitiken. Deten

handlar inte endast Danmark in i maskineriet påvävsattom
Gemenskapsnivån, EG/EU påäven rad olika fram-utan sättom som en

påträder allt nivåerfler och politikområden i Danmark. åtskillnadDen
mentalt mellan inrikes-görs och utrikespolitik intesom motsvaras av

förhållanden.verkliga
För demokrati och välfärd skall förverkligas krävs reell Fråganatt makt.

den formellaär suveränitet kan bevaras Nej tillsägaom attsom genom
fortsatt integration verkligen bevarar den reella makten förverkliga de-att
mokrati och välfärd. Denna studie har visat det i Danmark finnsatt ut-en
bredd för förlora nationellt självbestämmande, särskilt blandatt Nej-oro

Oron framträdersägare. i dåsynnerhet överlåtelse formell beslutsmaktav
står på spel. Samtidigt sker reell urholkning nationell makt tillen av
följd samhällets transnationalisering. Men denna har ingetav process
"Maastrichtfördrag" och därför inte lika lättär politisera och ställ-att ta
ning till vid bestämt tillfälle. Liksom åtskillnadenden mentalaett mellan
inrikes- och utrikespolitik bevarandet den formella suveränitetenger av en
känsla trygghet och säkerhet. Till viss del danskarna ändå ha in-av synes

konsekvenserna för den faktiska suveräniteten intesett att uteblir bara för
bevarar den formella suveräniteten intakt. finnsatt Här uttryck förman ett

Ådansk tvetydighet. sidan uppfattningen beroende, utsatthet ochena av
Älitenhet. andra sidan opinionströgheten och viljan bevaraatt status quo.

Danmark sade först Nej och sedan tillJa Europeiska unionen, i sig en
illustration den danska ambivalensen. danskarnaAtt svängde till Jaav ett
kan tolkas nedtonade den formella suveräniteten till förmånattsom man
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den bevaras och vidareutvecklasmaktens betydelse, kanför den reella som
fram-integrationen. tolkningi den fördjupade Dennadeltagandegenom

årsutgångenTidende, där i 1993ledarartikel i Berlingskeskymtade i en
uskylden"155.Danmark mistefolkomröstning beskrevs "dasom

grad hur med-konsekvenser handlar i högpolitiskaMedlemskapets om
påpå sker gemenskapsni-och vadsjälva uppfattarborgarna reagerar som

policy EG/EU.formulerar sinvån denoch hur gentemotstatenegna
och be-delvis skapade medborgarnai meningdennaKonsekvenserna är av

förklararbeteendet inom landetUppfattningarna ochsjälva.slutsfattarna
demokratin, politiskamed den inhemskavad skerdelstor pro-somaven

gällersuveräniteten vadmån den faktiska t.ex.i vissoch även ut-cessen
därvidobservationinflytandestrategier. viktigEn ärformning attav

framförallt handlareuropeisk integrationspörsmålet fortsatt omom
ambivalent. LärdomenNej och/ellerJa, ärrädsla, ärsägeroavsett manom

eller enbarthandlande inte alltidoch politiskt ärför attitydergrundenatt
känslomässigarationella ochMänniskornyttokalkyler.rationella väger
års danska folk-kampanjmöte inför 1992Vidvarandra. ettmotargument
hondeltagareMaastrichtfördraget menadeomröstning attenom

tilrådede ja. fikfornuft Detnej, hendesvilleefter hjertet etstemme men
rulle...55klapsalverne til at
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National Corporatism Transnational Pluralism: Organizedto
Interests in the Single European Market", i Streeck, Wolfgang,
Social Institutions and Economic Performance. London: Sage.

200-208.ss.

53. Jfr. Knudsen, Tim, 1993, 285; Nedergaard, Peter,a.a, s. a.a,
303-306; Klaudi Knudsen, Kurt, 1994. "EG-konsekvenser förss.

danska kommuner", i Bilagedelen till EG-konsekvensutredningen
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Stockholm:och landsting Europa.1994:2, iSOU Kommuner
Civildepartementet.

inrikes-/utrikespolitik inomuppluckringenFörutom statsap-av
nämndatillkommer bl.a denoffentlig sektoroch övrigparaten

gränsöverskri-samhällsbaserade aktörerslobbyismen, d.v.s egna
feno-påverka inom EG/EU,beslutsprocessenförsökdande ettatt

bli allttendensindikerar EG/EU-systemetstydligt attsommen
inrikespolitiska sfären.traditionellalik denmer

till kontinenten En1993. "MalmöJerneck, Magnus,54. porten-
Stenelo ochstorstad", i L-Ginternationaliseradmaktstudie enav

Lund University Press.makt. Lund:Norrving red. LokalBengt
och svensk"Internationalisering1990.267; Jerneck, Magnus,s.

red. Makt ochStenelo in-L-G.partidiplomati", i G. Hansson
Jerneck,182;Carlssons.Stockholm:ternationalisering. s.
i L-G.riksdagen",internationaliserade1987. "DenMagnus,

till Nilsmångfald. FestskriftStatsvetenskapensStenelo red.
Lund University Press.Lund:Stjernquist.

158.Siune, Karen,Jfr.55. a.a, s.

1992-05-Tidende1992-05-06; Berlingske1992-05-19,Politiken56.
2 1.

-05- 15.199357.

debattartikelspekulerade iAnders BodelsenFörfattaren att58. en
verket ville Bangemanni självakonspiratoriskBangemann var -

"suveränitetsbevarande"Då"Nej". skulle dendansktha ett
marginaliseras, och deDanmarkEdinburgh-uppgörelsen försvinna,

vidarepå hand kunnaelva medlemsstaternaövriga mot enegen
1993-05-PolitikenBangemann",bangefederalistisk union. "Den

15.

Hedegard, ll.Lars,59. a.a, s.

1993-04-24.TidendeBerlingske1993-05-17;Politiken60.

Politiken 1992-05-02.61.

158.1989,Schou, Tove,Tidende 1993-05-12.Berlingske62. s.a.a,

Jfr. Siune, Karen,i dennaUnionsdebattenSe avsnittet63. uppsats.
Jørgen,18-20; Nielsen, HansAndersen, Johannes, a.a, ss.a.a;
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1993, Nielsen, østergård,Hans Jørgen, 1992, Uffe,a.a; a.a; a.a,
18s.

64. Silberbrandt, Henning, Schou, Tove, 1989, 160-162.a.a; a.a, ss.
Politiken 1992-05-10. Status också särskiltquo-argumentet var
framträdande i Danmark 92 och Nødvendigt Forums propaganda.

65. dettaI sammanhang kan det intresse 92%att notera attvara av av
danskarna maj 1992 ville Sverige blir medlem i EG/EU.att
Politiken 1993-05-25.

66. Jfr. Schou, Lise,Tove 1992. "The Debate denmark 1986-91 on
European Integration and Denmarks Participation", i Kelstrup,
Morten ed. European Integration and Denmarks Participation.
Köpenhamn: Copenhagen Political Studies Press. 328s.
Nielsen, Hans Jørgen, 1992, 372-374.a.a, ss.

67. Jfr. Nielsen, Hans Jørgen, 1993, Nielsen, Hans Jørgen, 1992,a.a;
Schou, Tove, 1992, Knudsen, Tim, 1992, Petersen,a.a; a.a; a.a;

Nikolaj, Siune, Karen, Siune, Karen m.fl., kap.a.a; a.a; a.a,
Ändå kan inte undgå den danska opinionsutveck-attman se

någotlingen förbryllande. Slutsatsen dettaär även äratt ettsom
uttryck för opinionströghet se fotnot 54.

68. Information 1993-05-19; Politiken 1993-05-17. "dubbelsi-Det
diga" påperspektivet nationell makt självständighet och infly--
tande effekterna europeisk integration, behandlas utför-samt av--
ligare i denna utrednings huvudbetänkande. Se Gidlund,även
Janerik, a.a.

69. Berlingske Tidende 1992-05-31.

70. Berlingske Tidende 1992-05-31, 1992-05-09.

71. Berlingske Tidende/Gallup Instituttet 1992-05-20; 1993-04-22,
1993-05-12.

72. En undersökning media och folkopinion i sambandstor medav
folkomröstningen 1992 visade dessutom media i första handatt
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påverkade media individers ställningstaganden. Jfr. Siune, Karen
m.fl. 1992, kap 4-5.a.a,

Jfr.73. Siune, Karen, a.a.
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100m.fl.,Siune, Karen74. a.a, s.

Intervju med1993-04-29.i Politikenmed SiuneIntervju Karen75.
1993-05-08.Tidendei BerlingskePalle Svensson

44-46.m.fl.,Jfr. Siune, Karen76. a.a, ss.
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Varje1993-04-18--05-18.1992-05-02--06-02 typTidende samt av

gång artikel motsv.endasträknasargument peren
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1992-05-21.idendeT

1992-05-29.Politiken80.
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structed and the works for its citizens, understandway can one
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political Structures."

153. Tanken den direkta demokratin haratt logik, skiljeren egen som
sig ifrån den representativa, får stöd resultaten i den franskaav
folkomröstningen Maastrichtfördraget. I likhet med Danmarkom
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Valdeltagandet i Frankrike 70%. Se utf. Criddle, Byron, 1993.var
"The French Referendum the Maastricht Treaty Septemberon
1992", Parliamentary Ajfairs, vol. 46, 228-238.no. ss.
Likheterna mellan den franska och den danska folkomröstningen

antyder skillnaderna mellan den danskaatt konsensusmodellen och
den franska hierarkimodellen, den byggd på ministerstyresenare
och presidentialism, inte någrahar avgörande skillnader för den
statliga legitimiteten och det folkliga stödet för officiell hållning
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och självfallet spörsmålet i fråga, det politiskaänsnarare syste-

kultur och uppbyggnad, förklararmets spänningen mellan di-som
rekt och representativ demokrati. För jämförande analys dan-en av
ska konsensus- och franska hierarkimodellen, Knudsen, Tim,se
1993, a.a.

154. Jfr. Zolo, Danilo, 1992. Democracy and Complexity: A Realist
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17-29.ss.
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och politikensSverige, EG3

internationalisering

Kjell Goldmann

svensk politik kan kommasynpunkter huruppdragMitt är attatt ge
EG avgöranden flyttaroch delSverige blir medlemförändras, av enom

ställ-förmodan riksdagenstill Bryssel. naturligfrån Stockholm En är att
försvårasinsyn kommerförsvagas, allmänhetenskommerning attattatt

Mycketståndpunkter bli överkörda.kommer ärsvenskaoch topp-attatt
villkorenhemligstämplat och omvärlden bestämmerdet ärmestastyrt, -

inför inträde i EG,farhågor kan hysabaraintedetta ettär som mannu
frånskiljer utrikespolitiktraditionella bilden vaddendetta är av som

inrikespolitik kom-svenskjag skall diskuterainrikespolitik. Det är om
Sverige blir medlemi mening, ifallutrikespolitiseras dennaatt avmer

EG
det följandeiNågot kommer inte Ett ärrakt attatt temages.svar

motsägelsefulla. Antagandetblir entydigaintekonsekvenserna utan om
tillriktigt, barautrikespolitisering sannoliktinrikespolitikens är men

ocksåden kommerkommer minskaHandlingsfrihetenhälften. attatt men
mindre informationsrike-kommer bliinsynsmöjligheternaöka, att men

elitisering besluts-somligt talar förblikommerdomen större,att av
står få.inte AttEntydiga beskedförfattandet attmotsatsen.annatmen
mening.kunde beräknas saknarnettoeffekteromresonera som

räkna med tillvi anledningde förändringar harEtt är attannat tema
medlem EG eller inte.Sverige blirdel oberoendeväsentlig är avomav

iförändringsprocessernainternationalisering dePolitikens är storaen av
ofrånkomligen politikens villkorpåverkarInternationaliseringenvår tid.

politik kommerländer. SvenskSverige liksom i andraformer ioch att
själva verketi EG kan iEG. Medlemskapinternationaliseras oavsett ses

inte barainternationalisering ochpolitikensmotstrategi mot somsom en
påspädning den.aven

väsentligendessa sakerdet kan ärtredjeEtt sägasär atttema omsom
studera. Internationa-erfarenhetfinns inte myckethypotetiskt. Det att

i det modernagrundad denhistoriskt unik, ärliseringsprocessen är som
internationellidéerteknologi och ivälfärdssamhället, i modern omnya
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politisk organisering. stårVi inför unika risker och unika möjligheter.
fårDem vi i huvudsak hjälp beprövad erfarenhet.utanresonera om av

Visst bör studera vad hänt med politiken i de nuvarande EG-man som
länderna; jag har inte kunnat det förgöra denna begränsade studie. Frågan
gäller emellertid långsiktigade effekterna radikal internationaliseringav

de omedelbara konsekvensernaän medlemskap i det hittills-snarare av
varande EG. Ett statsvetenskapligt fullskaleexperiment har inte mycket

inletts; detän nödvändigt försökaär föreställa sig huratt experi-mer
kan komma utfalla, känt utfalletmentet inteär förränatt det före-men

ligger.
ocksåDet finns fjärde i Detett terna inrikes-göruppsatsen. som

politikens internationalisering till laddad fråga dess anknytningär tillen
två politiska nyckelbegrepp: nationellt oberoende och demokrati. Att

vad politikens internationaliseringavgöra innebär för det nationella
oberoendet och för demokratin emellertid svårtär redan såtillvida bådasom
begreppen kan skiftande tolkningar. Schematiskt står Sverige införges ett

tvåval mellan strategier. Den deär uppoffringar nöd-att ta ärena som
vändiga för så långt möjligt avskärma Sverigeatt och svenskarna från
internationaliseringsprocessen. Den andra på aktivtär del-att satsa ett
tagande i denna Om det förra slå vaktär det nationellaattprocess. om
oberoendet beror vad lägger i detta begrepp; det möjligtärman att
den strategin ägnad skydda det vi egentligen vill slåattsenare vore mera
vakt Vilket föredra från demokratisynpunkt kan likasåattom. som vore
diskuteras: båda bjuder på såvälvägarna demokratiproblem demo-som
kratimöjligheter. Mera detta sist i uppsatsen.om

3.1 Politikens internationalisering

Mycket kan yttringar politikens internationalisering, alltifrånses som av
ökande ekonomiska beroendeförhållanden och tilltagande global miljö-
förstöring via myndigheternas svällande internationella sekretariat och
partiernas växande internationella aktiviteter till CNN-tittande och
kommunala studiebesök i utländska tunnelbanor. Detta skiftandeär
exempel förhållanden internationell karaktär kan påverka deav som
politiska besluten hemmavid. För få någon reda i detta detatt är väsentligt

skilja mellan i grunden olikaatt vilka politikentre sätt i land kanett
bli "internationell" tidigare.än Det internationaliseras delsmera ärsom
det politiska beslutsfattandet, dels samhällena, dels de politiska problem-

Terminologin blir klumpig, jag skall skilja mellan besluts-en. men
internationalisering, samhällsinternationalisering och probleminternatio-
nalisering.
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förhållandensålunda ibeslutinnebärBeslutsinternationalisering att om
nivå.på internationell Med inter-ökande utsträckning fattasland iett

internationellavad skerjag inte baranationellt beslutsfattande somavser
mellanstatligockså formen traditionellhardetorganisationer utan avsom

beslutsfattande kaninternationelltdiplomati. Vidare: avgöraattvara en
också inter-nivå det kansakfråga internationellenskild attvaramen

försedanvilken de berördanivå fastställa regel,nationell staterna varen
politiska avgörandenafall. fler defölja i enskilda Jusig har att somav
någon meningar,dessabeslutsfattande iinternationelltsker avgenom

politiken.beslutsinternationaliserad ärdesto mera
nivå så funnitslänge det harinternationellhar fattatsBeslut stater

områdettvå vidgasvår ting. Delshänder i tidVadoch diplomater. ärsom
till alltfrån traditionell utrikespolitikinternationellt beslutsfattandeför
multi-inrikespolitik. Dels spelartraditionelltdetdelar ärstörre somav

roll vid sidanökandeinternationella institutionerilaterala avenprocesser
huvudtendens iBeslutsinternationaliseringdiplomati.bilateral är en

framgår dennågot inte minst1945,världspolitiken efter av expo-som
organisationerinternationellaantaletökningennentiella av

föravsedd benämningsamhällsinternationalisering ärTermen som
mellan-slag nationsgränsernaalla andraförbindelserökande överav -

transnationellaf icke-institutional-ochinstitutionaliseradeochstatliga
poli-mellanform CNN-tittande,företagande och iformiserade, i avav

studenter ochintresseorganisationer, viamellanochtiska partier genom
dettjänster ochfråga utbyte ärturister. Det är personer menav varor,om

Samhäl-och idéer.fråga informationutbyteockså, och inte minst, avom
samhällsinternationalisering.däravmed varandra;ihoplena växer tennen
internationaliseringsamhällenas ärkonsekvensernapolitiskaDe en avav

framtidsfrågoma.
Återstår förhållandetdetkallas problemintemationalisering:vad härsom

definierasökande utsträckningbeslutsproblemen inationellade ut-att av
besluts-internationaliseringenförhållandenländska även oavsett av

kärnkraften iStorbritannien,Svavelutsläppen isamhällena.fattandet och
ochmed f.d. DDRproblemtyska ekonominsSovjetunionen, denf.d.

fyra fenomensvenska exempelpå aktuellakatastrofen Balkan är som-
med Sverigedirekt haroch ingentingutanför Sverigelokaliseradeär som
för svenskoch ställer villkorproblemlikväl skapargöraatt men som

politik.
samhälls- ochgår, besluts-,så skilja mellandetskälEtt att, gott pro-

internatio-depolitikenbleminternationalisering är att tre typerna avav
enskilt land.påverkbara föri olika gradnalisering är ett

någotoundviklig. DettaProbleminternationaliseringen är ettär som
avskärma sigskulle viljadetutanför, hurkan ställa sig gärna änland inte

på problemprackar det. Dessomvärlden ärfrån bekymmer ettde som
pågår. Mot-till vadsigfinna det bästa sättet attattannat: somanpassa
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åtgärderna kan nationella beredskapsåtgärder inför möjlighetenvara av en
kärnkraftskatastrof i omvärlden ocksåkan bestå beslutsinter-men av
nationalisering engagemang i internationell reglering kärnkrafts-av
säkerheten.
Samhällsinternationalisering följdär mängd små beslutstoren av en

fattade skilda aktörer i syfte realisera skilda målsättningar. Politi-attav
kens internationalisering i dettaär perspektiv biprodukt samhällenasen av

Detta slagssammanväxt. internationalisering möjlig hejda,är att men
bara till pris kanske försvagad ekonomi, i varjeett fall slutnareetten-
samhälle, möjligtvis minskade fredschanser det spriddär mening atten
samhällslivets internationalisering befrämjar freden och säkerheten. Sådan
isolationism har förefallit ovanlig i svensk debatt. Det dominerande i
Sverige liksom i många andra demokratier torde samhälletsatt tavara
internationalisering för given, på och Den kan påverkas pågott ont.
marginalen, med påavseende invandrare,t.ex. och kanskesommarstugor
kapitalrörelser, i huvudsak betraktas samhällsinternationalise-men nog
ringen probleminternationaliseringen:sätt givensamma som som en
förutsättning för de politiska besluten någotän fattarsnarare som man

om.5politiska beslut
alltsåOm problemens internationalisering får för given ochtas

samhällslivets internationalisering endast påverkbarmarginellt föranses
land Sverige, återstår internationaliseringenett överväga detattsom av

politiska beslutsfattandet. främstDet i detta hänseendeär internatio-som
naliseringsprocessen ställer land Sverige inför vägval.ett ettsom
Vägvalet förefaller ha innebörder.tre
förstaI hand gäller valet formerna för förekomstenänsnarare av

internationellt beslutsfattande de angelägenheterna. Om proble-om egna
och samhällena internationaliseras, kommer det politiska besluts-men

fattandet också bli internationellt; något svårtatt före-ärannatmera att
ställa sig. Sveriges val i EG-frågan gäller i främsta i vad månrummet

ökat internationellt beslutsfattandeett svenska angelägenhetersom om
skall ske i EG:s institutioner stället för traditionell diplomati.genom
Vägvalet gäller också, bara i andra hand, omfattningen denmen av

nationella politikens beslutsinternationalisering. Problem- och samhälls-
internationaliseringen ökar skälen för internationellt beslutsfattande men
något tvång det frågainteär Ett land kan välja i stället föratt,om. att
delta i beslutsfattande på internationell nivå inom det eller andraena
politikområdet, sig i efterhand till de beslut andra fattar elleranpassa som

tredje möjlighet konsekvenserna gå sinatt taen väg.attav egen- -
Ett svenskt inträde i EG skulle innebära frågor,del vilka eljestatt en
sannolikt skulle fortsätta i Sverige, fördes påavgöras inter-att upp
nationell nivå; delar alkoholpolitiken exempel.är Att ställningettav ta
till detta del Vägvalet.är en av
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handtredje gäller Vägvalet samhällsinternationaliseringen.I Inte-
någragrationslitteraturen förpräglades decennier sedan motsättningenav

"federalister" "fJnktionalister": sågmellan och de förra de gemensamma
pådrivande påinstitutionerna det konkreta samarbetet och utbytetsom

mellan länderna, de betraktade institutionerna produkt detsenare som av
konkreta samarbetet och uzbytet. har hittills betraktat beslutsinter-Jag

något pånationalisering drivs problem- och samhälls-som som av
såtillvidainternationalisering och har funktionalist. Detresonerat som en

också; innehålleromvända gäller emellertid den federalistiska tankenäven
sanning. Medlemskap i starka internationella institutioner drar troligt-en
in de berörda länderna i intensivare utbyte tjänster,vis ett av varor, perso-

Såtillvida fråganoch idéer vad blivit fallet. gällerän som annars omner
svenska förhållandeEG-medlemskap hela det samhällets till resten av

och omfattningen det internationellainte bara formerna för be-Europa, av
slutsfattandet svenska angelägenheter.om
Sammanfattningsvis: politiska problemen och de demokratiskaDe

sannolikt fortsätta internationaliseras,samhällena kommer ochatt att
beslutsfattandet. gamla politiken och detdärmed det politiska Denäven

Framtidsfrågornasamhället tillbaka. vilkengamla kommer inte 1är
vårt beslutsfattandet,vi vill deltagande i det internationella 2 iform ge

månnågonvilken utsträckning vi alls vill delta i detta, och i 3 viom
påskynda internationaliseringen samhällslivet.vill bromsa eller av

Utrikespolitik och inrikespolitik3.2

spänningsförhållandefinns mellan demokratins krav och dendetAtt ett
internationella idé lång tradition. villkorpolitikens med Deär en som

på nivå sådanagäller internationell den utrikespolitiska besluts-är att
från mångabrukar skilja sig den inrikespolitiska; detta harprocessen

svårthar inte förklara varför utrikespolitiken ikonstaterat. Det ansetts att
många pådemokratier har kommit bedrivas inrikes-sätt änatt ett annat

Huruvida lämpligt eller olämpligt har varit kontrovers-politiken. detta är
åtminstone sedan första världskriget; enligt mening de demo-iellt ären

kratiska bristfälligheterna i utrikespolitiken orsak till krig ochen
konflikter, enligt mening demokratin riskfaktor för fredenären annan en

försvårar deoch säkerheten den insiktsfull flexibilitet iattgenom av-
sakförhållandet demokratier formargörande Ögonblicken. Själva sinatt-

påutrikespolitik särskilt har däremot inte brukat bestridassättett
påmöjligen med avseende USA har länge varitFörentaänannat staterna;
på gå,den främsta källan till exempel hur illa det kan demokratiom en
påallt bedriver utrikespolitik inrikespolitikens villkor.trots
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påDemokratins krav medborgarna skall ha handlingsalternativ, påatt
det skall finnas tillgång till fullständig information påoch det skallatt att

råda brett i den politiska beslutsprocessen svåraett ärengagemang att
tillgodose i internationella frågor detta den traditionella tanke-är-
gångens kärna. I sammanhang har jag diskuterat de skäl brukatannat som
anföras för detta. Jag har sammanfattat dem i form jagvad pretentiöstav

handlandehar kallat principer för politiskt kanDe kallas överlevnads-tre
principen, förhandlingsprincipen och distansprincipen.
Grunden för överlevnadsprincipen föreställningen det står påär att som

spel i utrikespolitiken freden och säkerheten, de högstaär nationella
värdena, nationellt intresse allt alltDenöverett över-tar annat.som
skuggande uppgiften klara vad situationen kräver förär sedanatt ut att
genomföra detta. ifrågasättandeEtt vad därvid kommeröppet framav man
till sig nationellt förrädiskt demokratiskt berömvärt.änter snarare
Förhandlingsprincipen utgår från förhållandetdet utrikespolitikatt

består framgångoch för sin beroende växelverkanär med andraav, av,
Även utrikespolitik bara ibland genomförs i formellastater. om

förhandlingar, ofrånkomligenbedrivs den i förhandlingsliknandeett
tillstånd. Framgångsrik förhandling förutsätter konsekvent strategi,en
hög trovärdighet i och följsamhet förloppetsögonmotpartens gentemot
snabba skiftningar. Allt detta svårt förena med demokratins påkravär att

debatt huvudalternativen och dess föreställningöppen myndig-attom om
heterna endast har verkställa de handlingslinjer de politiskaatt som orga-

dessförinnan gång för alla har fattat beslutnen en om.
Grunden för det jag kallar distansprincipen avståndet mellan deärsom

utrikespolitiska besluten och den enskilda medborgarens situation. Det är
lättare vad handlingsalternativ och handlingslinjer innebär för denatt se

frågaenskilde i skatter, pensioner och skola då det gäller diploma-änom
tiskt fåragerande. Därför så, efterfråganuttrycka det påär, demo-om man
krati i de förra fallen i detstörre än senare.
Detta i sammandrag väletablerad föreställningär utrikespoliti-en om

kens speciella villkor. varpåDet den utrikespolitiska häri-sätt processen
ha blivit olik den inrikespolitiska kan tydliggöras medantas ut-genom

gångspunkt i följande bild faserna i den politiskaav processen:

situation analys beslut- -

En politisk förutsätts här bakgrund bestämdäga motprocess rum av en
beslutssituation; utrikespolitiska beslutssituationer har speciella egen-
skaper, enligt det traditionella måsteDenna situation påresonemanget. ett
eller analyseras inom det samhällesätt skall ställning tillannat tasom
den; härvidlag har utrikespolitik och inrikespolitikäven skilda villkor. På
grundval analysen fattas till sist också påbeslut, detta skilda sättettav
inom utrikes- och inrikespolitik, har brukat hävda.man
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En första förmodad skillnad mellan utrikes- och inrikespolitik gäller
sålunda själva beslutssituationerna. Nyckelvariabel tillgången påär
handlingsalternativ. traditionellaDet antagandet det finns färreär att
handlingsalternativ, d.v.s. mindre handlingsfrihet, i utrikespolitik iän
inrikespolitik, I utrikespolitiken står fundamentala nationella påvärden
spel, samtidigt förhållandendet iär omvärlden vadavgörsom som som
måste Utrymmetgöras. litet för såväl självständigaär initiativ djärvtsom
risktagande. Det centrala i utrikespolitiken anpassning till denär inter-
nationella omgivningens krav. Utrikespolitik systembetingad iär högre

anta.7grad politik, harän brukatannan man
såEtt exempel något den svenska neutralitetspolitikenär framgott som

årtill omkring 1990. Denna politik förutsattes allmänt a den endavara
möjliga i värld bipolär superrnaktskonfrontation, b ha fundamentalen av
betydelse för freden, friheten och oberoendet och c kunna bli framgångs-
rik endast den befanns trovärdig i omvärldens Den säkerhets-ögon.om
politiska debatten handlade följaktligen inte vilka konkretaänannatom
krav neutralitetspolitikens trovärdighet ställde. Nackdelarna medsom
denna politik diskuterades inte, och alternativ det inte tal; fram-attom var

sågskasta dylika både okunnigt eftersom ansågsdet uppenbart vadsom
den internationella situationen krävde och illojalt eftersom framkastande

alternativ kunde undergräva den förda politikens trovärdighet. Tydli-av
kan knappast föreställningen utrikespolitikens omgivnings-gare om

beroende illustreras. inrikespolitikenI kan ideologier och intressen tillåtas
påkonkurrera friare bådesätt problem och lösningar; såett kanom man

tolka det traditionella Sveriges handlingsfrihet har förvissoresonemanget.
med avseende påstörre skatter, pensioneransetts och skola frågaiänvara

grunderna för säkerhetspolitiken.om
Nyckelvariabel frågai analysen informationsspridning.är Medanom

den politiska i inrikespolitiska frågor präglas offentlig debattprocessen av
mellan välinformerade företrädare för skilda ståndpunkter, genomförs den
utrikespolitiska analysen detta den traditionella iakttagelsenär- -
bakom lykta dörrar liten Så det, harärexperter.av en menat,grupp man
därför utrikespolitik, till skillnad från inrikespolitik,att bedrivs i inter-
aktion med utländska det ingen god idéär ventileramotparter; öppetatt
sina bedömningsproblem och sina handlingsalternativ under för-en
handling saken, och det går inte någonkomma medattom vart en
utländsk själv sprider vad hållamotpart önskarut motpartenom man

Såhemligt. det kanär tillägga,även, till följd knappheten påman av
oberoende expertkunskap inom det utrikespolitiska området. Framgångs-
rik utrikespolitik kräver vad Gunnar Sjöstedt träffande har kallat inter-

informationaktionsbetingad och denna finns i huvudsak endast hos
interaktörerna själva. frågaOm det skatter, pensionerär eller skolaom
kan utgå från kompetenta och konkurrerande informationskällorattman
står till förfogande; inom utrikespolitiken sker opinionsbildningen på

4-140173
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grundval mindre fullständig information och med mindre tillgång tillav
Återigenkonkurrerande inforrnationskällor. den svenskaär neutralitets-

politiken från förr illustration, för inte praktexempel.sägaatt etten
frågaNyckelvariabel i beslutsfattandet deltagande. Det utrikes-ärom

politiska beslutsfattandet har brukat hävda,är, elitistiskt detänman mera
inrikespolitiska. svårtDet undgå såär kan det traditionellaatt -

tolkas politisk består för-resonemanget att en process som av-
handlingsliknande interaktion med utländsk dominerasmotparten av
själva interaktörema fåtalett toppolitiker yrkesdiplomatemasamt snarare

deras uppdragsgivare riksdag,än partier, väljare. Utmärkande förav en
förhållandenainteraktionsprocess ständigtär ändras; i utrikespolitikenatt

det svårt besluta först och implementeraär sedan, eftersom besluts-att
fattandet fortlöpande oskiljbar frånär den interaktionären process som

beslutar Utmärkande för sådan vidareär harattman om. en process man
mycket vinna på utåt.enighet Det utrikespolitiska beslutsfattandetatt
tenderar följaktligen få formen fortlöpande diskussion inomatt av en en
liten konsensusinriktade toppolitiker biståndmed personalgrupp av av ur
utrikesförvaltningen detta fråntill skillnad beslutsfattandet i inrikes--

frågor,politiska där de politiska partierna påengagerade djupareär sätt,ett
där det vanligt med frågoroenighet i viktigaär och där ingen enskild
myndighet spelar dominerande roll. Utrikespolitikem har medatt, etten
minimum offentlighet nå framgångoch polemik, i internationellaav
förhandlingar; inrikespolitikern i offentligheten, lyssnar tilluteagerar
rörelsen, förankrar påoch tänker val. Neutralitet sak, skatternästa är en en
annan.
Ingen har hävdat detta idealiserad beskrivningän ärannat att en av

skillnaderna mellan inrikespolitik utrikespolitikoch i demokratier. Av-
sikten lyfta fram det väsentliga, inteär beskriva faktiskaatt att nyanserat
förhållanden. Schematiseringen sig dock träffande, jämförter om man
utrikespolitikens huvudfrågortraditionella med utpräglad inrikespolitik,
neutralitetspolitik med socialpolitik. Såväl Överlevnadsprincipen som
förhandlingsprincipen och distansprincipen har tydlig relevans i det förra

någonfallet och knappast någotrelevans alls i det gjort dessasenare, som
politikområden olika med avseende på handlingsfrihet, informations-
spridning och deltagande.
Det intressanta växande del politikenär har tvetydigattnu en av en

Gråzonenkaraktär. mellan det traditionellt utrikespolitiskaväxer och
traditionellt inrikespolitiska. Framtidsfrågan gäller handlingsfriheten, in-
fonnationsspridningen och beslutsdeltagandet i den växande mängd frågor

utrikes- påoch inrikespolitik gång.är ochsom en samma
Av särskilt intresse de fall för vilka förhandlingsprincipenär har blivit

relevant överlevnads- och distansprincipema blivit det. Just dettautan att
innebörden i överflyttningär beslutsfattandet i de politiska vardags-en av

frågorna från nivå.nationell till internationell frågainteDet natioär om
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överlevnad människornas vardagsvillkor. Likvälutan avgörsnens om
frågordessa alltmer internationell interaktion. Just detta detärgenom nya.

På EG-fråganjust detta har fäst uppmärksamheten.

3.3 Internationalisering och inrikespolitik

Vad händer med den politiska inrikespolitiken intemationa-närprocessen
påliseras detta sätt hypotesDen ligger till hands dennärmast iärsom

inledning: den intemationaliserade inrikespolitiken kommeruppsatsens att
likna traditionell utrikespolitik traditionell inrikespolitik.än Desnarare
politiska vardagsfrågoma kommer i ökande fåutsträckning den karaktäratt

de utrikespolitiska huvudfrågorna alltid har haft. Handlingsfrihetensom
kommer minska, den allmänt tillgängliga informationen kommeratt att
bli knappare, deltagandet i de politiska besluten kommer inskränkas.att

finnsDet tveklöst för detta vad vi harär väntaargument att näratt oss,
förhandlingsprincipens giltighet utsträcks till politikområden.nya
Given saken dock inte. finnsDetär för denävenargument motsatta

hypotesen: handlingsmöjligheterna ökar, inforrnationsutbudet blir rikare,
fårbeslutsprocesserna komplexitet i stället för mindre.större

Handlingsalternativen

Probleminternationalisering minskar ländernas handingsfrihet på samma
säkerhetspolitiskade problemen alltidsätt har gjort det; detta detärsom

uppenbara kan politikenssägas internationalisering.mest Attsom om
bedriva säkerhetspolitik ofrånkomligt iär självständigaett system av

enligt dominerande mått probleminternationa-stater, synsätt;ett ett av
lisering följer med existensen självständig Nu ökar problem-stat.som
internationaliseringen inom andra politikområden. Allt säker-ärmer som
hetspolitik i den meningen någon gångproblemen, livsavgörande,att
kommer utifrån och förhållanden där vilka motåtgärderavgöratt ute som

lämpliga.är
Insikten har föranlett somliga förespråka nationellt säker-att ett nytt

hetsbegrepp: de problemen liknar inte de säkerhetspolitiska, de ärnya
säkerhetspolitiska, har det Probleminternationaliseringen i allagörsagts.
händelser allt den traditionella inrikespolitiken lik traditionellmera av
utrikespolitik i detta hänseende.
Att samhällsintemationalisering däremot har tvetydiga konsekvenser för
lands handlingsmöjligheter har länge varit självklarhet.ett Frihandelen

skulle, hävdade tvåhundraekonomer för år sedan, leda till internationella
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beroenden och därigenom kringskära regeringarnas handlingsfrihet. Sam-
skulletidigt den emellertid och därigenom skapagenerera nya resurser

handlingsmöjligheter eljest inte funnits:som

The individual who prefers swimming the river, is, ofacross course,
independent of the bridges, in the that the nation, whosame way
should prefer and barbarism wealth and reñnement, would bepoverty to
independent of foreign this the independence ofBut thecommerce.

be truly independent in the enlarged, and,T0Savage. we may so
civilized of the that is,speak, have theterm, to greatestsense com-

mand of necessaries and conveniences, nation avail itself of themusta
productive energies of other people, and deal with all the worldevery

principlesfair and liberalon

för tydligast möjliga moderna exempel,Vapenimport, skaparatt ettta
frånofördelaktigt säkerhetspolitiskberoende leverantören ärsomav

värdefulla frånsynpunkt militära ärmen ger resurser som samma syn-
handlingsfriheten ipunkt. Den säkerhetspolitiska minskar hänseendeett

ökar i Omvärldsrelationer handlingsmöjligheter. Ut-ett annat.men ger
ocksårikeshandel ökar omvärldsberoendet tillväxten, och tillväxtmen ger

sådanttill varit omöjligt. Kalkylen har inte bararesurser som annars en
minussida plussida. beräkna nettoeffektenAttäven avgörautan atten -
hur mycket eller mindre handlingsfrihetsförlusten handlings-är änstörre

gå.frihetsvinsten lär inte-
Sverige har, liksom andra länder, gjort sig allt beroende sinamer av

fåttrelationer med omvärlden och har i utbyte för skapaatt ettresurser
välfärdssamhälle. Eremiten i sin har handlingsfrihet inomgrotta stor en

den integrerade samhällsmedborgaren beroende andra,snäv ärram; av men
har vidare handlingsmöjligheter. kanEES-avtaletram somen av ses

på från påSveriges bort eremitgrottan, ochvägensenaste stora steg gott
ont.

både alltsåAtt samhällsinternationalisering och truism. Attärtarger en
påpekat.detsamma gäller beslutsinternationalisering sällanärom mera

grundläggande kan hur inträde i organisationDet sägasmest som om en
påverkar går tvåhandlingsmöjligheter emellertid effekterna iär attens
riktningar. Detta gäller ansluta sig tillöverväger attpersonen som en
fackförening eller politiskt parti lika väl övervägerett attstatensom som
ansluta sig till internationell institution. Beslutsinternationalisering ären

bådesamhällsinternationalisering: förlorar, ochvinner ochsom man
svårbedömbar.nettoeffekten Eftersom detta huvudpunkt i diskus-är är en

sionen svensk anslutning till EG, skall jag försöka beskrivaom av-
vägningsproblemet i detalj.mera

består,institution medEn vanligt betraktelsesätt, regler,ett av normer
konventioner.och Om land till internationellansluter sigett en
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åtarinstitution, det sig följa de regler, och konventioneratt normer som
bådekonstituerar den de redan finns hur fårmedlemmarna ochsom om-

fårinte deoch kan tillkomma enligt de procedureragera som senare som
fastlagts för hur detta skall till. Självfallet innebär detta minskningen

landets handlingsfrihet: vissa handlingsalternativ, vilka tidigare kunnatav
blir illegitima. Vad möjligtvisövervägas, landet sig be-värre är, görnu

roende inte bara existerande regler, och konventioner ocksåutanav normer
vad medlemmarna institutionen kan komma påhitta i framtiden.attav av

Detta det internationaliserade beslutsfattandets uppenbaraär baksida, om
så vill.man

Lika uppenbart emellertid medaljen har framsidaär att att etten -
lands anslutning till internationell institution innebär dessäven atten
handlingsmöjligheter ökar. på tvåDetta sker olika det ofta på-sätt, ena
pekat det andra vanligtvis förbisett.men

det första: den fårFör tillhör organisation medinflytande översom en
någotdess beslut, anhängare svenskt medlemskap i EG har brukatsom av

påminna Ingvar Carlsson har betecknat fåbehovet medattom av vara
fåoch bestämma handlingsalternativ sitt främsta skälatt attsom- -

medlemskapll.förespråka Samtidigt fårandra inflytande översom ens
fårmiljöpolitik eller ekonomiska politik, påverkasjälv möjlighet attman

deras.
För det andra: samtidigt skyldigheten efterleva vissa regler,attsom

och konventioner inskränker de legitima handlingsalternativen förnormer
själv, inskränks de för andra. Därmed finns inte längre behoven samma
tidigare gardera sig. Ingenting skulle öka den enskildaatt statenssom av

handlingsutrymme effektiva inskränkningar i alla möjlig-än statersmera
våld.het bruka GATT-regler undanröjer restriktion för varje landsatt en

ekonomiska politik uppställa restriktioner för den ekonomiskaattgenom
fårpolitiken: inte vill behöver inte befaragöra attman som man men

andra de vill. Kalkylen har i alla utbytesrelationer, i alltgör som som
samhällsliv, inte bara minussida plussida, medävenutan ett nettoen en

gåinte lär fastställa.attsom
Betydelsen internationella institutioner har traditionellt begränsatsav av

något ligga i den nationella suveränitetens varje landansetts natur:som
självständigt vilka beslut internationellavgör organisation detav en som

önskar foga sig efter. Denna grundregel för det mellanstatliga samarbetet
har underminerats tilltagande överstatlighet. Staterna har i ökandegenom
utsträckning förpliktigat sådanasig sig efter beslut derätta ävenatt som
inte instämmer En organisation har överstatliga såsomFN dragsom
säkerhetsrådets befogenheter fatta för alla medlemsstater bindandeatt
beslut enligt stadgans sjunde kapitel generalförsamlingens visser-samt

någon månligen i omstridda fatta bindande majoritetsbesluträtt att om
alla medlemsstaters bidrag till verksamhetens finansiering. EG gör

frånemellertid så traditionell mellanstatlighet. dennastörre Iänavsteg
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mening innebär medlemskap i EG suveränitetsavståendestörre med-ett än
lemskapet i FN.

ocksåMen starkareomvänt: organisation, desto vinna påatt attmera
tillhöra den. Bara stark organisation kan erbjuda handlingsmöjligheteren
värda påverka. Bara stark organisation kan begränsa medlemmarnasatt en
handlingsfrihet sådani grad varje medlems handlingsfrihet ökar. Juatt
starkare organisation, desto handlingsutrymme finns förloraattmera -
och vinna. Nettoresultatet eller mindreär omöjligtatt attmer ange.
EG har särskild komplexitet i detta hänseende. Det särskilt svårtär att

hur balansen mellan förlorade och förvärvade handlingsmöjligheterange
i detta fall, vilket beror konstruktionen två EG:s huvud-utser av av

organ.
Inom EG fattas beslut på olika mellanstatlig inter-sätt:tre genom

rådet,aktion övernationell byråkrati kommissionen ochgenom genom
transnationell parlamentarism parlamentet. Mellanstatlig interaktion är
den traditionella formen för internationellt beslutsfattande. Att i denna
mening föra vad varit inrikespolitik på internationell nivåupp som ger
såväl handlingsfrihetsförluster handlingsfrihetsvinster, såsom just harsom

Bådevisats. förlustriskema och vinstchansema ovanligt eftersomär stora,
bindande majoritetsbeslut kan fattas i många frågor. Principfrågan är
emellertid välbekant.
När det gäller kommissionen saken annorlunda. denär I inteär stater

representerade. Sverige kan andra sig lobbying ochägna utsikternasom
till framgång bör för medlemmar utomstående;för såtillvidastörre änvara
innebär medlemskap handlingsmöjligheter. Den Ökade handlingsfrihetnya
underkastelse under övernationell byråkrati kan erbjuda torde emellertiden
i huvudsak begränsad till vad följer andras underkastelse undervara som av

byråkrati. behöverDetta i och för någonsig inte struntsak:samma vara
trafikregler såtillvidaelände deär det möjligt sigett görutom att att ta
fram i trafiken.
Det emellertid EG-parlamentetär kommissionen ställeränsnarare som

frågan förlorade och handlingsmöjligheter på förett nytt,om attvunna
inte revolutionerande, Parlamentetsäga sätt. interepresenterar staterna

européerna individer, direktvalt detutan Transnationellär.som som
parlamentarism i till byråkrati,övernationell handlings-motsatsger,
möjligheter i meningen medinflytande beslut på internationell nivåöver

inte till till deras medborgare. Att vadstaterna utan avgöramen-
transnationell parlamentarism innebär för de nationella beslutssituatio-

därför inte baraär förlorade handlingsmöjlighetervägaattnerna mot
individ:även väga förlorar indi-utan att stat mot staternavunna men

viderna vinner. Idag parlamentet så fråganär längeän ärsvagt; statom
kontra individ ringa betydelse i detta sammanhang. Men vi börav se
framåt. viktigareJu vi parlamentet kan komma bli i framtiden,tror att att
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desto betydelsefullt detär handlingsmöjligheteravgöra viattmera vems
talar vi diskuterar medlemskap:när Sveriges eller svenskarnas.om,
Sammanfattningsvis: svensk inrikespolitik internationaliseras i skilda

hänseenden och förmodligen i accelererande takt. Till del innebär dettaen
politikområden får den karaktär säkerhetspolitiken alltid haratt nya som

haft: tvånget inom utifrån givna åtgärda utifrån kommandeatt ramar
problem. Detta gäller Sverige tillhör EG eller inte; den icke-oavsett om
internationaliserade inrikespolitiken kommer inte tillbaka. Till viss del är

frågadet vidareutveckling Sveriges utbytesförhållande medom en av om-
givningen, utbyte ökade handlingsmöjligheter i vissa hän-ett som ger
seenden minskade handlingsmöjligheter i andra. Medlemskap i EGmot

förstärkaskulle detta förhållande: handlingsmöjligheterna bådeskulle öka
och minska ytterligare; handlingsfriheten skulle bli mindre och samtidigt
i viss mening större.
Skall komma längre till dessa hållnaallmänt funderingarän krävsman
genomgång punkt för punkt EG-samarbetet, något faller utomen av som

för mitt uppdrag. Låt påpekamig bara inte den detalje-att mestramen ens
rade och insiktsfulla analys kan bestämt besked hur gårdet medge om
Sveriges handlingsmöjligheter, landet blir medlem EG. Det finnsom av
fyra skäl till detta och dem det eftersomär de belyservärt nämna,att
svårigheten fråganställning till medlemskap utgångspunktmedatt ta om
frågani Sveriges handlingsfrihet.om
För det första själva nyckelbegreppet,är "existerande handlingsmöjlig-

heter", dunkelt. Detta begrepp äri sig statsvetenskaplig utmaning. Deten
gäller bl.a. klarare innebörd den i och för sig grundläggandeatt ge en
insikten aktörs handlingsfrihet till viss del negativ funktionatt ären en

andra aktörers. Det gäller också fördjupa analysen hand-attav av vems
lingsmöjligheter eller individernas diskussionenstaternas som- -
gäller.

det andraFör EG-samarbetet, påpekas,oftaär dynamiskt och intesom
slutligt utformat. räckerDet inte vid dagens regelverk iatt stanna en
analys medlemskapets handlingsfrihetskonsekvenser.av
För det tredje analysproblemet såtillvidaprincipiellt olösligtär det,som

alldeles i säkerhetspolitiken, handlar hypotetiska framtider, intesom om
existerande verklighet. Liksom pådet neutralitetspolitikens tidom en var

omöjligt hur i olika huvudstäder skulle bedömaavgöra Sverigesatt man
vilja och förmåga till neutralitet i hypotetiska, framtida stormakts-
konflikter och därför omöjligt bedöma neutralitetspolitikenattvar om
skulle "trovärdig" det gällde, det idag omöjligtnär säkertär avgöraattvara
hur Sveriges handlingsmöjligheter faktiskt skulle i tänkbara, fram-utse
tida situationer.
För det fjärde krävs jämförelse mellan konsekvenserna medlem-en av

skap och konsekvenserna icke-medlemskap, och fastställa vadatt attav
icke-medlemskap skulle betyda för Sveriges handlingsmöjligheter i en
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värld ökande problem- och samhällsinternationalisering så svårtvälärav
angåendemotsvarande bedömning medlemskap. dengöra Förattsom en

sistnämnda bedömningen finns utgångspunktallt känd i dettrots en nu-
varande EG; hur det internationella beslutsfattandet svenskaom ange-

gålägenheter kommer till med Sverige utanför EG okänt.äratt

Informationen

Hemligstämpeln nödvändig i utrikespolitiken och regeringarär har nästan-
påmonopol interaktionsbetingad information; detta visserligen till-är en

spetsad beskrivning hur informationsvillkoren inom traditionell ut-av
frånrikespolitik skiljer sig dem inom traditionell inrikespolitik. före-Det

faller svårt undgå, internationalisering beslutsfattandet försämraratt att av
informationsvillkoren i vad tidigare frågorvarit inrikespolitiska isom
åtminstone någon utsträckning. Beslutsinternationalisering medför infor-

åtminstone någon mån.mationsrestriktioner i
gäller sigDetta det internationella beslutsfattandet sker EGvare genom

eller Skillnaden skall inte överdrivas. Det knappast kor-sätt. ärannat
pårekt bristen öppenhet i EG-organen skulle sådan möjlighe-att attvara

pågårtill insyn i vad radikalt mindre vad gällerär änterna ut-som som
rikespolitik i traditionella fonner. de viktigare aktionernaEn i svenskav

på årutrikespolitik års få1992 kampanj för Sverige valt tillär attsenare
medlem säkerhetsråd; frågaFNzs spelet bakom kulisserna i denna harav
knappast varit lättare följa för utanförstående dåintresserad detänatt en
gäller inom EG. Dessutom EG-systemet denna punktär ävenprocesser

något svårare någoti rörelse, det bestämt hurgör ännu sägaattsom om
insynen i vad tidigare varit svensk inrikespolitik skulle påverkassom av

medlemskap i jämförelse med vad fallet skulle vid fortsatt besluts-ett vara
internationalisering i traditionella former. Vad kan intesägas ärsom
mycket den svenska politikens internationalisering under allaän attmer
förhållanden informationsrestriktionerna till problem funderagör ett att
över
Detta informationskalkylens minussida. Att det finns plus-ävenom

mindre uppmärksammat. behöverHär bilden kompletteras.ärposter
Gunnar Sjöstedt konstaterade för årtjugo sedan i sin avhandling om
Sverige och OECD, informationsspridning de internationellaäratt en av

funktioner.organisationernas väsentligaste påpekatEn tysk forskare har
för mig vad medlemskapet i NATO inneburit för den tyska analysen av

dåvad Sovjetunionen: nationellt monopol har blivitännu ett ut-som var
konkurrens.för internationell Snart alla viktiga aktörer i desatt sagt

europeiska ländernas inrikespolitik partier, myndigheter, intresse--
organisationer engagerade i transnationellt samarbete.är Inter-numera-
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nationalisering innebär idéspridning. Inhemsk monopolisering kan balan-
import.seras av

kan finnasDet skäl räkna med möjligheten transnationellt.0.m. att av
påopinionsbildning bred front inte vardaglig företeelsesom men-

på sådantkanske med avseende miljöfrågor och arbetslöshet. Anti-som
kärnvapenrörelsen i början 1980-talet förebådatkan ha typav en ny av
politik. politiska effekternaDe detta storskaliga försök med bredav

påopinionsbildning internationell nivå omstridda ingen kanär men
förneka den transnationella antikärnvapenrörelsen berikade den säker-att
hetspolitiska debatten i land. Liksom internationalisering kanän ettmer

handlingsalternativ, mångfaldenkan den tänkas öka i debattenge nya om
de politiska problemen. Idéer sprids och diskussionsramar vidgas via både
mellanstatliga och transnationella kanaler. Med politikens internationa-
lisering kan följa förändring den politiska kulturen.en av

i dennaDetta hypotes och inte säkerställtär, annat uppsats, ettsom en
påstående. Opinionsbildning på nivåinternationell försummat forsk-är ett
ningsområde, vilket anmärkningsvärt påmed tanke den rollär densom

långainternationella opinionen i tider tilldelats i liberalt och socialdemo-
tänkande.kratiskt internationalistiskt Detta forskningsproblem iär ett
områden:skärningspunkten mellan fyra jämförande politik, opinionsbild-

ning, massmedier och internationella relationer. Massmedierna är sär-av
skilt intresse. Alexa Robertsons avhandling antikärnvapenrörelsen iom
Västtyskland och England antyder mediernas fungera inom desättatt att
nationella politiska kulturerna försvårakan opinionsbildning på inter-

nivå.nationell Politiskt-kulturellt betingade skillnader i rapporteringen
påvisasinternationella nyheter likaså pågåendei avhandlingsarbeteettav

Riegert.Kristina Enligt studie gjorts nyhetsrapportering-av en som av
frånEG Bryssel sker denna i allt väsentligt i nationelltetten om pers-

EG-perspektiv.pektiv och inte i antydningarDetta ärett attom mass-
medierna spelar den nationellt-konservativa rollen skydda den poli-attav

fråntiska kulturen impulser ökande internationellt samarbete ochmot ett
utbyte.
Att politikens internationalisering ägnad vidga för denär att ramarna

politiska debatten likväl troligt. Hur och hur snabb effektenär kanärstor
bara gissa Vi inte månheller i vad den beroendeärvetom. som av

medlemskap i EG. Eftersom medlemskap området för internationelltgör
beslutsfattande icke-medlemskap, kanstörre än föranta attman ramarna
svensk politisk debatt vidgas Sverige blir medlem EG änmera om av om
landet utanför. gårHur skillnaden skulle bli dock intestannar stor att

frånDet felaktigt bortse balansräkningens plussidasäga. detattvore men
någotomöjligt beräknaär att netto.
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Deltagandet

Utrikespolitik traditionellt komma till i liten konsen-antas en grupp av
susinriktade toppolitiker i samverkan med deras toppdiplomater. Skall vi

sådanräkna med elitisering andra delar svensk politik,även allt-en av av
eftersom dessa intemationaliseras
Svaret kan ja.vara

första:För det internationalisering beslutsfattandet kan knappast und-av
gå utrikesförvaltningen påleda till den inrikespolitiskaentrégöratt att

med sin auktoritet uttolkare det nationella intresset, sinscenen som av
professionalism frågainternationell förhandlare och sin särställning isom

interaktionsbetingad information. Alternativet byggaär att mot-om upp
departementsområden,svarande kompetens inom andra skillnad ären som

frånviktig synpunktervissa likväl innebär det inrikespoli-attmen som
byråkratiserastiska beslutsfattandet i mening utrikespolitikensamma som

alltid varit det.
det andra: beslutsinternationalisering kan undgå påverkaFör inte att

låsariksdagens roll. diskutabel strategi för parlamentDet sittär ett atten
lands förhandlare vid preciserat mandat; det knepigt för det följaärett att
och flexibelt sig till de förändringar förutsättningarnaatt anpassa av som

svårtfortlöpande under förhandlingsprocess; det för detäger är attrum en
ratificera slutresultatet.vägra

fortgåendeHär eljest gäller, den beslutsinternationaliseringenattsom
påverkakommer den politiska i Sverige landetävenatt processen om

utanför EG. Oavsett formen torde internationalisering besluts-stannar av
förvaltningstjänstemänensfattandet tendera öka roll och minskaatt att

riksdagens. EG-medlemskap skulle emellertid stärka förändringstenden-
på två dels beslutsinternationaliseringens räckviddsätt: attserna genom

blev dels naturligtvisoch EG-organ i viss utsträckningstörre, attgenom
alltsåskulle träda i riksdagens ställe och det formella avgörandet skeäven

i Bryssel i stället för i Stockholm.
Detta emellertid inte hela saken. finns motkrafter. harDet Deär göraatt

med den f.d. inrikespolitikens karaktär i sak. Vi talar inte natio-nu om
ödesfrågor politikens vardagsproblem; vi talar inteutannens om enom

månghundraårig internationell diplomatkultur politikområdenutan om
länge har dominerats politiska partier och intresseorganisationer;som av

vi talar inte abstraktioner neutralitetspolitikens trovärdighet utanom som
konkreta ting skatter och matpriser. frånTill skillnad den tradi-om som

tionella utrikespolitiken gäller den utrikespolitiserade inrikespolitiken
områden efterfrågan på djupgåendemed tradition och omfattande ochav
deltagande i beslutsprocesserna. det intemationellt-strukturella tryckMot

stårhar utrikespolitiken dess former inrikespolitiskt-inne-gett ettsom
hållsligt fråntryck den internationaliserade inrikespolitikens substans. De
politiska partierna och de organiserade intressena etablerathar sig inere
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Europa, och svårtdet är de sig vid spelaatt med itro att vant attsom
Bryssel kommer nöja sig åskådarplatsmed i Stockholm.att
En konfrontation har inletts mellan utrikespolitikens och inrikes-

politikens traditionella former. Det finns ingen anledning för givet,att ta
de förra kommer avgå med Det svenska politiskaatt att systemetssegern.

fråganhantera medlemskapsätt i EG antyder någotatt om annat: en
kombination det för traditionell utrikespolitik och traditionellav
inrikespolitik karakteristiska, internationell förhandling och inrikespoli-

påtisk gång, komplexitet i stället för elitisering.process en
Härvidlag gäller ingen naturlag. Internationaliseringens konsekvenser

för beslutsfattandet råder vi själva frågaYtterst detöver. dilem-är ettom
mellan inre demokrati och effektivitet, klassiker åter-jagyttrema en som

kommer till i avsnitt. Dilemmat kommernästa sig allt på-göraatt mer
mint EG blir troligen påtagligt Sverigeän bliroavsett med-men mer om
lem EG. Här finns problem detännu svenska politiskaettav som sys-

kommer behöva sysselsätta sig med. Min gissningtemet att slut-om
resultatet alltså komplexitet: det blirär varken utrikespolitik eller inrikes-

bådaderapolitik gång.utan en

Resonemanget i detta avsnitt kan sammanfattas i form hypoteser:treav

1 Handlingsmöjligheterna kommer både minska och Bådaöka.att att.
effekterna blir starkare innanför utanför EG.än

2. Insynen i politiken kommer minska mångfalden i infor-att men
mation och idéer kommer öka. Det omöjligtäratt avgöraatt om
den negativa effekten blir innanför utanförstörre EG. Det finnsän
däremot anledning den positiva effekten blir innan-störreanta, att
för utanför EG.än

3. Internationella hänsyn kommer tala för elitistisk be-att en mera
slutsprocess inrikespolitiska hänsyn kommer tala förattmen mot-

Resultatet kan bli beslutsprocess tilltagandesatsen. kom-en av
plexitet. Detta gäller särskilt Sverige blir medlem EG.om av
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Internationalisering,3.4 nationellt oberoende och

demokrati

nationellt oberoende finnsMellan begreppen och demokrati idéhistor-ett
samband. ibland uppfattas varandras förutsättningar:iskt De har som

oberoende demokrati ellervarken nationellt demokrati nationelltutanutan
oberoende har sig riktigt rimliga.tett

politikens internationalisering undergräver det nationella oberoendetAtt
kan sig givet, särskilt internationaliseringen har den avanceradete om

sådanform EG innebär. Huruvida utveckling positiv ellersom en vore
år.varit omstritt i hundratals Enligt internationalistisknegativ har en

tradition med hos fredsfilosofer Immanuel och frihandels-Kantrötter som
Cobden suveränitetsanspråkpaciñster Richard källaär staternassom en

till krig och konflikter; den nationella suveräniteten luckrasmera upp
internationellt samarbete, desto bättre för freden och säkerheten.genom

har nationellt oberoende egenvärde ochEnligt tradition äretten annan
företrädarenågot grundläggande mänsklig rättighet; samtida förenav en

Walzer.2°sådant vänsterñlosofen Michael Att det nationellasynsätt ärett
harfaktiskt undergrävs politikens internationaliseringoberoendet av man

påskyndasfråganförefallit för givet; har gällt utvecklingen bör ellerta om
försöka förhållandettänker emellertid visa mellan inter-bromsas. Jag att

självklartnationalisering och nationellt oberoende inte alltär utan att
på med nationellt oberoende. Politikens inter-beror vad det är man avser

sådant nationelltnationalisering har betydelse för har med oberoendesom
påinte entydigt sätt.göra,att ettmen

internationaliseringgäller demokratin. Politikens medförDetsamma om
också Entydighetdemokratiproblem, demokratimöjligheter. givesmen

EG-frågan,inte. Internationaliseringsprocessen, och särskilt ställer oss
inför dilemman: mellan mindre antal handlingsalternativdemokrater a ett

förfogar själva antal handlings-vi emellertid ochöver störreettsom
emellertid mellanmöjligheter avhängiga andra, b insyn iärsom av

mångfaldbeslutsfattandet och i debatten, och mellan inre politisktc
På bådadeltagande och politisk effektivitet. alla punkterna kanyttre tre

bådealternativen försvaras med hänvisning till det nationella oberoendet
och till demokratin.

Oavhängighet eller handlingsmöjligheter

Såväl såvälsamhälls- beslutsinternationalisering hand-tarsom som ger
lingsmöjligheter. internationaliseringsprocessens paradoxalaDetta är

målsättningarkärna. Möjligheterna realisera samhälleliga ökar,att men
påmöjligheterna det hand, oberoende andra, minskar.göraatt avegen
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Sådant På nivåer vi välja mellan indivi-samhällslivet. alla tvingasär
mellan kompromisslöshet och koalitions-dualism och social gemenskap,

isolationism och integration. Allt detta val mellanbildning, mellan är
tillsam-andra och ökade handlingsmöjligheterbevarad oavhängighet av

Även frågan Sverige bör bli medlem EGmed andra. ärom av avmans
karaktär.denna

for-ekonom-historikern Alan S. Milwardlitteraturen EG harI om
har publiceratsärskild Milwardmulerat problemet med ettpregnans.

huvudsaken:europeiska integrationen där redan titelnarbete den angerom
underkänner detof the Nation-State. HanThe European Rescue gängse

EG-integrationen nationalstatens Tvärtomuppfattningen är motsats.att
förutsättning förutveckling varit nödvändig denhävdar han, EG:shar, en

ambitiösa politik,nationalstatens överlevnad. Deneuropeiska stats-som
efter förutsatteenskilda länderna siktade till 1945,makterna i de ett avan-

internationellt samarbete:cerat

anothersupersession of the nation-state byIntegration thenotwas
but thethe nation-state became incapable,ofform wasgovernance as

themselves for theirof nation-statescreation the European own pur-
in thenational will. This surprising, becauseof notactposes, an

period when nationalof there has surely beenlong history never arun
effective andhas exercisedin Europegovernment power moremore

the Second Worldcontrol its citizens than that sinceextensive over
rapidly.which its ambitions expandedinWar, soonenor

Milward:tillgängligt källmaterial konstaterarbakgrundMot numeraav

real has beenhistorical evidence shows that theThe argument never
desirable that supranational shouldwhether Europeabout a super-

politicalbut about whether the findnation-state,sede the state can a
of national sovereigntybase for survival. The surrendersand economic

of nation-successful reassertion theafter 1950 of theaspectwere one
The Communitythe basic organizational entity of Europe.state wasas

nation-state.the European of therescue

förhållandet mellan intemationa-tydliggörs vilken komplicerad sakHär
fortgåendeUtgångspunktenlisering och nationellt oberoende ärär. en

så vill, under-vilken,problem- och samhällsinternationalisering om man
ansluter sig tillland i detta lägeländernas oberoende. Omgräver ett en

omvärldsberoende ytterligare.organisation det sitt MenEG, ökarsom
också åtgärda internationaliseringensina möjligheter de problematt som

från ytterligare kringskära detför med sig. synpunktDet är attsom en
från synpunkt öka den nationellanationella oberoendet är atten annan

handlingsfriheten.
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Termer självständighet och oberoende knappastär entydiga isom som
detta hänseende. huvudsakI syftar de uppenbarligen på aktörs relationeren
till andra aktörer ibland skymtar något förmågan bemästraannat:men att
sina problem. förefallerDet karakteristiskt Svensk ordbok årnär 1986av
definierar "oberoende" "det inte avhängig elleratt försom vara ngtav ngn
sin förekomst, sitt handlande etc." min kurs.. Den oberoendeär som
kontrollerar sitt öde, och för detta krävs inte bara oavhängighet andraav

också tillgång till det behövs. kanutan Man förargumenterasom att
nationellt oberoende enbart inte behöva hänsyn till andraatt taavser stater
och till internationella institutioner. Man kan emellertid också argumen-

för det nationellt oberoende förmågatera att tillär nationellsom avser
problemlösning.
Det avgörande naturligtvis inteär vad nationellt oberoende "egentligen"

vad vi värderar högst:är oavhängig kontrollutan litet elleröver medin-
flytande över eremitliv eller samhällsmedborgarskap,mera om man-

till.spetsar

mångfaldInsyn eller

Låt insynen i politiken blir mindre ochanta att föross att ramarna
information och debatt blir vidare, Sverige blir medlem EG. Intet-om av
dera bådaderasäkert;är möjligt. gårär Det inte sådettaavgöra, iatt om
fall vinst eller förlust för svensk demokrati. Demokrati krävervore en en
både öppenhet mångfald.och Om det någoni måstegrad köpas tillena
priset det andra, det inte självklart vilketär det frånär demo-rättaav som
kratisynpunkt. Frågan EG-medlemskap kan någontill del valom ettvara
mellan bevarad grad insyn i beslutsfattandet och ökad mångfald frågaiav

idéer och information. såDetta i fall någotär val mellanänom annat ett
och mindre demokrati. Snarare hota den demokratiskaän opinions-attmer

bildningen politikens internationalisering upphov till demokratisktger ett
dilemma.
Ytterligare tvetydighet gäller innebörden idé- och informations-en av

import för det nationella oberoendet. Transnationalisering debatt ochav
opinionsbildning möjlig konsekvens politikens internationa-en av-
lisering har dubbelhet samhällsinternationalisering över-samma som-

åhuvud: sidan ökat beroende åandra, andra sidan ökade möjligheterena av
för själv. För inte alltför länge sedan kunde i Svenska Akademi-en man

ordbok språkexempel finna, "nationell åskådning fåttattens som en
vika för internationalism och okritiskt efterföljandetom utländskaen av
politiska såmönster" 1935; illa kan det uppenbarligen gå för den nation

sig för ohämmadutsätter idé- och informationsimport. Frånsom en annan
Ävensynpunkt sådan importär nationell första ordningen. ien resurs av

detta fall det frågaär avvägning mellan isolationism och inte-om en
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gration. Det inte givet det hot det nationellaär är störreatt ett motsenare
oberoendet förra.det Allt beror vad värdesätterän närmest,man man

värde nationellt oberoende.sätter

Inre demokrati eller effektivitetyttre

Återstår klassiker: dilemmat mellan inre demokrati och effekti-yttreen
vitet. Demokrati förutsätter, kan hävda, brett deltagande i öppenman en

Nationelltpolitisk oberoende kan tillägga, begränsatär,process. man av
Å bådadera,värde demokrati. andra sidan minskar värdet detutan av om

händer under brett deltagande självständigt beslutar vadär att mansom
på nivåer.omvärlden sedan kör Dilemmat finns alla Fackligaöver. orga-

partier ochnisationer, politiska har det de kanstater gemensamt att
inre effektivitet.tvingas till avvägning mellan demokrati och yttreen

Meningarna har varit delade hur intensiv konflikten mellan denärom
demokratins och den Fåpolitiska krav internationella politikens villkor.

någotemellertid det belastning för denhävdar regering,än ärannat att en
nå framgång rådersöker i interaktionen med andra regeringar, detattsom

saken.inrikespolitisk strid Mer eller mindre hemliga partiledar-öppen om
utrikesnämnden etableradesamtal inom och den svenska lösning-ärutom

något frånpå problem, har sina sidordetta synpunkten öppen-en som av
Målkonfliktenpolitiskt deltagande. sighet och brett uppenbar, ochter

internationaliseringsprocessen kan knappast undgå skärpa den. Särskiltatt
fråga såden kunna bli, det stark institutiondrastisk bör ärom om en som

EG.
målkonfliktenskulle kunna hanteras finns tvåHur Det äntre snarare

förhållningssätt fortsätta prioritera framgångEttöverväga. äratt att att
utåt öppenhet inåt alltsåframför och brett deltagande och bedriva EG-att
politik traditionell utrikespolitik. Ett prioritera öppenhetär attannatsom

framgång utåt alltsåoch brett deltagande inåt framför och bedriva EG-att
politik traditionell inrikespolitik med utrikespolitiska inslag; jag harsom
tidigare framkastat hypotesen detta kommer bli den svenska model-att att

finns eftersträva förflyttninglen. Det emellertid tredje väg: atten en av
inrikespolitikens traditionella former den konkurrensen mellanöppna-
partier och organiserade från nationellmellan intressen till europeisk-
nivå. så påskynda frånMan skulle i fall försöka utvecklingEG:s inter-
nationell organisation till federal stat.
Båda de första alternativen betraktas försvar detkan nationellasom av

oberoendet, eftersom detta kan både inre demokratikräva och yttreanses
effektivitet. Alla fogkan med betraktas försvar demokratin.tre som av

inte heller fråga maximera målsättningarDet här entydigaär attom -
"demokrati", "nationellt oberoende" hantera målkonfliktutan attom en-

fortgåendeskärps politikens internationalisering. blirDet alltsom av
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nödvändigare för ställning till vad vi finner det viktigastta slåattoss att
vakt slår vaktnär demokratin och det nationella oberoendet.om, om
Å sidan eremiten självständigt, och störasena utan attsom av syn-

Åpunkter från hänsynoch till andra, inrättar sitt fria grottliv. andra sidan
den integrerade samhällsmedborgaren har flera handlingsmöjlighetersom

inrätta sin påän det eller det andraatt grotta sättet ärena ut-men som
lämnad dialog och samverkan med andra och kan utnyttja sinasom
handlingsmöjligheter fullt bara sköta sina kort i samhälls-ut attgenom
spelet.

Det egendomligt avsluta denna diskussion redovisaattvore utan att ett
personligt ställningstagande. Efter det kalla kriget står det och iväger
Europa mellan fortsatt traditionell internationell politik och framväxten

stabil fredsstruktur tidigare motsvarighet. Jag EGutanav en ser som en
förutsättning för strävanden i den riktningen. EG de histo-ärsenare en av
riskt unika faktorer tillsammans skulle kunna påslut historiensgörasom
tragiska benägenhet sig. Därför det viktatt är denstörsta attupprepa av
europeiska gemenskapen fördjupas och utvidgas.
Om just Sverige blir med i detta utgångspunkter,med minaär, en

andrahandsfråga. Det emellertid till fördel för Europa de politiskavore om
och sociala strävanden kännetecknar länderna fåri ökad tyngdsom norr

Äveninom det under förhållandenalla nödvändiga EG. från renodlat
svensk synpunkt enligt min mening fördelarnaöverväger med medlem-
skap. Att de skulle behöva köpas till priset Sveriges nationellaav
oberoende på sin höjd halvsanning, någotär jag försökt visa ien som
denna Demokratin kommer för påfrestningarutsättas till följduppsats. att

politikens internationalisering också möjligheter,av attmen ges nya
vilka troligen innanför utanförär större EG. Det avgörandeän emeller-är
tid freden och säkerheten, något det inte varit min uppgift be-attsom
handla i denna uppsats.

Noter

I denna används genomgående benämningen EG i ställetuppsats
för EU eller EG/EU. Uppsatsen färdigställdes i oktober 1993, dvs.
innan Maastrichtfördraget Europeiska unionen förklaradesom
giltigt och i påSverige i och för sig diskutabla grunder gickman

till i allaöver sammanhang tala EU istället för EG.att om
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legitimitetdemokratiskaEG:s4

Sverker Gustavsson

underhistorisk terrängbörjade vinnafolksuveränitetenläranNär om
motståendebekostnadpåskedde det1700-talet,delen av enavsenare

doktrinäldrefurstesuveräniteten. Dennariktadprincip. Spetsen motvar
nationalstatenframväxtenbegynnandemed densinhörde i avtur samman

tidentill denfrån medeltidenövergångenVidår tidigare.tvåhundra nya
kejsarens,påvens,undanröjandeförsig iställtfurstenhade ettspetsen av

övernationellaoch delvisöverlappandedelvisoch Hansansfeodalherrarnas
kunnasiginåt hade furstenutåtSåvälmaktanspråk. ansett represen-som
ochUppdraget rätten attdenförkroppsliga suveränaoch staten.tera

världsligtingettvångsmedlenochterritorietfolket,förfoga över var
sinhonom. IgivitGud hadenågotpåfund person varegenutan som

densouverain Konung,rådandeochbiudandeEnvåldz allom"eenfursten
Wåld,ochMachtharresponsabel,actionerdesförJorden utaningen är

sittochChristelig KonungochBehag at styrasittefter regeraensom
befannkungamaktensvenskadenKarl XI, närdet hetteRijke", omsom

1690-talet.1zeniti sittsig
denfurstesuveränitetenlärantill 1789fram1500-taletFrån omvar

deni dagländer, utgöri delegitimitetförgrundensjälvklara euro-som
föreställa sig,får inteskullden attFörgemenskapen.peiska an-man

folkenvästeuropeiskaolikanågot de"suveränitet"språket somvar
efterträddehastighet,varierandemedochtid,de i sinomfrånträdde, när
Såtillvidaländer.respektiveskötseln sinaföransvarigafursten avsom
legitimadetmonopoltillskillnad. Strävaningenlärandeninnebar nya

område blevgeografiskttvång inom avgränsatfysiskt sna-bruket ettav
tillfurstesuveränitetfrånövergångenmedframträdande i ochänrast mer

utmärkte demo-Vadlegitimiteten.förgrundfolksuveränitet somsom
inne-uppdragetsord inteandramedenväldettillförhållandeikratin var

och ameri-franskadenmedlinjehuvudman. Idessbörd utan varvem som
Gudgiveninte längreuppgiften utanidéerrevolutionenskanska avvar

rättighet.oförytterligaochmedföddafolkets egen,
sakdäremotdetsjälvt,sigskullefolket somNär annanenvarregera

viljasamladefolketsframhöll. Detsärskiltteoretiker attdemokratins var
på detabstraktion sätt,tillhänvisauttryckasfick sominte att engenom
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fursten hade kunnat tillåta sig. För hans del hade det varit fullt tillräckligt
referera till makt, högreatt och hansstörre än Det räckteen som var egen.

med "Christelig",att i den formel begagnadesvara som ser som om
den svensk kungen. Sedan legitimationsgrunden hade sekulariserats, fick

inte så abstrakt. Det bara härleda sinman denvara rättattvar genom ur
faktiskt konstaterade folkviljan, förtroendevald eller ämbetsmansom en
kunde tala och handla i folkets Påstådda insikter medborgarnasnamn. om
"egentliga" åsikter räckte inte grund för anspråk på legitimitet.som
Ytterst kunde politikers eller ämbetsmans auktoritet återförasbara påen
folkviljan uttryckt i fria val. För någon skulle kunna hänvisaatt till den
empiriskt förefintliga folkviljan måste harösträtten varit allmän och lika
för alla. Det det kravet. Det andra hade kunnatrösträttenvar attena var

påutövas grundval fullständig yttrande- och föreningsfrihet.av en
Första gången de båda konkurrerande principerna folkets respektiveom

furstens påsuveränitet allvar ställdes varandra i samband medmot var
Wienkongressen 1815. Revolutionstidens och napoleonkrigens nyskapel-

skulle då upphävas och den gamla ordningen återupprättas. Grund-ser
tanken i den franska och den amerikanska revolutionen hade varit läran om
folksuveräniteten. Dess fortsatta spridning det England, Preussen,var som

ÖsterrikeRyssland och under den s.k. restaurationen gjorde vad de kunde
för motverka. sådanaBaraatt och makthållanden,gränser hade varitsom
etablerade före 1789, gick motivera. Det uppfattningen frånatt derasvar
sida, hade besegrat Frankrike och dess allierade vid Leipzigsom och
Waterloo.
Så de s.k. legitimisterna argumenterade rättfärdigandesom ettvar

allmän och lika pårösträtt grundval full yttrande- före-ochgenom av
ningsfrihet inte bara maktpolitiskt motbjudande. heller teoretisktrent
gick något erkännande på den grunden tänka sig. självaI begreppetatt
legitimitet låg nämligen, ansåg segrarmakterna, rättfärdig ordningatt en
inte kunde demokratisk. Den enda möjliga grunden för erkännandevara ett

läran furstesuveräniteten. Till skillnad från sina motståndarevar kundeom
legitimisterna makt bakomsätta orden. Idén folksuveräniteten komom
därigenom reduceras någottill upprorisktatt och potentiellt. långFör tid
framåt fick begreppet legitimitet rakt innebörd jämfört med vadmotsatt
det hade enligt demokratiprincipen. Det bara inteattvar genom vara
demokratisk, gränsdragning eller styrelseskick kunde betraktassom etten

legitim.som
Hundra år inträffade den förändring, samtiden uppfattadessenare som av

det demokratiska genombrottet. Med dagens blevsom ögon detsett ett
genombrott med förhinder. Förväntningarna för högt ställda, heltvar
enkelt. Genom första världskriget och Versaillesfreden hade världen blivit
gjord säker för demokratin, trodde års1918 segrarmakter. Sällan har en
historisk förhoppning visat såsig förhastad. Vad sedan hände påkomsom v
det eftertryckliga sätt denmest uppfattning,motsäga företrädarnaatt som
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folksuveräni-Reaktionenproklamerade.officiellt motdemokratiernaför
ochhäftigare ännumellankrigstiden ännuunderblev snarast merateten

på denFramnapoleonkrigen.efterblivithadevad denfientlig än
nazister. Visser-ochkommunisterfascister,träddehistoriska nuscenen

för dessaföreträdarnafurstesuveräniteten,inte lärandetligen somomvar
skäl föranvändavilleideologier att etttotalitäranytillkommande, som

det baratankenställetilegitimt. Det attskullestyrelseskick omvaranses
underlaget.iräknas inbordefolket,delen"medvetna"den somavvar

poli-i denominelltsådärfanns sägafolksuveräniteten att nyaLäran om
dessaockså förinnebördenpraktiskadenMentänkesätten.tiska var

enligt demo-gälldevadtillrakadoktrinertillkommande motsatsen som
från deopinionsbildning,förfaranPå grundkratiprincipen. somenav

kunde det"vilseledande",framstodsynpunktideologiernastotalitära som
mindreochyttrandefrihet ännågonmedaktuelltblidemförhellerinte

föreningsfrihet.någonmed
idénnazismenochkommunismen omfascismen,för gemensammaDen
folketsföreställningenlegitimmaktutövningvad omgör varensom

på detkom sättetreligionenlärorabstraktaandra änTreintresse."sanna"
fallet hadePrecislegitimitet.styrandesför degrund somtjänaatt som

maktägande i diktaturernahänvisade deenväldetkungligadetundervarit
kontrollera. före-sinaEnligtgickintelegitimitetsgrund, atttill somen

på lika villkor.tävlalärordessahellerintekundeuppfattningträdares nya
från konkurrent-propaganda""förgiftandeoch"villoläror"Förekomsten av

och detvärldskrigetandraBåde detbesvärande.alltförbliskullesidaemas
förklarasdelringatill ickelåter sigkalla krigetuppblossande avdärefter
folkrätten,misstroochdemokratinnedvärdering motsystematiskaden av

Återverkningarna tydligtsiggjortharföljden.praktiskadenblevsom
tid.våriända inmärkbara egen

deinnanårs händelser,1989till efterdröjadetkompraktikenI att
legitimationsgrund.möjligpraktisktförsvannideologiernatotalitära som

dengången sedanförstaförfrån innebär1990Parisstadgans.k.Den --
klart och1780-taletrevolutionen ettamerikanskaoch denfranska -

helainomrättesnörefolksuveränitetenställningstagande förentydigt som
framträderDemokratin antag-världen.aktuella delen genomden här av

Nordamerikasåvälioomstriddprincipielltgrundsatserdessaandet somav
förstavilka förekontinenten,de delarinomoch Västeuropa avsom

Österrike-Ungern. detMycketRyssland ochutgjordesvärldskriget avav
etnisks.k.Inslagetaningar.ondaförvissointräffat ingerdärefter avsom

yttrande-åsidosättandetmotiveradepragmatisktdetliksomrensning av
intetyderSovjetunionenochJugoslaviengamlai detföreningsrättenoch

finnsRiskenParisstadgan.respekt förrotaddjuptnågon särdelespå
dessabetraktarförtvivlanochvanmaktmeddagivionekligen, att som

demokratiskt sin-felbedömning,på göraär väg somattövergrepp samma
emellertid,talarDet1920-talet.början mestagjorde imänniskornade av
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allt, för historiskttrots bakslagatt ett motsvarande slag underav som
mellankrigstiden inte vadär har anledning Situationenväntaatt oss.
några år påin 1990-talet alltär den råddetrots än för sjuttioen annan som
år sedan. Då fanns antal praktiskt betydelsefullaett konkurrenter till den

Versaillesfreden etablerade tolkningen demokratiprincipen.genom Detav
det integör i dag. Ingen lära med någon politisk och ekonomisk tyngd

bakom sig framträder såännu länge, kanskeär bäst tillägga medatt--
anspråk på någon "högre"att formrepresentera demokrati eller någon iav
religionen grundad furstemakt.
Frånvaron konkurrenter till demokratiprincipen gäller ocksåav för den

europeiska gemenskapen. Ingen princip för dess vidkommandesägsannan
den grunden. Samtidigtyttersta det inteär vidarevara självklart,utan att

demokratisk legitimitet vadär medlemsländerna eftersträvar och bör efter-
försträva gemenskapen sådan. Utmärkande starkt inslagärsom ett av

kabinettspolitik. Varför detta blir den praktiska innebörden besluts-ettav
fattande på europeisk nivå lätt förstå.är Kärnan i verksamhetenatt är ett
samarbete mellan regeringar i syfte Från det enskildaatt med-normera.
lemslandets utgångspunkter sker detta samarbete i de former gällersom
för utrikespolitiken. Samtidigt normgivningen,är vad innehållet beträffar,
i huvudsak inrikespolitisk Den växande tendensen tillnatur. kollektivav
normgivning regeringssamarbete det befogatgör talagenom att om en
avparlamentisering. Det minskande för parlamentariskutrymmet lagstift-
ning i medlemsländerna kompenseras inte någon ökande mängdav norm-
givning från Europaparlamentets sida. Vad i stället händer denärsom att
sammanförda suveräniteten utnyttjas för beslut med kvalificerad majoritet
i kretsen fackministrar med viktade frånröster ochav medlems-vart ett av
ländema
Denna tendens till kabinettspolitik och avparlamentarisering har kom-

mit framstå i delvis ljusatt efter 1989 årsett händelser.nytt När kol- och
stålunionen skapades i början 1950-talet, den led tvåi olikaav ettvar
sammanhang. Historiskt den led i försoningen. Andra världskrigetettvar
hade inneburit blodsutgjutelse och förstörelse mänskligaen ochen av
materiella värden i omfattning, mänskligheten dittills aldrig hadeen som
skådat. De skulle försonas de återupprättade tyska ochsom italienskavar
demokratierna å sidan och dessa länders franska, belgiska, holländskaena
och luxemburgiska motståndare i kriget å den andra. Politiskt i det då
aktuella läget unionen samtidigt led i det kalla kriget. Förentavar ett

och Storbritannienstaterna önskade djupgående samarbeteett förmer att
effektivare kunna motverka det totalitära Sovjetunionen och dess allierade.
Motståndarnas pansarstyrkor fanns i mängd öster Elbe.stor Inomom
loppet några få dagar bedömdes dessa kunna framme vidav Atlant-vara
kusten. Till bilden hörde också den starka ställning, kommunisternasom
hade i fransk och italiensk politik under de första tio åren efter andra
världskriget. Risken för återinförande denett fascistiska diktaturen iav
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viktigt motivmotsvarandeSpanien sättPortugal ochGrekland, ettvar
demokratier ochnyblivnaegenskapi derasstödja dessa länderför att av

och 1980-talet.1970-taletundermedlemmar
införvadFrågan i ställetbakomallt detta ärdag liggerI somoss.

ochtillbakaträngandegenerellt vetorättenmotiverarframtiden ett enav
svarandedäremotnationella parlamentenför demaktminskad utan enmen

nedkämpandetslutligaBorde inte detEuropaparlamentet.förstärkning av
förstärkningförtalakunnaideologiernatotalitärade snarareensnarareav

europeiskdemokratinparlamentariskaförsvagning denförän aven
nivå

utgångspunktunderförståddfrågan haraktuellaframtideninförDen som
två olikasigFolksuveränitetenoch folkrätt.mellan tarskillnaden statsrätt

uttrycket statsrättensperspektivet. Det ärteoretiskadetuttryck. Det är ena
grundtankendettademokratin. Enligtsig ärföreställasätt en person,att

andraDenhuvudsakligtmajoritetsregeln rättesnöre.med ut-röst somen
tillämpastanke. Därgestaltafolkrättenstrycksformen sättär att samma

Innebörden röst.värld.i ärpersonlighetsprincipen stat,staternas en en
institutiona-innebärinternationellaochfederalaslagsAlla arrangemang
amerikan-denbåda uttrycksformer. lmellan dessakompromisserliserade
gäller denrepresentanthusettvå Iprincipen röster.ska är stat,senaten en
varken ifolkmängd. Menrepresentation eftertankenstatsrättsliga om

någon Enmeddet aktuellt vetorätt.representanthuseteller ärsenaten
säkerhetsråd. detvisarDetnationernasi Förenta attsådan finns däremot

problemet.lösningStandardiseradgång allanågon förfinnsinte en
författnings-handlarfolkrätt ochmellan statsrättavvägningenOm rätta

härönskar deeffektivitetens skullnivå.internationell Förpåpolitiken
vetoprinciptillbaka folkrättenspolitikermedlemsländernas trängaaktuella

detmajoritetsavgöranden. Det ärinslagförmån för störretill enaett av
ledandedeanmärkningsvärtremarkabelt. Vad äringet är attoch alls som
ocksåskulleffektivitetsförsamtidigt ochpolitikernaeuropeiska samma

den läranEnligtparlamentariska inslaget.tillbaka detvill tränga omrena
båda vilje-dessaborde intepersonlighetsprincipenfolksuveräniteten och

tvåför ettderaarbeta"rätta"kombinera. Det ärinriktningar att avatt
också börEllerbligemenskapenAntingen böralternativ. stat.egenen

principenenligt röstvilka samarbetarflera stat,den förbli enstater, en
i praktik-skerDetpraktiken hari vetorätt.medlemsländernaoch där som

och förutsäger.föreskriverteorinden "rena"står till vadi bjärt kontrasten
utvecklingparlamentarism. Enhelst ingenmajoritetsstyre,Gärna men

precisoch ingetpraktikeninträffar ivadkabinettspolitik är manmot som
forskningsfråga,synpunkt.teorins Denfrån normativadensigväntar som

förklarasskalltendens"oväntade"dennasig, hurinställernaturligen är
värderasoch

gällerlegitimitetdemokratiskaEG:sDiskussionen samman-enom
varit för-organisation harnågonkanskeslutning, än annanmersom
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knippad med demokratins återupprättande och framgångsrika självförsvar
efter andra världskriget. Politiskt har gemenskapen varit samlandeett
forum förhållandei till de totalitära ideologerna. Det gäller såvälsenare
beträffande fascismen och nazismen i förhållande till kommunismen.som
Västeuropeiska politikers och bedömares ovilja inlåta sig försvaratt ett

den demokratiska legitimiteten dennaär bakgrundav lätt förstå.mot att
Frågan emellertidär det så klokt bara låtaär frågan bero.att Denom som
försvarar sig har antagligen något ursäkta sig för,att dessa försynes
diskussion obenägna politiker och bedömare tänka. Verkan dra sigattav
undan på det blirsättet raktgärna den avsedda, finns detmotsatt skäl att
invända. Båda sidor i meningsutbyte, försiggårett det principiellasom
planet, brukar ha allt vinna och mycket litet förlora påatt såatt att nog-

det går försöka precisera fråganvadgrant gäller och vilka kan tänkassom
de huvudsakliga argumenten.vara

Föreliggande sönderfaller i delar. Förstuppsats ställer jag frågan fråntre
renodlat konstitutionell synpunkt. Problemet blir då, i all enkelhet, om
demokratiprincipen faktiskt tillgodosedd.är Genomgående för den här
aktuella länder den allmänär omfattade bedömningsgrunden,gruppen av

all offentlig makt utgår frånatt folket den underutövas lagarna.attmen
Går detta krav tillgodose också föratt normgivning, delvis ägeren som

inom för den europeiska gemenskapenrum ramen
För konstitutionell bedömning spelar det ingen roll, hur vidsträckten

omfattad den demokratiska legitimiteten kan Sanningsfrågananses vara.
påverkas inte några bredare, politiska överväganden. I andraav uppsatsens
huvuddel, väljer jag sådanrenodla alternativ påatt problemet. Vaden syn
jag då i stället frågar mig vilkaär, motiv politiskt slag människor kanav
ha för hysa förtroende. Uppmärksamhetenatt koncentreras också här till

sanningsfråga. Men den politiska sanningsfråganen är kon-änen annan
stitutionella. Politiskt det sigrör sanningsfråga "av andra graden",om en

Herbert sägaflTingsten brukade Vilka skäl desom utöver kon-rent-
stitutionella talar för stödja den europeiskaatt gemenskapen och dess-
beslutsordning Ett socialt föreñntligt, respektive icke förefmtligt, erkän-
nande styrelseskick politiskett är verksam faktor förstaav en av rangen.
Oberoende alla normativa krav kan sådant allmänt omfattatav ett
erkännande eller brist på erkännande frågan såväliavgöra positiv- -

negativ riktning. Den verksamär förtroendevaldsom ellersom som
ämbetsman måste alltid fråga sig, hur det förhåller sig med förtroendet.
Kan det föreligga och vilka de faktorer,är kan tänkasanses verka isom
positiv eller negativ riktning det gällernär detsamma
I tredje huvuddel diskuteraruppsatsens jag avslutningsvis vilka prakt-

iska lärdomar för Sverige, till kanäventyrs finnas hämtasom att ur en
sålunda företagen genomgång den konstitutionella och den politiskaav
debatten. Respektive tolkning problemet har vikti beröringspunkter.av ga
Men det jagär, det, inte utanförett analytisktsom ser argument mot att
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särhållande under-båda huvudsynpunkter. Ettmellan dessaskilja snarare
och vadbåde vill vad gällerförsvårar för denlättar än veta somsomsom

lättareåtskillnaden detprincipiellaerkännande. Den görmotiverar attett
demokratiskt legitimgemenskapenTeoretiskt kanuppfatta varanyanser.

kan gemenskapenförtroende. Omväntskull inge politisktför denutan att
den omfattas medkonstitutionell legitimitet,brister iuppvisa trots att

så på andra socialt verk-fall det finnsförtroende. beror ipolitiskt Det att
konstitutionellt.5bristervadfaktorer, uppväger somsomsamma

sällannödvändigtlegitimitet brukarKonstitutionell ettett menvara
Så normalt inomförfattning. detstödja gällandetillräckligt villkor för är

måste arbeta inomstatsledningdemokrati. Enparlamentariskförramen en
detförtroende. Menmedborgarna skall hysagrundlagen förför attramen

uppnå sådana hän-resultat imåste kunnaDärtill denknappast.räcker även
med-inrikespolitiskt uppskattasUtrikespolitiskt ochseenden, avsom

borgarna.
självklartdet integemenskapen, däremot,fråga europeiska ärdenI om

och därmedförfattningingen medpå Gemenskapendet ärsättet. stat egen
det inteDärför kannågon parlamentarisk demokrati.inte självklartheller

ochmed resultateti huvudsak har görastödetpå förhand uteslutas, attatt
jagfrån arbetssättet. Genomhuvudsak bortserEG istöderde attatt som

betraktelsesätt, bör detpolitisktkonstitutionellt ochmellanskiljer ettett
riktighetenframgå mån det finns skäli vad prövakunna närmareatt av

tänkassåledes, det kanpreliminära antagandeMittdenna hypotes. är att
parlamentariskför "vanlig"vad gällerskillnad mellanföreligga ensomen

gemenskapen.europeiskagäller för dendemokrati och vad som

demokratiprincipenTillgodoses4.1

medavsnittet vill jag börjakonstitutionellatill det första,inledningSom
påVad jag tänkerförbigående ofta framförd uppfattning.tillbakavisa ien

någonproblemet.lösning Detlegalistisk är närmöjlighetenär avav en
med detillgodosedd i ochlegitimitetendemokratiskaden är attsäger, att

ratificerat deMedlemsländerna harsjälva demokratier.ingående länderna är
Därmedförfattningar.respektivefördragen enligt sinagrundläggande

problemet inte existera.skulle
demokrati,parlamentariskvisserligen inteGemenskapen arbetar som en
migjag vänderdetden sätt emot.argumenterar sommenar som

med hänsyn tillrimligställning,Europaparlamentet har inte ärsomen
Påorganiserad förbundsstat.demokratisktföreställningen motsva-om en

tillstatsförbundföreställningenblir det,rande ut-sätt etttar ommanom
någotborde inte finnasfallet detjämförelse. I detgångspunkt för sin
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europaparlament och EG-rätten borde fåinte anspråk på principielltgöra
företräde. Detta tillstår den legalistiskt resonerande för resonemangets
skull. Men och medlemsländerna,vart för sigett demo-ärav som var
kratier, har likafullt varit medvetna dessa brister, då de har ratiñceratom
fördragen. Inom gemenskapen har med jämna mellanrum lanserats förslag
till institutionella förändringar, går i parlamentarisk riktning. Då harsom
de fördragsslutande medlemsländerna, i demokratiskparterna, ordning
tillbakavisat dessa. Alltså måste demokratiprincipen tillgodo-anses vara
sedd
Legalistiska inte sällan denär de balanserar påarten, attresonemang av

den smala knivsegg, skiljer vad frånytterst briljant vadärsom som som
absurt och bedrägligt.är I "tunn" gårmening naturligtvisyttersten syn-

punkten begripa. Men den likafullt ofruktbarär iatt den meningen, att
den förbiser vad rationella och allvarligt syftande deltagare i det tänkta
meningsutbytet rimligen uppfattar huvudsaken. Svagheten är attsom
invändningen uteslutande fasta på det konstitutionella upphovettar till
den rättsordning, demokratiska legitimitet ifrågasatt. Låtärvars attvara
det demokrati ellerär demokratiskt legitim befattningshavare,en en som
inrättar institution. Därav följer emellertid inte, demokratiprincipenen att
vad gäller arbetssättet för den därigenom skapade institutionen tillgodo-är
sedd. Lika illa det någon i diskussion gemenskapensvore om en om
konstitutionella legitimitet tillät sig enbart hänvisa till det i för-att
hållande till medlemsländerna resultatet i socialt och eko-gynnsamma

avseende.7nomiskt Enligt den avgränsning, jag under dennagörsom
första punkt, det inget på fråganär hänvisa till upphovet ellerattsvar
resultatet. När talar det entydigt konstitutionella problemet be-man om
träffande styrelseskick, det bara arbetssättetärett intresse.är Isom av
stället för koncentrera uppmärksamheten till arbetssättetatt väljer alltså
legalisten tala upphovet och resultatpolitikern konsekvenserna.att om om

bådaDessa alternativa tankeñgurer bådahar karaktär övertalnings-av
knep. Att det på det insesär lätt,sättet vi påtänker aktuelltettom ex-
empel i helt politisk miljö. Om president Jeltsin med stöden annan av
sin demokratiska legitimitet utlyser, vad han kallar, "fria" val i syfteegen

på sikt säkerställa såväl arbetssättatt resultat, finns det från demo-som
kratisk synpunkt ändå skäl ifrågasätta, de val han utlyseratt verkligenom
försiggår på uppfyller rimligasätt, påkravett yttrandefrihet ochsom
föreningsfrihet. Demokratiskt legitimerade förtroendevalda och ämbetsmän

åtminstonekan i princip tänkas fatta beslut, i praktiken leder till attsom
demokratin inte blir tillgodosedd för den ordning de skapar.
Vad upphovet till ochär resultatet arbetssätt förvisso inteärsom ettav

ointressant. Men det kan inte huvudsaken förgärna prövning ivara en av
vad mån demokratin faktiskt tillgodosedd för detär arbetssätt det gäller.
Ett konstitutionellt betraktelsesätt får aldrig tillåtas betyda, för-att man
söker undvika diskussion i sak. Arbetssättet sådant måsteen som grans-
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i stället börja talasåväl resultatet. Attupphovetoberoendekas somav
för-procedurenden fokuseradebakgrund och konsekvenser är attavom

frågan.konstitutionella Denförbi besvärande,densöka genvägta en
någotför visst arbetssättfrågan motiven för stöd ärbredare, politiska om

svårare ochdenhjälper föga, detdetbevara. Men ärofta lättare att merom
söka besvara.till uppgiftfrågan, harbesvärande attsom man

utgångspunktFrån vilkeninvändningen.legalistiskaSå denmycket om
gemenskapen,europeiskainom denbedöma arbetssättetjag självbör nu
punktförsta När-huvudsaken under dennajagvaddetta ärnär ser som

i dendemokratiprincipen uttryckshurtänkahands liggertill attmast
utgår från folket"Sverigeoffentlig makt iregeringsformen. "Allsvenska

formuleradåterfinns skildaidéSamma sättunder lagarna"."utövasmen
styrelseskick harolikaförfattningar. Alla dessamedlemsländerssamtligai

linjer undervarierandesinsemellan högstutvecklats längsför sigi och
förhållandena,medeltidaavlöste deenvälde,lopp. Dettidernas varsom

inomkontinenten,olika delargenomfört inomkonsekventolika varav
delar deinom olikai söder liksomhalvöarnadeoch stora aven av

Sjuttonhundrataletsnordiska länderna.bland deochengelska öarna re-
varierandepå enligtdessa envälden mönster.inverkade sedanvolutioner

speladei Versaillesfredskonferensenochfrån WienkongressenPrinciperna
verkade iideologiernatotalitäraför skilda länder. Derolldärefter olika stor

medlemsländerna.i delgenomslagskraft baramed fullnästa steg aven
med-skulle delslutoch det kalla krigetsvärldskrigetEfter andra en av
andraunder detåterupprättas demokratier,lemsländema komma attatt som
bådasegrande sidan i dessatillhöra denskulle kommaeller delvishelt att

Ändå frågan möjligtför den här aktuellabör detkonfrontationer. attvara
slags minstabetraktasbör och kanvadfastställa ett gemen-somsom

demokratiprincip-bakomgenerella uppslutningDagensnämnare.samma
från "Ett demo-1990.och klart i Parisstadganenkeltsammanfattasen

regelbundetpå vilkensig folkets vilja,styrelseseskick grundarkratiskt
Demokratins fundamentval. utgörsfria och rättvisatill uttryck ikommer

det bästaDemokratinmänniskan och utgörrespekten för rättsstaten.av
samhället och föriallayttrandefrihet, för toleransförskyddet grupperav

sittDemokratin, till väsen ärmöjligheter förlika represent-somenvar.
valmanskåren, förpliktelseinförmedförpluralistisk,ativ och enansvar

stårrättskipning. Ingenopartiskfölja ochmyndigheterna lagenför att en
lagen."8över

1990Parisstadganförfattningspolitiska planetPå det sattes genom
regeringarAlla ansvarigaideologierna.de totalitäraför kampenpunkt mot

från till"Vancouverområde, sträcker siggeografisktinom ett som
formuleringardessaantagandetoch medVladivostok", bekände sig i av

Poängenoch röst.principernatill röst attstat, varen enperson, enom en
demokratin iförinnebarbakomuppslutningentotaladen texten en seger

frånfredsdokumentetuttryckt isegrarmakterna hademening somsamma
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ÅterigenVersailles 1919. gäller demokratiprincipen riktlinje inomsom
hela det här aktuella området på delen jordgloben. Med sjuttio årsnorra av
fördröjning kan de totalitära ideologierna börja uppfattas historisksom en

i utvecklingen från furstesuveränitetparentes till folksuveränitet som
huvudsaklig grund för gränsdragningar9legitimering och styrelseskick.av
Vilken då den och, såär jag fårnärmare vardagligasäga, inne-om mer

börden denna allomfattande och "alla" omfattade doktrin Demo-av av
kratiprincipen har i hög grad praktisk aspekt. Det inteär med demo-en
kratin med del andra politiska begrepp, vid be-närmaresom en som
traktande visar sig sakna och därför har karaktärmotsats slagsettmera av
tumregler. Det i svenskt politiskt språk ofta använda begreppet lagom är

påexempel begrepp det alternativa, allt innefattande slaget.ett Till denav
kategorin turnregelsbegrepp hör inte demokratiprincipen. Tillämp-av
ningen läran folksuveräniteten praktisk skillnad.gör Närmareav om en
bestämt det subtil såär reell skillnad, märks i deten men nog som
dagliga livet. förmåganDet få sakerär och ting gjorda enbart i kraftatt
sitt ämbete och personliga och sociala egenskaper hos denoavsett person,

bekläder ifrågavarande ämbete. Politisk, administrativ och judiciellsom
maktutövning underlättas visserligen, förtroendevald eller ämbets-om en

har stöd i allmänna opinionen och sakligt relevanta intresse-man av
Men det påinte någongrundär därur härledd auktoritetgrupper. utanav
verka inom för grundlag och allmänatt lag, veder-genom ramen som

börande legitimt kan verksam.sätt Särskilt tydligt blirett detta,vara
då han eller hon arbetar i stark motvind. Om finansminister,en en reger-
ingstjänsteman eller domare har starka intressen och allmänna opinion-en

sig, hans eller hennes endaär stöd uppdragetemot härflyteratten ytterst
folkets i laglig form uttryckta vilja.ur
Redan inom för vanlig nationalstat innehåller den legiti-ramen en

mationskedjan antal länkar. Såväl utnämningsmaktenett stort som norm-
givningsmakten och makten finansiera under moderna förhål-utövasatt
landen indirekt i flera led. Vägen oftast lång frånär folket, ytterstasom
uppdragsgivare, fram till den befattningshavare, det statsbidrag eller den
handlingsregel, förutsätts besitta möjliga legitimitet.största Mesta-som
dels dröjer det länge, innan möjligheten till ansvarsutkrävande "når"
vederbörande utfärdare bestämmelse, utbetalare bidrag ellerettav en av
innehavare uppdrag. Men principen gäller likafullt.ett Förutsatt denav att
obruten, det baraär förmedlingär länk för länk i denna kedja,genom som

befattningshavaren, avgiftsuttaget eller åtnjuter demokratisknormen
legitimitet. En utnämning eller anslagspost på lägre nivånorm, en en en
kan fåsbara gälla på grundval påatt folketnärmareav normer en

Åsikternaliggande, högre nivå. hos olika, från konstitutionell synpunkt
icke definieradenärmare makthavare kan så reella företag,vara nog -
organisationer och massmedia. Men dessa har ändå ingen konstitutionell
innebörd. Sist och slutligen det bara förbindelsenär länk för länk längs
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tala och verka ikedjan, politiker och ämbetsmän rätt statenssom ger
namn.

förhållandendemokratin under moderna skulleTeorin att varaom
påståssamtidigt denöverlastad och ha alltför verkningskrets,storen som

förändringar. behov förnyelse under iineffektiv implicerar Detta avvara
fråga demokratiskt ansvarstagande hargivna förutsättningar iövrigt om

något huvudstråk politiska debatten i de västligai denvarit ettav
åren.1° På väsentlig punkt hardemokratierna under de tjugosenaste en

på viktigtförnyelse varit motsägelsefull. Dettainriktningen är att notera
också på här aktuella idén, i växandemed tanke den är attatt som

på nivå.uppgifter internationellutsträckning fullgöra nationella
målpolitiska för alltönskar skatteñnansiera ochMedborgarna sätta mer

Samtidigt önskar medborgarna iavancerade tjänsteproduktionen.denav
övergåskall i privata händer. Enutsträckning, driftsansvaretväxande att

någonsvårare precisiondet medsådan dubbel viljeinriktning gör att
befattningshavare.demokratiskt valda och utsedda Hurutkräva ansvar av

påstå fördå gällerlångt rimligt sträcka sig, detdetär att att ansvaretatt
åvilar folkets valdaskattefinansieradtrañkmedel, skolor, och omsorg

kan för skilja rollensamtidigt vadgörnär attrepresentanter, avman man
gåroffentlig verksamhet Varfrån rollen "utförare""beställare" som av

försiggå demokratiskt brytandekanför vadgränsen utanansvar avsom
långt berövade varje reellkan medborgarnalegitimationskedjan Hur vara

samtidigt de önskardemokratiskt ansvarsutkrävande,möjlighet till som
skall till godosedddemokratiprincipenatt vara

försiggår inom förSvårigheten utkräva för vadatt ramenansvar som
såoch för sig. Men detförvaltning väl värd diskutera ioffentlig är att

bara indirekt till för denna Detproblemet hörformulerade ämnet uppsats.
frågan demokratiskaaktuella detför den härintressanta är ansvarsut-

förhållande"uppåt" europeiska gemenskapen.och i till denkrävandet
"nedåt"svårare och i för-blir inte bara tillgodoseDemokratiprincipen att

reglerade verksamheter ihållande till skattefinansierade och offentligt
påfrestning förlikartadregi. Internationellt samarbete innebärprivat en

från folket härflytandelegitimationskedjan demokratiprincipen. Denoch
förhållanden bara för bekostamoderna intelegitimiteten används under att

på det civil-befinner sig allt längre "ner"och verksamheter,normera som
området det föreliggervarje land för sig ochrättsliga inom utan att-

ansvarsutkrävande. Därtillnågon praktisk möjlighet tilldäremot svarande
växande utsträckningfolksuveräniteten i varje land för sig ikommer att

reglering. Normermåste legitimera överstatligt överenskommenäven en
folkrättsliga sfären ochutsträckning "uppe" i denöverenskoms i växande

nationelltpå avstånd från till effektivtallt möjlighetendärmed större
demokratiprincipen.ansvarsutkrävande i enlighet med

och civilrättensalltså mellaninte baraDet statsrättensgränsenär
att demokratiprincipen.svårare hantera med hänsyn tillblirdomäner, som
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Även mellan folkrättens områdengränsen och svårarestatsrättens sigter
entydigt uppfatta. Ingendera tendensen till uppkomsten gråzoneratt av

skulle något problem, demokratiprincipen måni likavara om vore
konstituerande för civilrätten, och folkrätten. såMen detstatsrätten är
knappast. Lika litet den det inom civilrätten demokratiprincipenär ärsom
något folkrätten.inomrättesnöre Av lätt insedda historiska skäl har det
kommit bli det demokrati i huvudsak förekommersättet, baraatt att
inom kommuner och det politiskt relaterade föreningslivet. Inomstater,
alla övriga fält det principerna och avtalsfrihetär dominerarvetoom som
bilden.
Civilrättsliga avtal förutsätter inga organisatoriska egenskaper hos

juridiska och fysiska Huvudsaken ingården, avtal,är att ettpersoner. som
håller vad han eller hon har lovat. Internationella fördrag påkräver mot-
svarande bara samverkan mellan ochsätt kontrahenterna fullgörstater att
sina förpliktelser. ingår upprätthållerHur och sagda fördrag,staterna, som
internt organiserade förvisso inte ointressant. detär är Men har ingen
avgörande betydelse för den internationella rättsordningen teoretisksom
konstruktion betraktad. ingångnaFolkrättens källor fördrag, inter-är
nationella sedvänjor praxis och doktrin den tolkas och utvecklassamt som

internationella domstolar. Till denna rättskällor hör inte med-av grupp av
lemsländernas författningar och allra minst den pådemokratiprincip,
vilken dessa vanligen grundar sig.numera
Skillnaden mellan avtal och författning med andra ord grundläggandeär
fråganför EG:s demokratiska legitimitet. Principiellt gemenskapenärom

pågrundad fördrag. Den ingen med författning, detär ävenstat egen om
jämförelsen.ibland pedagogiska skäl kan sig rimligt dengörate attav

Frågan förevarandei sammanhang emellertid inte vad gemenskapenär
liknar vad Frångäller. den synpunkten gemenskapen demo-ärutan som
kratiskt legitim bara i den utsträckning, arbetssättet godtagbartärsom
enligt demokratiprincipen. ställda går påDet problemet det lättsättet att
lösa. Men lösningen blir vad legalisten föreställer sig,än nären annan
han eller hon hänvisar till demokratin i medlemsländerna. Inte bara med
hänsyn till upphovet också med hänsyn till förefallerarbetssättet detutan
långsökt tala EG demokrati.att om som en

författning svårtUtan det uppfatta någon"stat". författningär Utanatt
det likaledes svårt någonuppfatta demokrati.är i detDet perspek-äratt

tivet, jag, tillämpningen demokratiprincipen framstår i ettmenar som av
delvis ljus vad har blivit det vanliga i diskussionen efteränannat som

års1989 omvälvningar. Antar jag gemenskapen medäratt staten egen
författning, kan jag inte rimligen påstå demokratiprincipen tillgodo-äratt
sedd. Det våld påalltför verkligheten. Det demo-göraatt grovtvore
kratiska underskottet framstår överväldigande. Retirerar åjag andrasom

frånsidan antagandet gemenskapen bör jag i stället enligtäratt stat,en
teorin förutsätta, den internationell organisation. Genomäratt etten
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sådant annorlunda antagande förvandlar sig problemet såsom ettgenom
trollslag till skenproblem. Skillnaden följer demokratiprincipenett attav

låterbara sig tillämpas inom för författning inte inomramen en men
för avtal eller fördrag. Lika litet det sin platsett ett ärramen attsom

tala demokrati inom civilrätten, lika ointressant fråga ställdärom samma
på den internationella nivån. Folkrätten reglerar förhållandet mellan stater.
Hur dessa internt från principiell synpunkt lika ovidkommande,ärstyrs

det fråga sig hur det ställtär med demokratinär inom familjattsom en
eller inom företag.ett
Så det alltså."är" kan det dåHur komma sig, det i samband medatt

ratificeringen Maastrichtfördraget har förefallit så svårt tillgodogöraattav
såsig enkel insikt så anspråksfullInte instans den tyskaen ens en som

författningsdomstolen går frånfri kritik i det hänseendet. utlåtandeDess
den 12 oktober 1993 gäller antal enskilda besvär rörandeett personers
följderna Maastrichtfördraget. Frågeställningen måni vad ingåendetärav

fördrag våldfördetta sig på demokratiprincipen i den tyska grundlagen.av
När domstolen motiverar sitt sammanfattande omdöme, dessa klago-att
mål måste tillbakavisas, påden intressant, för denargumenterar ett men

fråganhär aktuella föga klargörande, tvålängs olika linjer. Anled-sätt
ningen till jag domstolens föga klargörandeatt är attanser resonemang

gården inte i närkamp med problemet med den "dubbla" demokratin.
första linjeLängs betonar domstolen överhögheten för den tyskaen

demokratin. Förbundsdagens ledamöter i alla avseenden fria, obundnaär
folket.och företrädarnade enda för det tyskarätta Därigenom säkerställs

evighetsgarantin.den s.k. fårEnligt denna grundlagen aldrig ändras i de
människovärdet,15delar gäller respekten för liksom det gällernär attsom

förbundsstat.Tyskland och förblir demokratisk ochär social årdenIen
1992 inskjutna Artikel 23 medlemskapet i den europeiska unionenom
finns domstolen högt skattad spärregel Tysklands medverkanatten av om
i den europeiska gemenskapen begränsas sagda evighetsgaranti. denIav
mån fördragen framgent skall frånändras kan det tysk sida inte ske, under-
stryker domstolen, med mindre kravet på människovärde, demo-än att
krati, välfärdsstat och federal organisation i det landetegna anses vara upp-
fyllda. Framtida förslag till ändringar i fördragen täcks inte dettaav
"frikännande". förbehållerDomstolen sig europeiskarätten pröva,att om
rättsakter och europeiska samarbetsorgan håller sig inom för vadramarna

medgivits. Landet underkastar sig i och med ratificeringensom av
Maastrichtfördraget inte någon sig självt löpande utveckling,av anser
domstolen. Grundläggande för medlemskapet och förblir demokratiprin-är

sådancipen den kommer till uttryck i den tyska grundlagen.
Längs andra linje, inte utvecklas med utförlighet, uttalaren som samma

sig domstolen betydelsen rimlig avvägning mellan demokratiom av en
och effektivitet på europeisk nivå. Utvidgningen för majo-utrymmetav
ritetsprincipen generellt dåoch särskilt naturligtvis en gemensam

5-140173
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penningpolitik Påoch ekonomisk politik ställer problem. fördragensnya
nivå understöds dessa möjligheter inte däremot svarandeännunya av en
förstärkning och breddning det demokratiska underlaget. Genomav
Maastrichtfördraget nivåskapas i integrationen, där demokrati ochen ny

arbetet.effektivitet hittills skall prägla Vad domstolen syftaränmer
första stycket i artikel i fördraget, enligt vilkenF unionen förutsättsär

"respektera den nationella identiteten i medlemsstaterna, vilkas styrelse-
principerpåformer bygger demokratiska Gemenskapen förutsätts

alltså själv utvecklas i riktning demokrati, samtidigt denmot en som
medlemsländer.förutsätts respektera demokratin i sagda Det senare

tillstymmelseuttalas domstolen till skönjbar ironi eller för-utanav
tvivlan. I stället avslutas hela domen med understrykande de real-ett av

föreligger. vidare historiskaiteter I detta sammanhang tillkommer detsom
tyske grundlagsstiftaren den artikelalla Den haratt ta ansvar. genom nya

23 gjort vad rimligt, uttalar domstolen. Avgörande blir detär attsom nu,
demokratiska underlaget byggs för i takt med den faktiskaut steg steg

går den levande demokratin iintegrationen och denna inte överatt ut
Tyskland.

utlåtande frånfrapperar vid läsningen domstolens den härVad som av
nöjer politisktaktuella synpunkten hur domarna sig med deär att notera

argumentations-förefintliga fromma förhoppningarna enligt den andra
bådaför ställa de linjerna varandra sökalinjen. ochInget görs att mot

någonfrågan föreligger mellan fördrags-besvara det motsättning ettom
nivåneuropeiska och författningsrättsligt denenligt den ett- - -

Ocksånivån demokratiprincipen. domstolentyska tillgodoseende av-
sammanhang, kravet "dubbel"sig tydligen inordnad i det därstörreser

framstår omständigheterna redan fullbordat faktum.demokrati ettsom av
låtitjag det, sig sina polit-Därmed har domarna,även styras avsom ser

föreställningar upphov och har helt enkeltiska resultat. De bortsettom
från möjligheten konflikt mellan tillgodose demokrati-strävan attav en

författningen ocksåprincipen i den tyska parallellt med principatt samma
nivå.förutsätts böra bli tillgodosedd europeisk

fårVad förutsättas huvudsaken författningsdomarnasi de tyskasom vara
perspektiv gemenskapens funktion motverka totalitära ideologi-deär att

och höja medborgarnas levnadsstandard. Att tillgodose demokrati-atterna
också effektiviteten,principen inte det enda. Det gäller tillär sägeratt se

gåden vill slippa till botten med det konstitutionella problemet.attsom
såvälSjälvfallet kan gemenskapen verkningsfull i utrikes-vara som

inrikes- och författningspolitiskt avseende. därav följer inte, vill jagMen
påpeka,envisas med demokratiprincipen tillgodosedd eller detäratt att att

tillgodosågs på nivå. fråg-skulle önskvärt den europeisk Denattens vara
låter frågasitt problem. sig inte reduceras till denDettaär egetan en om

konstitutionella legitimiteten hos de beslut, upphov till denärsom nu-
frånvarande ordningen. Lika irrelevant konstitutionell synpunkt vilkaär
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följder fårgemenskapen i praktiken. Det enda betyder någotsom
konstitutionellt hur ordningen faktisktär beskaffad.är
Domstolens ovilja i den uppkomna politiska situationen ställaatt

problemet den "dubbla" demokratin på sin motiverar, jagspets attom
dröjer mig kvar någraytterligare sidor vid den konstitutionella tolkningen

frågan. klargöraFör innebörden tredje möjlig argumentations-attav av en
linje vill jag emellertid först rekapitulera vad jag uppfattar den förstasom
och den andra linjen. Den första möjligheten gemenskapen inte baraär att

ocksåliknar förbundsstat. På detär vanligt i förbunds-utan sätt ären som
EG-domstolen visserligen anspråk pågör gemenskapensstater rätts-att
direktverkande och har principielltär företräde framför nationelltsystem

stiftad lag. Men det gäller normgivningsmaktennär denutövas av
ministerrådet, ledamöter någotinte har europeiskt mandat före-utanvars
träder sina regeringar. Om för skull dettagörresonemangets anta-man

går detgande, inte hävda demokratiprincipen tillgodosedd. Av-äratt att
ståndet sådanttill sakernas tillstånd påblir grund perspektivet alltörett av

förändringDen skulle krävas ministerrådet blevstort. attsom var, an-
svarigt inför parlamentet i Strasbourg eller, alternativt, styrelseskicketatt
etablerades enligt den amerikanska modellen med folkvald president viden
sidan parlamentet och sedan utsåg ledamöterna minsterrådetav som av

form regering.som en av
andra principielltDen möjliga argumentationslinjen skulle på mot-

svarande hävda den folkrättsliga uppfattningen,sätt att attvara gemen-
skapen inte bara liknar också statsförbund. fråganStällerärutan ett man

måni vad demokratiprincipen tillgodosedd inom den för-ärom ramen,
vandlas den till skenproblem. Med statsförbundett ett ettmenas sam-
arbete mellan regeringar, vilka i praktiken har förhållandei tillveto
varandra. Det blir följden de regeringar, på det inter-mötsattav som
nationella planet, inte kan någon för alla bindandeutövagemensamt
makt. Enbart aktiva förslag till sina parlament kan de in-genom egna
förliva sina internationella överenskommelser med gällande i deträtt egna
landet. Betraktar gemenskapen från principiellt konfederal ut-man en
gångspunkt, framstår frågan tillgodoseendet demokratiprincipenom av

irrelevant. demokratiskaDen framstår dåaspekten meningsfullsom som
förhållandebara i till grundlagen i och medlemsländerna. Servart ett av

påsaken det finns det "orena" inslagsättet, i den europeiskatreman
sådangemenskapen den i dag förstaDet är, rösträtten ärut. attser

differentierad i ministerrådet. Från folkrättslig synpunkt borde prin-rent
cipen Från statsrättsligröst. synpunkt borde denstat, rentvara en en
underliggande principen Som detröst. ärutvara en person, en nu ser
ministerrådet kompromiss bådamellan dessa synpunkter. Det andra ären
förekomsten europaparlament. Parlament statsrättsligt be-ärett ettav

Det tredje "orena" inslaget anspråkgemenskapsrättens på prin-ärgrepp.
cipiellt företräde. Principiellt företräde för rättsordning iöverstatens
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på motsvarandeförhållande rättsordningar in-till sättärsärstaternas ett
förekomma i den särskilda reglerarvilket bara kanstitut, statsrätt, som

förhållandet och i förbundsstat.mellan överstat särstat en
båda förbundsstatenrenodlingar respek-intresse dessaAv större än --

argumentationslinje.tredje faktiskt praktiseradtive statsförbundet är en-
på framstod det uppenbart, gemenskapens1950-taletRedan attsom

svårigheter inomprincipiella kunderättsordning bara med stora rymmas
fastamellankrigstiden utarbetade läran för-för underden omramen

stater. någon-reduceras tillGemenskapen lät sig intebindelser mellan
varken folkrätten ellerSamarbetet vägleddesdera grundkategorin. av av

stället förvaltningsunion. Det tyskaGemenskapen istatsrätten. envar
sådan inrättning,aktuella formenanvändes för den härord, varav ensom

Hamburg-professomnyckelbegreppet, Hans"Zweckverband". Det somvar
långa utläggning1100 sidorlanserade i sinIpsenPeter närmare av

ansågslärobokGemeinschaftsrecht 1972. Genom dennaEuropäisches
såvälförhållande folkrättensig i tillhagemenskapsrätten avgränsat som

gemenskapen, harkonstituerarsärskilda rättsordning,Denstatsrätten. som
ordningkaraktäristika och i sittsinaenligt gemenskapsrätten är enegna

någotlåter sig inte reduceras till sui generis,slag. ärDen annat utaneget
Sedan den väl harverkar i sinGemenskapenhävdade Ipsen. rätt.egen

gäller förhänsyn till de regler,fungerar denkonstituerats utan varesom
berättigande och legi-statsförbundet.förbundsstaten eller Desssig yttersta
skapad.ändamål, för vilka densakligatimationsgrund de ärär

så bristfälligtmärkligt,Från det förefallaallmän synpunkt kan att en
anspråkochpolitiskt erkännashar kommitklargjord grundtanke göraatt

Så förhåller detde nationellapå gälla överordnad rättssystemen.att som
också skarpa analytiker harblivit, mycketemellertid. Följden harsig att

månfrågan på vad och i vadsvårigheterpåtagliga besvara sättatt om
på nivå,europeisk samtidigtoch bör tillgodosesdemokratiprincipen kan

medlemsländemas författningar.ochden vägledande iär var en avsom
förhållanden.två olikabestämt,problemVad skapar är, närmaresom

grundläggande fördragen.reglering i defrånvaron uttryckligDet ärena av
europeiska enhetsaktenden s.k.formuleringar, inlederandra deDet är som

bandfrån Medlemsländernafrån Maastrichtfördraget 1992.1986 liksom
tillsammans förbåda för verkaförsta dessa tillfällen "attsig vid det attav

rättigheterpå grundval de grundläggandefrämja demokratiatt som er-av
angå-konventionenförfattningar och lagar, imedlemsländemaskänns i

frihetemagrundläggandemänskliga rättigheterna och deende skydd för de
allt frihet, jämlikhet ochsociala stadgan, framförden europeiskasamt
enhetsakten sade sigstycke i preambeln tillsocial rättvisa." I nästa sam-

också "behovetövertygademedlemsstater ut-av en nyvara omma
folken iönskemålen demokratiskahos deveckling, motsvararsom

påtillsättande grundas allmänför vilka Europaparlamentet,Europa, vars
Åviljeyttringar."24 sidanföroumbärligt forum ärrösträtt, utgör ett ena
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Ådemokratin alltså krav, ställs medlemsländerna. andra sidanett som
parlamentet i Strasbourg omistlig mötesplats försägs politisktvara en

åsikter påansvariga nivå. gåreuropeisk dessa bådaHur synpunkter för-att
inom för och moraliskt och förmodligen ocksåettena ramen samma,

rättsligt, bindande överenskommelse
Politiskt den överslätande förvånaoklarhet ingetär sig över.sortens att

vanligt förekommande ochDen i praktiken ofta endaär kunnasättet att
jämka stridande viljor. Allvarligare emellertid heller deär attsamman
ledande läroboksförfattarna hågadeverkar ställa frågan på sinattvara

måsteDemokratiprincipen enligt deras mening förutsättas kunnaspets.
såvälligga till grund för fördragen de författningar i medlemsländ-som

på vilken gemenskapen grundar sig. Lika litet icke-yttersterna, som
fårdemokratiska länder bli, eller i längden kan medlemmarvara, av

gemenskapen kan denna i själva sin kärna väsentligen annorlundavara
strukturerad sina medlemsländer, försöker Thomas Opperrnannän över-

läsare.sina Samtidigt svårtdet demokratiprincipen påärtyga att ur
nivåeuropeisk härleda omfattande befogenhetnormgivande för deten

sådana områden,direktvalda parlamentet där de grundläggande fördragen
ministerrådettydligt tilldelar denna befogenhet, framhåller såden i övrigt

auktoritative Albert Bleckmann i tonläge irriteradsamma av pragma-
tism.

sådanHur kan fundamental dubbelhet tankegångeni logisktgörasen
sammanhängande Hur kan folksuveräniteten på gång grunden fören vara
styrelseskicket i medlemsländerna och samtidigt det för gemenskap-vara

anspråk,en Fordrar inte detta dubbla gemenskapen konstituerasatt som
förbundsstat Enligt vad gäller för statsrättsligt definierade fastaen som

mellan måste såvälförbindelser överstaten särstaternastater som vara
demokratiskt legitimerade. kanAnnars demokratiprincipen inte samtidigt

för tvåligga till grund olika i relation till och be-rättssystem en samma
folkning.
Frågan alltså s.k. på något gården Zweckverband-teorinär sätt attom

"rädda". Finns någondet anspråket påmöjlighet inom dess hävdaatt ram
gemenskapens demokratiska legitimitet sådantEtt försök lämpligengörs
tvåi Det första bör påsikte den generella och rätts-steg. steget ta

fråganstrukturella vad det innebär förbinda rättsordning medattom en en
Först sedan har tagit sådantvi första kan det lämpligtett steg,annan. vara

försöka då fråga månandra blir sig i vad och påDettaatt ta ett steg. att
vad kopplade kan ha sin grund i folksuveränitet, dvs.sätt systern samma

folks sin uppdragsgivare och sig självt.rätt att att styrasamma vara egen
jag vill tvåAtt prövningen i har självfallet medgöra görasteg att att

frågan fråganrättsstruktur och folksuveränitet för sig högstärom om var
svårfångade. Problemen uppträder i praktiken sammanflätade. samladeDen
innebörden blir lättare uppfatta, frågornajag, rättsstrukturatt tror om om
och demokratisk legitimitet ställs för sig.var
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Låt alltså börja med renodlat föreställa rättsstruktur bestå-attoss oss en
ende rättsordningar folkrätten, gemenskapsrätten och istatsrättentreav -

medlemsland. för sig tills vidare,Var alla inslagen iantar att treett
rättsstruktur legitima. Utmärkande vidare, alladenna ärär göratt tre an-

språk på frågor.binda delvis människor i delvis Påatt samma samma
såskall i fall dessavilken grund rättsordningar ha princip-treen av anses

bådaföreträde framom de övriga vid fall konfliktiellt Detta är,av som
intressant rättsstrukturellt problem,jag det, inställer sig heltettser som

såväloberoende upphovet resultatet.av som
vanliga sig det rättsstrukturella problemetDet sättet närma äratt att

två grundbegrepp. Enligt "monistiskt" folkrättensynsätt ärpresentera ett
någotdirekt bindande mellanliggande införlivande i nationell rätt.utan

gäller önskar, den skall betraktasFolkrätten oavsett staterna attom som
frågan giltigheten spelar det ingen roll folkrättengällande Förrätt. om om

uppfattas överstatligt eller mellanstatligt tillkommen. Enligt ettsom
betraktelsesätt, folkrätten inte omedelbart"dualistiskt" däremot, gäll-är

från någonande. Dualisten föreställer sig inte, till skillnad monisten,
enhetlig, rättslig världsbild. Folkrätten blir gällande nationell bara irätt

lagstiftningden utsträckning överenskomna fördrag aktiv in-genom
sfärer,förlivas med den nationella Ty det sig olika vilkarätten. rör om

sin höjd berör varandra. De skär aldrig in i varandra. Folkrätten gäller bara
måni den medveten kollektiv viljeakt bestämmer sigstaterna genom en

skall gälla.för denatt
komplicera.gårBilden självfallet det behövs knappast för detMenatt

såväljag här vill hävda. sagda räcker för klargöra den för dualisterDet att
grundnormen.underförståddamonister innebär, enkeltDenna ut-som

tryckt, skyldighet bete sig konstitutionellt. Om relationen mellanatten
uppfattas frånfolkrätt och dualistisk eller monistisk spelarstatsrätt som

på nivån måsteden synpunkten ingen roll. sig den förstVare högrerätten
införlivas eller kan tillämpas direkt sak för given. Det är antag-tas en

åt-andet, reglerar sitt skapande gällande börrätten rättatt eget samt att
någralydas. inte för antaganden, framstårOm naturrättsligager rum

funktion maktförhållanden råder. Ocksågrundnormen desom en av som
på"en regering, revolutionens eller statskuppens kommit tillvägsom

makten, legitim regering folkrättens mening, deniär äratt anse som om
stånd åstadkommai varaktigt lydnad för de den utfärdat.att normer, som

effektivitetens princip, upphöjer den positiva folkrätten tillDet är som
rättsprincip. denna princip, bestämmer grundnormen för denDet är som

rättsordningenskilda statens
kelsen under mellankrigstiden med sina övervägandenNär Hans rörande

revolutionens och statskuppens problem ville klargöra innebörden av
begreppet grundnonn, hans tankeñgur föreställning brott ochvar omen
kontinuitet. "Antager man", skrev han till svenska i Statsveten-översatt
skaplig Tidskrift 1933, "att det icke finns enda statlig rättsordning utanen
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mångfald dylika koordinerade och följaktligenatt inom sinaen av
giltighetssfärer rättsligen varandra avgränsade rättsordningarmot äga
gällande kraft, och inser det den positiva folkrätten,ärattman, som
åstadkommer denna koordination de enskilda rättsordningarstaternasav
och den ömsesidiga avgränsningen dennas giltighetsområde, då måsteav

fatta folkrätten rättsordning, stårvilken de statligaöverman som en
rättsordningama och sammanfattar dessa till universell rättsgemenskap;en
varmed enheten all irätt avsatsvis varandra följandeett systemav av

garanteradrättsskikt kunskapsenligtär Skapades inomrättny ramen
för sig själv, kontinuiteten obruten och grundnormen följaktligenvar
densamma. Om antal kuppmakare och revoltörer effektivtett sättett
lyckades sig i respekt, hadesätta grundnorm den tidigare.ersatten ny
Problemet för den rättsstrukturelle analytikem menade Kelsen, detvar, om
gamla fortsatte eller deträttssystemet eller andra lät sigsättetena er-

någotsättas nytt.av
Frågan EG:s demokratiska legitimitet låter sig knappast på någotom

fångasentydigt inom för det kelsenskasätt perspektivet brottramen av
eller kontinuitet i hägnet universellt respekterad folkrätt. Dagensav en
västeuropeiska struktur består inte enbart antal statsfolk, vilkaettav
inom för avgränsade statsterritorier, behärskar statsmakten inomramen

för de regler, gäller i den mellanstatligt eller överstatligtramen som
vårdadeskapade och folkrätten. Utöver den folkrätten och antalettrena

länders författningar och nationella i dag betydanderättssystem möter ett
inslag på skilda skapad vårdadochsätt och mellanstatligövcr- rätts-av
bildning och rättskipning. Av praktiskt intresse i dettastörst samman-
hang den europeiska gemenskapen, vårdareär företrädare och görvars
anspråk på denna ordning fungerar i sin Anspråket kan for-rätt.att egen
muleras på flera olika Ett intressant ocksåsätt. mystifierande sätt attmen
uttrycka saken medlemsländerna efter det gemenskapen har kon-att att

desammastituerats har "tjäna" fördragen söka "behärska"änatt attmera
Situationen liknar den rådde före den så måtto,tidens början isom nya
det existerar flera rättsordningar och därmed flera olika grundnormeratt

parallellt. Mer realistisk den grundläggande kelsenskaän tankefiguren är
kejsardömetbilden i den mångfacetteradmedeltida meningenav av en

rättsstruktur eller, sade före furstarnas tid, "en universellsom man
gemenskap Förhållandet mellan folkrätt och inte längrestatsrätt är
entydig. Om betraktelsesättet monistiskt fråneller dualistiskt,är dengör
synpunkten ingen skillnad. Mellan folkrätten och befinner sigstatsrätten
gemenskapsrätten tredje kategori med oklar normativ förbindelsesom en

såvälmed folkrätten ifrågasatte påvens,Vad furstenstatsrätten.som var
kejsarens, feodalherrarnas och Hansans delvis överlappande och delvis
övernationella maktanspråk. Antalet "svärd", i omlopp, reducera-som var
des därigenom.
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återigenVad händer antalet "svärd" börjar öka.är Mer väg-attsom nu
ledande i brott och kontinuitet blir därmedän att termer attresonera av

sigtänka slags rättsordningarnas pluralism. innebär antagandeDetett ett
på återförbara,den samtidiga existensen flera olika, varandra ickeom av
pårättsordningar. Ser saken det löses inte detsättet,autonoma man

tvårättsstrukturella problemet antagande endera grund-ettgenom om av
folkrättens primat eller försteg för folksuveräniteten i varjeettnormer -

för sig. vid sida förekommerSida i stället flera olika, sinsemellanstat
konkurrerande grundnormer.
Problemet med den efter andra världskriget framvuxna, västeuropeiska

anspråk påstrukturen flera rättsordningar samtidigt bindaär göratt att
frågor.medborgare i delvis fördelvis Inom ettsamma samma ramen

pluralistiskt grundantagande det normloglska problemet. Meraccentueras
framträderpockande det inom den strikt kelsenska tankevärldenän ettvar

behov. behov klarare hittills skilja mellanDetta är ännytt att trenya
olika problem. olika problem för det första verk-Dessa är rättsnormerstre

för andra deras teoretiska giltighet för det tredjesamhet och det samt
åtlydas.34frågan frånhuruvida de normadressatens synpunkt börom

utgångspunkt frånuppfattas skillnadenNär grundnormen enbart med
differentieramellan brott och kontinuitet, framträder inte detta behov att

frågeställningen lika tydligt. svenskar liggerden rättsstrukturella För oss
pådet till hands tänka hur Fredrik Lagerroth tecknade Sverigesnära att

gråförfattningshistoria. Grundnormen hade varit densamma alltsedan den
frånforntiden. Makten hade konstitutionell synpunkt alltid varit legitim.

Vad verksam vilken gällde och vilken rätt,rätt, rätt som som varsom var
sak.subjektivt förpliktande framträdde sidortresom av samma

frågandagens västeuropeiska rättsmiljö komplicerad. Om fleraI är mer
svårt förstårättsordningar gäller parallellt, blir det hur sentida efter-att

upprätthållaföljare till kelsen och Fredrik Lagerroth kan sitt be-Hans
någratraktelsesätt och bidra med besked. Uppgiften blirauktoritativa att

fråga anspråk på principielltsöka bringa klarhet i de rättsstrukturellaom
företräde, gemenskapsrätten tillägger sig själv. spänningsfältetIsom
mellan skilda grundnormer den principiella tredelningen mellan verk-ger
samhet, giltighet och subjektiv förpliktelse anledning till flera olika slags
överväganden rörande grundnormen. den beskrivande och förklarandeFör

frågan mån slårforskningen överhetsanspråket faktisktblir i vad igenom.
fråganNormlogiskt anspråk så fallvilken grund detta i kanär anses

berättigat. Norrnativt och subjektivt inställer sig slutligen problemet för
medlemsländerna och medborgarna inom desamma. Förtroendevalda,
ämbetsmän och domare har ställning till i vilken utsträckning deatt ta

folkrättenvill sig förpliktade gemenskapsrätten änanse vara av snarare av
grundlag.och sinav egen

någonrättspositivist förefaller det finnas självklarFör inte norm-en
anspråklogik, stöd gemenskapsrättens principiellt företräde.som ger
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anspråk påvilar detta sociologisk teori gemenskapsrättensYtterst en om
framgång eller "dynamik" och "momentum", saken politisktegen som

brukar uttryckas, i kombination med den eller mindre benägenhetstörre
subjektivför förpliktelse, kan finnas i och medlems-vart ettsom av

påländerna. Statsrätten i och dessa kan sin höjd upplysavart ett av om
anspråk.gemenskapsrättens överordnade

enaståendetanken gemenskapen i sitt slag existerar "inAv ärattom -
någotsui generis" följer i praktiken mycket viktigt. Medlemsländernas-

författningar kan inte förplikta sina medborgare underkasta sig de krav,att
från frånkommer gemenskapen. den synpunkten följdriktigt,Det ärsom

gemenskapsrätten knappast alls berörs i medlemsländernas författning-att
måsteFolkrätten, gemenskapsrätten och enligt denna tanke-statsrättenar.

gång låterförutsättas existera sida vid sida. Respektive grundnorrner sig
går fråntill enda. olika rättsordningarna rättslo-inte reduceras De treen

synpunkt hänföra till varandra. Politiskt finns naturligtvisgisk inte att ett
Såledesrättsordningar betraktade gäller de för sig.samband. Men varsom

från den enskilde rättssökandens, ämbetsmannens och för-det baraär
konkurrerar.troendevaldes synpunkt, de olika grundnorrnernasom

pådå fritt europeiskkan inte detta svävande gemenskapMen sätten
ändå demokratiprincipen det intetänkas tillgodose Trots allt behöver väl

uteslutas, så fallet för-på teoretiska grunder skulle kunna Sakenatt vara
så långt rättsstrukturella fantasiundersökas. Ty det mintjänar äratt -

återstår frånenda möjlighet konstitutionellsträcker sig den attsom-
"rädda" idén EG:s demokratiska legitimitet.synpunkt om
demokratiprincipen skall tillgodosedd räcker det inte medFör att anses

påstyrelse verkar med tanke folkets bästa. essentiella beton-Det äratt en
procedur,hos det arbetssättegenskaperna eller den varigenomingen av

låter sig och fullföljas. bakgrund erfarenheternafolkviljan Motutrönas av
brukartotalitära ideologierna inte bara betona betydelsen friade man avav

föreningsfrihet. den lagstiftandeval, yttrandefrihet och Därtill kommer att
måste och möjlig ställa tillförsamlingen konstitutionellt bunden attvara

och gillatDemokrati definieras alla kontrollerat utöv-ettansvar. som av
grundenande folkviljan. Folket med andra ord inte bara denär ytterstaav

det inte medför maktinnehavet. Med Abraham Lincolns ord räcker att
ocksånormgivningsmakten folket. skall prakti-för det Denutövas egna

dess valda företrädare.och detta folk ochseras av genom
framhållit,Visserligen redan dubbeltydigfinns det, jag ensom

formulering förmån för demokratiskt ansvarsutkrävande förtill ett
helhet preambeln till den europeiska enhetsaktengemenskapen i dess i

från 1986. Medlemsländerna sig där fast beslutna verkasäger attvara
samtidigttillsammans för främja demokratiska grundvärderingar,att som

de övertygade "behovet utveckling,är motsvararom av en ny som
önskemålen demokratiska folken i för vilkahos de Europa, Europa-

allmän och likaparlamentet, tillsättande grundas rösträtt, utgör ettvars
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viljeyttringar."39oumbärligt forum för Linjen med demokratiskt och
parlamentariskt syftande formuleringar fullföljs i preambeln till
Maastrichtfördraget 1992. Där heter det, med motsvarande dubbelhet, att
kontrahenterna bekräftar den vikt de "fäster vid principerna frihet,om
demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
friheterna vid rättsstatsprincipen". Några stycken längre ned isamt samma

sig medlemsländerna önska "ytterligare stärkasäger de överstatligatext
institutionernas demokratiska karaktär och effektivitet för dem isättaatt
stånd inom institutionell bättre fullgöra de uppgifteratt en gemensam ram

dem."4°har anförtrottssom
Genom dessa formuleringar frånolika 1986 och 1992 varieras samma

grundläggande dubbelhet. Tvärtemot vad de signerade avtalet vidsom
bådadessa tillfällen möjligen föreställde sig de olika variationerna detgör

knappast lättare för välvilligt inställd betraktare "rädda"atten gemen-
frånskapen "fällas" enligt demokratiprincipen. Problemet minister-äratt

rådet i dess egenskap lagstiftande församling på nivå.europeiskav
Ministerrådet går inte ställa till inför någon samlad europeiskatt ansvar
folkrepresentation. I anslutning till Europaparlamentet i Strasbourg detär
minst allt aktuellt någonmed "parlamentarism" i relation till minister-av
rådet. endaDe kan ställas till varje landsärpersoner, som ansvar, reger-
ingsledamöter för sig. Men det kan bara ske inom för det demo-var ramen
kratiska och parlamentariska arbetssättet i respektive medlemsland.
Såtillvida skiljer sig ställningen ministerrådetför jämfört med vad som

gäller för regering eller styrelse i medlemsland, kommun elleretten en en
sammanslutning uppbyggd enligt principen röst.annan en person, en
demokratiskt gårInom uppbyggd organisation det opinions-atten genom

bildning med sikte allmänna påverkaval eller hela den lag-stämmaen
stiftande församlingens låtanden. Utifrångöranden och sådan jämförelseen
går svårligendet karaktärisera ministerrådetlagstiftningen i någotatt som

alla européer kontrollerat och gillat utövande folkviljan.gemensamtav av
Befolkningen i medlemsland kan bara utkräva sinett ansvar av egen
regering för dess agerande i ministerrådet. Vad blir resultatetsom av
tillfälliga koalitioner med andra länders regeringar på grundval viktadeav

och med olika former kvalificerade majoriteter blirröster helt enkeltav
alltför svåröverskådligt. går inte påDet överblicka låtersätt,att ett som
sig ställas i för fri opinionsbildning påmed sikte samlatcentrum en
ansvarsutkrävande inom hela den berörda offentligheten. Makten utövas

ansvarsutkrävandet sker inom varje land för sig.gemensamt, men
Men kommer det inte bli bättre Såvälsikt gemenskapenatt som

medlemsländerna har bundit sig för söka tillgodose demokrati-att
principen. Dessvärre detta inte saken bättre. Vad de tiogöra senastesynes
årens västeuropeiska politiker har lovat saken Innebör-gör värre.snarast

pliktden blir måstenämligen, det förutsättas både föratt vara en
medlemsländerna själva och för gemenskapen söka förhandla sig framatt
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sådantill tingens ordning, ministerrådetEuropaparlamentet ersätteratten
lagstiftande församling. Därmed "skapas" slags de konstitution-ettsom

avståndetella förväntningarnas missnöje, understryker mellanänsom mer
verklighet.ideal och Om politikerna hade nöjt sig med det princip-att

iella planet försvara skulle de gjorde det lättare för sig. Utmät-status quo,
rådande missförhållandetdet dåningen hade kunnat ske be-gentemotav

förvaltningsunion eller i fall begreppet statsförbundvärstagreppet som
Föreställningen ofullbordadeidealtyper. EG den förbundsstatenom som

skulle då aldrig kommit in i diskussionen.ha
mån de europeiska politikernaI den sig vilja verka för till-säger ett

på nivå,godoseende demokratiprincipen europeisk binder de risav egen
Det kontentan. Ju de uttalar sig i den riktningen, destoärrygg. mer

på ljusårs avståndtydligare blir det gemenskapen i dag befinner sigatt
från sådan ordning. I och med de starka, oklart formulerade bind-en men

åren,ningar till demokratiprincipen, har skett under de tiosenastesom
framstår det frapperande, hur den faktiska utvecklingen iänsom mer

gårpraktiken i riktning förstärkt kabinettspolitik ochsnarast mot en av-
parlamentarisering för federala medlemsländer Tyskland ochsamt- som

också minskat inflytande för delstaterna. MedlemsländernaSpanien ett-
för följer påi praktiken sina länder EG-rätten. Men därav intetöppnar

också skapas demokrati-denna tillgodosersätt, rätt sättettatt som
principen.
Avparlamentariserad normgivning koordinerat lagstiftnings-genom

arbete i medlemsländernas regeringskanslier blir allt vanligare. längreJu
går riktningen, desto blir problemet. makt,utvecklingen i den Denstörre

frånmedlemsländerna överflyttas medlemsländernas parlament tillisom
såderas regeringar, skickas inte vidare till Strasbourg förblirsägaatt utan

ministerrådet,ägodel, kollektivt förvaltas kommissionen ochsom aven
regeringarnas kanslier i medlemsländerna. uppfyllande demokrati-Ett av

på nivåprincipen europeisk skulle kräva konstitutionell omgestaltningen
övergång frånrevolutionär skulle fordraDetnärmast natur. ettav en an-

tagande förvaltningsunion till den i ställetgemenskapen äratt attom en
förbundsstat med demokratisk legitimitet. författnings-Enär en egen

givande församling skulle behöva inkallas för skriva alleuropeiskatt en
ögonen.författning med denna sådanidé för Det problem,senare som en

författningsgivande församling ståskulle komma inför, blev skapaatt att
något helt Erfarenhetsmässigt nämligen fördet baraärnytt. stater,
kommuner och inom dessa verkande sammanslutningar, demokrati-som
principen har kunnat tillgodoses.
Sist och slutligen detta det problem, uttolkarna gemenskaps-är som av

förhållandevishar söka lösa. Historiskt demokratinrätten äratt ett nytt
fenomen, har fram franskavuxit i hägnet nationalstaten. Den ochsom av

förhållandeden amerikanska revolutionens teori omvälvande i tillvar
läran furstesuveräniteten. den inte omvälvande vad gällerMenom var
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föreställningen suveränitet. demokratisktKravet ansvarsutkrävandeom
saknades medeltiden. rättstillståndunder Detta avlöstes furstesuveräni-av

vilken i sinom tid övergick i folkets motsvarande suveränitet.teten,
fårutveckling i dagDenna betraktas irreversibel. Folk-senare som

suveräniteten konstitutionell förgrundtanke har kommit att stanna.som
Därför återskapauppgiften bara söka pluralistiskär större än att en mer

sammanflätad åstadkommaoch rättsstruktur. Konsten ligger i kunnaatt
återgång rättsförhållandentill medeltida med iakttagande demo-en men av

kratiprincipen.
Ännu så på någotlänge saknas motsvarande 1789 verkligtsätt som

till lösningomgestaltande uppslag det konstitutionella problem,av som
uppkommer till följd för den franska och den amerikanskaav segern
revolutionens idéer. konstituerande församling behöver kunna lösaEn
problemet demokratiskt legitimera överstatligt beslutsfattande. Vadatt ett

då fordras och förbundsstaten hjälpligt erbjuder kon-ärsom som en- -
låter mångfacetterad,stitutionell teknik rättsstrukturen blisom mer

samtidigt författningen helhet tillgodoser demokratiprincipen.som som
Så mycket blir det därför i riktning regelrättvärre vägen motom en

politiskt oframkomlig. Uppgiften blir dåförbundsstat bedöms attvara
söka teknokratiskt legitimerad förvaltningsunion tillomvandla en en
politisk gemenskap med demokratisk legitimitet utan attegen men

Ocksåtillgripa förbundsstaten lösning. den allra avancerademestsom
sådandiskussionen möjliga idéer till lösning med denna begräns-ärom en

ande förutsättning synnerligen trevande. hindrar naturligtvis, detInget att
måstekan komma ske väsentliga genombrott. Vad teoretikerna lyckasatt
ocksåkonstruera ordning vid sidan förbundsstaten, löserär en av som

åproblemet förena principen sidanröstatt samtom en person, en ena
åregeln måste så fall iden andra. Först detta i ske denröststat, enom en

återstårprincipiella diskussionen, vilket inte har skett. Sedanännu att
planet.påsöka finna den formel, fungerar det politiskaävensom

bådaDe preamblerna till Enhetsakten 1986 och Maastrichtfördraget
låter1992 antyda viljeinriktning. Problemet med-är atten gemensam

lemsländema dessa formuleringar har tagit sig huvudet.övervattengenom
Så vidlåderdet redan teoretiska skäl. Därtill kommer de bristerär av som

svårtden historiska inramningen. Realistiskt det i dag urskiljaärsett att
den politiska kraft, vill allvar uppgiften angripa problem-göra attsom av

på den konstitutionella Frågan flertaletplanet. betraktas inflytelse-et av
problemfrika, det mitt intryck, uteslutande politiskt Detär ettsom

första förhållerintressanta inte i hand hur det faktiskt sig medanses vara,
tillgodoseendet demokratiprincipen. stället påVad i övervägs ärav som
vilka grunder medborgarna kan tänkas hysa förtroende för arbets-andra

inom gemenskapen.sättet
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för stödMotiven4.2

svårtdetdemokrati och ärEG ingen att tro, attKonstitutionellt attär
riktningen.i denutvecklasnågonsin reellt kommerorganisationen att

punkt iandradennaövergår till underjagkonstaterandedettaEfter att
förhopp-politiskamotiveradlegitimitetEG:sbetraktastället avsom

konstitutionella.detavseendeni andraresultat än rentningar gottettom
ordningomhuldadjämförelsevisändå sågemenskapenVarför är somen

ärfaktisktden
sanningsfråga gradenandrablidärmed tillförskjutsProblemet att aven

riktigt iochvadFrågan blir inte ärmening.Tingstens santHerberti som
intresse-relevantaochvarför medborgarnaavseendekonstitutionellt utan

passivtåtminstoneellerutsträckning önskarså accepterari storgrupper
varfördå baraintejagMed dettagäller.ordningden gemen-menarsom

Även från politiskmedlemsländerna.iverksamsocialtskapsrätten är
förtroende,medomfattasvarför det arbetssätthuvudfrågan,blirsynpunkt
medlems-isig,kan det kommaHurregler skapas. ettattvarigenom nya

lagstiftningsarbetesamordnatregeringskanslier attländernas varaanses
låta parla-förtroendeingivandedet inteVarför attföredra vara meranses
landet ideteller förStrasbourgigemenskapenhelaför egnamenten -

organlagstiftandefungerahuvudstadenden somegna -
tilltillbakavisa närainleda medvill jagavsnittOckså andradetta att en
såMåstödet faktisktutbrettgäller hurinvändning. Denliggandehands

DanmarkochStorbritannienförundantagviktigagjordesdetattvara
Danmark ochifolkomröstningarnaMå såoch 1992.1991under attvara
Må såövertygande utslag.något1992 inte attunderFrankrike varagav

Må såunder 1993.Tysklandförfattningsdebatt iintensivhar förtsdet en
Må så EGaugusti 1993.kollapsade ivalutasamarbetet attvaraattvara

iuppträda samlatsvårigheterhaft1993 haroch1991, 1992 attunder stora
såMå EGJugoslavien.i det fornautvecklingen attförhållande till vara
massarbetslös-förhållande tillmed ibidrahaft mycketinte har attännu

Ändå stödvida utbrettstabilt ochförhållandevisåtnjuter EGheten. ett
intressegrupperrelevantaoch hosmedborgareflertaletbåde dethos stora

samtligaiorganisationerarbetslivetsochjordbruketsindustrins, ---
möjligtdetkanmedlemsländer. Hur vara

skäldetfinnsopinionsmätningardet gäller attalltidSom när vara
knappastproblemetdetMen ärsiffrornabeträffande vadskeptisk säger.
sådanagenerellt förvad gälleropinionenaktuella änför den härstörre som
förplatsenhändelser intealla rättai attärmätningar. Denna uppsats

så förinteOmmetodfråga det slaget. resonemangetsannatdiskutera aven
folkligtmassivtbildenden gängseväljer jag ettskull, accepteraatt av

gemenskapen. jag iblir intressantare,vill hävdaVad jagstöd för om
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stället frågar påmig grundval vilka socialt omfattande skäl ochav
övertygelser stödet kan tänkas så starkt, jämnt och vida utbrett. Vilkavara

de huvudsakliga,är tänkbara motiven till varför allmänna opinionen -alla konstaterade konstitutionellatrots brister ändå i så påfallande hög-
grad stöder proceduren för beslutsfattande inom den europeiska gemen-
kapen
En medborgare i något de västeuropeiska länderna mig kunnaav synes

förhålla sig positiv till beslutsfattandet i gemenskapen med stöd ettderaav
eller kombination olika motiv. Det första,tre och ien varje fall föreav
1989, närliggande dessa motivmest utrikespolitiskärav natur.av
Gemenskapen minskar osäkerheten, enkelt uttryckt. Det andra grund-
motivet påär motsvarande inrikespolitisksätt karaktär. Resultatetav av
beslutsfattandet i gemenskapen blir mindre arbetslöshet, stabilareett
penningvärde högre och rimligare fördeladsamt levnadsstandard. Deten
tredje grundmotivet paradoxaltär, författningspolitisk Mennog, natur.av
teorin ställs på huvudet. Föreställningen demokratiprincipenär bliratt
bättre tillgodosedd, gemenskapen inte tillgodoser demokratiprincipenom

så skulleän fallet.om vara
Inget dessa grundmotiv i och förär sig det slaget, någotav attav av

dem behöver utesluta bådade Övriga. Alla kan samtidigt och i varier-tre
ande utsträckning bidra till förklara det socialt förefmtligaatt förtroendet.
Av intressestörsta naturligtvisär deras relativa förklaringsvärde i för-
hållande till varandra. Men också detta måste jag bortse ifrån i denna korta

Den uppgift jag här ställer miguppsats. skapaär överblick. Detatt gör
jag rikta sökarljuset deatt motivkretsar, jaggenom mot börsom menar

de centrala för fortsatt forskning och debatt.vara
Låt börja med det utrikespolitiska motivet. Enligt dennaoss grund-

tanke föreställer medborgarna gillaratt gemenskapen, därföross, att
denna minskar fruktan och bidrar till samla krafternaatt gentemot yttre
fiender och andra former utifrån betingad osäkerhet. Historiskt dettaärav
motiv lätt urskilja och vägande. Sedan århundradenatt tungt tillbaka var
Västeuropa sönderslitet krig mellan starka nationalstater, höllav som

i olika allianser. bådaDe och förhoppningsvissamman sista,senaste, av
dessa kraftmätningar hade påtagligt ideologisk grundprägel. Andraen
världskriget utkämpades för och fascistisk ordning. Det kallaemot en
kriget utkämpades för och kommunistisk ordning.emot Denett väst-
europeiska gemenskapen sigväxte stark återupprättande bålverkettsom

fascismen och förebyggandegentemot ekonomisk allians medsom en
riktad Sovjetunionen.spetsen mot

Efter 1989 års händelser har länderna längs den avgränsningennorra av
det halvklotet blivit gjorda säkra för demokratin i den mening,norra som
segrarmakterna avsåg 1919. Idépolitiskt har dessa händelser snarare
försvagat förstärktän den utrikespolitiskt underbyggda legitimiteten för
den europeiska gemenskapen. Visserligen finns det i den aktuella utrikes-
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totalitäramedger deför sigmånga, i ochdebattenpolitiska attsom
kanhävdar dettasin roll. Despelatideologierna har ut varasom

vid denationella intressenavid de änviktfäster"realister", störresom
världenoch förbliråskådningEnligt denna ärideologierna.politiska

meningen denåtminstone i denvarit,alltid harden attdensamma som
fåroch bortsealdrig kandet bättreförändringar tillåstadkommavillsom
intressenfler legitimaförekomstenmaktförhållandena ochfrån de reella av

upprätthåller den utrikes-deföreträder. Mensjälvdetän somsom man
resonerandestrategisktocksålegitimationsgrunden kanpolitiska vara

västeuropeiskadeviladetidigarevilka det hot, överför sompersoner,
hotmotsvarande hot. Det ersätterharländerna, ett nyttersatts somav

del.ekonomiskmotståndare sägerideologiska ärbortfallet natur, enavav
frånkonkurrensen Förentaväxandedå till denhänvisarVad ärman

underDärtill kommer denAsien.länder ioch andra BortreJapanstaterna,
politiska ideologierbortfalletsynpunkten,ofta hördatid att avsenare

religiöst ochkonfrontation mellanframtidapåhåller ersättasatt av en
civilisationen anarkistiskteller mönsterdefinieradekulturellt ett avmer

heller deinteför vilketvåld hela världen,planlöstterrorism och över
förskonadef"förblikommervästeuropeiska länderna att

mindrealltverkar det1993,i novemberskriver dettajag trotsNär
kunna kompenseramotiv helt kommernytillkomnadessatroligt, attatt

jag harideologierna. Omtotalitära rättdekampenbortfalletför motav
hävdarsvårt Vad jagsjälvfallet änbedömning, säga.dennafel i äreller att

emeller-jagdel mindenna ärspekulation. Ikaraktärfår det uppsatsavav
sökeri sak. Vad jaguppfattningarolikaefterprimärtinte prövatid attute
inomarbetssättetpolitiskt legitimerargrundmotiv,vilkaurskilja är som
före-kanvadFrågan alltså inte vad börgemenskapen. är utan manman
legi-demokratiskagemenskapensgrund förUtrikespolitiskställa sig som

då,jagfruktbartföreställa sig MedfruktbartVad atttimitet. är att menar
ordnat diskutera.undersöka ochskallsaken att

kalla krigetdetför bortfalletvilja kompenseraVad innebärdet att av
de härtankegång, i polemiklyfter framtydligt, jag motblir somenom

utrikespolitiskaifrågasätter denkompensationsteoriernaskisserade
säkerhets-händelser knappastårsInnebörden 1989 ärgrunden. attav

tyskedenförändrats,det harhar ökatbehovet argumenterarutan att
Arnold. händelsermed dessaochIskribenten Hansutrikespolitiske

haoch NATO,EGsamarbetskonstruktioner,måste femtiotalets anses
återföreningen 1990den tyskafall 1989,Murenskommit till ände.vägs

för de exklusivtgrundenrationellainnebär, den1990Paris-stadganoch att
bortfallit. Attharatlantiska samarbetsarrangemangenvästeuropeiska och

människor sökerochvidareförutsätts böra levaoch NATOEG att nya
naturligt. Menför sigfortlevnad i ochför deraskompenserande motiv är

hela dendemokratin längsförvarförnågot hållbart skäl,finns det segern
tillbehöva ledaskullehalvklotetdetavgränsningen ettnorraavnorra
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ökande minskande inslag överstatligtett samarbete mellansnarare av
länderna inom den delen denvästra europeiska kontinenten Vad detärav

Utrikespolitiskt kan motivera så organiserat samarbete ocksåsom ett i en
situation, demokratin harnär och samarbetet, teoretisktsegrat sett, snarare
borde bredare länderavse en grupp av
Det Utrikespolitiskt viktigaste angelägenheten för Europas vidkom-

mande inte den ytterligareär fördjupningen samarbetet mellan ländernaav
i Västeuropa, Hans Arnold. Det i stället breddningenargumenterar är av
samarbetet till innefatta deäven central- ochatt östeuropeiska områdena.
Sett i det perspektivet 1950-talets institutionerär och ambitioner mindre
väl ägnade lösa de problem, allvarliga innebördatt utvecklingen eftervars

så1989 tydligt har demonstrerat. Redan uppbyggda institutioner hindrar
frånvästeuropeerna tydligt uppfatta vad situationen kräver.att Vad som

behövs radikal omdefinieringär situationen. Uppgiften bör inteen av vara
befästa det västeuropeiska samarbetetatt ytterligare fortsattgenom

avparlamentarisering i kombination med tillbakaträngandeett veto-av
inom dennarätten länder. Utvecklingen i riktning över-grupp av mot en

statlig förvaltningsunion i Västeuropa bör med det avbrytas tillsnaraste
förmån för konsekvent satsning på den konfederala modellen för ien
princip samtliga länder från Vancouver till Vladivostok. Allt ärannat
dålig säkerhetspolitik, Arnold. Ty problemet begränsar sig intemenar
längre bara till vilja gjuta Tyskland och Frankrike.att Efter detsamman
kalla krigets slut gäller det undvika totalt sönderfall inom kontinenten

helhet.som
Den sviktande förtroendet för 1950-talets utrikespolitiska legitimations-

grund visar sig indirekt, Hans Arnold, i den politiska lans-argumenterar
eringen den s.k. subsidiaritetsprincipen efter den danska folkomröst-av

1992.49ningen Denna idé självförnekande,är han. Omsommaren menar
viljeinriktningen hittills har varit tillbakatränga och parla-vetorättenatt
mentarismen, det tecken påär bristande självförtroende börja fram-ett att
ställa sina huvudsakliga strävanden marginella i förhållande tillsom
parlamentarismen och självbestämmandet i medlemsländerna. När sub-
sidiariteten börjar framställas viktigare överstatligheten,än har desom
ledande politikerna börjat legitimera gemenskapen defensivt. Därmed har
de inlett ond cirkel. Medlemsländerna kommer kräva ochatten mer mer
subsidiaritet, därför organisationen sitt självdestruktivaatt bete-genom
ende försvagar sig själv. Det början till slutet,är hävdar Arnold. Vad som
kommer i nästa omorienteringär i riktningsteg kraftig bredd-moten en
ning antalet medlemmar och därmed borttagande alla överstatligaav av
inslag i samarbeta.sättet att
Konventionellt Hans Arnolds frågaär provocerande.resonerat ytterst

Skulle alltså tiden i grunden hela den utrikes-omprövaattvara mogen
politiska världsbild, har givit EG viktig del dess politiskasom en av
legitimitet Problemet intresserar mig förvisso. Men jag vill ändå avstå
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medsak.diskussion i Poängenmig in isammanhangfrån i dettaatt enge
förhållande till deni västeuro-detta "barn"funderingarna hosnämnaatt

rikta"kläder"obefintliga äreventuellt"kejsaren" och hans attpeiske
grundmotivetutrikespolitiskadetfrågan huruppmärksamheten mot om

folkopinionen.itill uttryckoch kommabeskaffattänkaskan vara
exklusivtdetfrigöra siglandsmäntill sinauppmaningArnolds att ur

så intressant,principiell synpunktfrånperspektivet attvästeuropeiska är
alltsåProblemetsammanhang. äri dettasärskiltförtjänar nämnasdet att

bortfallitlegitimitet hardemokratiskgrunden förutrikespolitiskadenom
Ärhävdar.Arnoldreminiscens,historiskkvarbara leveroch somsom en

fördjupatgrunden förEller skallskallvad attdetta trotro manman
annorlundafastdet gamla,förblivit vidharisamarbete Västeuropa

Vadhändelserårs är rättefter 1989uppfattad,uttryckt och svarsom
utvisa.kunnaopinionsstudierfördjupadeochframtiden attbarakommer
åter-tyskaefter denkaraktärannorlundadelvisVärldshändelsernas
detunderbyggaytterligareochbåde tänkas undergrävakanföreningen

legitimitet.demokratiskaför EG:smotivetutrikespolitiska
sådet inteöverskuggande. Men ärmånga alltUtrikespolitiken sättär

grund-inrikespolitisktförockså platsfinnsdet inteöverskuggande, ettatt
med detliktydigt ärsvårfångat intemotiv är attandradetta ärmotiv. Att
intressantoch sättartikuleratgradi högsta ettDetokänt. Tvärtom. är

efterså benämndMilward-tesen,den s.k.tänkerjagpolemiskt. Vad är
professor iMilwardAlan S.försvarare. ärfrämsteochupphovsmansin
ledandeEconomics ochSchool ofLondonhistoria videkonomisk en

Eftervärldskriget.andrahistoria efter attgäller Västeuropasvadauktoritet
ockupationentyskaunder denorganisationfolkhushållningensstuderatha
hur denspecialstuderathar hanbl.a.länder i Västeuropaantali ett -
åttiotaletochsjuttiotaletundergick hanfungeradeekonominnorska -

därpå följandeolikaoch deMarshall-planenfrågan verkantillöver avom
ochstålunionenochinklusive Kol-samarbetsarrangemangenpolitiska

innebar rakaRomfördraget.5° samarbetetvästeuropeiska motsatsenDet
medlemsländerna,idemokratinutplåningintegration ochpolitisktill av

villkor vidfästesdetinteuppkomSamarbetetMilward. atthävdar genom
någotgjordeDet västeuropeemaMarshall-pengarna. Tvärtom. varsom
påinriktade de sig attsamarbetsarrangemangenförInomannat. ramen

maktställningenundergrävaunderbygga änsamverkan attsnararegenom
amerikanskadenförvärja sigsökteVad denationalstater.sinaför var

nationalstater.respektiveförsvagningrelativönskan avom en
historia harmodernhändelseförlopp iviktigadettaForskningen om

fortsätterslagskugga,amerikansksig ibefunnitlång tidalltförunder
varit idénharFöreställningenpolemik.energiskaMilward sin om

denförutbestämda motlängs ruttintegrationen sammaresaensom
väglett Förentahistoriskt harvilken staterna.förbundsstaten,fulländade

Bristenperspektivet.mentaladetbegränsatmeningen harförutfattadeDen
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på verklighetskontakt har lett till studiet ideologiska fraseratt ochav
metodiska betraktelsesätt fåtthar empiriskersätta underbyggda upp-
fattningar den europeiska gemenskapen. För den går till källornaom som
och förmår betraktarätt ekonomins och inrikespolitikens allt över-
skuggande betydelse blir perspektivet Det den iett är grundenannat.
mycket aggressiva kritiken den statsvetenskapligtgentemot orienterade
integrationsforskningen. I orimligt liten utsträckning har denna, anser
Milward, besvärat sig med gå på djupet med något empirisktatt material.
Poängen överlåtelsernamed suveränitet till den europeiska nivån ärav
inte, hävdar han på grundval sina omfattande studier framför alltav av
belgiskt, holländskt, franskt och tyskt primärmaterial från femtio- och
sextiotalen, nationalstaterna minskar i betydelse.att Poängen i ställetär

dessa ökar i slagkraft och faktiskt oberoende.att
Efter andra världskriget de här aktuella demokratierna antingen i sinvar

linda påeller till kollaps.gränsen Basen för grundläggande tilltro måste
vidgas. Det skedde de ledande politikerna "köpte"att böndernas,genom
arbetarnas och de breda medborgargruppernas socialt betingade lojalitet
med landet. Jordbrukssubventioner, full sysselsättning och allom-egna
fattande sociala kunde inte åstadkommassystem med mindre än att
handelspolltiken europeiserades, så marknaderna för såväl jordbruks-att

industriprodukter vidgades till grannländerna. På det undgicksom sättet
demokratierna låta sig utplånas och kunde i återupprättasatt stället som
något mönsterdemokratier. Integrationen i dess helhet enligt denärav av
Alan Milward drivna ingen politisktesen sammansmältning tvärtomutan

europeiskt projektett till stöd förgemensamt, nationalstaten. påDess en
gång uttalade syfte och faktiska funktion blev historiskt "rädda"att vart
och medlemsländerna demokratierett med självrespekt och för-av som
måga till självstyrelse. "The surrenders of national sovereignty after 1950

of the successful reassertion of theaspect nation-statewere one theas
basic organizational entity of Europe. The Community the Europeanwas

nation-state."51of the På motsvarande Arnold-frågansättrescue ärsom
Milward-tesen högst omvälvande för mången konventionell betraktare.
Det såvälgäller inom den vetenskapliga forskningen inom den väst-som

Äreuropeiska opinionsbildningen i dag. riktig, innebär dentesenav -exempelvis i det aktuella svenska sammanhanget medlemskapatt ett-
inte leder till till starkare ställningutan för denen svagare snarare en
svenska demokratin vad vi kan påräknaän vi nöjer med EES-om oss
avtalet. Ett medlemskap skulle med andra ord inte undergräva utan
ytterligare underbygga stödet för vår nationella identitet och därmed för
vårt styrelseskick. Vad finns det då för skäl tveka detatt att ta steg, som
praktiskt samtliga partier ochtaget organisationer bara delarmen av-
folkopinionen önskar-
Enligt min mening låter sig Milward-tesen kritiseras längs i huvudsak

två olika linjer. förstaEn huvudsaklig invändning i principär rent veten-
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forskning.jämförande Deochhistoriskfortsattägnad föroch välskaplig
gemenskapen,utanförförblevanledningarolikaländer, genom-som av

jord-tillsubventionerbeträffandeutvecklingigick stort sett samma
detskallHursocialaoch bredapolitikekonomiskaktivbruket, program.

Österrike,Schweiz,iutvecklingeninrikespolitiskaförklaras Den
frånpunktnågon väsentligpåinteskilde sigochSverige NorgeFinland,

fall höjdessamtligamedlemsländerna. Iblandutvecklingmotsvarande
band mellandemokratin och knöts tätarevitaliseradesskattekvoten,
övriga länderOckså för dessaochorganisationernanäringslivet, staten.

för-industriprodukter. Vadmedhandelneuropeiseringskedde somaven
utrikes- ochEG-ländernajämfört medEFTA-ländernanationellt iblev var

meddetskillnaden Fannsdå till sistblirVilkenjordbrukspolitiken.
förut-Varnationalstaternatill "räddning"flera olikaordandra vägar av

utgjorde EFTA,längeländer,för deså grunden olikaisättningarna som
Är förbaraEGutgjorde EGmed dem ettjämfört arrangemangsom

jordbrukssubventionerbeslutadenationelltföri ställetöverstatligt
växandegissningsvisochtilldrar sigochhopar sigFrågorna stortett

statsvetare.ochhistorikerarbetandekomparativtblandintresse
värderings-Milward-tesen äranfallslinjetänkbarEn gentemotannan

Enligtsuveränitetskalkylen.i den s.k.ingångsvärdenaoch gällermässig
mindresuveränitetfrågaavstår imedlemslanddetdenna är ett omsom
fortsattamedborgarnasfråga deilandet vinnerdetvärt än egnaomsom

det sig intelönardemokratin. Annarsmed denlojalitetförstärktaoch egna
underförståttslagsnivå. Sompå europeiskuppnå lösningar ettsökaatt
i Västeuropaspolitikernatänkande,Milwardsi Alanliggerpostulat att

fullJordbrukssubventioner,värderingar.expansivavägledsländerolika av
socialpolitikavancerad ärutbildningsnivå för alla ochhöjdsysselsättning,

tankefigurfunktionalistiski grundenenligtpolitikernanågot, ensom
nationellamed denlojalitetenutvecklavidmakthålla ochför"behöver" att

demokratin.
dettaMilward. Men ärsextiotalet,ochpå femtiotalet sägerSå detvar

deomvälvningåttiotaletssjuttiotalets ochockså eftergällervad avsom
starkmedförde, ibåda oljekriserSjuttiotaletstänkesättenpolitiska

förmån förtillnedprioriteradesarbetslöshetsmåletsammanfattning, att
detta förinnebärVadpenningvärde.fastprincipenmålet hävda nuatt om
till led-Milward-tesensigvill begagnanittiotalets Europaiden avsom
Svaretlegitimitetpolitiskamedlemskapetsmotiv förochning som

iinte barakompliceradvidasituationnittiotalets ärmåste bli, att mer --
politiska inne-fråga detockså istrukturenrättsligafråga den utan omom

sindå i slutethanfråganMilward öppen,hållet. del lämnarFör avegen
rela-ägnadefonnuleringar,några ärsig attundslipperfrånbok 1992, som
fiftiestheinthatchange,all historySincehanstivera rescuestora tes.

economicofand thebecould onlysixtiesand temporary process
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development itself has eroded the political which sustainedconsensus
both nation and supranation after the happenWhat willwar. now
En närmare granskning skulle antagligen visa, gissar jag, politiker iatt

Europas olika länder också i dag "behöver" medlemskapet. Fast de
"behöver" det draghjälp i olika riktningar. Vad har tillkommitsom som
sedan sextiotalet dubbelhetär i på vad integrationen åstad-kanen synen
komma. För de vänsterorienterade kvarstår innebörden Milward-tesen.av
Ett i växande utsträckning överstatligt beslutsfattande förut-ses som en
sättning för kunna bekämpa arbetslöshetenatt och hävda demokratin i
medlemsländerna. För de högerorienterade poängenmer synes snarare vara,

de med grannländernas hjälp villatt söka nivånsänka på statsutgifterna,
hävda penningvärdet och därigenom tillvinna sig den befolkningensegna
förtroende. Gemensamt för bådadessa motiverande perspektiv medlem-är
skapet medel stödja den exportindustrin.att Kampen tänkessom egna
gälla nationellt viktiga affärskontrakt i korporativ beslutsstruktur, dären

delstater, näringsliv och fackföreningarstater, lever i symbios. Kan de
högerorienterade dessutom få internationellt stöd för restriktiv finans-en
politik och arbetslösheten inte kanatt gärna längre i grannländemaänvara

det naturligtvisär ingen politisk nackdel. Alla aktörer med politisk och
ekonomisk tyngd troligen fast olika skäl detanser attav egna-
landet "behöver" medlemskapet. Så bådedet iär medlems- och i ansökar-
länderna. Europeiseringen "behövs" inte bara för affärskontraktens skull.
Vad dessutom i varierande utsträckning önskas kontinuerligtärsom ett
återskapande den finansiella basen för den fulla sysselsättningen ochav
generella välfärdspolitiken. Såtillvida behåller Milward-tesen sin aktua-
litet.
Inte heller det gällernär Milward-tesen det emellertid minär uppgift att

inom för denna ställning till problemet i sak.uppsats ta Vad jagramen
vill peka på återigen, detär, kan leta efteratt växt inrikes-att ettvara
politiskt grundmotiv vid sidan den utrikespolitiska och den författ-av
ningspolitiska huvudsynpunkten. ljusetI denna briljanta forskningstesav
blir det lättare efterforska vad med elleratt citationstecken, deärutansom,
"verkliga" orsakerna och skälen. Man förstår hur det kan komma sig, att
suveränitet böra frånträdas för främja den demokratin.anses att egna
Skilda aktörer förväntar sig olika politiska effekter europeiseringav en av
beslutsfattandet. Oavsett vilken effekt aktörerna förväntar sig, detsynes

i anslutning till tankefiguren "suveränitetskalkyl", fungerarvara som som
minsta nämnare och värd efterforska.är Debattengemensamma attsom
handlar vilka samband "nödvändiga"är och vilka sociala värder-om som
ingar, föredraär vid fall målkonflikt.att Det sammanhållandesom ärav

intresse stärka detett landet sökaatt stöd hosav attegna genom grann-
länderna. såEn inriktad, och till formen något paradoxal, förändringsvilja

det rimligtgör någon formatt acceptera utövad suveräni-gemensamtav
tet.54
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förtroendehysakanmänniskorvarförtillmotivandradettalångtSå om
framstår inrikes-utrikespolitikenmedTillsammansarbetssättet.för

grundmotivbåda ärdessaöverskuggande. Menallt sam-politiken som
motiv. Dettredjeförplatsfinnsdet inte ettdominerande,såintetidigt att
Motivet ärförfattningspolitisk natur.urskiljerjag ärgrundmotivtredje av

igraden. Det ärförstakonstitutionellt argumentinteemellertid avett
med-vadFrågan integraden. ärandramotsvarande argumentstället avett

vad delegitimitetendemokratiska utandensak anseriborgarna ommenar
så måttosaken. Imedborgareandradepå vadtanke anser ommed atttror

hördaoftavanekristnaochmonarkisterblandden syn-motivdettaliknar
själv ärinteviktiga är"behöver". Detsamhälletvad manompunkten om
tänkaskansocialadensinnad nytta,religiöstellermonarkistiskt utan som

omfattade.allmänttänkesätt ärkristnaochrojalistiskailigga att
motiv jagdetkunnaskulle säga, atttillspetsningvissMed manen
åsyftasVad ärhuvudet.ställddemokratiprincipen sominnebäråsyftar

graden. Poängenandra"tro"demokratiskbetydelsenpolitiskaden avenav
demo-framstårgemenskapenWeiler-paradoxen, är soms.k. attdenenligt

inte"dessbättre"konstitutionellt resonerat,den,därförlegitimkratiskt att
bästefter dessuppfattningdennakallaSå vill jaglegitim.demokratisktär

ledandeinternationelltWeiler. HanJoseph ärföreträdare,artikulerade en
anlitad inomskildapåoch sättSchoolHarvard Lawvidprofessorjurist,

kraft-drivandedehanBlandgemenskapen. annateuropeiska avenden var
throughIntegrationsamlingsverketeuropeisk-amerikanskadetbakomerna

1980-talet.delenunderlaw avsenare
idealistisktdenkallar,självhanvadgår tillWeiler mot,storms

hanläggerkritik"revisionistiska"Sinuppfattningen."progressiva" egen
konstaterandeledet ärled. Förstai ett avtreett resonemangsomupp
karaktäristikledetAndra ärdebatten.iutgångsläget avenvilket ärsom

hansledetTredje ärpolemiserar.vilken han egenståndpunkt,den mot
legitimitetendemokratiskadenförargumentationformulerade attpositivt

ochkonventionelltproblem. För ettbetraktaspå inte ettvinner att som
Därför dethårresande. ärnågottankegångenbetraktelsesätt är"progressivt"

argumentation.följa hansförviktigt stegstegatt
första,detmissförhållande. Det äringet somföreliggerKonstitutionellt

sinaparlament,betydelselösapraktikensitt ihävdar. TrotsWeilerJoseph
samladedeninföroch sitt,kommissionärerutseddamedlemsländernaav
demo-gemenskapenministerråd äroansvarigaväljarkåren,europeiska

nämligenordningen ärnuvarandedentillUpphovetlegitim.kratiskt
synpunkt,medlemsländernasfrån ochoklanderligdemokratiskt ettvart av

med-innehåll,sådantfåtthistoriskthar ett somFördragenhan.hävdar
tillförändringarkonstitutionellaFörslagönskat.harlemsländerna om

saknats.inteharEuropaparlamentetförställningstarkareförmån för en
medlemsländerna.tillbakavisatsordningdemokratiskiallade har avMen

legitim-"formell"synpunktenfrånordning,i sinalltFöljaktligen avär
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itet. Om det alls föreligger något missförhållande, dettaär missförhållande
uteslutande politisk Det det förstaärav natur. Joseph Weiler hävdar somdirekt konsekvens sitt antagande. På grundval sittav sätt definieraattav
"formell" legitimitet sakförhållandetär inget han behöver undersöka. Det
framstår redan valet utgångspunkt självklarhet.genom av som en
Enligt den "progressiva" uppfattningen har det politiska missförhåll-

ande, vidlåder den europeiskasom gemenskapen i form sviktandeav
demokratisk legitimitet, sin grund i bristfälligt tillgodoseendeett avdemokratiprincipen på europeisk nivå. Om gemenskapen svårär att
legitimera politiskt, beror det brister i demokratiskt avseende. Omvänt
följer detta, missförhållandet baraatt kanav undanröjas bättreettgenom
tillgodoseende demokratiprincipen på europeisk nivå.av Enligt den av
Joseph Weiler förespråkade, "revisionistiska" kritiken den progressivaav
uppfattningen dennaär argumentationslinje inte bara ohållbar frågai om
grundantagandet. heller den slutsats, antagandet implicerar, gårsom
därmed upprätthålla. Iatt och för sig kan naturligtvisman attmena,
demokratin borde bättre tillgodosedd. Men medgervara detta, måsteman

samtidigt medge, det bristandeman att politiska förtroendet har flera
orsaker. Den främsta förklaringen knappastär bristande demokrati på
europeisk nivå tvånget iutan växande utsträckningatt behöva underkasta
sig majoritetsprincipen inom Europa helhet och inte bara inom detsom

landet. Det detär andra Josephegna Weiler hävdar.som
Vetorätten för medlemsländerna minskar i betydelse attgenom

demokratiprincipen blir bättre tillgodosedd på europeisk nivå. Det är
framför allt detta, enligt Joseph Weilers uppfattningsom hansgöregen
"revisionistiska" bedömning bättre verklighetsförankrad denän motstå-
ende, "progressiva" uppfattningen. Tanken europeisk, politiskom en
identitet i alltär väsentligt skrivbordskonstruktion. Så länge deten för-
håller sig på det måstesättet, dominera.Vetorätten Annars kommer med-
borgarna inte betrakta gemenskapenatt legitim. Det denär tredjesom
punkten i den weilerska tankegången. Demokratiprincipen på europeisk
nivå kan inte tillgodoses, ansvarig politiker verkligenom man villsom

gemenskapen skallatt uppfattas demokratiskt legitim.som
I linje med vad jag vill kalla Weiler-paradoxen den s.k. Luxemburg-var

kompromissen 1967 något det bästa har hänt. Kostnadenav vari ochsom
för sig vad gällerstor avstannande ekonomisk integration och effektiv-
itetsförluster i beslutsfattandet. Icke desto mindre vetorätten guda-var en
gåva, sammanfattar Weiler på sitt intellektuellt utmanande Däri-sätt.

åstadkoms nämligen slagsgenom "försäkring"ett i förhållande till de
nationella valmanskårerna. Inget kunde ministerrådetpassera genom utan

Ävenstarkt elementett vetorätt. mindre populära beslutav blev lättare att
medborgarnaacceptera, visste, det rörde sigom att beslutsfattandeettom

tillämpningutan majoritetsprincipen.av
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ochinslagmindretalar för ettveto"progressiva" ettDen avsynen
revisionistiskanivå.europeisk Denpåmajoritetsstyreinslagstörre av

utsträckningI denuppfattningen.raktför dentalar gemen-motsattatesen
det s.k.på grund ändetta trotslegitim gällerfaktisktskapen är avsnarare

synpunkt,sammanfattning denstarkiunderskottet. Detta ärdemokratiska
förargelseväckandesynnerligenkretsaridealistiskaidenvilkentill

allstillspetsadSynpunktenåterkommer. ärständigtWeilerprofessor men
på detbetraktad. Det argumenteraär attorimliginte tes genomsom

ochbeläggbekräftandetillforskaresättet, gensagor,provocerarensom
nyanseringar.

tillägga,Weilersigså, skyndartolkadbli attvill jag inteNaturligtvis
1967, ärLuxemburg-kompromissenfrånutveckling bortden somatt

Maastrichtfördragetoch1986enhetsakteneuropeiskadeninnebörden av
negativsjälvklartsynpunktdemokratiskfrånskulle1992, vara en

förmån förvuxit tillochminskat för vetorättenstödet harOmutveckling.
automatisktpå något sättintedettaundergrävermajoritetsprincipen,

villhan göra ärsig. Den poängförtydligar hanförtroende,allmänhetens
demokratiskadenundergräverrespektive vadunderbyggervad somatt som
betydelselöst,det inteNaturligtvisfråga. ärempirisklegitimiteten är en

national-starkareåstadkommerfaktisktocheffektivgemenskapen ärom
måstefaktisktdå det vadmening. Men ärMilward-tesensi somstater
ochdefinierasoch tingsakerhurföljdförändras barainträffa. Inget avsom

planet.principielladetdiskuteras
för minasynpunkt,idet sättetArgumentationen somutmynnar en
skadligadetWeiler ärJosephVadrimlig. emotsig högst reagerarögon ter
starkadetkommergemenskapen,förförtroendetpåinflytande avsom

måstepolitikOckså slagsi dettaidealism.ochödestro maninslaget av
europeiskadenförviktigaresamarbetet ärresultatetförutsätta att av

ordningför denLegitimitetensådant.samarbetet somallmänheten än som
mellanockså avvägningengälleruppnås. Dettavadberoretableras som
i fram-Vadgrundtanken.majoritetsprincipen. Det äroch somvetorätten

huruvidaberorproblemetpå detlösninglegitimsigtiden visar vara en
majori-with itsachievecommunitygains thesubstantive"the newmay
in theinherentdestabilizationpotentialoutweigh thewillprincipletarian

decision-of theforboundariespoliticalof theredrawing purposes
för-riktningdemokratisk är"57 igemenskapenreformeraAttmaking.

väl kanmycketkannackdelarrisker.destabiliserande Dessamedknippat
står vinnaredanfördelar,de attän genomtänkas avsevärt större somvara

effektivt.förhållandevisalltvilketbeslutsfattande, ärtrotsett
erkännasjälvsigtvingardiskussion attdeltar i dennanågonNär som
framstårDåmycket"substantiella" vinster, är vunnet.förekomsten av

Medlems-utveckling.ödesbestämdintegrationenlängreinte ensom
något tjänade hardärförstyrelseskick, attsinasammanflätar attländerna

låta sigskullepå allvarpolitikeransvarignågonTankensaken. att
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vägledas den s.k. europaidén Ändåförefaller högstav osannolik. samar-
betar medlemsländerna med ellerstörre mindre inslag majoritetsprincipav

ansvarsutkrävandeutan europeisk nivå. Hurmen kan det komma sig
Avgörande i månvad medborgarna i medlemsländernasynes vara anser

sig ha något vinna på utsträckandeatt ett majoritetsprincipen. För-av
fattningsproblemet på europeisk nivå liknar såtillvida det klassiska social-
iseringsproblemet inom för den parlamentariska demokratin. Omramen

medborgare själv sig förlora på saken,en han ellerär hon svåranser att
övertyga värdet utsträcka tillämpningenatt majoritetsprincipenom av av
till ägandet det privata näringslivet. Den talar förav inskränkandeettsom

den individuella "suveräniteten" under hänvisningav till "idé" fårstoren
mestadels kämpa i hård politisk motvind. Bara utsträckandeettom av
verkningskretsen för majoritetsprincipen framstår materielltsom
meningsfullt går något antalstörre bland övertyga.attoss

4.3 Lärdomar för Sverige

Av sina döma Hanstexter är Arnold,att Alan Milward och Joseph Weiler
mångti och mycket andas barn idérika, kraftfulla i polemikensamma -

och inriktade på ifrågasätta själva fundamentetatt för den uppfattning som
de vänder sig Om polemiserar påemot. deras ådrarsätt, sigman man

kritik förgärna bortse från viktiga sakförhållandenatt och elementära
distinktioner. Det det sådanaprisär får betala. Vill försökapersoner man
kasta levandegörande ljusnytt, gamlaöver och invanda sanningar, kan

inte uteslutande räkna med applåder.man
Ändå har jag valt i denna fästaatt vikt vid dessauppsats stor provo-

kationer. Det har jag inte gjort därför jag själv önskar ställaatt mig
bakom varje ord, kommer från dessa akademiska orosandar.som Poängen
ligger på plan. Tillsammantagetett hjälperannat detta slags för-oss
argelseväckande synpunkter tydligare vadatt inte lika tydligtse, annars
uppfattar. En första sådan tankeställare sikte på legitimitetsbegreppet.tar
Vad jag denär gängse föreställa sig allavser legitimitetattvanan som
demokratisk. Striden kvardröjande inslagmot furstesuveränitet ochav
totalitära ideologier har varit utdragen. Det har bidragit till diskussion-att

efter 1989 har kommit sakna perspektiv. Påen att närmast reflex-ett
mässigt detsätt ofta självklart, det från demokratiskäranses att synpunkt

den europeiska gemenskapen kan och bör bedömas.som
Folkomröstningar och parlamentariska omröstningar har varit

nödvändiga för enligt de enskildaatt medlemsländernas författningar
ratificera Maastrichtfördraget. Det har bidragit till slags psykologiskett
transfer. Den tanken har därigenom lätt kunnat väckas och underhållas, att
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demokrati.parlamentariskbordehelstgemenskapenockså vara en
idén.denomfattapå allvarpolitikerfå ansvarigaverkarSamtidigt

utopisktoch överförljugetnågotvilakommitdetharDärigenom att
varitbetydelse haropinionpolitisknågondiskussionen. Utan avatt

debattendeldennaharaspekten,demokratiskai denengagerad avsärdeles
"det demo-utgångspunkten,underförstådda attfrån denföraskommit att

negativt.självklartnågotunderskottet"kratiska representerar
detfinnssakligtbristochförljugenhetslagsdetta engagemangMot

delenunderdemokratin störreVisserligen harkritisk. avskäl att vara
anti-fascismensåvälideologi försammanhållandetjänat1900-talet som

legi-"segrande"ochpositivMenanti-kommunismen. egenensomsom
eller denfolkrättenifolk, röstläranvarkenkantimationsgrund ett enom

kommiti statsrätten attröstsvarande lärandäremot enperson,enom
finns detsigoch föromfattad. Iallmäntochetableradvälframstå som

detsammaintedetMen äringen1990 somParisstadganefter utmanare.
förgrundenlegitimaendaframstå denskullefolksuveräniteten somatt
såverkarminstnivå. Allraeuropeiskpåstyrelseskickochgränsdragningar

behövaskulleinteEGdemokratiskttolkasidénfallet, att ettnär somvara
medlems-iparlamentarismenochdemokratinmedkonfliktikomma

länderna.
arbets-självklartinteåtnjuter,faktiskt ärEGstöd,för detGrunden som

deantagligenspelarrolllikaMinstorganisationen. storinomsättet
författnings-ochinrikespolitisktUtrikespolitiskt,iresultatenförväntade

förvänt-också med demotiverasochförklarasStödetavseende.politiskt
välfärdsysselsättning,säkerhet,harmedborgaremedlemslandetsningar

Vadpolitiska"egna"det systemet.kontroll somdemokratisk genomsamt
ochempirisktundersökasbåde atttål förvisso"egna" attdet systemetär
med-för givet,intehändelser attallaikan tasnormativt. Detdiskuteras

överordnadreelltgemenskapenuppfattarmedlemsländernai somborgarna
på denbetyderövervägandenPolitiska euro-identiteter. meraandraalla
arbetssättetskulle inteAnnarslojaliteter.konstitutionellanivånpeiska än

så allmänt accepterat.vara
två olikamigtänkerbarajaginvända,möjligenkan attkritikerEn

resultatet,också deteller ärarbetssättetdet somAntingenalternativ. är
inrikes-denutrikespolitiska,dentalarviOavsettlegitimitet. omomger

verketsjälvaisigsfären treförfattningspolitiska gördenellerpolitiska
tänkaskritikerminkangällande,legitimationsgrunderprincipiellt olika
grund,tredje"rätten"arbetssättet ärochresultatetVid sidan enavanse.
ellergränsdragninglegitimeradå gällerdethävda,vederbörande attkan en

modernfrån teorinantagligenutgår så falliKritikenstyrelseskick. omett
inslagetgäller avvägadetdärproblem, atttresidigt avpolitik ettsom

också inslagetvälfärdsstat motinslaget utan avinte barafolkvilja mot av
rättsstat.
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Låt mig då i all vänskaplighet få ripostera, min kritiker såiatt fall
blandar sådanrättsstaten med det ofta förekommande,samman som men
alls icke logiskt nödvändiga, religiösa och naturrättsliga sättet moti-att

denna anordning. En rättspositivist finner detvera värdefullt, detattvara
folket bindersuveräna sig självt. Men därav följer inte, han eller honatt
det kristna elleraccepterar naturrättsliga sättet motivera gillandeatt ett av

rättsstaten. Man kan mycket väl starkt positiv till rättsstatenvara utan att
därför vilja härleda densamma från allsmäktig Gud eller viljaen tro, att

finnsrätten nerlagd i Naturen.
Förekomsten konstitution godär sak för samhälle.av en När-etten

författning någotvaron iav representeraren mening,gott samma som
förekomsten karaktär och framstår värdefullt, dåsamveteav vi talarsom

enskild människa. En frågaom vaden är förklarar kon-annan som en
stitution, eller karaktär.ett Folketsamvete binder sig självt, hävdaren
den för sin "nihilism" ständigt anklagade rättspositivisten. Han eller hon
finner det helt enkelt ohållbart hävda värdet fastatt rättsordning medav en
stöd kristna och naturrättsliga tänkesätt. Det enda,av verkligen hållersom
för kritisk prövning, antagandetär folkviljan,en binder sig självom som
på grundval rationell argumentering. Rättspositivistensav en "tro" på

behöverrättsstaten inte mindre och framför allt inte mindre respekta-vara
bel, därför vederbörandeatt vägrar överge principenatt alltid sökaatt
rationella skäl för sin uppfattning.
Rättsstaten för de flesta människorrepresenterar mycket högt värde.ett

Men "rätten"är därför "egen" grund för betrakta politiskt arbets-atten ett
legitimtsätt Knappast. Givetvis bådeärsom rätten verksam, giltigen

och subjektivt förpliktande "egen" grund för betrakta någon viss 0rd-att
ning legitim, förutsatt medborgarna verkligensom att uppfattar gräns-
dragningar och styrelseskick naturliga eller Gud givna. Men hursom av
kan den det, medborgaren faktiskt hyserintevara denna bakom-om
liggande övertygelse Vad händer då han eller hon iakttar inslaget av
"lagval" i pluralistisk rättsstruktur det slag,en aktuelltär iav som nu
Europa Inte vederbörande indoktrineradär blintens lydaom grund-att

kan "rätten" under sådana förhållandennormen etableras oberoendesom
legitimationsgrund. När flera grundnonner uppträder parallellt, "rätten"ger
uttryckt i singularis inget tydligt utslag. Så har det i och för sig alltid
varit. Men det gäller i högreän grad, när rangordningen mellan de olika
rättsskikten inte framstår självklar.som

detAv förhållandet demokratin uppfattasatt rättsordning, vari-som en
folket binder sig självt, följer med andragenom ord inga möjligheter till

några kristliga eller naturrättsliga Lagar stiftasextravaganser. män-av
niskor. De kommer inte från Gud och de inteär nedlagda i Inaturen.
normalfallet författningär eller lag ingeten än ellerannaten en mer
mindre stabil kompromiss mellan motstående sociala och ekonomiska
intressen. Att tänka sig rätten "egen" legitimationsgrund öppnar försom



155demokratiska legitimitetEGrs1994:12SOU

debatten.så kontinentala Jagvanlig i densociologiskaden äransats, som
svåröverskådliga diskussion detoch alltmeraallt bredaretänker den om

pådet hette"senkapitalismen",underlegitimationsproblemets.k. som
vanligaDet"välfärdsstaten"eller säger.1970-talets numerasom man

legitimitetsgrun-urskilja tänkbaraproblemet ärsättet att trepresenteraatt
de"demokratisch""rechtlich" och"Technokratisch-utilitaristisch", ärder.

bjuds.5° svårt bli heltdetvad över-Av sägs ärmöjligheter attsomsom
för-och subjektivtgiltiggrunden kanden rättsligatygad att varaom

verksam.därför denpliktande bara äratt
jaglegitimeringpolitikensmeningsutbytetkontinentalaDen om -
för-EGdiskussionengenerellt och inte bara ärdebattdenna ommenar -
förfalla i farstunanledningfinns ingenstimulerande. detMenvisso att

sig "rätten"tänkadet innebärmystifikationer,det slags att somsom
insedda historiskaPå lättgrundnågot folkviljan.änannat avsprungen ur

europeiskakvar i densådan mystiñkationdröjer sigerfarenheter en
hållpå stiftatföräldragenerationoch närasjälvHardebatten. ensman
det lätt"rättspositivism",totalitär ärolika formermed attbekantskap av

så starktfortfarande haroch religionenförstå varför naturrätten ett grepp
sakfrågan, envisas medvill jagiingetdetsinnena. Men är argumentöver

beklag-det-folksuveränitetenteorinför ärpåpeka. Inomatt omramen
grundläggandesvårt föreställa sigeller rättensligtvis naturatt som-

sig själv.bindandefolkviljansnågot änannat av
lärdomar,detill den andranaturligtSynpunkten leder över tre somav
diskussionendärförprecistillägna sig. Justfinns skäldetjag attattanser

långaiså idealistisk ochpåunderskottetdemokratiska ärdet ytanom
hålla fast vid denfinns det skälverklighetsfrämmande,stycken att

också medlemskap. Dettaefter ärsvensk politiklinjen irealistiska ett
på lärdomenlegitimiteten. Denjust med tankekrävsantagligen vad som

ocksåerfarenhet och stödshistoriskför svensktill handsligger nära av
Med "realism"förmedlar.Weiler-paradoxenteoretiska insikt,den som

alliansfriamed dessutrikespolitikutveckladedå vår historisktjagmenar
och för-inrikespolitikengrundtanke imotsvarandeliksomförtecken
förblevnågot land i Europakanskefattningspolitiken. Mer än annat

idealistiskaallehandaopåverkat1900-taletochunder 1800-taletSverige av
konfliktenöl Vi lätinternationellapålösningen"slutliga"idéer denom

mån vi allsdenallianspolitiska projekt. Ivarjehandamed iryckasinteoss
freden iochefter Wienkongresseninternationella politikendeltog i den

Sverige, detmedpåtvingades unionenvarigenom NorgeKiel 1814, var
Vad iuniversella principer.och andrafolkrättenfrämjandetill somav

förvårt lands bästamedoch bartgjorde vi blottförekomövrigt eget
ögonen.

den vändning,inrikespolitiken efterhar det varit iPå motsvarande sätt
sigdet lönargrundläggande idéninträffade Själva den1932. attomsom

någrafrån ingen sidahållas omfattadesavtal skallochsamarbeta att avatt
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idealistiska skäl. Båda sidor trodde sig tjäna på den fulla sysselsättningen
och bred välfärdspolitik i den miljö internationell konkurrens, dären av
storföretagen skulle hämta hem de exportinkomster med vilka importen
kunde betalas. Så föreningsfriheten och den allmännasnart haderösträtten
etablerats bedömdes fråndet båda sidor orealistiskt i grunden sökaattsom
omskapa samhället utifrån idéföreställning.enda ledande Realitetemaen
fick självklar utgångspunkt föraccepteras arbetet medsom en att genom
institutionella förändringar gradvis ändra på sakernas tillstånd. Såväl
partier organiserade intressen inriktade sig samarbeta utifrånattsom en
realistisk föreställning de faktiska maktförhållandena.av
En realistisk bedömning inför möjligheten svenskt EG-medlem-ettav

skap innebär, de stöder denna tanke bör tala klartextatt varförsom ettom
sådant föredra framförär nöja sig med EES-avtalet.att Under i denatt ytan
aktuella debatten finns huvudsakligt skäl, varför medlemskapett är vad
Sverige bör eftersträva. Men det påpekande,är politiskt aktivaett som
människor drar sig för Vårt lands huvudsakligagöra. intresseatt jäm--
fört med uppnåttvad vi EES-avtalet få aktiv tillgångär tillattgenom -
den europeiska gemenskapens politiska nätverk till stöd för den svenska
exportindustrin. Indirekt bör detta till fördel också för välfärdsstatenvara
och demokratin. Vad jag påtänker inte bara intressetär kunna med-attav
verka till bästa möjliga ekonomisk politik. Sveriges intresse långaiär
stycken konkret.ännu Den vill tillverka och sälja tåg, lastbilar,mera som
bussar, kärnkraftverk och telefonsystem riktar sig, realistiskt inte tillsett,
någon "marknad" till inflytelserika jättelikai konglomeratutan personer

politiska förbindelser. detTy kommunerär och regioner, istater,av som
politisk form påuppträder de "marknader", där de svenska storföretagen
söker sina kunder.
Rimligen måste det denna till hands liggandenära anledning,vara av

praktiskt samtliga partier, näringslivet och fackförenings-tagetsom
rörelsen det nödvändigt bli medlem. Om det inte på detattanser vara vore

skulle detsättet, räcka med EES-avtalet. Problemet från synpunkten
demokratisk legitimitet knappast,är det jagär Vadatt säger.som som
undergräver trovärdigheten så fåär opinionsbildare sägerattsnarare, som
det Människor misstrorär. politiker, inte talar klarspråk på dennasom
centrala punkt. I stället talar högstämt "en europeiskman om ny
identitet" och "utveckla demokratin europeisk nivå".att Dessaom
olika former idépolitiska undanmanövrer inger knappast förtroende. Deav
bidrar antagligen till minska trovärdigheten för ja-sidan. Gissningsvisatt
kommer de ocksådet eftergöra medlemskap, avståndetatt mellanett om
reella och föregivet idealistiska tillåtsmotiv så det verkar.stortvara som
Det huvudsakliga syftet med svenskt EG-medlemskap det bordeett -

enligt min mening klart få tillgångutsäga till detär politiskaman att-
nätverket för därigenom på bästa kunna hävda svensk ekonomiatt sätt och
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riktninggemenskapen iutvecklasökainteSyftetpolitik.svensk är att
demokrati.mot en

ljusdelvis överperspektiv kastarrealistisktsådant annatettEtt mer
förstaSpörsmålet inte iblirlegitimitet.demokratiskafrågan EG:som

ministerrådet.vidlåderdemokratisk synpunktfrånbrister,vilkahand som
sig efterparlamentarismensvenskadenstället, hur ettFrågan blir i ter

tillflyttarmaktennämligen inte,blirInnebördenmedlemskap. att
någotutsträckning. Sommycket litenden idetTyStrasbourg. gör av en

iBrysselilagstiftningsmakten utövasframstår stället,ikärnpunkt att
ochinbördesregeringskansliernaeuropeiskademellansamspelkollektivt

minister-beslut imanifesterassedanförEG-kommissionen att genom
rådet.

mi-EG:sdå användsdetinnebörd,har"regering"Ordet omannanen
meningvanligregering iinte utanförsamlingnisterrâd. ärDenna enen
synvinkel,svenskbetydermedlemskap attförsamling. Ettlagstiftande ur

regerings-koalitionjättelikfraktion imarginellingårvi avenensom
betraktapolitisktMinisterrådet permanentkanslier. är att som en

uppgifteruppgifter. Dessnågra exekutivasamlingsregering utanmen
normgivnings-nationelladeni dagvaddelar ärväsentliga somavavser

ochmedlemsländernamellansamarbeteidelarDessa utövasmakten.
får dettaMaastricht-fördragetenhetsakten ochGenomkommissionen.

majoritetsprincipen blirförkaraktär. Utrymmetdelvissamarbete annanen
Luxemburg-kompromissenigrundtankenså längedetstörre än var --

allenarådande. iMennationella intressen ettvitalaförvetorätt var-
regerings-medlemsländernasmellanlagstiftningssamarbetesattsystern

frånuppgiftermotsvarandevilketEG-kommissionen, övertarochkanslier
opinionsbildning, detärpartipolitiskaochparlamentmedlemsländernas

likafullt.
därmedblirvidkommandesvensktförlärdomenpraktiskaDen en annan

problemetfår talasförst höradåsig,tänkerden spontant omän manman
påallsknappastliggerSvårighetenlegitimitet.demokratiskamed EG:s

den svenskaförankrad iställetinivån. liggereuropeiska Den tryggtden
jaglärdomen,tredjepå deninnejaghemmamiljön. Därmed är menarsom
Eftereuropeiska debatten.densig etttillägnaanledningfinnsdet att ur

samarbetetorganiserapolitikersvenskamåste ansvarigamedlemskap
ekonomiskaochsocialaregionala,våraallaochriksdagmellan regering,

allmän-undergräversärintressen53 underbygger änpå sätt,ett snararesom
EG-medlemskapetproblemdemokratinStödet för ärförtroende. etthetens

omständighet. Den ärytterligare atttillkommerNuförutan. norm-en
stående,omhänderhas idel kommer ettringatill ickegivningen att

medlems-ochEG-kommissionenmellansamarbeteinstitutionaliserat
regeringskanslier.ländernas

iord betraktasandramåste medEG-medlemskapFullgörandet ettav
hand detförstainte ijagDärmedmodellen.svenskadenljuset menarav
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höga värde, vi historiskt tillmäter frånvaron arbetslöshet.som Huvud-av
saken hellerär inte den generella inriktningen i välfärdspolitiken. Det
essentiella från den här aktuella synpunkten påär demokratin ochsynen

lösasättet konflikter iatt samhället. Denna inställning uppfattas detav
flertalet svenskarstora "överideologi". Alla sigsom tjänaen parter menar

på vissagöra strategiska eftergifter.att Motsättningar saknas inte. Men de
hanteras och i ordnade former.gemensamt Negativt uttryckt strukturenär
"korporativ" och präglad allmänintressets täta samverkan med allaav
upptänkliga former särintressen, ekonomiskt, socialt ochav regionalt.
Positivt uttryckt denär svenska modellen generell tillsträvanen
"samarbete" och "samförstånd". Legitimiteten för demokratin och
majoritetsprincipen blir därigenom högre enligt den gängse svenska-
självförståelsen vad denän blir i samhällsklimat, där denett parlamen--
tariska demokratin böra renodlas i förhållande till det privataanses
näringslivet, de fackliga organisationerna kommunernaoch
Låt tänka situation efter det Sverigeoss harnu blivitoss en att

medlem. Låt vidare föreställa den då sittande regeringenoss att önskaross,
följa rådde för bättre politisk ordning, den s.k. ekonomi-en som
kommissionen levererade våren 1993. En dess ledande idéer gällerav
styrelseskicket. I stället för tillgång har detatt inslagetvara storaen av
förtroendevalda och det intensiva samspelet med särintressena årenmed
kommit utvecklas till belastning.att "En viktig orsak till bristerna ien
det politiska systemet", skriver kommissionen, "är besluten iatt stor
utsträckning formats under inflytande starka särintressen och kort-av
siktiga, taktiska hänsyn. Det faktiska beslutsfattandet står därför i stark
kontrast till kravet primärt bör hävdaatt staten allmänintresset framför
särintressena, långsiktigade intressena framför de kortsiktiga. Den
svenska demokratin har i detta avseende svagheter. Den behöverstora
därför förändras i riktning pluralism ochmot personligtmer ansvars-
tagande
En förändring i riktning "allmänintresserat"mot ett handhavandemer av

statsledningen för kommissionenär liktydigt med antalet riksdags-att
ledamöter bör minskas till hälften, ledamöternas motionsrättatt bör
beskäras, ledningen för riksbankenatt bör frigöras från riksdagen, att ut-
skottsarbetet i riksdagen och regeringens interna arbete bör organiseras
med mindre möjligheter till kommunikation med olika särintressen, att
reglerna för intressejäv osv.bör skärpas Den sammanhållande syn-
punkten föreställningenär hur "ren" demokrati bör fungera.om en
"Ansvar makt och legitimitetutan innebär någonutan får skuldenatt ta
för uteblivna resultat kunna påverka utfalletutan att eller åtlydd.att vara
Makt och avsaknad legitimitet kan effektivtansvar men av vara men
bygger inte på förnuftsmässigt samtycke. Idealet är makt ochatt ansvar,
legitimitet sammanfaller. dåFörst förutsättningaröppnas för effektivtett
ansvarsutkrävande."67 För den parlamentariskaatt majoriteten med
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stå till införskall kunnapå effektivtiregeringen sättettspetsen svars
uppgifternapolitiskabör deden hävdar allmänintresset,för hurväljarna

denäringslivet ochkommunerna,förhållande till ämbetsverken,irenodlas
fackliga grundtanken.sammanfattningi starkorganisationerna. Det är

ekonomikommissionenåstadkomma vadtillfällegylleneEtt att
Sverigeallmänintresset uppkommer,förstärkninguppfattar omavsom en

relativt mindresingemenskapeni EG. Visserligenmedlemblir är genom
samarbete medägnad föraspekten väl sär-territorielladenbetoning av

delMånga godnivå. poängenpå europeiskintressen attrentav avanser en
nivåpå nationellgemenskapen bättrearbetssättet i änmed EG är att

demokratiskt inspirerade ochskaka sigtillåter kapitalintressena att av
hand-få ställning vidstarkareför därigenommotkrafteruppbyggda att en

sett. från begränsatnormgivningsmakten totalt Menhavandet av
möjligt för denteoretisktnaturligtvisskulle detsynpunktnationell vara
ministerrådet påuppgift irenodling sinregeringensvenska att avgenom

Näringslivsorganisation-i högsätet.allmänintressetplaceraallvar kunna
landstingen skulleochkommunernaorganisationerna,fackligadeerna,

svenskafrån med densamarbetebortdedet stöttessättet attgenom-
korporativadel deneljest blisnabbarevisserligenregeringen än en

svenskabieffekt skulle dennivå.på europeisk Menstrukturen som en
allmänintresset. Poängeninriktad"renare" ochdemokratin bli mer

"allmänintres-gjordesstatsledningenden svenskaskulle att mervara,
särintressenaske till prisetdet kommaskulleVisserligenserad". attatt av

pris,eljest. detgrad Meneuropeiserades i högre änän ett som reger-vore
betala.så bereddfallingen i attvore

det blir lättareoch väl för dendärmedbordeAllt attgott anser,somvara
för riks-regeringen i"allmänintresserad" politik,föra spetsenatt omen

förhållande till särintres-klar idraförsökerdagsmajoriteten gränsupp en
"köpa"slippai fortsättningensig möjlighetskulleDet öppna attensena.

nivåpå europeisk behövsmån normgivningenstöd. I den ägerderas rum
skulle kunnai Sverige,legitimeringingen tro.man

det ändåVarför kandet.jagpudelns kärna,Här närmar sersomoss
medtvå gånger, regeringeninnanför både ochtänka sigskälfinnas att en

från behovethävstång frigöra sigministerrådet försökaiarbetet avsom
ämbetsverken,med riksdagen, kommunerna,kommunikationömsesidig

Från gemenskapensfackliga organisationernaoch denäringslivet syn-
regeringen bärsvenskabetydelse, hur denkortsiktighar det ingenpunkt

hos sociala,riksdagen ochståndpunkter isvenskaför förankrasig att
regeringensHuvudsakenregionala särintressen. ärekonomiska och att

blir kalladedit detill deministrar infinner sigolika möten, samt att
kommittéer iuppgifter inomsinaregeringskansliet väl sköter systemet av

dåminsterrådet. inte chansenVarförkommissionen ochanslutning till ta
mycketrealistisktlegitimitet har,demokratiskaFrågan EG:s sett,om

frågan allsdenorganiserad. Omgemenskapenmed hurlitet ärgöraatt
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spelar någon roll, lutar jag bedömning i linje med Josephsnarast en
Weilers utmanande formulering. Ju demokratin tillgodosedd,sämre är

Önskandesto lättare blir det hysa förtroende. reducera det s.k.att attom
demokratiska underskottet antagligen i praktiken högstär begränsad och
bara lämpad för s.k. söndagsförkunnelse. Ingen ansvarig politiker, som
har svenska intressen för kan i inlåtapraktiken påögonen, sig något
experimenterande någoni riktning vad till fördelän förärannan som
sagda intressen. Idealistiskt sådan hållning fögaärresonerat en
upplyftande. såMen det sig, ståvi önskar bådakvar med fötternater om
på jorden. Vad väljare, riksdagsmän, företagare, jordbrukare, löntagare och
kommunalmän förväntar sig utlandsorder, sysselsättningär och
skatteunderlag. Sättet fatta beslut inom EG antagligen mindreatt är
viktigt resultatet regeringens insatserän i det nätverket.storaav
Resultatet framtida regeringars ansträngningar i det nätverketstoraav

kommer bedömas efter två måttstockar, jag. Den första detatt ärtror
Arnold-fråganperspektiv Gåranvisar. vi värld, där EG-med-motsom en

lemskapet kommer säkerhetspolitisk trygghet Eller går viatt motge en
värld, där medlemskapet kommer innebära växande risk dras in iatt atten
utrikespolitiska förvecklingar Om detta kan ingen i dag hysa någon mer
bestämd uppfattning. Min bara, det blirpoäng resultatet,är kom-att som

medlemskapet dess legitimitet. Blir resultatet kommeratt detgott,mer ge
öka stödet för medlemskapet. Och, blir resultatet mindreatt omvänt: gott,

kommer måndet i motsvarande minska vårtstödet för medlemskap.att
Ännu något säkrare jag bedömningen kan i anslutning tillgörastror

Milward-tesen, måttstocken.blir den andra Resultatet regeringenssom av
arbete i det nätverket kommer där kunna orderingång,stora mätasatt som
sysselsättning och skatteunderlag. kunnaAtt räkna detta konst,är en

både våra riksdagsmän våraoch särintressen industriellt, fackligt,som
regionalt och kommunalt i hög grad behärskar. Vad tillkommer blirsom

"översätta" det åstadkommerregeringen i nätverket till aktivtatt stödsom
för medlemskapet. Regeringen får legitimitet för medlemskapet i utbyte

uppnåddafaktiskt resultat. Momentet förhandling ochmot kommuni-av
kation kommer bli betydelsefullt vadän det i denän "gamla"att ärmer
svenska modellen.
Efter 1992 årsoch 1993 erfarenheter och allra minst vårti land- -

kommer det hantera arbetet i EG:s ministerråd exklusivatt som en
angelägenhet för respektive statsråd och vederbörandes med-närmaste
arbetare. resultatDe dessa och för sig kommer kunna uppnåattvar en
inom de olika sektorerna kommer svåra Såurskilja. blir detatt attvara av
två skäl. Dels de sakliga problemen inomär flertalet sektorer ytterligt
svårbedömda, då de diskuteras med hela Västeuropa för Dels hörögonen.
svenska intressen inte till de vägande inom Såvälgemenskapen.tyngst
regeringens samfällda intresse varje enskilt statsråds politiskaegetsom
intresse kommer därför entydigt. Intresset kommer bredastatt attvara vara
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möjliga deltagande i arbetet med formulera ståndpunktersvenskaatt
liksom uppnåtts.tolka vad Bara därigenom kommer bästa möj-att som
liga resultat och tolkning detta resultat kunna levereras i för-attav--
hållande till vad allmänheten förväntar sig. Inte minst kommer det att

förståelsekrävas bred för vad visar sig möjligt uppnå.inte attsom vara
fullt kunna ministerrådetFör verka i kommer regeringenatt ut att

behöva tillämpa beprövat, ekonomikommissionen kraftigtett men av
ifrågasatt, "svenskt" sig problemet med den demokratiskasätt närmaatt
legitimiteten. deUtan svenska väljarnas, den svenska riksdagens och de

särintressenassvenska aktiva medverkan i utövandet Sveriges delav av
ministerrådetmakten i kommer framtida regeringar inte kunna skaffaatt

erforderlig anslutning. reellaDen maktstrukturen behöver återspeglas i
utarbetandet det svenska intresset. Annars kommerär svenskaav som
minoritetspositioner i med majoritetsomröstningar,ett system utanmen
parlamentarism, svårabli övennäktigt motivera infor allmänheten.att att
Synpunkten kan förefalla motsägelsefull. Borde inte europeiseringen av

politiken kunna leda till minskande för det specifikt svenskautrymmeen
Såarbetssättet det emellertid med paradoxer. harär De med ironinen

besläktad verkan. fångaPoängen med söka uppmärksamhetenatt genom
uttrycka påsig paradoxalt ligger det pedagogiska planet. Paradoxensatt

uppgift det lättare uppfatta, vilken mekanismär göra döljer sigatt att som
bakom till motsägelsefull formulering.en synes
Efter svenskt medlemskap i vårEG frestas regering kommuniceraett att

mindre särintressen.med svenska Vad lockar möjlighetenär attsom
förhållandebehöva binda sig mindre i till riksdagens ledamöter, ämbets-

verken, näringslivet, kommunerna och de fackliga Påorganisationerna.
det skulle allmänintresset kunna renodlas i sambandsättet med utövandet

den europeiska delen normgivningsmakten. Följden sådanav av av en
renodling emellertid lätt kunna bli frånnegativ den här aktuellasynes syn-

Ävenpunkten. Sveriges inflytande blir vad betingasstörre änom som av
landets storlek, kommer vårt nationella intresse ändå inte kunna domi-att

Den demokratiska legitimiteten för EG-medlemskapet kommer helanera.
tiden behöva vidmakthållas återskapas.och Avgörande för detta vid-att
makthållande återskapandeoch kommer arbetssättet inomatt vara ramen
för den svenska parlamentarismen arbetssättet inom EG.änsnarare
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Rijksdags Beslut. Stockholm den 20 november 1693, citerat efter
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Gemeinschaft auf deren Grundlage die EG operiert,die Verträge,

Vertragsrefonnen durch die EEAratiñziert, und sie haben den zu-
118.gestimmt." Wieland, B., a.a., s.

skilja mellan upphov, arbetssätt ochdet klargörande iOm att
praktiska demokratiproblemresultat vid studiet t.ex.seav

Stockholm: Alm-Hadenius, 1983. Medbestämmandereformen.A.,
1986. "Demokrati iWiksell, 8 ff; J.,qvist Hennansson,s.

vol. 68, 253västerländsk mening", Statsvetenskaplig Tidskrift, s.
demokratin rättfärdigas iförfattare kan ""Hursamt av samme

Jemeck, red., moderna demokratinsSannerstedt, M. DenA.
särskiltLund: Studentlitteratur. Denproblem. äruppsatsensenare

frågan.på här aktuella Demed tanke denintressant argument, som
"proceduriella"uteslutande detbehandlar,HermanssonJörgen är av

påNågra motsvarande"konsekventiella" slaget.och sätt
skäl diskutera.legitimationgsgrunder han inga"genetiska" attser

säkerhet ochEuropa" i Konferensen"Parisstadgan för nyttett om
1990. Aktstyckeni Parissamarbete i Europa ESK. Toppmötet

serie 45, 69.1991. Ny H:utrikesdepartementet.utgivna s.av

minst likafolk sig självt. EttDemokrati inte baraär att ett styr
skall tillåtasvilka människor,problem i praktiken ärstort som

Tvåhun-förhållande andra "folk"."folk" i tillsigavgränsa ettsom
sammanfattadfrågan briljant iårs principdebatt i den finnsdra

østerud, ø, selvbestemmelsesrett. opplag.1992. Nasjonenes
Universitetsforlaget.Oslo:

på argumentationslinjeperspektiv denna Mayer,10. För t.ex.ett se
London: Sage,Redefining Politics.L.C., 1989. Comparative

ff.101s.

Kondominial-undJestaedt, M., 1993. Demokratieprinzip11. Se t.ex.
särsk. 36 ff, 285Berlin: Duncker Humblot,verwaltung. s.

ff.och 597
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Jfr. 1993.12. Lysén, G., EG och dess institutioner: statsrättsligtett
Tredje upplagan.perspektiv. Uppsala: Iustus förlag. Genom sitt

val jämförelse vill Göran framhävaLysén skillnader och lik-av
förhållandeheter till vadi gäller för generellt. Statsrät-statersom
förvisso perspektiv, invänder jag. Men det inteär rättten ettger

perspektiv. Särskilt för jurist, uppgift det klargöraär atten vars
gällande jag det missvisande likna EG vidrätt, attanser vara en

Gemenskapen internationell organisation. Det bör enligtärstat. en
utgångspunktenmin mening den principiella för procedu-vara en

påriell saken. Jfr. Meehan, andE., 1993. Citizenship theävensyn
London, Sage. Författarinnan ställer sigEuropean Community.

uppgiften undersöka innebörden "medborgarskap" medatt ettav
innehåll på nivå.civilt, politiskt och socialt europeisk

in allge-"Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden13.
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

sind des Volkes, Aufträge und WeisungenSie Vertreter ganzen an
nicht gebunden und ihrem Gewissen unterworfen." Grund-nur

Artikel första stycket.38,gesetz,

Änderung"Eine dieses Grundgesetzes i vad förbundsländer-14. avser
ställning människovärdet, demokratin och välfärdsstatensamtnas

Artikel stycket.ist unzulässig". Grundgesetz, 79, tredje

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie achten und15. zuzu
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Deutscheschützen Das

Volk bekennt sich darum unverletzlichen und unveräuBerlichenzu
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt." Grundgesetz, Arti-
kel första och andra stycket.

demokratischer16. "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein und
sozialer Artikel första stycket.Bundesstaat". Grundgesetz, 20,

der Europäischen Union sowie für17. Für die Begründung
Änderungen vergleichbareihrer vertraglichen Grundlagen und
Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach

Änderungensolche odergeändert oder wird oder Ergän-ergänzt
79 Slutetennöglicht werden, gilt Artikel Abs. 2 und 3."zungen

Änderungförsta stycket i den Artikel 23 enligt Gesetznyaav zur
des Grundgesetzes 21. Dezember 1992.vom
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Maastricht18. "Der Vertrag insbesondere durch Erweiter-räumtvon -
der EG-Kompetenzen und die Einbeziehung der Währungs-ung

politik europäischen Organen weitere wesentliche Aufgaben und-
Befugnisse ein, die auf der Ebene der bisher nichtVerträge von
einer entsprechenden Stärkung und Erweiterung der demokratischen
Grundlagen werden. errichtetEr eine Stufe dergestützt neue euro-
päischen Einigung, die nach dem erklärten Willen der vertrags-
schlieBenden Parteien Demokratie und Efñzienz in der Arbeit der

stärkenOrgane weiter soll. Demokratie und Efñzienz sind hiernach
voneinander nicht auch der Stärkung des demo-trennen;zu von
kratischen Prinzips wird daB sie die Arbeit auf Gemein-erwartet,
schaftsebene allenin Organen verbessert." Bundesverfassungs-
gericht, Urteil des zweiten Senats Oktober 1993,12. 84vom s.
OtIyckt version.

Maastrichtfördraget,19. s.

"Ins0weit wahrt die Union die in den Mitgliedstaaten vorgefunden-20.
demokratischen Grundlagen und baut auf diesen auf". Bundes-en

verfassungsgericht, 85.s.

21. "Aus diesem Sinnzusammenhang kann sich eine weitere Entwick-
lung der Europäischen Union nicht lösen Entscheidend ist somit
sowohl vertraglicher wie verfassungsrechtlicher Sicht, daBaus aus
die demokratischen Grundlagen schritthaltendder Union mit der
Integration ausgebaut werden und auch im derFortgang Integration
in den Mitgliedstaaten eine lebendige Demokratie erhalten bleibt."

ibidem.Bundesverfassungsgericht,

22. Se Riklin, A., 1972. Die Europäische Gemeinschaft imt.ex.
der Staatenverbindungen. Verlag Stämpfli,System Bern: särsk.

ff, 76 ff, ff.27 328s.

23. "Denn den Zweckverband kennzeichnet, ist die Nicht-Totalitätwas
seines Wirkungskreises, die dosierte, der Kompetenzfüllevon
seiner Gründer auf bestimmte Sachaufgaben be-ausgegrenzte,

Aufgabenstellung,schränkte deren Wahrnehmung der Zweck-zu
verband weder Gebiets- noch Personalhoheit benötigt und bean-
sprucht. Als nimmtVerband der Zweckverband diese Aufgaben
seiner begrenzten Wirksamkeit gemeinschaftlich gemeinsam
wahr. Eben das auch die Gemeinschaften und ist geeignet,prägt
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ihre Erscheinung Staat, auch det Verbindung Staatenvom von zu
Staatlichkeit in Gestalt des Bundesstaates, nicht wenigerneuer

Staatenbund abzuheben Die Vergemeinschaftung ist dervom
Sache nach ein Aspekt des Wohlfartsstaates, wobei aufes
Wohlfahrt nicht auf Staatlichkeit ankommt." Ipsen, H.P., 1972.
Europäisches Gemeinschaftsrecht. Tübingen: Mohr, 197s.

24. EG:s enhetsakt. Utrikesdepartementet. Råöver-Rättsavdelningen.
sättning 1990-02-12, I preambeln till Maastrichtfördraget be-s.
kräftar medlemsländerna "den vikt de fäster vid principernasom om
frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och grund-

friheternaläggande vid Tvårättsstatsprincipen. stycken längresamt
fram medlemsländerna "önskar ytterligaresägs, stärka insti-att
tutionemas demokratiska karaktär effektivitetoch för demsättaatt
ståndi inom institutionell bättre fullgöra deatt en gemensam ram

uppgifterna har anförtrotts dem." Maastrichtfördraget. Stock-som
holm: Utrikesdepartementets handelsavdelning, 1992, s.

25. "Insgesamt gesehen erscheint die langjährige Sorge das demo-um
laatische Deñzit der EG insbesondere seit der direkten Wahl des
Europäischen Parlaments mit ihren weiteren Perspektiven nicht
mehr drängend. Zu engherzige Vergleiche zwischen den Mit-so
gliedstaaten und der Gemeinschaft vermieden werden. Diemüssen
besondere institutionelle Ordnung der EG ist Ausdruck einer spezi-
ñschen, vorläuñg noch begrenzten Aufgabenstellung. Berück-
sichtigt dies, kehren die politischen Leitprinzipien der Mit-man
gliedstaaten in hinreichendem, d.h. verfassungs- und gemein-
schaftsrechtlich unbedenklichem MaBe auf Gemeinschaftsebene
wieder." Oppermann, T., 1991. München:Europarecht. Beck,

93.s.

26. "SchlieBlich wurde das Demokratieprinzip in das Europäische
Gemeinschaftsrecht dadurch eingeführt, daB unmittelbarespätestens
Wahlen als wesentlicher Teil dieses Prinzips durchgeführt wurden.
Aus diesem Prinzip lassen sich durch Rechtsvergleichung Rechts-
folgen für die europäische ableiten,Ebene soweit diese Rechtsf-
olgen nicht ausdrückliche Regelungen der Verträgegegen vers-
toBen. S0 ist nicht möglich, dem europäischen Demo-etwaes aus
kratieprinzip eine umfassende Gesetzgebungsbefugnis des Euro-
päischen Parlaments auch für Bereiche abzuleiten, in denen die

desVerträge Gesetzgebungsbefugnis des Ministenrats ausdrücklich
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gilt auch für die umfassende Ennächtigungfestgelegt haben. Das
Lückenfüllung nach EWGV." Bleckmann, A., 1990.Art. 235zur

Auflage. Köln: Carl 58. Hänvis-Europarecht. Heymann, s.
meningen i det citerade omdömet den generelltningen i sista avser

i Romfördraget, föreskriver "0mutformade artikel 235 attsom en
från sig nödvändig föråtgärd gemenskapens sida skulle visa att

någotmarknadens förverkligainom den ram av ge-gemensamma
innehållermål, de nödvän-och detta fördrag intemenskapens om

pårådet enhälligt beslut förslagbefogenhetema, skalldiga genom
vidtaefter hört Europaparlamentet dekommissionen och haattav

Utrikesdeparte-Stockholm:åtgärder behövs." Romfördraget.som
handelsavdelning, 1992, 145.mentets s.

förhållandet monism och dualism Ipsen, K.,mellan27. Om t.ex.se
ff och därAuflage. München: Beck, 1071Völkerrecht.1990. s.

anförd litteratur.

Statsvetenskapligrättsläran",Kelsen, 1993. "Den28. H., rena
36, 221 ff.Tidskrift, vol. s.

Ibid., 223.29. s.

Ibid., 226.30. s.

als denwerden, daB über den StaatenmuB davon31. "Es ausgegangen
politischen Einheiten mit Gewalt-Volkswillen legitimertenvom

sind, einewie primäre Enstscheidungsträgermonopol, die nach vor
nebeneinader geordneten Rechts-teils übereinander, teilsReihe von

Völkerrecht bestehen, derenbis hin allgemeinenordnungen zum
unterschiedlich ist... Wahrs-Grad und Regelungsintensität jeweils

Europäischen Gemeinschaft incheinlich handelt sich bei deres
die derGestalt eine Organisationsform,ihrer jetzigen gegen-um

istgeschichtlichen Situation Westeuropaswärtigen angemessen
Linie Diener und nichtder die Mitgliedstaaten, die inund mit erster

undsein sollen, bis auf weiteres lebender VerträgeHerren müssen
EuropäischenEverling, "Sind die Mitgliedstaaten derkönnen." U.

Bernhardt,Gemeinschaft noch der " i R., Hrsg.,Herren Verträge
Springer Verlag,Rechtsordnung. Berlin:1983. Völkerrecht als s.

190
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32. Winckler, A., 1992. "Lempire revient", Commentaire, No. 57,
17 ff. Längs linje Minc, A., 1993., Leargumenterars. samma

âge. Paris: Gallimard.nouveau moyen

påminnelse den periodindelning, vägleder33. En statskun-om som
skapen, räcker för antyda problemet. Huvudrubrikerna i Sabine,att

1964.G.H., A of Political Theory. 3rd edition. London:History
iHarrap, och ordning "the theory of the city-state", "theär tur

theory of the universal community" och "the theory of the national
Jfr. Robert Dahlstate". hur i sin bok and Critics.Democracy its

New Conn.: Yale University Press, 1989, 311 ffHaven, s. av-
uppehåller fråganslutningsvis sig vid "democracy in tomor-om

rows world".

Lippold, 1988. "Geltung, Wirksamkeit und Verbindlichkeit34. R.,
Rechtsnonnen", Rechtstheorie, vol. 19, 463 ff.von s.

författningshistorisk forsk-denna argumentationslinje i svensk35. För
Lagerroth, 1936. "Revolution ellerning F., rätts-t.ex.se

utgångslägetkontinuitet Till belysning det juridiska för deav
författningsändringarna i Sveriges historia", Scandia,stora nyare

vol. 1 ff.s.

36. Grussmann, W-D., 1993. "Grundnorm und Supranationalität -
Rechtsstrukturelle Sichtweisen der europäischen Integration" i

al,Danwitz, T. Hrsg., 1993. Auf dem Wege eineretvon, zu
Staatlichkeit. Boorberg, ff.europäischen Stuttgart: 447s.

praktisk diskussion denna problematik37. För aktuell, t.ex.seen av
påJääskinen, 1993. "EG-rättens inverkan lagstiftningsmetodikN.,

och rättstillämpning i Norden", anförande vid 33. nordiske Jurist-
møde, 18.-20.København, August 1993.

38. För demokratibegreppet i denna mening Dahl, R.A.,t.ex.se
"Demokrati procedur" i Hansson, S.O. Hermansson,som
red., 1992. Idéer demokrati. Stockholm: Tidens förlag,om
33 ff. Jfr. Böckenförde, 1987. "Demokratie alsE-W.,ävens.

Verfassungsprinzip" i Isensee, Kirchhof, P., Hrsg., Handbuch
Banddes Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland,

Heidelberg: Müller Juristischer Verlag, ff.C.F 887s.
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39. EG:s enhetsakt. Utrikesdepartementet. Rättsavdelningen. Råöver-
sättning 1990-02-12, s.

40. Maastrichtfärdraget. Stockholm: Utrikesdepartementets handels-
avdelning, 1993, s.

"Uber41. Se Ress, G., 1989. die Notwendigkeit der parlamenta-t.ex.
rischen Legitimierung der Europäischen Gemeinschaften" i
Friedler, W. Ress, G., Hrsg. Verfassungsrecht und Völkerrecht.
Köln: Carl Heymann, 625 ff.s.

42. För denna argumentationslinje framför allt Wieland, B.,se a.a.,
163 ff.s.

på43. Vad jag syftar exempelvis Dahl,är R.A., 1989, 311 ff;a.a, s.
Stenelo, L-G., 1990. "Den internationaliserade demokratin" i
Hansson, G. Stenelo, L-G. red., Makt och internationali-

Stockholm: Carlssons, ff,sering. 273 Held, 1991.D., "Demo-s.
the Nation-State and the Global System" i Held, D. ed.,cracy,

Political Theory Today. Cambridge: Polity Press, 197 ff,s.
Baldwin, T., 1992. "The Territorial State" i H. Gross Harrison,

eds., 1992.R., Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press, 207s.
ff; MacCormick, N., 1993. "Beyond National Sovereignty", The
Modern Law vol. 93, 3 ff det kortfattadeReview, samts. men
instruktiva kapitlet med rubriken "Vilket folk " i Petersson, O.,
1993. Svensk politik. Stockholm: Publica, ff.20 För över-s.
siktliga redogörelser för olika i debatten Gidlund,ansatser t.ex.se
J., 1993. "Politikens fundament" och Gidlund mång-J., "Den,
stämmiga makten" i Gidlund, red., politiskaDen kon-nya

Identitet, och demokratisuveränitet den europeiskai inte-serten.
Malmö: Liber-Herrnods,grationen. 17 ff85 minasamts. resp.

båda framgång"Fortsatt för majoritetsprincipen" iuppsatser
Bernitz, U. mil., 1993. Vad betyder EG Stockholm: SNS förlag,
255 ff och "Konstituerandet det iEuropa" Sydow,s. av nya von
Wallin,B., G. Wittrock, B. red., 1993. Politikens väsen.

Stockholm: Tidens förlag, ff.57s.

44. Bland genomgångar, betonar den konstitutionella denänsom mera
politiska aspekten Ress, G., Huber, P.M.,t.ex. samtse a.a., a.a,,
Kirchhof, P., 1992. "Der deutsche Staat im ProzeB der euro-
päischen Integration" i Isensee, Kirchhof, P. Hrsg., Handbuch
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des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band Heidel-V11,
berg: Müller, 855 ff. denI engelska och franska debatten be-s.
handlas problemet med lättare hand. Men det har knappast givit fler
och framför allt inte bättre idéer till lösning, Major,t.ex.se
1993. "Raise there land beyond", The Economist,your eyes, a
September 25, 19 ff; Bocquet, 1993.D., "Le déficit démo-s.
cratique", Commentaire, 61, ffNo. 37 och Toulemon, R.,s.

Eridimbourg:1993. "Aprês éviter piêge de la dilution" Com-
No. 61, 33 ff.mentaire, s.

45. Niedermeyer, O., 1991. "Bevölkerungsorientierungen gegenüber
dem politischen derSystem Europäischen Gemeinschaft" i Wilden-

R., 321 ff.mann, a.a., s.

Huntington,46. S.P., 1993. "The Clash of Civilizations", Foreign
Affairs, vol. 72, Summer, ff.22s.

Enzensberger,47. H.M., 1993. Aussichten auf den Bürgerkrieg.
Frankfurt: Suhrkamp.

48. Arnold, H., 1993. Europa Ende München: Piper Verlag.am

Ibid., ff.49. 111s.

50. Resultatet föreligger i form två böcker, The Recon-storaav
of 1945-1951.struction Europe London: Methuen, 1984, samt

The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge,
Tillsammans1992. med sina medarbetare har han kom-senare

pletterat bådadessa arbeten hållnamed antal principielltett upp-
i volymen The Frontier of National Sovereignty. London:satser

Routledge, 1993.

51. Milward, A., The European Rescue of the 437.Nation-State, s.

genomgång52. För tänkbara angreppslinjer Førland, T.E.,en av se
1993. "EFS betydning for nasjonalstaten", Nytt Norsk Tidsskrift,
vol. 10, 184 ff.s.

European53. Milward, A., The ofRescue the Nation-State, 437.s.
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54. Bland i linje med Milward-tesen,statsvetare, t.ex.som resonerar se
Taylor, 1993. International Organization the Modern World.P., in

fast tydligareLondon: Pinter, 80 ff. Samma idé, meds. asso-
Österrike-Ungerntill konstruktionen det gamla formu-ciationer av

leras i den tyska diskussionen. Idén begreppet "Nati0na1i-är att
såvälfångar vad faktiskt vad dentätenstaat" gemenskapen är som

realistiskt kan och bör utvecklas hän Lepsius, R.M.,emot.sett
a.a.

Cappelletti, Seccombe, Weiler, eds., 1985-1988.55. M., M.
Berlin York: de Gruyter.through law. I-V. New AvIntegration

för forskningen gemenskapens konstitutionellabetydelsestor om
också båda "The Communitystruktur Weilersär uppsatser
Dual of Supranationalism" i Yearbook ofSystem: The Character

Transfor-v01. 1981, 268-306 och "TheEuropean Law, ss.
vol. 2403-2483.mation of Europe", Yale Journal, 100,Law ss.
utvecklar Weiler framförVad jag i kallar Weiler-paradoxentexten

delvis överlappande "Parlement européen,allt i sina uppsatser
démocratie légitimité" i Louis, Jintegration européene, .V.et

dansWaelbroeck, D. eds., 1988. Le Parlement Européen
Editions de lUniversité deinstitutionelle. Bruxelles:l evolution

europäischeff, "Europäisches Parlament,Bruxelles, 325s.
i Schmuck,Integation, Demokratie und Legitimität" O.

Wessels, 1989. Europäische Parlament dyna-W., Hrsg., Das im
Union Verlag, ff,mischen Integrationsprozeji 73Bonn: Europa s.

of Legitimacy in 1992 Europe", Aussenwirtschaft,"Problems Post
vol. 46, 1991, ff "Parliamentary Democracy in411 samts.

Greenberg,1992: Tentative Questions and Answers" i D.Europe
Yorkal, ed., 1993. Constitutionalism and NewDemocracy.et

ff.Oxford: Oxford University Press, 249s.

56. Jfr. notovan

Weiler, "Parliamentary in 1992", 260.57. J Democracy Europe s..,

58. Elster, 1992. "Konstitutionalism och demokrati" i Hansson,J.,
Stockholm: TidensS.O. Hermansson, J Idéer demokrati.om.,

förlag, 225 ff.s.



173demokratiska legitimitetEGss1994: 12SOU

Å., 1986. "Rätts-Frändberg,begreppsbestämning59. För t.ex.seen
1986.Odelstad, J.,i Needham, P.organisation"statens

ff.Uppsala, 21Changing Positions. s.

Union als"Supranationale1993.Bogdandy, A.,60. Se neuert.ex. von
220vol. 16,Herrschaftstypus", Integration, s.

internationellapå den"realistisk"innebörden61. Om synav en
Understanding1993.Joseph, S.,Nye,politiken t.ex.se

York: Harper.Conflicts. NewInternational

Lewin,perspektivdettatecknararbeten t.ex.Bland62. sesomnyare
Stockholm:organiseradede intressena.Samhället och1992.L.,

Stock-korporativaRothstein, 1992. DenB.,Norstedts; staten.
1993. Politik in-J.,Hermansson,Norstedts,holm: samt som

Norstedts.Stockholm:tressekamp.

"särintresse"vilja närskulle jagsigoch för gärna ett63. I veta,
förstår heltJag"nationellt" intresse.eller"allmänt"övergår i ett

från detdetekonomikommissionen avgränsa:hurenkelt inte, ena
Huruvida dessasammanhang.dettamindre ibetyderdetandra. Men

låter operatio-siggodtagbartvetenskapligt sättpå någotbegrepp
knappastdetMen ärsig högintressant.och förinaliseras, är av-

villjag här göra.dengörande för poäng, som

social-ochfråga lönebildningensynpunkt imotsvarande64. För om
imodellen"död Leve"ModellenRothstein, B., ärpolitiken se -

utgivning.underpolitiklöner ochArbete,Holmlund, red.,

1993:16, 149.politik. SOUochekonomivillkor för65. Nya s.

16766. Ibid., s.

enkeltförespråkarekonomikommissionen är,Vad152.Ibid.,67. s.
Kärnpunktendemokrati. gör"liberal" äruttryckt, att enmanen

utmejsling"samhälle". Förochmellan "stat"åtskillnadstrikt en
Liberalism.End of1969. TheLowi, T.J.,tankedenna t.ex.seav
skadligt försåsomkommissionenDetYork: Norton.New av

med"korporativ" elleralternativetbetraktade ettärSverige en -
"realistisk" demo-kärnpunktenträffarbättreuttryck en mersom -

riksdagen,fackföreningsrörelsen,näringslivet,privatakratisyn. Det
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förvaltningen och kommunerna har alla stark ställning i deten
svenska samhället. Konsten verka för allmänintresset blir dåatt att
idka slags byteshandel med särintressena.ett De deltar i densenare
praktiska maktutövningen i utbyte de sin del imot att tar ansvaret
och bidrar till legitimiteten.

68. Schmitter, P.C., 392 ff jfr. 3.nota.a., s. ovan



Demokratisk förankring5

JerneckMagnus

Inledning5.1

Statsvetenskapliga forskningen har i allt väsentligt behandlatDen
demokrati nationellt fenomen. Demokratiteorins underliggandeettsom
premiss har varit de demokratiska utveckling och problem iatt systemens
princip skall resultat inrikespolitiska strukturer och förän-ettses som av

kraftenfunktiondringsprocesser och inte utomnationellasom en av
snabbt tilltagande globaliseringenDen och intemationaliseringen av

världssamfundet emellertid finns anledning ifrågasättadetgör att att
sådanför demokratiteoretisk uppfattning.grunderna Det tycks klart atten

politikområdenökat omvärldsberoende inom rad inte bara tilllettett en en
kraftig internationella påexpansion och transnationella kontakter allaav

också gradvis förändrat nationellaplan, har den beslutsmaktensutan ar-
betsvillkor; denna dels resultat medvetet överförandeär ett ettprocess av

suveränitet till politiska institutioner, dels resultatettav gemensamma av
påicke-statliga aktörers agerande, det området.ekonomiskat.ex.

framstårHärigenom den klassiska suveränitetsdoktrinens bodelning mel-
otidsenlig.3inhemska internationellalan och politiska sfärer alltmersom

beroendeförhållandenömsesidiga mellan i ekono-Framväxten staterav
miska och andra hänseenden skapar för den politiska besluts-nya arenor

måsteden centrala, den regionala och den lokala, viutöverprocessen;
internationella/lhänsyn till den kan till karak-även Denna i sin sinta tur

övervägande mellanstatlig, överstatlig eller transnationell, ellertär vara en
blandning dessa.av

moderna mångtdemokratins problem och mycket denDen i interna-är
tionaliserade demokratins problem. tordeDet klart intemationali-attvara
seringsprocesser inte endast har klara konsekvenser för lands välfärds-ett

också påverkarpolitik, grunden maktförhållanden,i de internautan som
styrelseskick.5förgrunden demokratinutgörexterna, som som

Utvecklingen ökat omvärldsberoende tycks de klassiskamot ett accentuera
demokratifrågoma, beträffande förhållandetgraden offentlighet ocht.ex. av

byråkratimellan politik och Samtidigt lägger intemationaliseringen en
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innebörd i begrepp medborgarkompetens och politiskt delta-ny som
gande,7 ansvarsutkrävande, parlamentarisk kontrollmakt och partipolitisk
intressebevakning.
Mot denna bakgrund det uppenbart den klassiska fråganattsynes om

möjligheterna åstadkomma tillfresställande demokratiskatt förankringen
får karaktär den uteslutandeän betraktas utifrånsammansatten mer om ett
nationellt demokratiperspektiv; detta kommer också detatt vara genom-
gående i den följande framställningen. Med demokratisk förankringtemat

arenorsmöjligheten på olika politiska erhålla politisktattavses - -
stöd, dvs. legitimitet, för den förda politiken. I princip kan denna
förankring ske antingen före, under eller efter specifik berednings- ochen
beslutsprocess. Valet tidpunkt för denna förankring beroende vil-ärav av
ken normativ demokratimodell, utgångspunkt.till Medan den del-tassom
tagardemokratiska modellen förespråkar tidig och fortlöpandeen
förankring, blir efterhandslegitimeringen den metod gäller för ettsom
elitdemokratiskt månI den det svenskasynsätt. utgörsystemetsom en
blandfonn tvådessa modeller i form växelverkan mellan elit ochav av en

s.k. interaktiv demokrati blir valet tidpunkt svårbe-massa av mer- -
dömt. sådanDet centrala i modell dock, förutom offentligadetär poli-en
tiska samtalet, den politiska beslutsprocessen blir starkt konsensusori-att
enterad, dvs. den baseras på hög grad samstärnrnighet ochatt respektav

åsiktsriktningarför olika
Den demokratiska förankringsprocessen kommer analyseras utifrånatt
olika aspekter på problemkomplexet demokrati-intemationalisering.tre

Den första gäller den intemationaliserade demokratins specifika inomna-
tionella problem i samband med ökat omvärldsberoende. Den andraett
aspekten gäller de kontrastrategier, riksdagen, partierna och intresse-som
organisationerna vidtar i syfte upphäva eller begränsa intemationalise-att
ringens negativa konsekvenser för demokratin och självständighet.statens
Den handlartredje de möjliga problem för förankringsprocessen,om som
dessa försvarsstrategier på längre sikt kan upphov till.ge
Medan det första huvudavsnitten i princip utgångspunktsin itar staten

det huvudsakliga politiska studieobjektet, förskjuts i de tvåsom senare
avsnitten perspektivet bredare aktörsbegrepp. Utgångspunktenmot ett är
här statscentrerad världsbild blir otillräcklig förståföratt de demo-atten
kratiska förankringsproblem, den intemationaliserade demokratin ställs in-
för. Skalförskjutningen från nationella till internationella och transnatio-
nella beslutsmiljöer innebär inte endast ansvarsområde bortomatt statens
det territoriet också andra nationelltväxer, definierade aktörerutan attegna

revir.utökar sitt politiska betydligtI högre grad tidigare måsteän t.ex.
partier och organisationer verka utanför det landets förgränser attegna
kunna fullfölja sina demokratiska och samhälleliga funktioner, dåoch

beslutsfora.helst i närheten internationellaav
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flertalet de-förräckviddgenerellthardiskuteras,härfrågor,De ensom
småstatsdemolcra-försärskild relevansdockharVissamokratiska system.

i in-utgångspunktsinanalysen attföljandesvenska. Den tardentier som
oå-irreversibel, dvsdel i det närmasteSverigesför ärternationaliseringen

isolatio-avancerad formtillsyftarpolitikochterkallelig avatt ensomen
detställerinternationaliseringenGrundhypotesen ärutesluten. attnism är

utmaningarsvårhanteradeochradinförpolitiskasvenska systemet nyaen
anslu-går med i EG/EU,Sverigegiltighet,dessa oavsettoch ägeratt om

dvsalternativ,dessastår utanför bäggeheltEES-avtal ellertillsig ettter
fallvissamed EG. Ifrihandelsavtaletingångnafrån 1972kvarstår deti

EG/EU-med-vadundersökaanledning ettnärmarefinnasdockdet attkan
förankringsproces-demokratiskadenbetyda förkanspecifiktlemskap mer

alternativen.två övrigatill deförhållandeisen

demokratinationellochInternationalisering5.2

problembilden-

sinproblemdemokratins ut-internationaliserade tardenAnalysen av
förbasSomutrikespolitik.demokrati re-gångspunkt i begreppsparet

nationellalandslitetfråganinledningsvis ettdiskuteras omsonemanget
ömsesidiga be-tillståndiomgivningentillförhållande ettautonomi i av

interdependens.komplexs.k.roendeförhållanden,

samarbeteinternationelltochInternationalisering

makt-svenskadentilldelrapportemaenligtInternationalisering är en av
sigmanifesterarsamlingsbeteckning för "...utredningen processer somen
ochtransaktionkommunikation,nätverkslagsolikaframväxti avaven

statsgränsemaorganisation över
poli-mellaneroderatill gränsernabidraromvärldsberoendenVäxande att

politik.internationellochnationellockså mellanekonomiochtik men
ochutrikespolitiken yt-inrikespolitiseringdelsdet sigHär rör avom en

internationaliseringdelssubstans,politikensinternationelladen enterst
politiken.inhemskadenav

inri-varandrasbinderinnebördendet är att staternagällerdetNär senare
utfal-varvidbeslut,handlingsutrymmekespolitiska gemensammagenom

internationellafunktionblirbeslutsprocessernanationellai de avlen en
in-påtryckningar. nödgasStaterna accepteraelleröverenskommelser
väl-i dedelaktigabliförautonominpolitiska attnationelladenigrepp

pålösningarstånd kollektivafå tillellervarutlödena ge-ståndsskapande
formimellanproblem. samarbetelångtgående staterEtt avmensamma
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medveten delegering rättighetersuveränaen ocksåär villkor förav ett
politiskt kunna de privataatt ekonomiskastyra aktörerna, det.ex. transna-

tionella bolagen, spelrum tillsammans med andra transnationellavars
ökat i och med globaliseringen ekonomin.grupper av

För den demokratiska, handelsberoende småstaten gäller det i möjli-att
mån bevara sin autonomigaste s.k. defensiv makt samtidigt som man

skaffar sig möjligheter påverka denatt omgivningen i önskvärdexterna
riktning makt.13s.k. offensiv Att finna balanspunkt emellertidären
svårt. Samtidigt medverkan i multilaterala beslutsprocessersom kanen
bana för intensifieradväg omvärldspenetration, på sikt kanen som ge
upphov till icke avsedda nationella försvagningsprocesser och ökatett
omvärldsberoende, kan politisk avskärrnning leda till kortsiktiga vin-en

beträffande förmåganster motstå omvärldstryck,att på längreett siktmen
försvagaäven det inflytandet.externa

Olika former för ekonomisk och politisk isolering emellertidär också i
princip helt uteslutna defensiva skäl. Förutom nationell inkaps-av att en
ling kan leda till inhemska socialastora och politiska kostnader, riskerar

sådan påstrategi längre sikt underminera landetsen motståndskraftatt
påtryckningargentemot och internationellayttre utvecklingstendenser,

resursbas.försvaga desst.ex. att Vidare kan hävda,genom vakt-attman
slåendet kring internationella och konventioner inte bara innebärnormer

begränsning den handlingsfriheten, ocksåen förav sätteregna utan ramar
andra beteende. sådanEn kollektivstaters restriktion autonomistatersav
kan därför öka den enskilde handlingsfrihet i så måttostatens att man
slipper skydda sig agerande.andramot staters
Den framkomliga maktstrategin förefaller således omfattande inter-vara

nationellt samarbete framför avskildhet, dettaäven bitvis kan leda tillom
suveränitetsförluster och ensidiga eftergifter. Endast omfattande medverkan
i internationella förhandlingar, överenskommelser och institutioner tycks
kunna åstadkomma den offensiva makt, blir nödvändig förytterstsom ett
lands autonomi i tillstånd interdependens. sådantEtt harsynsättav up-
penbarligen varit starkt vägledande för omprövningen den svenska EG-av
politiken under 1990-talet.1980-och
Inledningsvis konstaterades den alltmer otidsenliga gränslinjenatt mel-

lan nationella och internationella politiska sfärer inte endast får konse-
kvenser för den nationella handlingsfriheten, också via inrikespo-utan en
litisering länders utrikespolitik förändrar denav karaktärenämnesmässiga
på den internationella politiken. Denna innebär i korthet län-attprocess
dernas inhemska välfärdsproblem blir internationell angelägenhet.en
Detta särskiltär tydligt i EG-sanunanhang, där lejonparten ärendenaav
knappast kan tillhörasägas utrikespolitikens klassiska domäner. Konkret
innebär det den internationella dagordningen,att förutom traditionella sä-
kerhetsproblem också frågor s.k. "lowupptas politics"-karaktär,av av ex-
empelvis handel, miljö, jordbruk, osv.transporter, valuta
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frågor ochhel seriesfärenutrikespolitiskatillförs denskäletdetAv en
nationellaexklusivtmindrevarit ellertidigareproblemkomplex, mersom

inhemska beslutsprocesserförinomde hanteratsbetydelseni att ramen
sakfrå-antaletdel harsvenskomvärlden. Förtillreferenserpåtagligautan
riks-kraftigt ikopplingar ökatinternationellagradvarierandemed avgor

början. uppvi-västländerandraUtvecklingen i1970-taletssedandagen
frågandärförtendenser. innebärIntemationaliseringen attliknandesar

får dimension.utrikespolitikdemokrati ochmellanförhållandet en nyom

internationaliseringutrikespolitik ochDemokrati,

analys.statsvetenskapligiklassisktutrikespolitikdemokrati ärTemat - säkerhetspolitik. in-Detmedlikställtsutrikespolitiktradition harAv
avsaknadbetydelsen övema-anarki ikaraktärternationella avsystemets av

miljö prägladpolitiskskaparmyndigheterochinstitutionertionella aven
för sinansvarigdär varje ärinstabilitet,och ensamtosäkerhet ytterststat

förverkliga ide-möjligheternamiljö betraktasöverlevnad. I denna attegen
varje fram-minimala;utrikespolitikförddemokratisktalen somom en

hän-sekretessförutsätter strängmellanförhandlinggångsrik stater aven
intresset.nationellatill detsyn

sigproblematik närdenna stortemellertid här hur ettFrågan yttrarär
beroendeförhållan-ilänkas tätavälfárdsstaterdemokratiskaantal samman

traditionelltochanarkispänningar,militärapräglasmindreden, avsom
och in-diplomatimultilateralomfattandeochmaktbalanstänkande mer av

säkerhetspro-klassiskafrågor dekring andrasamarbete änternationellt
blemen.

tyskedenuppmärksammatsbl.a. statsvetarenProblematiken har av
optimis-utvecklingsscenarier,två möjligaangivit ettKarl Kaiser, som

utrikespolitiken "de-pessimistiskt. innebärförstaDetoch atttiskt ett
föremål in-förblirdagordningenutrikespolitiskadenmokratiseras" när en

egenskapernademokratiska öppen-deArgumentetrikespolitisering. är att
inri-denkännetecknaprincipvilka ioch debatt,genomlysninghet, anses

handläggningensig"smittar" ut-kespolitiska beslutsprocessen, avav
rikespolitiken.

de sekre-dvsutgångspunkten,har den attscenariotandraDet motsatta
traditionella säkerhets-med denförknippasskyddsaspekter,ochtess- som

demokratisktde tidigareomfattakommerutrikespolitiken,och även att
utri-hemligain i dendefrågorna. Teseninhemska ärhanterade att sugs

suveränitetsskydd och interna-nationella intressen,därkespolitiska sfär,
påföljdenmed väx-karaktärsdrag,dominerande ettattprestigetionell är

föl-Omkontroll.demokratiskutanförsakområden hamnarantalande man
i detbasala elementmedinterdependensensamexisterartolkning,dennajer

anarkitänkandet3°s.k.
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Enligt Kaiser dettaär det sannolika de tvåmest scenarierna.av
Forskningen de decenniernas svenskasenaste erfarenheternaom tycks

stödja förkasta antagande;3dettaän det innebärsnarare nationellaatt
självständighetssträvanden intemationaliseringen hotar hamna igenom att
konflikt med grundläggande demokratiska kvaliteter. Argumentet bl.a.är

den internationella förhandlingsmaktenatt sällan symmetriskt,ytterst är
eller jämbördigt, fördelad mellan stormakter och småstater. För deatt
mindre skall kunna bevara någotstaterna sin handlingsfrihet inomav ra-

för kollektiva uppgörelser och samtidigt uppnå handlingskapaci-men en
kan leda till internationellttet, inflytande, krävsett i allmänhetsom en

nationell kraftsamling och nedtoning interna konflikter. Ett enhet-en av
ligt, konsoliderat handlande i överstatliga beslutsprocesser kan i viss mån
kompensera den lilla svaghet.utrikespolitiskastatens Nedan följer en
speciñcering de nationella demokratihot bl.a. kan bli följdenav som av

vaktslående kring denett autonomin.egna

Politisk tystnad och politisk tid

I varje demokratiskt finns såväl inslag debatt ochsystem konfliktav som
förhandling och kompromiss. I demokratin de lika nödvändiga;är debatten
klargör meningsmotsättningarna för medborgarna och leder fram till nytt
beslutsunderlag, medan förhandlingen nödvändig för åstadkommaär att
den bredd i det politiska stödet, krävs för varaktiga lösningar. Detsom ena
förutsätter emellertid öppenhet, medan det andra i varierande grad kräver
slutenhet. I realiteten kan därför hävda de moderna välfärdsdemo-attman
kratierna kännetecknas spänning mellan offentlig opinionsbild-av en en
ningskultur och sekretessomgärdadförhandlingskultur.en mer
De nationella politiska har blivit underöppnare det år-arenorna senaste

tiondet, vilket bl.a. sig i offentliga utskottsförhör.yttrat Vidare har det
politiska och infonnationsflödettempot stegrats i beslutsprocessen ökat
kraftigt. Samtidigt offentlighetsnivån har höjts, inverkarsom tempo-
höjningar och informationsöverskott negativt på debattens möjligheter.
Snabbheten i beslutsprocessen mindre tid för grundliga övervägandenger
och omfattande genomlysning de gällande problemen, samtidigtav som
sakfrågornas mångfald kräver allt prioriteringarsträngare vad skallav som
debatteras; informationsöverskottet i kombination med den tilltagande
komplexiteten i samhällsutvecklingen den politiskagör diskussionenatt
endast kan koncentreras till vissa problem, medan måsteandra lämnas
utanför det offentliga samtalet.politiska
Strävan efter kollektiva lösningar utanför nationalstatens hägn innebär
vidgat hänsynstagande tillett Övriga aktörers önskemål och strategier; där-

för måste beslutsunderlaget breddas, såväl kvantitativt kvalitativt.som
Öppningen de inhemska politiska måste relateras till kravetav arenorna
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kon-debattensdå deninternationella, öppnapå deagerandeeffektivtpå ett
läggskompromisserdärskeden,känsligadesvårstyrda. Iofta ärsekvenser

offent-högbegränsad. Enstarktinsynenblir denkompromisser, yttretill
internatio-denriskerar äventyradentillåtas attlighetsnivå intekan om

idebattoffentligkanmotsvarandePå sättförhandlingspositionen. ennella
för-förhandlandedentolereras statensvårligen närfrågaUtrikespolitisken

åstadkommasyftei ettandramed att gemen-koalitionerbilda statersöker
förhandlingsprocess.internationelluppträdande isamt en

ochkonflikt samstäm-gradenfråganocksåaktualiserasDärmed avom
frågakan härManmeningsutbytet.offentligai detkonsensusmighet
poli-detavideologiseringtillbidrarinternationaliseringen avsig enom
tidi-medkraftigarealltutvidgassfärenutrikespolitiskadenlivettiska när

frågor.nationellagare
utpräglad kon-varittraditionharkulturenpolitiskasvenska enDen av

inrikespolitikentraditionella ut-sensuskulturåö såväl dengäller somdetta
intolerantvaritgrad mothögreidenlåtrikespolitiken, att senarevara

decen-depolitiksvenskkonflikter. i senasteSamtidigt har manöppna
avvikelseochpartipolitiseringpåexempeltydligakunnatnierna ense
interna-harfrågorikonsensusprincipen, ävenetablerade ensomfrån den
på detfrågor,utrikespolitiskadimension. t.ex.Trots tyngretionell att
förhål-uppvisarfortfarandeområdet,säkerhetspolitiska enochförsvars-

ifrågasattsneutralitetsdoktrinen öppetkonfliktnivå, harlåglandevis t.ex.
sönderfall isäkerhetsordningensbipoläradenefterradikaltomtolkatseller

tidigtRedansträvanden.säkerhetspolitiskautvidgadeEG:sochEuropa
allaaffärer,utrikespolitiskaserieSverige somhade1980-taletunder en

politiken.konfliktnivå iökadtillbidrog en
konfliktnivån iemellertid attgrundantagande re-rimligt varaEtt synes
nationella intres-inbegriperintesakfrågor, tungadeiblir högregel som

bistånd,4°exploaterbara,ideologiskt t.ex.samtidigt är somsommensen,
allaDe ärrättighetermänskliganedrustningsfrågor, ex-också osv.men

frågorf fenomendvs"internationalistiska"kallarGoldmannpå detempel
direktsällan ärladdning,symboliskeller avhumanitär sommed menstor

konfliktni-tycksöverlevnad. Omväntvälfärdsstatensförbetydelsecentral
står på spel,nationella intressenområden, därpålåg derelativtvån förbli

utrikeshandelsfrågor.exempelvis
starktfortfarande ärkonsensuskravetpåsåledes repre-tyderMycket att

vitala, ävenuppfattasområden,politiska omdeinom somsomsenterat
utri-denågrapolitiseringochdebattÖkadupplevt avSverige avent.ex.

konfliktbete-påpekasocksåskall att yttreDetfundamenten.kespolitiska
beslutkritiksamstämmighet; öppen maninrevissutesluter avende inte

el-väljarnainförfrågapolitiserasättkan attett enfattat gemensamt vara
beslutspro-idominansrelationerförhärskandemedmissnöjemarkeraler

varförfrispråkigheten,förtydliga gränserdockStatsintresset sättercessen.
nationellochinternationaliseringantagandetförfogfinns attsannoliktdet
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avideologisering följs på centrala och vitala politikområden. Detta
tycks ytterligare förett intemationaliseringenvara argument att snarare
skärper försvagarän motsättningen mellan opinionsbildningskulturen
och förhandlingskultur.en
Samtidigt beslutstempot på densom nationella nivån har Ökat gene-

rellt, inverkar internationella tempovariatiøner tidigareän på hastig-mer
heten i den nationella beslutsprocessen. Det internationella beslutstempot
kan ibland så högt, debatt inte haratt möjlighetvara utvecklasen att in-

nödvändigt beslutett ökad internationellnan anpassningom tas.
Ett belysande exempel är omprövningen den svenska EG-politikenav

under det 1980-talet och det 1990-talet.tidigasena Den debatt, som
skulle förberett den inhemska opinionen på den svenska kursändringen,
hann knappt utvecklas allvar förrän Sverige under betydande parlamen-
tarisk enighet lämnat in sin medlemsansökan Även1991.sommaren om
inrikespolitiska hänsyn, ekonomisktt.ex. slag, varit betydelsefullaav ta-
lar Sveriges påtagliga omvärldsberoende för beslutet tagitsatt under stor
hänsyn till faktorerfexterna Det traditionella och tidskrävande sven-- -ska förfaringssättet förberedaatt politiska beslutstora partirådslag,genom
utredningar ställdes i EG-frågan delvis i skymundanm m det interna-när
tionella beslutstempot tvingade fram snabba avgöranden.

Tempovariationema i den internationella utvecklingen inteär alltid
snabbare denän nationella beslutsprocessen; ibland förhållandetär det
omvända, med kännbara konsekvenser för hanteringen politiskt käns-av
liga sakfrågor. När den internationella förhandlingsprocessen långsamär
och utdragen, uteblir ofta den debatteninhemska hänsyn till det kom-av

kompromissförfarandeplicerade utmärker internationellasom överens-
kommelser. Att anpassningen till hastigheten i internationella beslutspro-

försvagar den interna, nationellacesser debatten dock inteär liktydigt med
den uteblir helt.att I vissa lägen kan det förhandlingstaktiska skälav vara

lämpligt med opinionsyttringaröppna för på det markeraatt sättet styrkan
i den intagna positionen. För skapa legitimitetatt de uppnådda förhand-
lingsresultaten föregås inte sällan det avgörande godkännandet de-av en
batt, möjligheter påverka beslutetsatt inriktningvars dock de facto be-är
gränsade, särskilt det sigrör mycket kompliceradeom avtal.om
Den interna beslutsprocessen inte baraär viktig i slutligt, bekräf-ett

tande skede den internationella förhandlingen. Införav inträdet i inter-en
nationell förhandling söker den ansvariga ledningen i regel brett poli-ett
tiskt stöd. Att detta inte alltid sker offentligt beror på internade för-att
handlingarna, där det internationella förhandlingsmandatet utmejslas, i
allmänhet förutsätter mycket låg offentlighetsnivå för blien effektiva.att
Samtidigt detär väsentligt förhandlingspositionatt statens diskute-öppet

i tidigt skede, dels förett inventeraras antaletatt handlingsalternativ, dels
för förhindraatt uppdämd opinionatt framtränger ien och betyd-senare
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förhindrar uppgö-elleroch skadarförhandlingsskedenkänsliga enligt mer
relse.

intematio-idebattennationellahävda denkan att enSammantaget man
förbe-tidiga,slå iigenommöjligheterfråga hakan störst attprägladnellt

huvuddelenUnderkonñrmerande skeden.avslutande,iochskedenredande
på poli-kravetdocktenderarförhandlingsprocesseninternationelladenav

samtalet.offentligadetpräglatystnadtisk att
välfárdsdemolcra-handelsberoendesmåuppstår dilemma;Härigenom ett

avvägningkompliceradmedkonfronterade ytterstSverige ärtier ensom
poli-å andra sidanochhandlingsfrihetochstyrkasidanåmellan yttreena

genomlysningochöppenhet öppenhetBehovetochmångfaldtisk av
införberedskapenpolitiskaförstärka denförfrågor,angelägna attt.ex.av
hand-politiskadeklargöraförellerförändringarsnabba attochdrastiska
åtföl-utåt medpå enighetkravetställsväljarnaförlingsaltemativen mot

såledesautonomin utgörhärProblemetdebattbegränsningar. är attjande
inhemskfungerandehotförvillkornödvändigt motettsåväl ensomett

demolqati.

opinionsstödochAutonomikrav

påmotiverade kravenautonominmed deproblemgrundläggandeEtt av
i realitetenkonflikter,offentlighetsnivå deärlågoch att somkonsensus

fördastyrka. Denoffentligslå fulltillåts iintepartiema,mellan utfinns
oklar-skapadärigenomriskerarochoch attotydligoftablirdebatten vag
baraemellertid intedebatt ärEnfärdriktningen.politiskadenhet svagom

hand-därmedochpartiproñleringensådemokratiproblem i motto attett
riskerardiffus. Denblirfrågornaintemationaliseradei delingsaltemativen

demokratierintemationaliserade ut-mångaiockså befästalängdeni att en
intematio-ochsvåra sammansattakunskapochpå insiktbredd brist om

problem.nella
miljö-ochglobala freds-sig i t.ex.Trots storaatt engagerargrupper

vidviktbegränsadfästaväljarengenomsnittligedenförefallerproblem,
utrikespolitiksymptomatisktallmänhet. Det attfrågor i ärinternationella

demokratier. tillOrsakernaflestai devalrörelseämnenblirsällanendast
fastlagda;klartfrågor inteinternationella ärförointresse enrelativadetta

införresignationkännerimedborgarnakanförklaring enatt gemenvara
förändringar överna-politiska ettgentemotåstadkommamöjligheterna att

anonymitet.ochsekretesspräglatbeslutssystem,tionellt av
intematio-förklaring ärtroligmindre attoch knappastEn annan -- från vardagensfrikoppladeheltochavlägsnafrågordefinieradenellt synes

arbetsmarknad,exempelvisplånboksfrågor,s.k.problem, upptas avsom
sådanabetraktastraditionsjukvård Avregionalpolitik,skatter,hyror, osv.

verklighetenangelägenheter, ävennationellatypiskt seromämnen som
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helt annorlunda i dag inom praktisktut samtliga samhällssektorer.taget
Att föreställningar detta slag lever vidare dramatiskav trots ökningen av
länders omvärldsberoende kan sig förvånande;te trögheten i etablerade
tankemönster är emellertid ofta betydande. Suveränitetssprincipens starka
förankring i det allmänna politiska medvetandet har säkerligen varit en
viktig faktor i detta sammanhang, vilket bl.a. resulterat i politikeratt
ogärna velatöppet erkänna åtskilliga problematt internationellaär till sin
karaktär och deras politiska handlingsutrymmeatt i realiteten därför be-är
gränsat.
Svårighetema ändra sådana invandaatt tolkningar verkligheten kanav

inte underskattas; samtidigt kan sådan eftersläpning inom den bredaen
opinionen skapa besvärande politiskaytterst situationer, särskilt i tider av
snabba förändringar. När den den politiska eliten förda politiken iav cen-
trala utrikespolitiska frågor baseras på i grunden tolkningen annan av
verkligheten, denän förhärskandeär i befolkningslager,som riskerarstora
det breda opinionsstöd, basen förärytterst legitim demokratisksom en
maktutövning och ofta är grundvillkor förett framgångsriktsom häv-ett
dande nationella ståndpunkter i internationella beslutsprocesser,av för-att

eller helt utebli. Svårigheterna inomsvagas vissa EG-länder folkligtatt
förankra tankarna förstärkt och avancerad integrationom inomen mer ra-

för ekonomisk och politisk union eftermen Maastrichtavtaleten kan ses
detta.uttryck förett Hur sådansom opinionseftersläpning skallen

kunna hävas eller korrigeras samtidigt den internationellt orienteradesom
debatten blir förstasnöpt är problemett för den intemationalise-rangens

demokratinsrade

Tjänstemannanrakt och internationell förvaltningspolitik

Slutligen har internationaliseringen nationalstaterna stärkt den s.k. by-av
råkratimakten. Den internationella verksamheten har ofta beskrivits som
de nationella och internationella tjänstemännens privata territorium.
Deras roll ökar i takt med behovet internationellaatt förhandlingar ochav
överenskommelser Detväxer. omvittnatär de såväl initiativatt tilltar

bereder och verkställer politiska beslut påsom både den nationella och in-
ternationella samtidigt de i kraft sin internationellaarenan, som när-av

och erfarenhet får nyckelroller i devaro nationella förhandlingsdelegatio-
nerna.55 De fungerar i realiteten ofta "gate keepers" bakåtsom gentemot
politiker detnär gäller spridning internationellt relevant infonnation.av
Det befogatär säga högtatt tjänstemänatt med internationellauppsatta
uppdrag bedriver s.k. förvaltningspolitik påäven internationelltett
plan.57
De tidsmässiga och rumsliga dimensionerna här viktiga.är Medan poli-

tikers verksarnhetsperioder inte sällan begränsade,är verkar tjänstemän
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deharfrån politikernaskillnadtillperioder;sammanhängandelängreunder
be-internationellai devistasmöjlighet permanentallmänheti att mer
påDen ärenskildabeslutsprocessensfölja steg.ochslutsmiljöerna som

också lättfår övertag.problemenin i ettsigtidoch har sättaplats att
politiker iförsätterinternationaliseringensärskilt tydligt närblirDetta

beslutsunderla-svåröverskådligadetellerhögadettidsnöd tempotp.g.a.
kom-ochkoalitionsbildningenviktiga fördärförblirtjänstemännenget;

administra-förliksomförhandlingarna,internationelladepromissarbetet i
innebärhemmaplan. Dettaanpassningeninternationelladentionen av

självständiga; denochoberoendealltblirtjänstemän mo-ledande meratt
den framväx-oftaspecialiserad,alltblivitpolitiken,derna germersom

"tolkningsföreträde."53 Dettainternationellttjänstemannaelitenande ett
fårinteproblempolitics"-frågor, dvs"lows.k.tydligt isärskilt somblir

säkerhetsintressena.nationelladeförkonsekvenseravgörande
verkande de-två parallellttillupphovgivitharInternationaliseringen
horisontellbyråkratiema:nationelladeinomcentraliseringsprocesser en

in-självständigafårämbetsverkochfler departementAlltvertikal.och en
sekretariat,internationellaochuppgifter upprättarternationella egna
får konkur-monopolutrikesförvaltningenstraditionelladenvarigenom

ledningsskiktetundertjänstemänblir vanligarealltdetsamtidigt attrens;
inter-i defrågor. kollegermedTillsammansinternationellamedarbetar
bildarbyråkratierländersandraochsekretariatorganisationemasnationella

centralanätverkenssakfrågekomplex;enskildanätverk inominformellade
inödvändigablirsamordningsprocesser,ochmedlings-i deposition som

ytterli-understrykerförhandlingsmaskineri,internationellttrögrörligtett
ochtjänstemannamaktenf karaktärNätverkensväxandeden vagagare

svårstyrda.politisktochsvårupptäcktademarbetsformer göranonyma
maktposi-därför derasstärkeri detverkamöjligheterByråkratins tystaatt

säl-integemenskap,professionelllojalitetsbandstarka somtioner. De av
byråkra-internationellaochnationellaitjänstemänmellanframlan växer

anonymisering.till dennasällanintebidrartier,
beslutsproces-byråkratiskaintemationaliseradededrag iutmärkandeEtt

improvisationsför-ochSmidighetregelberoendet.avtagandedetärserna
skallantal aktörerregeltrohetformell när stortettviktigaremåga blir än

för s.k.Spelutrymmetöverläggningar.kompliceradei spon-samordnas
möjlighe-större försvagashärigenomblirsamordningssprocessertana

ochhandlingsbeteendebyråkratins ut-säkragöraatt omterna prognoser
aktiviteterkravet rättsstatensuppenbarligen attstrider motfall. Detta

godtyckliga.63och inteförutsägbaraskall vara
maktenockså närkomplicerasansvarsutkrävandetdemokratiskaDet

kon-tillpolitikergrupperfrån bredareytterligare anonymaförskjuts mer
ochstyrnings-folkvaldasdeSamtidigttjänstemän.stellationer somav

enlighetställs de iintemationaliseringen,försvåraskontrollmöjligheter av
ifattasbeslutdeförtilldemokratiidealetnationella en-med det somsvars
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lighet med föreställningen de har reell beslutskapacitetatt deöver frågor,
i realiteten sedan längesom i internationellaavgöras fora, ofta på tjän-

stemannanivå. På detta sätt samverkar opinionseftersläpningen med ett
delvis otidsenligt, eller obsolet ansvarsideal på för den intemationalise-ett
rade demokratin besvärande sätt.

5.3 Demokratiska försvarsstrategier inför
2000-talet

I detta avsnitt analyseras de demokratiska förankringsprocessema mot
bakgrund de olika demokratiska försvarsstrategier,av tillämpas påsom
nationell och internationell nivå i syfte häva de demokratiproblem,att

diskuterats. Det gäller delssom parlamentetsovan åtgärder för stärkaatt
sin kontrollmakt, dels de gränsöverskridande aktiviteterna hos framförallt
de svenska partierna, intresseorganisationernaäven ochmen massmedi-
ema.

Vidare uppmärksammas frågan småskaliga politiska lösningar påom
lokal nivå kan fungera motstrategi i förhållande tillsom övernationella
integrationsprocesser, bl.a. bakgrund städersmot och regioners tillta-av
gande utrikeskontakter.

Slutligen avhandlas framväxten pluralistiska politiska s.k.av system
polyarkier54 transnationell karaktär parallellt medav eller bortom territo-
rialstatens domäner; den intemationaliserade demokratin har inte endast eninhemsk central eller lokal innebörd, ocksåutan utomnationell di-en
mension i takt med allt fler frågor beredsatt och handläggs i internatio-
nella beslutsmiljöer. Det sig såledesrör i dettta fallet demokratiskom en
försvarstrategi på den internationella europeiska på denän natio-snarare
nella politiska arenan.

Riksdagen och utrikespolitiken

En utbredd förställning i den Statsvetenskapliga parlamentsforskningen har
varit de folkvalda församlingarnaatt i de flesta västerländska demokratier
gradvis förlorat tillterräng regeringsmakten. Detta formuleratsynsätt,

den s.k. "decline of parliarnent"-tesen,som har emellertid i viss utsträck-
ning vederlagts modern forskning, bl.a. det gällerav när svenska förhål-
landen.55 Det emellertidär intressant denna litteraturatt notera i bety-att
dande grad beskrivit parlamentets makt i den politiska beslutsprocessen
utifrån i huvudsakett nationellt perspektiv, medan däremot intemationali-
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inflytandet i regelparlamentariskadetbetydelse förtilltagandeseringens
uppmärksamhet.mindrebetydligtfått

riksdagen kansvenskaroll denvilkendärför härfrågancentrala ärDen
utrikespoli-denoch beslutsprocessen närberednings-politiskai denspela
med tradi-utvidgasinrikespolitiseringföljdtilldagordningentiska enav

fårgrad in-växandeidessafrågor samtidigtinrikespolitiskationellt som
slag. här skönjas.Två kantendenserolikaternationella kopplingar av

Å efterhanddecenniernariksdagen desvenskadensidan har senasteena
beredningsprocessen.utrikespolitiskai denpositionersinaframflyttat
ärendemängden hartotalai denanknytningeninternationellaökadeDen
frågor interna-handläggerutskottsamtligapraktisktinneburit taget avatt

arbetsbördautrikesutskottets stegratssamtidigtkaraktär,tionell av-som
ipartigruppernamedtillsammansutskotten,Generelltsevärt. sett anses

via in-regeringsmakten,visaviställning ettsinha stärktriksdagen, som
stöduppnå politiskteftersamrådsförfarande strävarstitutionaliserat att

Tillgången till informa-beslut fattas.bas innanparlamentariskafrån sin
samtidigtförbättrats,haområdet allmäntutrikespolitiskapå dettion anses
omfatt-växandeiriksdagsledamöternaorienteradeinternationelltdesom

riksdagenfrågor harvissainitiativ. Iutrikespolitiska somning tar egna
däri-diplomati" och"parlamentarisks.k.bedrivituttryckligeninstitution

linjen.utrikespolitiskasvenskautforma denbidragit till attgenom
Ä omvittnatinternationaliseringentilltagande ettdensidanandra utgör

inominflytandeparlamentarisktoch vidgatfortsattförproblem ettstort
Ävensfären.58 påriksdagen ettutrikespolitiskaväxandesnabbtden om

för-internationellaregeringensutformningenmedverkar iplanallmänt av
tjän-ökaddentempoförändringarna,snabbamedför dehandlingsmandat,

institu-riksdageninformaliseringpolitikensochstemannamakten att som
avgörandena.centraladevid sidanofta ställstion av

och be-besluts-tidiga skedenin ikommade factoMöjligheterna att av
förhandlingssekretessentilltagandeförsvåras denkanredningsprocessen av

tillåtsanonymiseringen.59 parlamentarikerTrotspolitiska attdenoch
riksdagen intesaknarförhandlingsdelegationersvenskaingå nationellai
överläggningar,internationellaiförhandlingskapacitetpolitiskreellsällan

vara.7°tillskallsvenska intressendär tas
hålls in-fortlöpandeparlamentariker,begränsade kretsoftaDen somav

regeliförhandlingspositionen ärsvenskai dendetaljernaformerade om
ställspågår. Införhandlingarnaså längesekretesskravetbundna corporeav

accompli;71 detfaitinförsällaninteparlamentetetratificerande ettdet
mindremed änkraftigt begränsat ettdärmed attinflytandet blirfolkliga

folkomröstning.avgörandefällas iavtal kanframförhandlat en
enhet-nationellmed kravetkombinationislutenhetenpolitiskaDen

nationellförsvårar bredfrågorinternationellaikraftsamlingochlighet en
interna-i deavideologiseringenpartiellaoch denKonsensuskravetdebatt.

rollriksdagensförsvagning etttillfrågorna bidrartionella somaven
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primärt nationellt för offentligt meningsutbytecentrum och opinionsbild-
ning.
Sammantaget kan konstatera internationaliseringenatt i enlighetman

med det pessimistiska Kaisers två scenarier riskerar skapamer av att ett
"demokratiskt underskott" för riksdagen i förhållande till regeringsmakten.

Parlamentariska kontrastrategier: mål och medel

De parlamentariska motstrategier, riksdagen kan vidta i syfte häva elleratt
motverka detta underskott kan uppfyllasägas fyra intimt sammanflätade
syften.
Den första, övergripande målsättningen ökaär riksdagens bered-att

nings- och initiativkapacitet såväl dess besluts- och kontrollförmågasom
i ärenden internationell karaktär. Den andra öka riksdagensärav bered-att
skap i fråga internationellt relaterade beslutsprocesser,om t.ex. attgenom
tidigt identifiera framväxande problem relevans för svenska intressen,av
eller för bedöma vilketatt manöverutrymme finns nationellt eller isom
EG/EU, exempelvis bakgrund olika politiskamot majoritetsförhållan-av
den. Det ganskaär uppenbart det råder skillnader mellanatt in-stora
hemska och intemationella/europeiska beslutsmiljöer.
Den målsättningentredje begränsaär eller förhindra framväxtenatt av
regeringsbundet informationsmonopol,ett alter-t.ex. upprättaattgenom

nativa och självständiga informationskanaler direkt till internationella be-
slutsmiljöer. Den fjärde, slutligen, stärka förutsättningarnaär föratt ett
svenskt inflytande utanför landets i formgränser, nonnativ intres-t.ex. av
sebevakning idémakt.eller s.k. Förmågan påverka utformningenatt av
det internationella regelverk, Sverige under alla förhållanden kommer att
bli beroende blir avgörande för Sveriges möjligheter bevara delarav, att av
sin suveränitet och därmed för riksdagens demokratiskaytterst inflytandet

politiken.över
målsättningarDessa giltighet,äger Sverige går med ioavsett om

EG/EU, träder in i EES-avtal ståreller utanförett inom för det ti-ramen
digare ingångna frihandelsavtalet med EG. Däremot förefaller förutsätt-
ningarna för förverkligande de olika målsättningarnaett delvis be-av vara
roende vilken institutionell förankringtyp till EG/EU blirav ak-av som
tuell för svensk del. Ett närmande till EG/EU i form medlemskap in-av
nebär riksdagen på tydligaret.ex. att i de tvåsätt övrigaett än alternativen
måste definiera sin ställning visavi Europaparlamentet. Om kraven på
ökad demokratisk legitimitet i EG/EU efter Maastrichtfördragets ikraftträ-
dande uppfylls förstärkt besluts- och lagstiftningsmakt hosgenom en
Europaparlamentet i takt med intensifierad övernationell integra-en
tionsprocess inom gemenskapen kan detta innebära problem för denett
svenska riksdagen. sådanEn kompetensutvidgning för transnationelltett
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folkförsamlingarnas lag-nationelladekan försvagaEuropaparlamentet
dubbelt demo-ställas infördehärmed riskerarstiftningskompetens; ettatt

beroendeutvecklingi dennaStyrkan ärunderskott. ytterstkratiskt omav
ellercentraliseringochöverstatlighetökadgår riktningiEG/EU mot

på mellanstlihuvudsak baseratintegrationsprojekt iförblirframgent gaett
överenskommelser.

riksdagensdock förtorde detutvecklingenriktningvilkenOavsett tar,
medkontaktereffektivaochväsentligare tätaallt upprättadel bli att

bered-påverka dessför kunnanivåer, bl.a.på allaEuropaparlamentet att
koali-informellabildaockså kunnaföroch beslutsprocess,nings- attmen
frå-Ministerrådet iochKommissionenparlamentetmedtioner gentemot

central; deblir här"timingen"politiskaintresse. Dengemensamtgor av
centralaitidigtexempelvisvisarerfarenheternadanska att ett engagemang

iintressenadeframgångsrikt hävdandenödvändigt förfrågor är ett egnaav
Bryssel.

sannoliktmålsättningarna kräverpolitiskade fyraförverkligandeEtt av
förändringarinstitutionelladelsinsatser:verkande,två, parallelltminst

utskottsorganisation,ocharbetsformerinternariksdagensavseendemed
riksdagsledamöter-med vilkenpartidiplomati,intensifieraddels avsesen

landetsutanförverksamhetinternationellapartifunktionärernasochnas
lokaliserade,inomnationelltåtgärdernainstitutionella ärMedan degränser.

karak-till singränsöverskridande,ellertransnationell,partidiplomatinär
tär.

stärkatillgrad, bidravarierandeistrategierna kan, attänBägge om
utåt,regeringen,såväl inåt, denkraft,politiskariskdagens mot somegna

ocksååtgärdernapå lång sikt börbeslutsmiljöema;internationellademot
politisktochpolitisk maktmellan ansvarsut-sambandetförstärkakunna

förankrings-demokratiskaför denvillkorendärmed förbättrakrävande och
demokra-arenatenner77 strategin deninstitutionelladenI rörprocessen.
omfattarpartidiplomatinmedanpå parlamentsarenan,förankringentiska

och väljararenan.parlamentsarenanbåde
avseendenallade iFråganriskfria. ärstrategierna inteSamtidigt är om

underskott, inter-demokratiskadetmotverkaellerhävakan som---
uteslutaskan intetill. Detupphov atttenderarnationaliseringen att ge
begränsadpriseterhållas tilldelvis kanparlamentarisk maktökad av

parlamentari-för densåväl för väljaredemokratisk insyn, stora gruppsom
problemställningar kommeraktiva. Dessainternationelltinteker, ärsom

denfrågandärdenna äveni slutetbehandlas uppsats, omatt av
avhandlas.möjligheterpolyarkinsdemokratinstransnationella

förändringarInstitutionella

denhanteringenförorganisationinstitutionellanuvarandeRiksdagens av
Samtidigtkomplex.omfattande ochutrikespolitikensvenska är som
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Ulrikesutskottet och Utrikesnämnden kan de centrala instan-sägas utgöra
för hanteringen international frågor i den svenska riskda-tungaserna av
flertalet riksdagsutskott växande antal specialdelegationerär samt ettgen,

delaktiga i utformningen den svenska utrikespolitiken, antingenav som
beredningsinstanser utskotten eller i egenskap rådgivnings- ochav sam-

delegationema.73rådsorgan
institutionella utformningenDen riksdagens hantering de interna-av av
frågornationella under 1990-talet har blivit föremål för utredning och dis-

kussion, inte minst bakgrund Sveriges intensifrerade kontaktermot av
med EG. samband med Sveriges förhandlingarI med EG EES-avtalettom

tvårespektive svenskt medlemskap har delvis tidsmässigt ochett separata,
personellt överlappande institutionella

s.k. EFTA-delegationen,
ledamöter,79beståendeinrättad 1986 och fem ordinarie reellt sett attav

fungera regeringens samråds- och informationsørgan med riksdagen,som
särskilt det gällde detaljerade frågor;tekniska övergripandenär mer mer
problem avhandlades i Utrikesnämnden och i de regelbundna partiledarö-
verläggningarnam EES-avtalet i kraftNär skall EFTA-delegationenträtt
upphöra och istället den svenska delegationen tillersättas EFIA-sta-av

ledamöterparlamentarikerkomrnitté, omfattandeternas sex
beredningssyfte vårsessionI tillsattes under riksdagens 1992 tillfal-ett
riksdagsorgan,ligt det s.k. EES-utskottet, med uppgiften hantera denatt

kommande EES-propositionen och sammanhängande ärenden i form av
tilläggsprotokoll.diverse Efter den slutliga behandlingen EES-mate-av

pårian försommaren 1993 upplöstes utskottet.
det gäller medlemskapsförhandlingarnaNär med EG inrättades, efter

modell den utvidgade EFTA-delegationen, särskild EG-delegationav en
årsskiftetvid 1992/93. Delegationen tvåhar funktioner: dels vid sidanatt
Utrikesnämnden fungera riksdagens samrådsorgan med regeringenav som

under förhandlingarna samrådsorganmed EG, dels mellan riksda-att vara
och Europaparlamentet inom för kommitté be-gen ramen en gemensam

stående 18 svenska parlamentariker mångaoch lika "Europa"-parlamen-av
tariker. Då den svenska EG-delegationen saknar beredningsansvar, kan
det inte uteslutas ånyoriksdagen inrättar tillfälligt, eller särskiltatt ett ut-
skott liknande EES-utskottet, med uppgiften hantera kommandeatt en
EG-pr0position.34
För den händelse svenskt medlemskap i EG/EU blir realitet aktu-ett en

aliseras också fråganslutligen inrättandet EG-nämnd.permanentom av en
MarkedsudvalgetlikhetI med det danska skulle denna fun-kunnat.ex.

riksdagens samrådsorgan med regeringen EG/EU-frå-i löpandegera som
EG-nämndens funktioner blir sannolikt analoga medgor.

Uuikesnämndens.
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Partidiplonuzti

påMycket tyder internationaliseringen sin sammanlänkningatt genom av
internationella organisationer för idépåver-stater, öppnar vägarm.m. nya

kan, delvis bortom de traditionella, statscentrerade kanalerna. interna-Det
tionella beroendet medför länder i ökande omfattning ingår i olikaatt

komplexitetf"slags gränsöverskridande nätverk varierande där antaletav
aktörer och kontaktytor betydande och i snabb tillväxt;är härigenom ska-

lobbyverksamhensspotential för s.k. transnationellpas en
intressantaDet och påverkansfonnmed denna den inteär endastattnya

kan utnyttjas för statsmakten, grupperingarrepresentanter ävenutanav av
denutanför centrala, definierade regeringskretsen.snävt fristå-Dessamer

ende aktörer har vissa forskare fått benämningen icke-suveränitets-av
bundna aktörer för klarare markera skiljelinjen till den aktörskategori,att

primära uppgift det är statssuveräniteten och detvärna natio-attvars om
intresset.nella Huruvida de icke-suveränitetsbundna aktörerna i realite-

blir ombud för de nationella intressena eller emellertidten är en annan
fråga
De västliga demokratierna kommer konfronteras med stadigt växandeatt

problem, med mindre och effektiva former för demokratisk kontrollnya
utvecklas dåoch primärt i anslutning till de internationella beslutsmil-

träffas.jöer, där allt fler avgöranden Det övemationella samarbetets ef-
fektivitetsvinster bör därför förbättrade gränsöverskridandemotsvaras av
bevakningsstrategier, kan bidra till stärka parlamentarikers ochattsom
partifunktionärers internationella kompetens och erfarenhet. Det är egen-
skaper centrala för utövandet kraftfull inhemskär demokratisksom av en
kontroll visavi den regeringsmakten, också viktiga föräregna men som

framgångsrikt kunna främja den svenska väljaropinionens internatio-att
nella kunskapsnivå.

dennaMot bakgrund det intressant deär nationella parti-att notera att
i flertalet västerländska demokratier kraftigt ökat sin internationellaerna

handlingsradie de åren.15-20 De har stärkt de bilaterala bandensenaste
med systerpartier i andra länder, blivit aktiva i respektive partiintematio-
naler bildat olika paneuropeiska partiorganisationer och EG/EU-rela-samt

partifederationer.terade Av tradition har partierna sedan ocksålänge varit
verksamma rådsförsamlingari i internationella organisationer typenav
Europarådet, FN och EG. En speciell variant de utlandsresor och studi-är
ebesök, parlamentariker, enskilt eller kollektivt i utskottsregi,som re-

företar.gelmässigt
Kontakterna med partifränder och parlamentarikerkolleger från andra

länder lägger viktig grund för bildandet politiska nätverk och allian-en av
kan verka för spridningen alternativa politiska lösningar införser, som av

viktiga mellanstatliga eller övemationella beslut. Genom utvecklaatt en
sådan partidiplomati har partifunktionärer och riksdagsledamöter möj-en
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lighet påverka problemuppfattningen hos viktiga beslutsfattare ochatt
genskjuta de informella konstellationer tjänstemän och regeringspoliti-av

uppstårker, till följd den tilltagande internationaliseringen, ochsom av
konsekvenser för den demokratiska kontrollproceduren tidigare disku-vars
De politiska nätverkskontakterna lägger viktig förgrundterats. utö-en

vande idémakt, antingen offentlig opinionsbildning, vilket t.ex.av genom
förekommer i Europaparlamentet, eller via den transnationella lobbyis-

informella Det symptomatisktvägar. intensifie-är t.ex. att ettmermens
transnationellt partisamarbete i Europaparlamentet bl.a. skallrat motses

bakgrund behovet stärka dess beslutsmakt andra EG-insti-att gentemotav
påtutioner och det öka den parlamentariska kontrollensättet organi-över

lagstiftningsarbete.sationens
Sammantaget kan svensk partidiplomati befrämja väsentliga ochtreen

samverkande intressen: för det första stärka inflytandet internatio-överatt
nella överenskommelser i de fora, där internationellanärvaraattgenom
förhandlingar förs, för det andra bygga den för den inhemska de-att upp

såmokratiska kontrollen väsentliga internationella kompetensen hos riks-
dagens ledamöter, för det tredje häva den besvärande inhemskasamt att

frågor.opinionseftersläpningen i internationella Dessutom kan partidi-
plomatin fungera motvikt till de ekonomiska krafter, i taktsom en som

starkare.med kapitalets globaliering sig alltväxer

Internationell mediebevakning

viktig institutionEn i den utvecklade representativa demokratin är mass-
medierna. Samtidigt deras funktion för den politiska opinionsbild-som
ningen kan utifrånvärderas olika ståndpunkter,massmedieideologiska är
deras reella svårbedömd, dåmakt de förutom spela rollen infonna-att av-
tionsförrnedlare också för andra politiska aktörersutgör makt-arenor-
kamp. Många de ledande kvalitetstidningarna fungerar foratungaav som
för debatt i nationella och internationella angelägenheter, ibland i ut-en
sträckning överflyglar det folkvalda parlamentet. Massmediemast.ex.som
roll självständiga opinionsbildare måste ocksåemellertid bety-som anses
dande; sina principer för nyhetsvärdering det politiska stoffetgenom av

påde sin prägel allmänhetens och politikernassätter världsbild, samtidigt
de bidrar till eller bestämmer utformningen den poli-rentsom av av- -

tiska dagordningen. Sammantaget måste massmedierna i de moderna de-
mokratierna karakteriseras kraftfull och politiskt betydelsefull röstsom en

samtaleti det offentliga
När det gäller mediernas utlandsbevakning har denna i de flesta utveck-

lade demokratier tillskrivits värde för beslutsfattare olika slag,ett stort av
frånallt regeringspolitiker och parlamentariker till diplomater och indus-

triledare. Det tycks inte ovanligt svenska riksdagsledamötert.ex. attvara
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för sitt beslutsunderlag i hög grad utnyttjar den internationella mediebe-
vakningen, särskilt de inte har tillgång till regelbunden informationom
från regeringskansliet källor.eller andra centrala Medierna får därmed en
viktig funktion för den demokratiska förankringsprocessen, i huvud-men

påsak indirekt deras betydelseväg; för informationsspridningen gör att
både medborgares väljares och parlamentarikers möjligheter till politiskt
ansvarsutkrävande stärks. I blir mediernas inforrnationsfunk-arenatermer
tion central för förankringsprocessen på såväl parlamentarikerarenan som
väljararenan och partiarenan.

I ljuset mediernas betydelse för demokratins funktionssättstoraav
inom enskilda länder kan därför fråga sig hur deras bevaknings- ochman
opinionsbildningsroll uttolkas den politiskanär beslutsprocessen interna-
tionaliseras och därmed riskerar för anonymiseringsprocesserutsättasatt

den diskuterats.typ,av som ovan
västerländskaDen har i decennier varit internationellt orienteradpressen

i meningen den arbetat med omfattande utrikeskorresponden-att nätett av
och det, i anglo-amerikansk journalistik benämnerter diplomatiskaman

korrespondenter. sakfrågorDe dessa bevakar har dock i allmänhetsom
kunnat karakteriseras utrikespolitik i mening.snäv I enlighetsom mera
med uppfattningen utrikespolitiken ändrar karaktär ochatt växandeatt ett

frågorantal bereds i internationella beslutsmiljöer måstetunga emellertid
det journalistiska arbetet ändra inriktning.

rimligEn därför liksomär övrigates massmedier,att kanpressen,
tvingas förlägga sin verksamhet utanför landets i betydligtgränser större
utsträckning vadän sker den öppning de politiskasom nu om av are-

skett mediesamhällets genomslag, skall bestå.norna, som genom
Upprätthållandet mediernas funktion förmedlare informationav som av
och analys centrala politiska och beslut kräver såledesav processer en ny-
hetsstrategi med klara internationella förtecken. Från svensk sida finns re-
dan tendenser till detta; särskilt rikstidningarstörre och etennedier har
stärkt sin bevakning i Bryssel de åren i takt med Sveriges uttaladesenaste
vilja sig EG/EU.närmaatt

Korporativa nätverk

En tredje viktig aktörskategori i de moderna representativa demokratiema
är intresseorganisationema, roll i de västeuropeiska välfärdsstatemavars
har varit betydande inom för korporativa beslutssystem, ochramen vars
funktion för den demokratiska beslutsprocessen tidvis bedömts som gynn-
sam. Politikens internationalisering har därför aktualiserat frågan in-om
tresseorganisationema nödgas överföra sin verksamhet från det nationella
planet till det internationella för kunna tillvarata sina intressen,att t.ex.

jämn tillgång till beslutsinformation. likhetI med de internationali-av en

7-140173
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såledesolika slagintressegrupperingarsökerserade partierna att upp-av
utanför nationalsta-aktivitetenpåverkansvägar.transnationella Atträtta

stärka intressegruppemasockså viktig föremellertidterritorium är atttens
framhålla.väsentligterfarenhetochinternationella kompetens är att

traditionlång och etableradområde finns redanPå arbetsmarknadens en
sedan 1920-löntagare harArbetsgivare ochverksamhet.internationellav

Organization iInternational Labori ILOrepresenteradevarittalet
samarbetsorganisa-internationellaockså delaktiga ivaritharGeneve men

räckvidd.1°° emellertidDetglobal ärsåväl regionalmedtioner mersom
fart de decen-skjutitEG-området, verksamhetenfrämst inom senastesom
intresseorganisatio-paneuropeiskaantaldär finnsnierna; stortettnumera

ämnesområden; s.k.dessaolikainomparaplyorganisationerellerner
organisationer ochnationellaregeliEuro-grupper är sammansatta av

önskemål EG/EUsmedlemmarnastillvaratafunktionen gentemothar att
ocksåefterhandKommissionen,främstinstitutioner,centrala men

givarorga-organisationer arbetspå sådanaExempel ärEuropaparlamentet.
jordbruksorga-ETUC ochorganisationenfackligaUNICE, dennisationen

någraÅOI del kan vi konsta-svenskFörCOPA förnisationen nämnaatt
EG sedankontakter inomutvecklatarbetsmarknadens parteratt t.ex.tera

försökt etablera för-organisationerår har andraPå1970-talet. ävensenare
eventuellt medlem-vidnågot nödvändigtBryssel,bindelser i är ettsom

något avseendeiSverigesockså tillkanskap, nytta omvaramen som
står EG/EU.utanför

renässansLokalmaktens

år-det under deharandra statsbildningarfederala, senasteInom ävenmen
regional ochönskemål förstärktstarkarefram alltvuxittiondena om en

på centralareaktion detskallkravautonomi. Dessa sty-lokal som enses
internationaliseringen.också resultatmaktanspråk, ettrets avsommen
nationalstaterna,likhet medenheter ioch regionala utsattaKommuner
självständighet iökad inter-varföromvärldstryck,accelererandeför ett en

in-skydda de lokalaförnödvändighetfrågor harnationella attsetts som en
ochkommunalaföreträdare förför situationenUtmärkande är atttressena.

med aktörertagit kontaktomfattningi växandemyndigheterregionala
sådan subnationell "utri-territorium. Ennationalstatensutanför den egna

andra samarbets-ochsåväl etablerandetomfattar vänorterkespolitik" av
medutveckla kontakterförsökutländska städermed ut-projekt attsom

nivå, i detinte bararegionallokal ochpartiföreträdareländska geogra-
närområdetm gått under benäm-verksamhethar dennalitteraturenIfiska

paradiplomatilmellertransregionalismningen
föreställ-autonomiökad lokalför ärcentraltEtt argumentannat en

överleva ochlättareharsamhällsordningendemokratiskadenningen attatt
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blomstra på den regionala/lokala nivån den hotas pånär central, nationell
nivå följd internationaliseringen. Inom EG-området,som därav kritiken

det demokratiska "underskottet"mot länge hårdvarit och intensiv, har
subsidiaritetsprincipen, tolkad närhetsprincip, in-som en setts ettsom

inte bara för ökastrument den subnationellaatt handlingsfriheten utan
också för stärka den lokala demokratin.att
Samtidigt utvecklad transregionalism innebär maktpotentialsom en en

för lokala och regionala politiska enheter, kan den också det natio-gagna
nella intresset. Lokalmakten har i regel förutsättningarstörre kännaatt av
väsentliga utvecklingstendenser i det internationella närområdet än cen-
tralmakten; den geografiska och kulturella närheten ocksågör kontak-att

kan snabbare och flexibilitet.medterna tas större
Sammantaget kan det sigröra form för politik, i enlig-om en ny som

het med den amerikanske James Rosenausstatsvetaren förs inomsynsätt
två distinkta, sammanflätade sfarer, den "statscentrerade"men respektive

"multicentriska/möden Samarbetet förutsätter dock centralmakten inteatt
känner sig hotad de subnationella aktörernas paradiplomatiska själv-av
ständighet och inte "kommer påatt staten mellanhand", klämd mel-s.a.s
lan internationalisering och decentralisering. såI fall finns det allvarliga
risker för lokalmaktens självständighet kringskärs.1°7att

Internationalisering och transnationella polyarkier

En den moderna demokratins främsta uttolkare, amerikanenav Robert
Dahl, har beskrivit demokratins utveckling övergång från småska-som en
lighet till storskalighet. Den första transfonnationen skedde denär antika
grekiska stadsstaterna övergick från fåtalsvälde till mångvälde, den andra

demokratins idénär överfördes från stadsstaten till nationalstaten. Den an-
dra transformationen innebar radikal skalförändring i meningen de-en att
mokratins demos, dvs det folk skall omfattas de politiska beslu-som av

utvidgades kraftigtten, samtidigt det blev olikformig, eller hete-som mer
vadän fallet i denrogent, grekiska stadsstaten. Konsekvensensom var av

denna skalförändring blev bl.a. den direkta demokratinatt denersattes av
indirekta och helt uppsättningatt politiska institutioner inrättades,en ny
exempelvis fria val och fri opinionsbildning, också partier ochattmen
andra organisationer, kunde företräda individen i den representativasom
demokratin, bildades. Den andra transfonnationen upphov tillgav en ny
politisk modell: den polyarkin.nationella
Intemationaliseringen Dahl kan tvinga framses av som en process som
tredje transformation, dvs övergång från den nationellaen polyarkin tillen

den transnationella. Denna bör i princip inbegripa såväl nationella som
internationella eller övernationella beslutsnivåer och i bästa fall prä-vara
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traditio-mångfald aktörerdebatt,öppenhet,glad m.m. somavsammaav
systemet.demokratiskanationellautmärka detnellt anses

polyarkintransnationella utgördenkanIdealtypiskt anta att enman
verkar förländer,demokratiskasammanslutningpluralistisk ge-somav

fredligefteröverstatlighet,mått strävarmål, accepterar ett avmensamma
självständiga aktörerrelativtframväxtenoch tolererarkonfliktlösning av

sådant politisktintresseorganisationer. Ettpartier ochtransnationellasom
utgå från förändradocksåform,fulländadei sinbör, synmest ensystem

Dettamedborgarskapsbegreppet.bundnanationalstatligtklassiska,på det
baserasellermed ersättaskompletteras ett,antingenkan rent somavav

lojalitetsmönster.°identitets- ochgränsöverskridandenya,
utifrån seriemotiveraskan argument,transformationentredjeDen en

sådantframträdande. Ett ärstarkt atteffektivitetsargumentet ärvarav
elimineraskanmellanstatliga krig, lättareproblemgamla genom ensom

glo-skäl devägande ärEtt atttransforrnationsprocess.sådan annat tungt
nationalstatenlösningarinternationellt breda närkräverproblemenbala

beslutscentrum.auktoritativtirrelevantotillräcklig ellerblir rent somav
brittiske demo-denfonnuleratsharkategoribesläktadEn argument avav
krafter, konkur-transnationellaHeld,Davidkratiforskaren attmenarsom

legitimitetförsvagadsuveränitet,sviktandeauktoritetsstrukturer,rerande
motåtgärder demo-radikalakräveransvarsutkrävandeotillräckligtoch om

överleva.styrelsemodell skallkratin som
möjlighetbådedärförteoretiker harsinnade settoptimistisktMer en

på internatio-demokratiutvidgadochförstärktnödvändighetoch enaven
kol-beslut,de rörinflytandetfolkliga överdetnivå ökaförnell somatt

drivit kravetlängeEuropaparlamentetharEGproblem. Inom t.ex.lektiva
de-"detåtgärder minskarmedmåsteövemationalitetökad somatt paras

beslutsproces-ochberednings-organisationensunderskottet" imokratiska
ser.

beroendepolyarkintransnationella ärdenhosFunktionsdugligheten av
intensifrerad och för-väsentligtdetdet förstaFör är attfaktorer.flera en

ochintresseorganisationerför partier,internationellstärkt närvaro mass-
tillvarakanmedborgarintresset närsådant tassker sättmedier attett

12nivå detdet andraövemationell För äröverförs tillbeslutsprocesserna
den interna-tillåtts verkaaktörernanationellatraditionelltdeviktigt att

såväl inomåtnjuter legitimitet,deras insatserochtionella somattarenan
internationelltdedettaförutsätterförlängningenlandet. I att t.ex.utanför

väljare 3för sinarepresentativauppfattaspartiernaorienterade som
depå längre siktpolyarkitransnationell attförutsättertredjedetFör en

på denmotsvarigheterfår sinaorganisationssystemenochparti-nationella
ochidentiteterscenenl påpekats,tidigareochinternationella att, som

bundna.5 form kanrenodladesinInationelltmindreblir mesttänkesätt
natio-departiorganisationema övertartransnationelladeinnebäradetta att

artikuleringideologiproduktion,uppgifter i formpartiernasnella avav
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sociala intressen, mobilisering och socialisering medborgarna iav sam-
band med allmänna val, elitrekrytering till politiskasamt poster.
Härigenom skulle de transnationella partierna också bidra till skapa le-att
gitimitet de övernationella beslutsprocesser, till skillnad från desom
nationella inte någonhittills i grad inbegripit bredarestörre folkligtett

115deltagande.
Sammantaget skulle således den transnationella polyarkin bana förväg

demokratisk förankring, denna gång på dentyp internationellaen ny av
Skeptikerna kan emellertid hävda demokratiska belutssystemattarenan.

på nivåövernationell skulle vidkännas de klassiska demokratiproblem,
då i starkt förstorad form. Vidare kan frågaantytts,som ovan men man

sig hur goda möjligheterna kompletteraär eller delvisatt ersätta snävten
geografisk, dvs territorialstatlig, avgränsning folket demos medav en,

utgår från andra kriterier, transnationella intressegemenskapert.ex.som
och ideologiska släktskap, besvärande och söndrande lojalitets-utan att

uppstår.konflikter

5.4 Kontrastrategiernas möjligheter och verk-

ningsgrad

Den institutionella stmtegins villkor och komekvenser

Riksdagens framtida roll i lagstiftningsprocessen vid svenskt medlem-ett
skap blir till viss del beroende hur EG/EU utvecklas. kanMan hävdaav

riksdagens lagstiftningskapacitet kvarstår i relativt oförändrad form el-att
ler påverkasendast i begränsad omfattning subsidiaritetsprincipen tol-om

fjärrprincipJkas närhetsprincip och inte Enligt så-som en som en en
dan tolkning inskränks EG/EUs centraliserande ambitioner, t.ex. genom

gemenskapen laborerar med ramdirektiv och minimidirektiv framföratt de-
taljregleringar, eller nationalstaternas beslutskompetens stärksatt genom

rättsreglenlls"åternationalisering" EG/EUs Inskränkningarnaen av av
riksdagens norrngivningsmakt skulle primärt förhållandevisgälla det be-
gränsade antal politikområden, där EG/EU i dag besitter exklusiv be-
slutskompetens, och där subsidiaritetsprincipen för närvarande till-inte är
ämplig 19

Om däremot gårEU i starkt centraliserande riktning, i enlighet med
tanken subsidiariteten utpräglad fjärrprincip, kringskärsom som en sanno-
likt riksdagens nuvarande nonngivningsmakt. sådanEn slutsats baseras på
antagandet EG/EUs sekundärrättsliga reglering inte bara bliratt mer om-
fattande, också får direkt bindande verkan för medlemsstaternautan genom

kraftigt utökad exklusiv gemenskapskompetens. Om de folkvalda inteen
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sådan måste de skaffapolitisk makt i situation, sighelt skall förlora en
svenska linjen redan beslututformningen den innaninflytande överett av

Ministerrådetlzo många internationellaandraträffats i EG/EU, änmer
med möda in-trögrörligt förhandlingssystem. Defora, är ett extremt

svåra de i efter-gångna rivakompromissema ävenär ytterst att omupp,
bristerm därför väsentligtbesvärande Det blirhand visar sig ha ytterst

berednings- och beslutspro-in i den nationellaför riksdagen kommaatt
möjligtmså överhuvudtagettidigt ärcessen som

roll politisk instans underemellertid hävdas riksdagenskanDet att som
måste medlemskap, och det praktisktstärkas vidalla omständigheter ett

beslutsbefogenheter utveck-riktning EG/EUsi vilkentaget oavsett som
Även närhetsprincip, vilket i dags-tolkassubsidiaritetenlas. som enom

institutioner han-sannolikt, kommer EG/EUsganskaläget attvarasynes
förhållanden.123frågor på nationellamed bäringhel radtera aven
grad ske ii växandelagstiftningsarbete kommerGemenskapens tätatt

på-inflytande,betydelse ochmedlemsstaterna,samverkan med trotsvars
med denöka i taktståenden troligen kommer attmotsatsen, euro-om

integrationemmpeiska
grad beroende deras in-förhandlingsmakt i höginbördesStatemas är av

viktig förFörmågan med röst"sammanhållning. "tala är attattterna en
fora.125internationellafrågorna i Dendeframgångsrikt kunna driva egna

nationellafrån entydigt förerfarenheten EG talarhittillsvarande att me-
på olika poli-avseendetolkningsskillnader medningsmotsättningar och

påmån de förs EG-bör löstaproblem i möjligaste innantiska uppvar
nivå.5

den bak-skulleoch beslutsprocessförankrad berednings-brettEn mot
bl.a.förhandlingspositionen i EG/EU,svenskakunna stärka dengrunden

vid utform-opinionerför fler "inrikespolitiska"att utrymmegegenom
ocksåkan samtidigtnationella linjen. Detta sättningen den ett attvaraav

medlemskappå förstärkta specialkunskaper,de kravtillgodose ettsom
innebäram Sverigefullvärdig medlem i EG/EU träderSomkommer att

mycket komplicerade för-multilaterala och oftaserie fortlöpande,in i en
sakområden.betydande antalhandlingar inom ett
erfarenheten sådantskulleutgångspunkten i den danskaMed ett sam-

och regeringen,rådssystem kunna inkludera riksdageninte endast utan
intresseorganisationer olika slag.också ochregionala/lokala aktörer av

för hanteraintresserepresentation bildatsden bredainnebärDet attatt som
medlemskapsförhandlingarna,129 skulle byggasytterligarede svenska ut

medlemskap.händelse svensktinstitutionaliseras ioch ettav
näring antagandetsamrådsarrangemang skulle förstärktsådantEtt ge

med nödvän-EG/EU-inträde intepolitiska viddet svenska systemet ettatt
elitisering, istäl-och ökadgår kraftigt fördjupad slutenhetdighet utanmot

och politiskökad aktörskomplexitetsig i riktninglet kan röra mot
från traditionell utri-sådant skulle elementåsiktspluralism. I systernett
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kespolitik blandas med den klassiska inrikespolitikens inslag öppen-av
het, debatt och meningsmotsättningar, samtidigt det traditionellasom
svenska remissförfarandet delvis skulle fortlöpandeersätts samverkanav
redan i mycket tidiga beredningsprocessen.13°skeden av

Man skall samtidigt medveten behovet nationellattvara om av sam-
ordning politiskt administrativt kommer öka mycket kraftigtattsom- -
vid eventuellt medlemskap; de många sakfrågor,ett förhandlas isom
Bryssel, kan inte i undantagsfall varandramän isolerade frånannat ses
Det väsentliga därför pluralismenär och den mängdenatt inblandadestora
inte försämrar möjligheterna formulera nationell håll-att en gemensam,
ning inför den positionering, sker i EG/EU-förhandlingarna.som
Den institutionella organisationen, införts i riksdagen inya som sam-

band med EES- och medlemskapsförhandlingarna, kan lägga vik-sägas en
tig grund för framtida parlamentariskt inflytande inomett för ettramen
nationell beredningsprocess diskuterat slag. Mot bakgrundav ovan attav
den svenska riksdagen vid internationell jämförelse måste framståen som

ovanligt "förhandlande" parlament inomett för etablerad och iramen en
grunden mycket livskraftig konsensusñlosoñ politik,132i svensk borde
förutsättningarna för inflytande i tidiga beredningsskedenett vara gynn-
samma.

frågaEn väsentlig beträffande riksdagens roll i denna nationella bered-
ningsprocess emellertidär inte skiljer mellanett system,om som sam-
rådsorgan delegationerna, EG-nämnden och beredningsorgan Utskotten
på längre sikt kan lägga grunden för latent kompetenskonflikt inomen
riksdagen, motsättning riskerar skärpas och komma i öppenen attsom
dager tilltänkt EG-nämnd efterhand får elitinstitutionom en status av
inom riksdagen i ljuset de frågornaseuropeiska avsevärda politiskaav
tyngdm kanDet för hanteringen dessa viktiga politikområdent.ex. av

befogat inrätta starkt riksdagsorgan i syfte stärkaatt riksdagensettvara att
ställning förhållande regeringsmaktenmi till
Utskottens beredningsfunktioner kan minska i betydelse, när organ av

delegationstyp erbjuds möjligheter komma in i tidiga beslutsskeden.att
Risken finns regeringen kan nöja sig med hänvisaatt till det samrådatt

skett i förberedande skeden föreläggernär riskdagen resultatetsom man av
förhandling Ministerrådet.i Sarnrådsfunktionen i nämnden kan därmeden

bli demokratiskt legitimerande för regeringen, samtidigt utskottenssom
reella möjlighet i efterhand påändra förslaget begränsasatt hänsyn tillav
svårigheterna riva de med möda ingångna kompromissernaatt iupp
Bryssel.

För minska denna tänkbara konflikt mellanatt utskotten och EG-
nämnden, bl.a. för undvika problem frågorna kommer tillatt när utskot-

för beredning, måste nämnden fortlöpandeten konsultera de berörda ut-
skotten under samrådsprocessen så nämndens förslag till förhandlings-att
uppläggning förankrade.135blir väl Utifrån maktsynpunkt det emeller-är
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risker för bris-undvikaochmotverka särintressenockså viktigttid attatt
håll-riksdagensutformningenvidkonsekvensochenhetlighettande av

Ministerrådetmförhandling istundandeinförning en
emellertid blislag kandettalegitimeringsprocessfortlöpandeEn av
EG-nämnd iframtidatidsmässigtproblematisk attantarrent enom man

omfattande interna-medpolitikerbefolkashuvudsak kommer tungaatt av
innebär medEG/EU-medlemskapsvenskt storuppdrag. Etttionella san-

Brysselåtskillig tid imåste tillbringaledamöternämndensnolikhet att
svenska intressen. Enbevakapå kunnaplatsbl.a. förStrasbourg,och att

ledamöternaförhållandet, fleraemellertid detfaktor attär san-avgynnsam
på denbl.a. kan berovilketsamtidigt,riksdagsorgansitter i fleranolikt

förhållandevis lillaorienterade riksdagsmannagruppensinternationellt nu-
tyngd underlättarpolitiskamerär.37 ledamötemaskanVidare anta attman

partierna.internt iframgångsrik förankringsprocessen
förnämligen riskenproblem,emellertidaktualiserarDetta annatett en

Europa-frågomariksdagsmannakollektivet närinomtilltagande elitisering
sakområden. gi-Detpolitiskasamtligapå praktisktintränger taget synes

internationell kompe-utveckladharriksdagsledamöter,devet att ensom
erfarenheterhittillsvarandeledamöter;övrigafår övertag gentemotetttens

frå-välbekantanationella,väljer deparlamentarikerpå flertalettyder att
internationella.133 realitetenImed dei kastsigistället för att gegorna

ledamötermåtto densåcirkel i störreondleda tilldetta attkan gruppenen
Skulle dess-erfarenheter.internationellautvecklargradtillräckligiinte
berednings-faktiskasig sinaavhändaviss delutskott tillriksdagensutom

överlåter förhandsbe-institutionriksdagensamtidigtfunktioner somsom
förhållandedettaEG-nämnden kanbegränsad krets itilldömningen ac-en

endastutveckling inte utgörasådankan ettSammantagetcentueras. en
samråds- ochpåverkafortlöpandemöjligheterför ledamötemashinder att

hålla sigförsvåra möjligheterockså deras attberedningsprocessen, utan
riksdagsledamö-verksammainternationelltkontrollera demed ochajour

temaslförehavanden.
institu-förriskernaunderstrykasåterigenmåste det dockSamtidigt att
kontrollpolitiskbristandeelitisering ochkompetenskonflikter,tionella

ej.ellerEG/EUmedlemblirSverigeföreligger, oavsett avom
resultatendastintei riksdagendelegationer är ettFramväxten avav
återspeglinggradmåste i högtill EG,närmandeSveriges utan som enses

kräveraccelererande taktvilken iintemationaliseringen,allmännadenav
fältbrettinomförhandlingarinternationellamedverkan i ettsvensk av po-

kunskapsnivåer,skildaelitbildning,medProblemensakområden.litiska
riksda-svenskai denpåinte intetinfonnationstillgång sättär nyam m

med riks-påtagliga i taktde blivithävdakan änatt mermangen; snarare
framåt.och1970-talfrån tidigtinternationaliseringdagsarbetets

kan lö-problem lättarehävda dessakunnaskulleverketsjälvaI attman
utanförskapstår utanför. Ettmed i EG/EUSverige änär manomsas om
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innebär Sverige och svenska parlamentariker saknar påverkans-att reella
möjligheter de beslut,över landet i kraft EG/EUs avsevärda bety-som av
delse för svenskt samhällsliv ändå måste sig till, medan med-ettanpassa
lemskap tillträde till hel rad institutionella politiska strukturerger en av

informationsflöden,och stängda förär svenska politiker.som annars
Även vissa de problem, diskuterats, kan skärpas vidom av som ovan ett
EG-inträde, måste möjligheterna iverksätta effektiva parlamentariskaatt
kontrollstrategier bedömas vidavsevärt medlemskapstörre vidänettsom
andra former för anknytning till EG/EU.

parlamentariskaDen kontrollfunktionen i olika EG-frågor särskiltär
viktig för oppositionen. Ett problem här tillgången på informationär från
regeringskansliet, då delgivningsförfarandet från departementen inte sällan

selektivt.är Den springande punkten tycks emellertid såinte i hög grad
själva tillgängligheten förmågan identifiera förekomstenattvara som av

vissa akter intresse. Har kännedom viss promemoriaattav man om en ex-
isterar, förefaller det i regel inte några problem få tillgång tillattvara
denna.
Vad beträffar möjligheterna identifiera centrala dokument i EG/EUatt

blir skillnaden mellan EG/EU-medlemskap och utanförskap bety-ett ett
dande, eftersom då blir delansvarig för EG/EUs beslut och därmedman

beslutsunderlag i mycket tidiga skeden organisationensmottagare av av
utförliga och formaliserade beredningsprocess. Konkret innebär det radikalt
förbättrade möjligheter få tidig kännedom de förslag till åtgärder,att om

bl.a. Kommissionen initiativ till. Det faktum "papper cirkule-tar attsom
rar" mellan Kommissionen, andra politiska institutioner och olika intres-
seorganisationer redan i mycket tidiga förberedelseskeden innan
Kommissionen beslut,139respektive Ministerrådet fattar dengör att po-
tentiella handlingsberedskapen hos riksdagsledamöter i olika utskottt.ex.
rimligtvis måste förstärkas radikalt.
Det tillträde till parti- och parlamentarikerfora, medlemskapet möj-som

liggör, ökar också informationsflödet och underlättar därmed den parla-
Överhuvudtagetmentariska kontrollverksamheten ytterligare. kan man

gällande, medlemskapgöra i internationell organisationatt generellten
stimulerar informationsspridningen och därmedsett i bästa fall ökar-

kunskapsmängden också vidgar för den politiska debatten imen ramarna-
förhållande utanförskaptill ett

Sammantaget bör därför EG/EU-medlemskap förhållandei tillett ett
utanförskap innebära uttrycklig förbättring det breda riskdagskollek-en av
tivets möjligheter till fortlöpande kontroll och politiskt ansvarsutkrävande

såväl internationellt verksamma ledamöter regeringsmedlemmar.av som
Riksdagsledamötemas allmänna kontrollkapacitet aktualiserar slutligen

frågan riksdagens och EG-nämndens inforrnationsstrategier speci-om mer
fikt. I syfte bryta regeringskansliets inforrnationsmonopolatt och skapa
goda förutsättningar för kritisk granskning regeringens beslutsunder-en av
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informationsmonopol och skaparegeringskanslietssyfte brytafikt. I att
beslutsunder-regeringenskritisk granskningförutsättningar förgoda aven

etablerainternationellt ansvariga,särskilt deledamöter,kan riksdagenslag
erfarenheterna in-bl.a. de danskatill Bryssel. Härsjälvständiga kanaler är

centrala huvudstäder itillföretar tidvisMarkedsudvalgettressanta. resor
omröstningar,ståndpunkter inför viktigaförankra danskaförEG att men

ställ-medlemsländemasövrigafå direktinformation deockså för att om
ningstaganden in-folketingsattaché,udvalget denVidare utnyttjar som

informerathålla Folketingetsyfte fortlöpandeBryssel iistallerats att om
EG/EUÃinomhändelseutvecklingen

försådan inte diskuteratsfunktionetablerandetSåvitt känt harär av en
på kanslire-tillgången tillräckligakan härproblemsvensk del. Ett vara

surser.143 framgångsrikt uppfyllande deklarttorde dockDet att ett avvara
demokratiska underskot-motverka detangivits förmålsätningar, attsom

ingå iåtgärd beaktande; den kansådan ibörrimligen ta en mertet, en
också omfattar stärktpåverkanssnategi,ochinformations-allmän ensom

ochStrasbourgBryssel och upprättan-iparlamentarikemärvaroparti- och
enskilda med-i depolitiska kretsarmed ledandedirektkontakterdet av

lemsländema.

personal ochbasvillkor:Partidipliomatins pengar,
legitimitetpolitisk

ochfrågan ekonomiskaframgångsrik partidiplomati ärFör perso-omen
småpenningmedel, liksomviktig. Begränsadenella ytterst par-resurser

internationella arbetetsför detklaranaturlitistaber, gränsersätter om-gen
tidskrävande.oftasynnerhet deti ärintensitet,fattning och ytterstsom

regelbevakas, det ibeslutsprocesseretableras och ärkontakter skallOm
belutsmiljöer olikainternationellavistelser imed längrenödvändigt av

slag.
aktualiserar,internationaliseringenbehovförhållande till deI som
tillräckligtpartierna knappastde svenska ärmåste konstatera t.ex.attman
användsstår förfogande förtillpenningmedelutrustade. De resor,som

undantagvisstinhemska behoven; ärtäcka deförsta hand förofta i ettatt
disposi-riksdagsledamöternastillspeciellt ställsmedeldock de som

intematio-tion.144 vidå andra sidanstabsresurserRiksdagsmännens är en
kanbegränsade, vilkettämligenjämförelsenell/europeisk ettvara pro-

kvalificeradochregelbundenbehovharför de ledamöter,blem av ensom
hållethelt ochflesta partier inteLikaledes kan deutlandsbevakning. av-
förmed undantagarbetet;internationellaendast för dettjänster t.ex.dela

internationella pani-dei Sverige haroch moderaternasocialdemokraterna
åligganden. Situationenockså andra äri allmänhetsekreterarna samman-

resurstillgångar måste be-svenska partiernasden, defattningsvis att anses
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gränsade. Detta tydligt vidär jämförelse med tyska och engelskat.ex.en
partiorganisationenm

Samtidigt resursbegränsningama problem förär samtligasom ett par-
tier, de för de minsta;störst under förutsättning intressetsynes förvara att
transnationella kontrollstrategier relativt likartat, påverkarär storleksfak-

till viss del deras möjligheter. I dettorn svenska fallet det alldelesen är
tydligt socialdemokrater och moderateratt hitintills varit internatio-mest
nellt engagerade, medan folkpartiet liberalerna, vänsterpartiet och center-
partiet svårarehaft etablera finmaskigt ochatt samtidigt vidsträcktett
kontaktnät utanför landets Huruvidagränser. detta endast har medgöraatt
resurstillgången emellertid svårtär Insatserna måsteavgöra. ocksåatt vä-

möjligheterna finna internationellamot samarbetspartners.attgas Här
spelar den internationella politiska legitirnitetsfaktorn väsentlig roll.en
Ett väsentligt villkor för partidiplomatin de nationellaär partiernaatt

blir betraktade intressanta och viktiga sina internationellasom motpar-av
såväl systerpartier partifederationer.ter, Utan verkliga möjlighetersom att

få tillträde till de internationella partinätverken kringskärs partidiploma-
tins potential kraftigt. Här har, liksom i fallet med rersurstillgången, hit-
tills rått vissa skillnader mellan partierna. De har generellt haftstora sett

små.46visst försteg framför de kanett Det inte uteslutas sådana skill-at
nader i de internationella kontaktytorna kan förstärka de inbördes makta-
symmetrierna mellan partierna och därmed skapa ytterligare obalans i
möjligheterna utnyttja den partidiplomatiskaatt potentialen.
Ett EG/EU-medlemskap skulle emellertid här kunna Öppning ige en

och med de svenska partier, bliratt representerade i riksdagen ocksåsom
sannolikt då kan få tillträde till Europaparlamentet, även antaletom sven-
ska 25.147mandat högst kan bli De flesta svenska partier har i dags-som
läget, bl.a. sina kontakter med internationalerna och de EG/EU-re-genom
laterade Europa,8partifederationerna i sina naturliga ideologiska motpar-

i Europaparlamentets partigruppenmter
För socialdemokraterna skulle det sig The Groupröra of the Partyom

of European Socialists, för moderaterna, liksom kds, The Group of the
European Peoples Party, sedan 1992 består såväl kristdemokratersom av

konservativa parlamentariker.15° Folkpartiet liberalernassom sannolika
tillhörighet blir Liberal Democratic Group,151Reforrnist den för närva-
rande tredje största i parlamentet; det kan möjligen gällagruppen samma
för centerpartiet inte etablerar samarbetenärmare med ekolo-ettom man
giskt orienterade partier inom för The Rainbow Group. Inomt.ex.ramen
centerpartiet väljer avvakta utfallet valet tillatt Europaparlamentetman av
våren 1994 innan fattar grupptillhörighetlbeslutman om
För den händelse miljöpartiet får representation i Europaparlamentet

blir någon de ekologist orienterade den sannolikaav motparten,grupperna
The Green Group. Större oklarhett.ex. kan råda försägas vänsterpar-nog

tiet och demokrati. Vänsterpartiets naturliga skulle kunnany motpart vara
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italienska kom-sedan detkraftigtdock reduceratsGroup,Left Unity som
detdagslägetIsocialistgruppen. ärgått till denmunistpartiet över stora

del.153vänsterpartiets Nyaktuell förkanvilkendock oklart motpart som
partigrupperingar,någraidentifieratinteharslutligen,demokrati, ännu

någoninte ihar hellerverka inom;naturligtdet kan att manvarasom
och parti-broderpartiermedkontakterinformellaetableratgradnämnvärd
sigorienterasökerhändelseden motFöri Europa.federationer manute

dockkanEuropapparlamentet,ibefintligadenågon mangruppernaav
vänsterprofil.medutesluta dem

valrörelse,europeiskdels iskullepartiernasvenskadeHur enagera,
uttalasvårtnaturligtvis närmareparlarnentsarbetet, attdagliga ärdels i det

internationellt parti-förtraditionella intressepå derastankeMedsig om.
aktiva igrad kommerde i hög ut-förmoda attkansamarbete att varaman

erhålla den interna-förvalmanifest, bl.a. attfonnningen gemensammaav
också förinnebär,sådant arbetelegitimitet,politiskationella ett mensom

skapandetideologiproduktion,deninflytande över av ge-utöva somatt
parlamentetiarbetetgällerdetinnebär. Närvalplattforrnarmensamma

många frågorIbindningar.vissanaturligtvisgruppmedlemskapetmedför
det imedanlinjerna,partiskiljandeefter deverkanaturligtblir det an-att

befogat ochkansvenska intressen,centralaberördra, varat.ex.som -
nordiskaellersvenskanationelltförinommöjligt par-att ramenagera-

tiallianser.154
legiti-politiskadetaspektsvårlöstmåhändapå siktlängreEn mer

gäller detpartikontakterinternationellatillgången tillmitetsproblemet än
genomgående ob-meritvärde. Det ärpolitiskainternationella arbetets en

lågt blanduppfattaspartitillhörighetdetservation somoavsettatt -- välfärdsdemokratier.155 Enavanceradeandrasåväl Sverigeiväljare, som
till sinlångsiktigtarbetetinternationella ärdettill dettaförklaring är att

resultat.155 Enkonkretaomedelbara,visasällan kandärförochnatur
behovetskepsis tillgrundläggandeemellertid denfaktorvägande ärtyngre

valmanskårenmajoritetråder inominternationellt arbete, avensomav
någotetablissemanget,politiskadetockså delarinom som ovanavmen

opinionseftersläpning.formdiskuterats avensom
politiska mandatetsför detgrundenhävdakanNågot förenklat attman

partifunktio-hosinsatsernapå inhemskadevilarprincip heltilegitimitet
betraktasarbeteinternationelltmedanriksdagsledamöter,och ensomnärer

uppfatt-dennaFöljdverkningarna snävsyntalyx.onödigdeti närmaste av
medansvåra hantera;omfattande ochmycketsannolikt attning par-är
breda be-attityder hoströgrörligadet sig härtinätverk kan röröppnas om

partidiplomatisktde ärResultatetfolkningslager. är att sompersoner
minst dub-måste haregelåterval ieftersamtidigtoch strävarverksamma
regionalabevaka sinaockså skall kunnadeofta fleruppdrag,bla ommen

omöjliggördettainternationella. Attdemedparallelltlokala intressenoch
tordeinternationelladenkraftsamlingennödvändiga varaden scenen
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de internatio-riskerar inte kunnaförutom politikernaklart; ägnaattatt
uppmärksamhet, vilket i sigtillräcklig tid ochuppgifterna ärnella ett

utdragenhetpå beslutsprocessemasmed tanke de internationellaproblem
svårt tillräcklig internationellfå byggakan deoch komplexitet, att upp en

internationella beslutsmiljöernahinner i dede intekompetens närvaranär
befogad.kanomfattningi den ansessom

reflektera vad utvidgat personvalsin-här anledningfinnsDet över ettatt
på intet uteslutasutveckling. kanskulle betyda för denna Det sättstitut

blirinternationellt verksamma politiker"bestraffning" ännuatt meraven
i diffussådant särskilt dessa intemed änmarkant annatett system, om

valmanskår. elitbild-för sin Denuppfattas representativamening som
tenderar dessutominternationaliseringenningsprocess, attgenererarsom

verksam och erfaren respek-internationellttvå politiker,skapa typer av en
orienterad,157 kraft sindär den inationelltlokalt ellertive av re-senareen

få förnyat förtro-sannolikt har chansväljarnanärhet till störstlativa att
svårigheternaFrågan ytterligareval. komplicerasvidende nästa att ut-av

information tillför återföringeffektiva rutinerkraftfulla ochveckla av
vaktslåendeöverläggningarså förhandlingar ochlängeväljarna, ettp.g.a.

svårtblir härmedförs under sekretess. Detcentrala intressen att upp-om
offentligt politisktkonsensusbaseratpå kontinuerligt,rätthålla kravet ett
utpräglat elidemo-enlighet medoch valda.Isamtal mellan väljare ett mer

fråga efterhandslegi-så graddet i fall i högkratiskt blirsynsätt om enen
politiska besluten.fora fattadede i internationellatimering av

politisktbakgrundfrågan Sverige,hurRenodlat gäller svagtmot av
internationelltutvecklaskall kunnabristande närhetmeritvärde och en

förpolitikerkår, samtidigt uppfyller vilkorenerfarenkunnig och re-som
legitimitet.153 aktualiserasförlängningenpolitisk Ipresentativitet och

internationella partiuppdrag,alla debesättafrågan möjligheterna attom
poli-omfattandeEG/EU-medlemskap kommer kräva utan ettattettsom

få avancerad in-besittermångsyssleri bland de relativttiskt personer som
politiskamån spridning dedenternationell kompetens. I upp-avsom en

uppstår för dilemma mel-emellertid riskvägledandedragen är ettnorm,en
å poli-och andra sidan djup,bredd och folklig förankringå sidanlan ena

distans.och tilltagande politisktisk specialisering

massmedierInternationaliserade

ställer de arbe-bevakningsroll för massmediernainternationaliseradEn
särskilt deras erfarenhe-inför serie utmaningar,journalisternatande omen

bakgrunden ibaserade. journalister medhuvudsak nationellt Föri ärter
överblickbarhet,öppenhet ochpräglade relativtpolitiska storsystem av

internationell beslutskul-medexempelvis det svenska, kan mötet ensom
sig problematisk.tur te
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Internationella beslutsprocesser kännetecknas i allmänhet bety-ettav
dande antal aktörer, tidsutdräkt och bristande genomskinlighet.stor
Mängden inblandade med motstridiga intressen det nödvändigtgörparter
med breda lösningar fattadede besluten skall vinna bred anslutning;om
förhandlingarna innebär därför serie gradvisa kompromisser, efter-en som
hand bildar grunden för slutlig överenskommelse. Tidsutdräkten ären
nödvändig för finna de sekretessen villkornämnama,att ettgemensamma
för kunna de nödvändiga eftergifterna.ostört De internationellagöraatt
beslutsprocesserna har karaktären utdragna delförhandlingar, resul-av vars

gradvis binder och därigenom banar för de slutligavägtat parterna över-
enskommelserna.

journalistiska blirDen timingen därför här väsentlig; mediebevak-
ningen kommabör in i tidiga skede problemennär ännu ärav processen,
föremål för olika nåröverväganden eller förhandlingarna kritiska ske-när

där bindandeden kompromisser under utarbetande. Detta förutsätterär att
journalisterna kan fråga övergårbehandlingen iavgöra avgörandenär av en

ocksåskeden, de tidigt kan identifiera de till okompliceradeattmen synes
problem, riskerar utvecklas kontroversiellatill eller inslag iatt tungasom

hinder.59den framtida förhandlingen. Den sekretessen härtäta utgör ett
svårigheternaTill hör också internationella beslutsprocesser ofta iskeratt

parallella förhandlingar pågriper in i varandra inte alltid förutse-ettsom
bart Sätt.
Bevakningsproblemet kan lösas till viss del utökat nationelltettgenom

och internationellt mediesamarbete. blivitDet har allt vanligare att me-
dier, inte bara för effektivisera ocksånyhetsrapporteringen föratt utan att

ekonomiska rationaliseringsvinster, såvälsamarbetar medgöra inhemska
utländska konkurrenter, pådela utrikeskorresponden-t.ex. attsom genom
eller i grad pressbyråmaterial.utnyttja internationelltstörreter att

Samarbetet kan emellertid leda till tilltagande konformism i betydelsenen
nyhetsmaterialet riskerar bli enhetligt och färremedatt att stereotyptmer

alternativa analyser småpolitiska skeenden. frånFör medieföretag småav
länder kan beroendet internationella medieorgans nyhetsvärderingstörreav
dessutom problematiskt nyheter med inhemsk vinklingvara om
nationellt, regionalt eller lokalt från de internationella förhandlingarna

får efterfrågadeinte det Mediekonsumenternas behov kan härutrymmet.
komma i konflikt påmed medieföretagens krav rationaliseringsvinster och
besparingsåtgärder.

De korporativa nätverkens möjligheter000 och effekter

Även resursproblemet sannolikt tydligast och politisktär mestom -
kännbart för partierna och deras funktionärer, torde det inte okäntvara-
för internationellt verksamma intressegrupper olika slag. härAvenav
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emellertidtycks storleksfaktorn spela in. påEtt tecken detta detär att
råttinom EG hittills påtryckargrupper,dominans för det.ex. en som en-

skilt eller kollektivt producentintressen, medan konsument-representerar
företräddadm månintressena varit betydligt den förmåganIsämre attsom

relevanta delar Brysselbyråkratinbearbeta inverkar på chan-gynnsamtav
påverka beslutsprocessema inom kärnområdena såle-de blirattserna egna

resurstillgångendes avgörande betydelse. skiftande resurstillgång-Deav
därförkan leda till maktasymmetrier inom denna aktörsgrupp detnärarna

gäller möjligheterna hävda sig den europeiskaatt scenen.
fåtalVidare har det endast i fall för de organiserade jord-ett t.ex.-
någonbruksintressena utvecklats omfattande korporativ beslutsstruktur

på nivåeuropeisk förhållandei analogi med det dubbelriktade mellan
statsmakt och organisationer, mångai västeuropeiskaupprättatssom po-

systemJöllitiska Huvudorsaken intressebevakningen tidigareär att ge-
nomgående har kunnat utföras effektivare nivånationell i EGs be-än
slutssystem, bedömts och därför till sin karaktär hittillssvagtsom som

statensmknappast kunnat liknas vid den utvecklade
EnhetsaktensSedan stadfästande 1987 har EG beslutsarena emel-som

lertid vunnit i betydelse, trend sannolikt kommer stärkasatt ytter-en som
ligare efter Maastiichtavtalets ikraftträdande. Hitintills har dock inte denna
utveckling automatiskt inneburit avsevärd förstärkning de traditio-en av
nella korporativa inflytandemekanismema i form etablerade samråds-av
och beslutsprocedurer mellan intresseorganisationerna och den politiska

gåttmakten. Snarare har utvecklingen i riktning infonnella, si-mot mer
påverkansformer såvältuationsbetonade lobbyism, där traditio-typenav

nella särintressen intressegrupperingar, aktivistgrupper ochsom nya en-
skilda storföretag ofta med framgång påtryckningarsigägnarstor- -

specialonlrådenmsinainom egna
Möjligheterna till breda kontaktytor inom för svensk delEG synes ge-

nomgående goda. problem förEtt utvecklandet korporativa nätverkvara av
emellertid i detta sammanhang det lågainternationella arbetetsär även me-

ritvärde.
fråganSlutligen de korporativa strategiemas betydelse för möjlighe-om

de inhemska politiska Inrikespolitiskt har deöppnaterna att arenorna. ne-
inslagen mångaokorporativa i västeuropeiska demokratiers belutssystem

blivit betydande; samverkan och internt nedtonade ideologiska konflikter
mellan näringsliv och intresseorganisationer har natio-stat, ansetts gynna
nell politisk och ekonomisk stabilitet och utveckling. Utifrån interna-ett
tionaliseringsperspektiv småstater;detta intressant för i synnerhet fårdeär
därmed möjlighet åstadkomma den interna kraftsamling, så vik-äratt som
tig för kunna hävda sin autonomi i internationella förhandlingar. I för-att
hållande till korporativa traditioner har den lilla i dettastater utan staten
sammanhang relativ, eller komparativ, fördel.en
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beslutsforrnenkorporativa sker emellertid under betydandeDen anony-
diffus. Såmitet, samtidigt mellan makt och blirgränsensom ansvar

neokorporativ kraftsamling utanför landetslänge sker i syftegränseren
tillgodose övergripande nationella intressen specifika särin-änatt snarare

förhållandeändras detta sannolikt inte; torde det omvändatressen snarare
väcks ånyo problemet med den politiska tystnaden igälla. Därmed den in-

småstatsdemokratin.temationaliserade
uttalat syftar till bevakaOm de korporativa strategiema däremot attmer

organisationsintressena, kan situationen komma i läge.de ett annategna
förutsätter dock sannolikt de transnationellt verksamma intresse-Detta att

organisationerna rutiner för regelmässig inforrnationsöverfö-upprättar en
ring till de nationella huvudmännen, vilket kan organi-sägasytterst vara

möjligt för organisationersationemas medlemmar. Huruvida detta verk-är
kan diskuteras.i internationell förhandlingskultur docksamma en

lokalmaktTransnationalisering och

omvärldsberoendet innebär för de-bakgrund de utmaningarMot av som
självständigheten, kan förverkligande utvidgadmokratin och ett av en

försubnationell lokal/regional självständighet uttryck lo-ses som en
småskalighet kombineraskalmaktens där närhet och medrenässans, en

demokratiskt styrd lokal utrikespolitik i form transregionalt samarbete,av
industriområdet.på handels- och Enligt den terminologi,t.ex. som myn-

amerikanske demokratiforskaren Robert Dahl skulle denna lo-dentats av
på demokratiskkalmaktens exempel fjärde omvand-renässans ettvara en

lingsprocess.154
sådan knytningskulle kunna innebära starkare till detEn process en

småskaliga demokrati-ideal gällande i den antika och medeltidasom var
tillmötesgårstadsstaten, samtidigt den de krav ställs densom som p g a

också tydligare kommaväxande transnationaliseringen. Därmed skulle den
såsamklang med den ökade utmärkandei individualisering, är ettsom

drag för det moderna samhället, och bl.a. bottnar i människorssom avse-
utbildningsnivå.ochhöjda kunskaps-värt

Oavsett relationerna mellan statsmakt och lokalmakt utmärksom av
ej,156finns fråge-konkurrens eller det emellertid anledning delvis sättaatt

motståndskrafttecken för demokratins lokala intemationaliseringen fårnär
på nivå.fullt genomslag subnationell takt med kommuner, städerI att

på inteoch regioner blir aktiva den internationella kan ute-arenan, man
anonymiserings- och elitiseringsprocesser, liksom tendensersluta tillatt

ocksåopinionseftersläpning, blir besvärande lokalt problem,ett attmen
politikerrollens uppspaltning med dithörande försvagning legitimitetenav

Frågan kunskapsnivåkan bli verklighet. den höjda följaär, antasom som
förståelsemed ökad individualisering, ävenledes innefattar förstörreen en
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påföljande kravoch däravkonsekvenserutvecklingensinternationelladen
dengällande,kunnaskulle görastrategier. Man attpolitiska snararenya

partidi-lokal/regionalförmindreskulle ännufolkliga acceptansen envara
nationell.plomati än en

måste antagandetgiltighet,dessahändelse ägerdenFör omprognoser
demokratin be-nationellahotadeför dennivåns skyddskapacitetlokaladen

skepsis.1°7med visstraktas

elitdemokratipolyarki ellerTransnationell

i rikt-utvecklingenstimulerarverkligeninternationaliseringenHuruvida
elitstyrdaslutna,polyarkier ellertransnationella systemning mot mer -

förredogörelsentidigareosäkert. Den"guardianship"kallar ärDahldet -
sådantill slutsatsennivå ledanationell kanproblem attdemokratins en

Ökadnivå, i forminternationellpåmöjligutveckling t.ex.ävenär ex-av
tjänstemannakår. Eninternationellt verksamväxande,pertmakt hos po-en

lyfter denförhållandenallaunderriskfri;därför inteskalförändringlitisk är
indi-enskildagällandedemokratiproblemenklassiskadeoch betonarfram

medbor-blandförankringpolitikensochpolitikeninflytandeviders över
också parlamentarikersmedborgareffektivitetens.k.den mengarna ---

infor-ochgransknings-mediasochexekutiva maktendeninflytande över
mationsfunktion.

internationellakomplexmångfasetteradedettabakgrundMot avav
disku-intressantkontaktkanaler kan detoch attsamverkansmönster vara

transnationellfunktionsdugligställtskravfrågan hur de entera som
möjligheternadiskuterathar viTidigare attförverkligas.kanpolyarki, av

inhemsktförkontrollmetoderdemokratiskagränsöverskridandeutveckla
sitt revirutvidgatstorheterinrikespolitiskakonstateratVi harbruk. att

internationelladenomfattatilldomäner ävennationalstatensutanför att
uppfyllt. Härpå pluralismkravetmeningen kansfären. I den upp-vara

transnationellaskapamöjligheternaemellertidmärksammas att
identiteter ochavgränsadestatsterritorielltickeochförankringsprocesser

lojaliteter.
det interna-uppfattningoch "gräsrötters"politikersmellanKlyftan om

min-nödvändighetmedblir inteoch värdevillkortionella engagemangets
valmanskår ochfrån sinsigfjärmatenderarledande politikerdre attattav
med sina inter-alltmeridentifiera sigiställetförvardagsproblemdess att

accelererande integra-den snabbttakt medisamarbetspartnersnationella
internationellaekonomiska Denochpolitiskaländernas system.tionen av

byråkratiska eliterpolitiska ochblandframvärdegemenskap, växersom
EG/EU-ländema,enskildai demotsvarighetfolkligallmänhetisaknar en

förhoppningarinte,lojalitetsmönsterregionalanationella eller trotsdär
identitetskänsla base-alleuropeiskgränslösersattsmotsatsen, enavom
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litisk-ekonomiska; det innebär regionalt society",168"civilatt ett uppbu-
icke-territoriellt definieratret ett demosbegrepp, inteav ännu vuxit fram

på europeisk nivå.
Detta illusteras valen till Europaparlamentett.ex. att genomgåendeav

väckt gehör bland EG-ländernassvagt medborgare. De partifederationer
bildats för fungera valorganisationer utifrånattsom paneuropeiskasom

partiprogram har inte någoni omfattningstörre lyckats mobilisera väljar-
kåren, uppfattat valen politiskt mindre viktiga s.k. "secondsom som or-
der elections"; väljarna har i själva verket ofta utnyttjat valen för att ut-
trycka sitt missnöje med den regeringen. Samtidigt har den natio-egna
nella mediebevakningen valkampanjema varit förhållandevis lam ochav

rudimentär,närmast i alla fall jämför med hur nationella valrö-om man
nyhetsmedierna.169relser täcks av

återspeglarDetta intresse för de europeiska frågorna,ett svagt men
också avståndstagande från det politiskaett etablissemangets integrations-
strävanden, uppfattningar politikernas kosmopolitiskatrots inställ-som
ning haft betydelse för de politiska partiernasstor konkreta handlande i de
internationella frågorna. Det är symptomatiskt för situationent.ex. att
partigrupperna i Europaparlamentet viss gränsöverskridandetrots en-
partipolitisering efter ideologiska skiljelinjer inte helt upphört att-
verka ombud för inhemska intressen, Avsom tvärtom.egna snarare
motsvarande skäl har de paneuropeiska partifederationema tidvis haft svårt

hävda den europeiska politiskaatt dimensionen de olikagentemot
medlemspartierna, det deklarerade behovettrots utökat ochsom ettav
fördjupat internationellt partisamarbete starkt sinvärnat nationellaom
självständighet med påföljden paneuropeiskt partisystem iatt ett egentlig

utvecklats.°mening inte
Partierna har här hamnat i dilemma, där de sökt balansera bådeett in-

hemska folkliga opinionstryck och övergripande transnationella intressen,
där de ofta kommit till korta; den kortsiktiga hänsynen tillmen detsenare
välj arunderlaget har ofta begränsat det långsiktiga paneuropeiskaegna an-

svarstagandet, samtidigt det kraftigt försvårat möjligheterna sti-som att
mulera framväxten på europeisk grund baserade poli-av nya, gemensam
tiska ideal inom breda befolkningslager. Därmed har partierna i betydande
utsträckning hittills misslyckats fungera aktiva ochatt centrala på-som
drivare i den europeiska integrationsprocessen,171 något ytterligaresom
markeras de den internationellaatt inte till fullo kunnat spelaav scenen
rollen fria icke-suveränitetsbundna granskare den inhemska verk-av av
ställande politiska makten hänsynen till de övergripande natio-p g a av

egenintressenamnella
Kravet på partipolitisk kraftsamling för stärka de nationella positio-att

i internationella förhandlingar får således vittgående konsekvensernerna
för partiernas internationella självständighet och därmed för möj-ytterst
ligheterna etablera fristående transnationella kontrollstrategieratt i partier-
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fristående massmedierna i sinPå kan demotsvaranderegi. ävensättnas
lojalitetsproblem;besvärandeställas införbevakningsrollinternationella

blottlägga politiskaräkning skallför allmänhetenssamtidigt desom
förhandlingspositionlandetsavslöjande detöverväganden, kan ett av egna

frågasåledes återigenblir detnationella intresset. Härskada det attom
hos detsystemkapacitetenställs den s.k.medborgareffektiviteten mot po-

systemetmlitiska
europeisk poli-elitorienteradframträder konturenSammantaget enav

ochi forminblandademaktstruktur, där detisk stater transna-parterna av
intressemotsättningarvittgåendemedkonfronterastionella mengrupper

ofta in-vittgående samarbetssträvanden,också engagerade idjuptär av
Ävenkaraktänm delvis kan de-rådande konfliktmönstrendeformell om

de grund-transnationella lojaliteter,ochutifrån partiideologiska ärfinieras
vilketnationellövervägandefortfarandeskiljelinjernaläggande natur,av

ofta fungerarrealitetensuveränitetsfria aktörerna ide fonneltinnebär att
egenintressen.nationellaombud för staternassom

kontrollmetoderdemokratiska mötergränsöverskridandeoch storaNya
svår häva.anonymitetenpolitiskainnebär den ärsvårigheter, vilket attatt

byråkratiska aktörerliksomprivata intressenter,Vidare kan attnoteraman
identitetergränsöverskridande ännu ärde politiska,medkonkurrerar att

på markantoftastyrande elitemasde synsättutvecklade ettsamt attsvagt
medborgarnas.från deavvikersätt egna

politiskaochmåste pluralistiskabli öppnadettaSlutsatsen att sys-av
haft be-polyarkiertransnationellanivåinternationell i formpåtem av
ochsekretessdenhävda sigförutsättningargränsade gentemotatt na-av

hittills kan hapolitiska kultur, sägasprägladetionalitetsintressen va-som
EG.rådande inomrit t.ex.

Epilog5.5

bakgrund inter-diskueratspolitiska tendenserolikaDe mot avsom ovan
pessimistiska slutsat-leda tillutveckling kanoch EGsnationaliseringen

demokratiskfördjupadutvecklabeträffande möjligheterna att enser
pånationella politiskasåväl enskildainom deförankring, systemen som

måsteskönmålningarhemfalla utopiskanivå.europeisk Utan att man
ödesbestämd.utveckling knappastdennakonstatera ärdock att

politiska signaler,på kommittidhar detTvärtom som ger an-senare
för situationensymptomatisktoptimism; dettill viss attledning är t.ex.

åter-ständigtvaritförankringdemokratiskönskemålet förbättrad ettom
sedanRådetsEuropeiska mötenvidkommande tema

1991.1 Flera med-decemberträffades iMaastrichtöverenskommelsen
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lemsländer har vid upprepade tillfällen ställt detta krav för fortsattsom en
integrationsprocess. påKravet förstärkt nationell och transnationell poli-
tisk förankring det framtida unionssamarbetet sålundatycks alltrönaav
bredare politisk anslutning bland Europas politiska eliter, och då inte bara
på det deklaratoriska planet, även EG/EUs nordeuropeiska medlemmarom
hitintills frågandrivit intensivt.mest

förslagDe till reformering EG/EU-systemet lagts fram i eller iav som
anslutning till olika uttolkningar Maastrichtfördraget, kommerav sanno-
likt innebära markant förbättring de demokratiska kontrollproce-att en av
durema. förstärkningEn Europaparlamentets roll i lagstiftningsproces-av

är detta intevänta, även otvetydigt till föratt denär natio-sen om gagn
nella demokratiska i de enskilda medlemsländerna. Det emel-ärprocessen
lertid givet hävande det "demokratiska underskottet" påatt nivåett EGav
rimligtvis bör sådan åtgärd nödvändig.göra Dessutom kan hävdaen man

Europaparlamentet, tillsammans kommittén,75med Regionalaatt blir
viktiga institutioner för tillvaratagandet regionala och lokala intressenav
inom EG/EU. betydandeAv vikt också de inslag ökadär offentlighetav
beträffande Ministerrådets arbete, föreslagits under hösten 1993. Påsom
denna punkt kan räkna med flera länder, bl.a. Danmark, kommerattman

intensifiera sina krav.att
Av väsentlig betydelse också subsidiaritetsprincipen,är sintrotssom

vaghet kan komma få avsevärd politisk symbolkraft för Unionensatt en
fortsatta arbete. Tolkad närhetsregel innebär den inte bara be-attsom en
slut i möjligaste mån skall fattas på lägsta möjliga ansvarsnivå, utan
också besluten skall ligga så medborgarnanäraatt möjligt.som
Subsidiariteten, främst effektivitetsprincipär för reglera makt-attsom en
förhållandena mellan gemenskapen och de enskilda medlemsländerna, får
därmed också demokratidimension.en

detta måsteI sammanhang den tyska författningsdomstolens utslag från
den 12 oktober 1993, den s.k. Karlsruhe-domen, betraktas centraltettsom
politiskt dokument med icke ringa normgivande kraft. Här uttryck-anges
ligen det demokratiska grundlaget för Europeiska unionen oavvis-ettsom
ligt krav för fortsatt tysk medverkan i det statsförbund, EG/EU skallsom

efter Maastricht.utgöra Domstolen framhåller bl.a., den demokratiskaatt
legitimeringen primärt utgåskall från folket, vilket förutsätter fort-att en

integration måste ske inom för levande demokratisatt i med-ramen en
lemsländerna. Det innebär utvidgning gemenskapens befogenhe-att en av

inte får strida denna demokratiprincip.ter Som högsta rättsinstans imot
unionens och mäktigastestörsta medlemsstat kan författningsdomstolens
utlåtande knappast förbises EG/EU.7i de framtida samarbetet inom
Samtidigt den demokratiska förankringsprocessen i och med dessasom

åtgärder får uttalat nationell innebörd, frågakan sig hur den poli-en man
tiska legitimiteten förhåller sig till frågan medborgarskapet idéom som

de traditionella nationsgränsemanär blir allt till följd ökadeporösamer av
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EG/EUaspektcentralområden. Enallaaktivitetertransnationella
framväxtenföreställningen ettpolyarkitransnationell är avomensom

här varittankegång harförhärskandemedborgarskapsideal. Eneuropeiskt
territoriellapå avgräns-grunden baserasimedborgarskapettanken att

det större,nationalstatenterritoriet ersattsmindredetdärningskriterier, av
gemenskapen.europeiskadendvs

ibetydelseavtagandedimensionensterritoriellabakgrund den enMot av
emellertidsådant synsättkansamverkansmönstertransnationella etttid av

imedborgarskapetutgångspunktalternativ är attEnförlegat.delvisanses
lojalitets-ochkaraktärtill sinmångdimensionellt attverketsjälva är
relationenvertikaltbådeintressesamhörighet ärföruttryckmönster som

definierade. Dethorisontelltochlokalmakten senarenationalstaten,EG,
socialapåbaseradeintressegemenskaper,innebärakunnaskulle attt.ex.

bl.a.nationsgränserna,utvecklas överidentiteter, ge-yrkesmässigaeller
intensifi-intressesammanslutningar. Dettransnationellaimedverkannom
EG-nivåkorporationerochsärintressenolikamellansammarbeteterade
lojali-sådanautvecklingenförstimulerande nyauppfattats avhar som

de-uteslutaintedärför atttetsmönstenm bakgrunden kandenMot man
siktpå längrekaraktärtransnationellförsvarsstrategiermokratiska av

lojalitets-gränsöverskridandehorisontella,liknandeskapaockså kan
politiskt de-då medvertikala,traditionellamed deparallellt menmönster

partii-i formidentiteten,förbas t.ex.intressegemenskap avfinierad som
identiteter.lokala/regionalaellerdeologier

demöjlighetenavfärdainte attkan paneuro-motsvarandePå sätt man
deutvecklas; ävensuccessivtfunktionintegrativa ompartiernaspeiska

partiorganisationernasnationelladetid inteöverskådlig övertarinom
ifederationerna,från möjlighetenbortse attintekanfunktioner, man

demedanalogioch ipartigrupper t.ex.Europaparlamentetsmedsamklang
viktigarealltblirframgentpartierna,amerikanskaorganiseradelösligtmer
ocksåmöjligeninnebär attvalrörelserna. Detpaneuropeiskadeimotorer

natio-också till deEuropaparlamentettillvalrörelserna,själva ment.ex.
dimen-transnationellfåkanförsamlingarna,lokala/regionalaochnella en
ländersandraimedverkaraktivtfrån landpolitikermeningeni ettsion att

utarbetadevalmanifestfrånutgångspunktmedvalkampanjer gemensamma
medÄven tillsammansnivå.l79 partifederationerna,paneuropeiskpå om

koalitionerförblirhuvudsakipartigrupperingar, avEuropaparlamentets
skallpolitiskabredamycketsammanhållnapartier, program,nationella av

under-således inteopinionsbildningeneuropeiskaför denbetydelsederas
skattas.

EG/EUdärförbedömningen attrimligamåste denAvslutningsvis vara
ellersvårighetertillupphovendastinteintegrationsprojekt nyagersom
ringaickegradockså i högproblem,befintliga enrymmerskärper utan

Därtill kantransnationellt.nationelltsåvälpotential,demokratisk som
internationaliseringenförankringsproblem, un-politiskade somattantas
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der alla omständigheter skapar för de avancerade västeuropeiska demokrati-
troligen endast kan hanteras effektivterna, inom för fortsattettramen

ekonomiskt och politiskt samarbete på europeisk nivå. Av sakpolitiska
effektivitetsskäl nödvändiggör globaliseringen bl.a. det ekonomiska li-av

omfattande politisktvet ett samarbete mellan och andrastater igrupper
Europa inte den inhemska politiska maktenom successivt skall avhända
sig inflytande över marknadens aktörer. Det i hög grad befogatt.ex.synes

hävda EG historisktatt att varit skyddsett för deett europeiskasnarare na-
tionalstaterna än Utanomvänt. grundläggande politisk autonomi inom

för omfattande internationelltettramen samarbete har demokratin således
begränsade utsikter fortleva och blomstra.att
Ett svenskt utanförskap kan på längre sikt därför knappast full-ettvara
alternativ metodgott skydda den inhemskaatt demokratinssom kvaliteter.

Avgörande för möjligheterna rättfärdiga sådantatt ival det allmännaett
medvetandet emellertid inte bara samarbetetssynes ekonomiska för-vara
tjänster eller Sverige i kraftatt sin betydande internationella erfarenhetav
och intemationalism har goda utsikter siggöra gällande iatt EG/EUs be-
slutsprocess; väsentlig ocksåytterst är insikten stärkande deatt de-ett av
mokratiska funktionerna i utsträckning måste skestor med helt andra po-
litiska strategier, deän varit förhärskande nationalstatemasnärsom suve-
ränitet i endast begränsad omfattning berördes den internationella hän-av
delseutvecklingen.
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82. EES-utskottet bestod 15 ledamöter. Se Riksdagsutredningen,av
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SOU 1994:12 Demokratisk förankring 225
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existerande demokratiskapåpekas, de faktisktskall dockDet att
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integrationsprocessen.isuveränitetfortsattavärnande staternasav
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Tim, 1993 beslutade Folketinget inrätta särskilt EG-rådatt etta.a.
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delegation makt norrngivningskaraktär. Utskottets styrkaen av av
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sittande regeringen i minori-dock delvis beroende denär ärav om
Jfr 238-239; Svensson,tetsposition eller ej. SOU 1993:14, s.

NielsPalle, Auken, Svend, Nehring, Jørgen,a.a.; a.a.; a.a.;
Nedergaard, Peter, a.a.

Utredningsrapport 1991-12-05,Jfr. Riksdagsutredningen.134. s.
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ordning. Se Auken, Svend, a.a.
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såväl delegationerskall bemanna utskottnär mm.somman

åbe-EG-frågomas allmänna tyngdfinns dessutom alltid138. Risken att
linje, faktiska sakför-skäl för viss politisk även omenropas som

hållande kan tala för motsatsen.

Nedergaard,139. Jfr. Peter, a.a.

Kjell,140 Jfr. Goldmann, 1994, a.a.

försöki samband med Danmarksskedde hösten 1992141. Detta attt.ex.
frånpå undantagsklausulerfå för kravetacceptans

Maastiichtfördraget.

Jfr. SOU 1993:80, 102-103.142. ss.

riksdagen hösten 1993 in-143. kan här intressantDet att notera attvara
internationellt kansli förutomrättade RIK, attett nytt an-som

också frågor,verksamhet handlägger deför EG-delegationenssvara
frå-Internationella sekretariatet RIS.tidigare sköttes Desom av

Rådet ombesörjs tillsvidareNordiskarör ett separatavgor som
kansli.

1990b, 178-180.144. Se Jerneck, Magnus,t.ex. a.a., ss.

fristående till vilketallmänhet stiftelser knutna sig,145. har iDessa gör
rådgivareanställa tjänstlediga yrkesdiplomaterdet möjligt att som

"diplomatiska" partirepresentatio-sakkunniga och etableraoch att
småstats-talautomlands. realiteten det befogatI är att ettomner
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problem så till vida övrigaäven nordiska ländersatt partier vid-
känns starka resursbegränsningar. Se Jemeck, Magnus, 1990b, a.a.

146. detNär gäller och fpl har de internationella partinätverken varitc
mindre väl utvecklade och institutionaliserade, vilket sannolikt be-

liberala mittenpartier genomgående småatt i de flestaärror
västeuropeiska demokratier och den ideologiska profilen inteatt va-
rit lika entydig och gränsskiljande för andra partier. Kds utgörsom
emellertid undantag; det har lyckats bli delaktigtett i mycketen
avancerad och ideologiskt profilerad transnationell samarbetsstruk-

ledande kontinentala aktörertur, i form kristdemokra-vars storaav
tiska partier välkomnat samarbete med mindre nordiskaett syster-
partier. De kristdemokratiska partierna har inlettäven samarbeteett
med konservativa europeiska partier. Se Johansson, Magnus K.,
1993, a.a.

147. Beträffande utformningen valsystemet till Europaparlamentet,av se
SOU 1993: 14, 255ff. Där diskuteras bl.a. proportionelltetts.
valsystem med utjärnningsmandat och 4%-spärr, åtgärder ärsom
väl förankrade i den svenska politiska traditionen. Utredningen fö-
reslår vidare indelning Sverige i valkretsar. Det exaktatreen av an-
talet svenska mandat i Europaparlamentet f osäkert. Medär ut-n
gångspunkt från den gällande tilldelningen för motsvarande länder
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Jfr.148. 91 och 140noterna ovan.

149. Flera svenska partier, däribland och kds, har redan fått obser-m
i sinavatörsstatus respektive partigrupper i Europaparlamentet. Se

Jerneck 1990b och Johanssont.ex. 1993. För presentationen av
Europaparlamentets olika partigrupper, Johansson, Magnus K.,se
1994, a.a.

150. Johansson, Magnus K., 1993, 1994, a.a.

151. Om ELDR blir parti, blir The Group ofett the ELDRmotparten
Party.

152. I det nuvarande Europaparlamentet har haft kontakter såvälmedc
Regnbågsgruppen ELDR-gruppen. Inom väljersom attc man
hålla frågan valöppen bakgrund valetmotom attav grupp av
1994 kan upphov till grupperingar i parlamentet.ge nya
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möjlighe-vissaEuropavalet,parti iställerOm153. mansersomuppv
med ekologiskvänstergrupperingingå i denframgentattter nya

Gårvalet 1994.bildas efterskall kunnahoppasprofil, vmansom
Rainbowregnbågsgruppen Theblirfront,framdäremot som

möjlig samarbetpartner.Group en

sak,socialistpartiernordiska görmöjligtDet154. är att gemensamt.ex.
broderpartier. Detnordeuropeiskamed övrigasamarbeeventuellt i

överhuvudtagetpartierna;borgerligadekan sägas synesomsamma
svenskaviktig för desynneligendimensionennordiskaden vara

partisamverkan. Segränsöverskridandesigdetpartierna rörnär om
1990b, Se ävenJerneck, Magnus, resonemanget om par-t.ex. a.a.

Transnationellavsnittetlojaliteter inationellakontratilojaliteter
elitdemokratiellerpolyarki

1990b,Jerneck, Magnus,155. a.a.

1993a,Jerneck, Magnus,156. Jfr a.a.

1993a,Jemeck, Magnus,Jfr157. a.a.

Tim,Jfr Knudsen,158. a.a.

i nationellaliksombeslutsmiljöerinternationellaifinnsDet159. --
EG/EU:s,beslutssystemläckor; iutnyttjamöjligheter ett somatt

byråkratier,ochbalanserandeantalbestår stortett organavsom
relativt goda. Förinformationsläckageförförutsättningarnasynes

medförtrogenhetgoddockförutsättsutnyttja demkunna rättatt
byrå-många politiska ochdemellanmaktkampenkomplexaden
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självstän-mediernasvarigenompolitiska aktörerna,deutnyttjas av

Sjölin,försvåras. Jfr Mats,kanfunktion"watch dog"diga t.ex.-
1994, a.a.

Richardson, Jeremy,Sonia160. Se Mazey, a.a.t.ex.

CommunityKjell, 1991. "EuropeanEliassen,SveinAndersen,161.
173-Research 20,PoliticalJournalLobbying", European ss.

187.

Phillippe,Schmitter,WolfgangStreeck,162. a.a.

Kjell,EliassenSveinAndersen,163. a.a.,
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164 Jfr. Dahl, Robert A., 1989, a.a.

165. Jfr. SOU 1990:44; Rosenau, James N., a.a.
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trikt i och med de i växande skala sig i transregionalatt engagerar
"partidiplomati".

167. Se Jerneck, Magnus, 1993a 1994a,t.ex. resp. a.a.

168. Schmitter, Philippe, 1993. "The International Context of
Contemporary Democratization", Stanford Journal of International
Affairs, vol. 1-34.ss.

169. Jfr. Linz, Juan 1992. "Change and Continuity in the Nature of
Contemporary Democracies", i Marks, Gary Diamond, Larry
eds. Reexamining Democracy. Essays in ofHonor Seymour
Martin NewburyLipset. Park: Sage; Johansson, Magnus K.,
1993, Gidlund, Gullan, 1993, Se Siune, Karen,ävena.a.; a.a.

Århus:1991. påEF dagsordenen. Politica.

170. Johansson, Magnus K., 1993, Gidlund, Gulan, 1993,a.a.; a.a.

enlighet171. I med klassisk neofunktionalistisk integrationsteori från
1950- 60-taletoch skulle de politiska partierna, tillsammans med
intresseorganisationerna, främstade instrumenten för attvara
åstadkomma såväl politisk och ekonomisk kulturell ochsom so-
cial integration i EG. Se Haas, Ernst, 1958. The Uniting oft.ex.
Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957.
London: Stevens Sons.

172. Jerneck, Magnus, 1990b, a.a.

173. Jfr. Dahl, Robert Tuft,A. Edward, a.a.

174. Jfr. Haaland Matlary, Janne 1993. " Now You See It; Now You
Dont. Exposé and Critique of Approaches the Study ofto
European Integration", i Tiilikainen, Teija Damgaard Petersen,
Ib eds., The Nordic Countries and the EC. Copenhagen:
Copenhagen Political Studies Press; Knudsen, Tim, a.a.
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Council in LisbonConclusions of the Presidency, European175. Se
respektive Copenhagen 21/22 June 199326/27 1992June samt

Brussels October 1993.Council in 29European

ochbetänkande EG-konsekvensutredningarna: Kommuner176. Jfr. av
SOU 1994:2, ka-Landstingen och EG,Landsting, Kommunerna,

pitel 7.

2BvR 2159/92.Bundesverfassungsgericht. 2 2134/92;BvR177.
Verkündet 12. Oktober 1993.am

"Citizenship and the EuropeanElizabeth, 1993.Meehan,178.
172-vol. 64,Community", The Political Quarterly, no. ss.

186.

förekommer,detta redandel kan konstaterasvensk179. För att omman
på grundval denhittillsbegränsad skala ochi relativtän mest av
broderpartier imellanutvecklatspartigemenskap, t.ex. norrasom

allt ideolo-svenska partiernasbakgrund deMot tätareEuropa. av
desåväl Europaparlamentetskontakter medgiska grupper som pa-

samarbete sannoliktkommer dettaneuropeiska partifederationerna
iSverige blir medlem EG/EU.i synnerhetutvecklas,att om



6 Alternativ till medlemskap i EU

och deras konsekvenser för-

demokratin

Sten Johansson

6.1 Introduktion

Den fråga skall belysas i denna har formuleratssom EG-kon-uppsats av
sekvensutredningama: subsidiaritet på följande jfr avsnittsätt 7.1:

EU instrumentär förett problemlösning bland igemensam västrastater
Europa. Det innebär väljer bort dettaatt instrument måste deom man
grundläggande problemen hanteras på "Nej"sätt. tillett EUannat är ett
"Ja" till problemlösning. Vilka detyp viktigaste alterna-en ärannan av
tiven och hur påverkas den politiska demokratin sådana lösningarav

Jag söker så långt möjligt belysa frågan såsom den ställdär be-som men
höver först några preciseringar. Jag frågan gällerange svensktantar att
medlemskap i Europaunionen påEU Maastrichtfördragets grund och hur
Sveriges demokrati påverkas vid olika alternativ till medlemskap. Jag
kommer begränsa mig till två sådanaatt alternativ, nämligen Sverigeatt
samarbetar med övriga Västeuropa på EES-avtalets grund respektive på
grundval nuvarande frihandelsavtal.av
Vid EES-avtal och vid frihandelsavtal jag Sverige fortsätterantar att att

delta aktivt med ståndpunkter i alla de andra europeiska och interna-egna
tionella organisationer Sverige medlemär Vid medlemskap isom nu
Unionen inskränks däremot Sveriges möjligheter företrädaatt en egen
linje sådanai andra internationella organisationer.
Huvudintresset fokuseras EES-avtalet alternativ till medlem-som

skap i EU eftersom det riksdagenär och ratificeratantaget samtligaav av
medlemsländer så det kan träda i kraft vid årsskiftet 1993/94.1att
Alternativet frihandelsavtal med därförär det kan fungera O-alter-att som
nativ eller referenspunkt för både medlemskap och EES-avtal det gällernär
hur demokratin påverkas. Sveriges demokrati i statsrättslig mening påver-

235
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samarbete till-internationelltformerenbart nuvarandeintekas avom
ämpas.

demokratin kan emel-förkonsekvenseraltemativensdet gällerNär man
bemär-statsrättsligademokratin i denna förstatillendastlertid inte se

den demokratidemokratin medsvenskajämför denkelse. När somman
aspekt ha med demo-måste andraförverkligas i Unionenkan som enman

vilka väsentligtförutsättningar,kulturellasociala och ärkratins annor-
nationsnivån. jag berörunionsnivån Attpå överstatligalunda den än

begreppet "detmed hjälpkortfattatförutsättningardemokratinsdessa av
oviktigaspektdennainnebär inte äroffentliga rummet" utanatt snarare

och självklar.uppenbarbetydelsedess äratt
ef-sakpolitiskahur dendemokratins funktionssättaspekt ärtredjeEn

ingår tydligtaspektområden påverkas. närpå Dennaolikafektiviteten
inbjudningsbrevet. Denfrågan iformuleratutredningentill hurman ser
också återverkningarhakanviktig i sigeffektivitetensakpolitiska är men

Sveriges medbor-blandförankringoch desspå demokratins funktionssätt
gare.

fårpåverkas svenskadetdemokratifrågan gäller hur SverigesEftersom
någon abstrakt demo-och inteför utvärderingenkriteriernastatsskicket ge

den gäller hurjagfrågan formuleradSåsomkratimodell. är attantar
och det gällermeningbåde statsrättsligpåverkas i närdemokratiSveriges

sociala förut-dekortfattat hurocksåeffektivitetsakpolitisk men -
nationsnivånfrån till dengårförändrasdemokratisättningarna för när man

unionsnivån.överstatliga
vilka sedanvillkor,medSveriges folkstyrekaraktäriserasavsnitt 2I tre
alltså samti-avsnittalternativen. Detta ärjämförelserna mellananvänds i

frihandelsavtal.alternativetbeskrivningdigt aven
riksdagfrån Sverigessuveränitetsöverföringdenavsnitt analyseras3I

medlemskap.vid svensktunionsnivån skeröverstatligatill den som
demokra-påverkar svenskadenbåde överföringhur dennagällerAnalysen

unionsnivån.överstatligadenförverkligasdemokratitin och hur
medmotsvarande konsekvenserså EES-avtaletsanalyserasavsnitt 4I

Island,ländernanordiskadeantagandet minstutgångspunkt i treatt av
EES-avtalvidockså Finlandmöjligenoch SverigeNorge stannarmen

Österrike blirFrågan detta avsnittiväljer medlemskap.troligenoch att
sarnrådsförfa-delydstater enligtländer blirNord-EFTAsdock närmast om

avtalet.randen regleras avsom
föri avsnitt 5sedaneffektivitet analyserassakpolitiskiFörändringarna

alternativen medlemskappolitikområden berörsdeoch ettvart som avav
medkortfattatochemellanmed jämförelse demEES-avtalrespektive mera

frihandelsavtal.
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Villkor för Sveriges folkstyre6.2.

offentlig maktsvenska statsskicket allKaraktäristiska drag i det är ut-att
offentliga maktgår från återkommande allmänna val. Denfolket i som

måsteRegeringen ha riksda-utgår från folket i val samlad i riksdagen.är
åtgärder.för alla sina efter-och inför riksdagen Iförtroende ansvarargens
riksdagen förval medborgarna i sin utkrävaföljande kan tur ansvar av

samhällsutvecklingen helhet.som
år,tredjei sin helhet väljssamlad i riksdagen,all maktAtt är vartsom

beslutskapacitet förverkliga denriksdagen har teoretiskinnebär attatt
uttryck för i val. Att den harmedborgarnasamhällsutveckling gettsom

förförutsättningen förbeslutskapacitet i sindenna är atttur sam-ansvar
går till val.kan utkrävas medborgarnahällsutvecklingen helhet närsom

villkoren för folkstyrelsende grundläggandeVad jag här vill ärse som
medborgarna kantill effektivt uttryck ochfolkviljan kan komma attatt

så-angelägenhetema. Omskötseln deförutkräva av gemensammaansvar
vill föra in samhälls-väljer riksdagsmajoritetsvenska folketledes somen

förverkliga denna vil-på skall riksdagen kunnautvecklingen vägen ny
skötsel ochefterhand för riketskunna utkräva ijeyttring och folket ansvar

förval väljerOm folket idess konsekvenser. vägalla nästa en annan
också förverkligas ochskall den kunnasamhällsutvecklingen ut-ansvar

krävas.
meningsfull och medborgarnasvalhandlingendettaDet görär su-som

all makt isamlapå valdagen till realitet. Detveränitet är attgenomen
fårbeslut valdagenombuden medborgarnashos de valdariksdagen som

starkt kringskurnariksdagens befogenheterverkliga betydelse. Omsin är
för medborgarna.också valhandlingens betydelse och innebördminskar

rättigheter, vilka dock knap-grundläggande fri- ochDemokrati kräver
den viktiga punktifrågasätta något alternativeni änär annatpast av

mcddelarskyddet.och Jagoffentlighetsprincipengäller den svenskasom
specifikt svenska medborgerligautgår ifrån komplikationer för dessadeatt

väl kända och inte be-inträder vid medlemskapfri- och rättigheter ärsom
här.höver utvecklasnärmare

all uppmärksammatssociologisk aspekt, hittills knappastEn sommera
förutsätter fungerandesvenska debatten, demokratii den är ettatt gemen-

bemärkelse kontinuerligtHabermas dvs.offentligt "rum" i att ettsamt
på språk till-fora ochoffentligt meningsutbyte kan i äräga ett somrum

gängligt för alla.
bådemåste "vertikalt", dvsmeningsutbyte kunna förasoffentligaDetta

"horisontellt" mellan medbor-medborgare ochmellan beslutsfattare och
tidningar, radio,språk fora i formGemensamt och gemensamma avgarna.

kommunikationen skalloundgängliga föroch organisationerTV är att
"horisontella"särskilt för dendubbelriktad. Tilläggsproblemkunna vara
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kommunikationen geografiska avståndär och social och kulturell dis-
Den sociala och kulturella distansen uppkommer och vidmakthållstans.

såsom nationella identiteter baserade historia, gemensamtgemensam
språk och invanda institutionella arrangemang.
Dessa "nationella identiteter" kan också beskrivas poli-separatasom

tiska kulturer med bilder, associationer, och historiska händel-egna namn
och förlopp, vilka fungerar kodord underlätter kommunika-ser som som

tionen mellan medborgarna inom respektive kultur. Också mycket cen-
trala begrepp moderat, socialdemokrat, liberal liksom folkhem, väl-som
färd och fackförening har ganska skilda innebörder i olika politiska kultu-
rer.
Det behovet det "offentligaär rummet" nationalstaten tillgörav som
nästan oundgänglig förutsättning för demokrati och degören attsom

jämförelsevis små nationalstaterna visat sig de bästa förutsättningarnage
för demokratins funktionssätt. Dessa villkor väl uppfyllda för Sverigesär
del. Till dessa ocksåvillkor hör den kommunala självstyrelsen jagsom
emellertid inte berör här.närmare

påverkas6.3 demokratinHur vid

medlemskap i EU

Introduktion

Sverige kan inte ansluta sig medlem till EU förändringarutansom av
landets grundlagar. Därom landets konstitutionellaär expertis och samt-
liga partier i Sveriges riksdag eniga. Det intressanta här inte vilkenär ju-
ridisk form skall användas för markera de ändringar statsskicketattsom av

sker vid medlemskap. I sak har det liten betydelse väljersom om man
grundlagsutredningens förslag eller något de alternativav som
Justitiedepartementets lagt fram DS 1993:36.expertgrupp

Riksdagens ställning den centrala instansen folkstyrei Sverigessom
EU.3försvagas vid medlemskap Från utgångspunkti medborgarnas "all

offentlig makt utgår från folket" bådegäller det riksdagens beslutskapaci-
förverkliga den samhällsutveckling medborgarna givittet att uttrycksom

för i val och medborgarnas möjligheter utkräva för konsekven-att ansvar
de valda ombudens beslut.serna av

Vid medlemskap i EU överförs Riksdagens normgivningskapacitet
lagstiftningsmakt på områdenantal i allt väsentligt tillett stort överstat-

nivå.lig Hur omfattande denna överföring kan inte enkelt konkretiserasär
de övergripande politikområdenomnämner i sin hel-attgenom man som

het övergår till unionsorganen. Vid EG-medlemskap gällde det handels-
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politiken, jordbrukspolitiken, konkurrenspolitiken, regleringen villko-av
för tjänsternas, arbetskraftens och kapitalets rörlighet samtvarornas,ren

delar transportpolitiken.av
Maastrichtavtalet ratiñcerats samtligaNär medlemsländer gällernu av

också hela penningpolitiken, delar finanspolitikendet stora samt ettav
områdenantal där Unionen fastställer minimivillkor efter beslut EU-rå-i

kvalificerad majoritetdet med med olika röstetal för medlemsländerna.
Också delar utrikes-, säkerhets påoch längre sikt försvarspoliti-stora av

övergårken till unionsorgan. "Alliansfrihet fred syftandei till neutralitet i
krig" förlorar sin mening när/om Sverige blir medlem i union meden
Västeuropas stormakter.

Politikområdena i helheten

politikområden övergårUppräkningen övergripande till överstat-av som
ändå förståbeslutsfattande ofullständig det gäller den fullaligt är när att

innebörden förändringen. hänger med de olikaDet poli-attav samman
tikområdena från ingårinte isolerade varandra. praktiken påkan I deses

politikområden.komplicerat i varandra och i andrasättett
del utrikes- säkerhets- och försvarspolitiken.Handelspolitiken är en av

handelspolitik Sveriges möjligheterbegränsas in-Utan göraattegen egna
biståndspolitiken.för de fattiga länderna vid densidansatser av rena

ocksåHandelspolitiken viktig för näringspolitiken.är
gäller i första Sveriges livsmedelsförsörjningJordbrukspolitiken hand

också jordbruksbefolkningens villkor, djurskydd, folkhälsa, miljöpo-men
ocksålitik, regionalpolitik och handelspolitik. Jordbrukspolitiken har tra-

vårditionellt ha betydelse för säkerhets- och försvarspolitik.ansetts
och regleringen villkoren förKonkurrenspolitiken tjänster-av varornas,

arbetskraftens och kapitalets rörlighet har genomgripande betydelsenas,
ekonomins funktionssätt ocksåför hela den svenska berör och sättermen

för miljöpolitiken, arbetsmiljön, regionalpolitik, näringspolitik,gränser
offentlig upphandling och kommunal självstyrelse.

mycket viktig regleringenEn aspekt den inre marknadens friheterav av
medlemskap fårvid gränskontrollerna avskaffas, vilket följdeffekterär att

för Riksdagens beskattningsmakt moms och punktskatter, för alkohol
drogpolitiken, från utgångs-och för livsmedelspolitiken hälsopolitiska

punkter och för bl.a. kriminalpolitiken.
verkligt avgörande förändringen sker dockDen delarnär stora av

Riksdagens beslutsbefogenheter och för den ekonomiska politikenansvar
och flyttasupphör till de överstatliga enligt Maastricht-över organen

fördraget, vilket får följdverkningar i form restriktioner för i stortav
andra politikområden.allasett
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Innebörden dessa förändringar vid medlemskap i EU ärett attav
Sveriges riksdag inte längre har teoretisk beslutskapacitet förverk-attens
liga den folkvilja kommer till uttryck i val i Sverige. De valdasom om-
budens gällande beslutsbefogenheter försvinner helt för områ-antalettnu
den, vilket i sin fundamentala restriktioner för beslutsfattandet påtur ger

antal andra områden. utkrävaAtt de valda ombuden iett stort ansvar av
Sveriges riksdag för politiska beslut fattats överordnade tersom av organ
sig inte meningsfullt.
I vilken utsträckning kan då Sveriges medborgare vid medlemskap för-

och främja svenska intressen och/eller prägla folkvilja på EU-svara en
nivå via sina valda ombud i Sveriges riksdag eller via direkt valda ombud
till EUs organ Och i vilken utsträckning kan medborgarna utkräva poli-
tiskt de fattar beslutenansvar av organ som

Suveränitetskalkylen

Det det svenska folket förlorar i suveränitet medlemskap i EUsom genom
vinner delaktighet i den suveränitet EUsutövasman genom som av or-

brukar det överfördaDenna suveränitetsägas. utövasstaternas sta-gan, av
rådet,i heter det i sådanGrundlagsutredningen. for-Enterna gemensamt

mulering skapar ingen klarhet. Den föga konkretion vilka faktorerger
ingår vilkamed vikter i den s.k. suveränitetskalkylen. frånHur densom

medlemsländerna överförda suveräniteten på måstefördelas olika organ
konkretiseras för skall kunna frånbedöma EUs karaktär denatt man sven-

utgångspunkter.ska demokratins

Sveriges representation i unionens organ

fårSverige EU-rådetrepresentation i och i de inemot 3 000 kommit-egen
téer med varierande arbetar frågormed olika i det direkt-status samtsom
valda EU-parlamentet.

mångaI de expertkommittéerna skall Sveriges företrädarepresentanter
Sverige såsomoch svenska intressen de definieras regeringen, vilken iav

måstesin ha riksdagens förtroende. kommittéema förekommerItur om-
röstningar med röstfördelningen bestämd vikter för med-av samma

rådetlemsländema i dessa omröstningar inte bindande beslutärsom men
för Kommissionen.

Det mest centrala Rådet"statsorganet" inom EU berednings-är men
i de många kommittéema vikt vid utformningenär ytterstaprocessen av

Rådetolika lagförslag. fastställer besluten i de allra flesta fall utanav -
debatt eller omröstning. RådetInte heller har beslutsbefogenheterna sam-

pålade det Sveriges riksdag har.sätt som
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förjagpåverka. Detska ärtalar trorSverige gärna att manomman
med sittpå bidraställa in sigfår SverigeSnarare attmycket sagt.
Dubois iIvooch SverigevännenHolländarendiskussionen".isynsätt
år11/8 efter 4denDagbladetSydsvenskaavskedsintervju i somen

Stockholmambassadör iEGs

folkligtheltpraktisktskerkommittéernai utanBeredningsprocessen taget
medlemsländernasfråntjänstemändeltagande. Experterna ärochinslag
hemländersfrån sinainstruktionermedmyndigheterochministerier rege-

arbetsmarknadensförmedTrepartskomrnittéemaringar. representanter par-
sociala kommit-ochEkonomiskainslag.korporativa"övriga"och ärter

arbets-mellandialogensocialaoch denviktigastedenECOSOCtén är
dockTrepartskommitteernaviktig.bli representerarkanmarknadens parter

representationen.fackligadenframför alltdeltagande,folkligtvisst genom
le-speciell eftersomEU-parlamenteti ärrepresentationSveriges mera

politiska partierna.de olikaförföreträdarevaldadirektdamöterna är som
normalt ilinjesvensk röstarnågon enhetligföreträdainte utanDe väntas
förutsätt-verketsjälvaså inivå. skereuropeisk Att ärpartigrupper en
och intepolitisktfungeraalls skallparlamentetning för organatt som
därförkanmedlemsländerna. Deenskildamellan deförhandlingsorgansom

folkviljasvensksamladförrepresentation utaninte sommeraensomses
EG-nivå.påfolkviljadel i enen

hittills intedockharEU-parlamentetrepresentation iMedlemsländemas
EG-nivå. offentligapå Denfolkviljabetydelsenågon nämnvärdhaft som

parlamentetodelad iintesamlasfrån i EUutgår medborgarnamakt som
val tillgår direktaviatvå varvid detpå"splittras upp" vägar, somutan

med denjämförd vägbiväg störreframstår litenparlamentet mest som en
parlament.går ländernasvia egnasom

EU-parlamen-består dels ilegitimitetsproblemetdemokratiska attDet
beskatt-lagstiftning ochbestämmabefogenhetersåledes har deinte atttet
sådelsdemokrati,iparlament stornormalt tillkommer attning ensom

suveräniteten utövasöverfördadendel avgemensammaav
Centralbankframtid denoch iDomstolen näraKommissionen, somaven

Maastrichtavtalet.tillkommer genom
någon leda-realitetenoftast iochmedlemsland nominerar utserAtt ett

någonframtidielleri Domstolennågon juristKommissionen,i enmot
kvotnågon tilldeladfyllaochstyrelseCentralbankens väntasidirektör av

kan ellerdessainteinnebäri de olikaanställda tjänstemän att ensorganen
domstolsjuris-Kommissionärer,sitt landsfår fungera representanter.som

nivåerpå allaanställda tjänstemäncentralbanksdirektöreroch samtter
ochförordningarochupprätthålla lagardessintressen,för EUsskall arbeta
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är/blir uttyckligen förbjudna rådsöka eller instruktioneratt frånta emot
sina hemländers regeringar.

Unionsorganens befogenheter

Alla EUs medlemsländer demokratier.är De befogenheter tilldelatssom
kommissionen, Domstolen respektive i framtid Centralbanken har till-en
kommit efter beslut i medlemländernas folkvalda parlament. Dessa organs
legitimitet bygger helt på denna deras tillkomst i demokratisk ordning.
Men de befogenheter tilldelats dem de nationella parlamentensom ärav
mycket främmande, ja, oförenliga med den demokratisyn Sverigessom
konstitution bygger på.
Kommissionen har de olika fördragen tilldelats hela lagstift-genom

ningsinitiativet, lagtiftningsmakt i vissa frågor, makt verkställaegen att
beslut kontrollmakt medlemländernassamt gentemot regeringar, parla-

myndigheter, företag och enskilda.ment,
Domstolen fåtthar befogenhet slutligt tolka gemenskapsrät-attensam
innebörd. I denna kapacitettens denär överordnad inte blott EUs samtliga
inklusive Rådet, Parlamentet och Kommissionen ocksåorgan med-utan

lemsländernas domstolar och parlament. En allmän uppfattning är att
domstolen i sin praxis inte endast tolkat lagen också skapat lag fram-utan
för allt den utvecklat principenatt gemenskapsreglers direktagenom om
effekt dess företräde framför nationellsamt rätt.
I Maastrichtfördraget säkras Centralbankens oavhängighet och exklusiva

befogenheter använda de penningpolitiska instrumentenatt i det enda syf-
verka lågför inflation.tet Medlemsländernasatt centralbanker skall enligt

fördraget integreras i det centralbankssystemet och derasgemensamma
oavhängighet parlamenten och regeringarnagentemot garanteras.

EU demokratiskt i statsrättslig mening

harDet land med EUs konstitutionsagts att ett sökte medlemskap iom
EU skulle sådant land inte kunnaett medlem. I folkrättsligantas som en
referensram kan ifrågasätta demokratikriterier alls relevantaär el-man om
ler tillämpliga förnär mellanfolkligt beslutsfattande nya4denorgan av

EU skall värderas.typ utgörsom
Däremot det såtveklöstär statsrättsliga demokratikriterieratt till-om

påämpas EUs grundlagar och institutionella uppsättning och praxis så
uppfylls knappast elementära kriterier och alldeles särskilt inteens om
kriterierna hämtas den demokratisyn bär Sveriges konstitu-ur som upp
tion. Att folkvalda inte bara delegerar befogenheter ochorgan utanansvar
abdikerar från dem på obestämd tid till förmån för icke folkvalda organ
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återta befo-i valsvårt för medborgarnadet attoch dessutom gör ytterst
kriteri-demokratin enligtföreteelse.märklig Avgenheterna, är yttersten

då ruin.återstår blottkonstitutionSverigesi enerna
fårslutsatserDessdockslutsatsGrundlagsutredningens är an-annan.en

majoritet.5dessframbärsövertygelseringå bland de avsomses
direktö-ochDomstolenijuristernaKommissionen,iTjänstemännen
svårtdetbefogenheter görtillsammans attCentralbanken hari somrema

begreppsuppsättning.demokratinsi"statsskick"karaktärisera EUsalls
utsträckningsjälva ikanlagstyrda deprincip storiDessa är menorgan

parla-lagarvilkaliksomtillkommakanlagarvilkabestämma somsom
tillkan ställasKommissionenfår Endastmedlemsländernai anta.menten

DomstolenRådet, inteintedäremotEuropaparlamentetinför menansvar
utkrävassåledes intekanhelhetsansvarPolitisktCentralbanken.eller av

någon instans.

demokratiförFörutsättningarna

offent-verkar iinteockså dessa gemensamtFundamentalt ettär att organ
forai"horisontellt""vertikalt" ochdialogmed"rum"ligt gemensamma

språk.medoch gemensamtett
sekre-befogenhetingår vidare attinom EUsbeslutamaktenI att organ

till "EU-Tillträdebeslutsunderlagen.ochöverläggningarnatessbelägga
organi-ochmedlemsländernaelitema ivälutbildadeendast deharrummet"

lobbykontor.bekostakanserade intressen som
försvåras inteoch beslutsprocessenberednings-deltagande iFolkligt

komplice-mycketockså denspråkkunskaperpåkravenendast utan avav
deltagama.behärskasmåstejuridikrade avsom

slutligaför denimplikationerviktigaförhållanden harOckså dessa
svenska folkstyretsdetutgångspunkterna ärsuveränitetskalkylen, närs.k.

folkrörelserna.viadeltagandefolkligaomfattandeoch desskriterier

konkretiseradSuveränitetskalkylen

samlade ihittills varitöverlåts befogenhetermedlemskap i EUVid som
från med-givitstillriksdagSveriges egensomorgangemensamma -

fårSverigerepresentationsuveränitet. Densjälvständiglemsländerna som
kommittéeriRådet och tjänstemäniministrar avdessai genomorgan

direktadenrespektiveRiksdagentillhärledaskanslagolika ytterstsom
ofullständigtmycketendastkanfår parlamentetiSverigerepresentation

till dessasuveränitetriksdagensuppgivandetuppväga/balansera organ.av
sinaviamedborgareSveriges rätten attförlorari EUmedlemskapVid

samhällsut-landssittfatta beslutriksdagen suveräntombud ivalda om
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veckling i mycket grundläggande avseenden. Denna suveränitetsförlust
inte till deuppvägs delar beslutsbefogenheterna övergår tillsom

Kommissionen, Domstolen och Centralbanken eftersom svenska intres-
inte alls eller mycket ofullständigt i dessa Ocksåsen irepresenteras organ.

de där svenska intressen såsom sådana representerade,är framför alltorgan
gäller det i Rådet, kan svenska intressen de omröstningsreglergenom som
gäller, bli underkastade EUs intressen.
Utförd på detta slutar alltsåsätt "suveränitetskalkylen" för Sveriges del

vid medlemskap på mycket betydande minus.ett

Striktfolkrätt och strikt statsrätt

I "suveränitetskalkyl" kan därutöver ingå två inslag möjligen inteen som
omfattas alla. kalkylenI fäster del värde vid vårt landsstortav atten re-

Rådeti i vissa fall kan ingå ipresentanter majoriteter påtvingarsom en
eller flera andra demokratier åtgärderpolitiska står i strid med densom
folkvilja där framkommit på demokratisk väg.som
Från de principiella utgångspunkter följer suveränitetskalkylensom av

för Sveriges demokrati "värdet" dennaär möjlighet köra demo-överattav
kratin i andra medlemsländer begränsat. Om demokratin har egenvärdeett
för Sveriges del har den det också för andra folk. Strikt folkrättsligt är
denna möjlighet egentligen inblandning i andra folks inre angelägenheter.
Sådan inblandning legitim den innebär försvarnär uni-anses numera av
versella mänskliga rättigheter. Därifrån detär fästa värdeett stort steg att
vid Sveriges skulle kunna hindraatt franska folketrepresentanter föraatt
den jordbrukspolitik det vill föra eller inbjuda andra länder förbjudaatt att
Sverige och övriga nordiska länder föra alkoholpolitik.att en egen
Från principiella utgångspunkter detär tveksamtsamma ytterst om

kan fasta något värde vid de röstetal Sverige förmodas fåatt iman som
Rådet 5 90röster innebär kraftig överrepresentation i förhållandeav ca

Överrepresentationentill befolkningstalet. i Rådet kan viss ökad sak-ge
politisk effektivitet kan inte försvaras i demokratinstermermen av suve-
ränitet rimligen måste gälla lika för alla folk. Strikt statsrättsligtsom

den starktär graderade Rådetirösträtten och i Parlamentet till förmån för
medborgarna i små länder inte försvarbar.
Den principiella skillnaden mellan folkrätt och upphävd istatsrätt är

Europaunionens konstitution, i allt väsentligt för kunna genomföraatt
lagstiftningen för den inre marknaden, lagstiftning i allt väsentligten som
dikterats de multinationella företagen.stora Att det har skett på be-av
kostnad den demokratiska i medlemsländerna helt klart.ärav processen
Den till snabba beslutgenväg det inneburit någoninteär tillgenvägsom
långsiktig förankring och effektiv verkställighet, vilka förutsätter folk-
ligt stöd tillkommet i demokratisk ordning.
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tillmindresannolikt sägaframtidenfår i attSverige"Små stater som
fåsmå mednågraorättvistdet staterflesta attDei dag...,än anserom

människor. Jagmiljoner80med trorTysklandblockerainvånare kan
framtiden."iinflytandeminskatvisstmedfår räknasmåstaternaatt

iavskedsintervjuDubois iIvooch SverigevännenHolländaren en
ambassadör iår EGs411/8 efterdenDagbladetSydsvenska som

Stockholm.

folkrättsligtprincipielltiförsvaraskanvarkenkonstitution ettEUsAtt
svaghet. Ifundamentalperspektiv ärstatsrättsligtprincipiellteller i enett

le-fonnfrågorna, vilkensplittring iuppstårprincipernamellankonflikten
svenskthandlingsförlamning. Iperioder ettåterkommande per-tillder av

fastmyckettidigareoch denmed folkrättenkompromissemadetspektiv är
kanendastfredochsamarbetemellanfolkligtövertygelsenförankrade att

behöva övervägaskan ettnationersjälvständigaochfriabygga som
i debatten.hittills skettdjupgående änsätt sommera

Sammanfattning

maktoffentligallmedparlamentarisktkonsekventstatsskick ärSveriges
vidsträckt folk-främjaruppbyggnadStatsskickets ettriksdagen.samlad i

valhandlingenpolitiska attde gerdeltagande iligt genomprocesserna
förutkrävatillfälleochvidmöjlighet ansvarmedborgarna ettatt samma

valperiod. Dekommandeförinriktningenochsamhällsutvecklingen ange
uppfylldavälfunktionssättdemokratins ärförförutsättningarnasociala

offentlighetfullunderskerutövningmaktensoffentligadenattgenom
underlät-kulturellochpolitiskspråklig,för somoch inom ramenramen

deltagande.ochkommunikationtar
måstegrundMaastrichtfördragetspåEuropa-unionenimedlemskapVid

lagstift-avseendendjupgående attförändras istatsskickSveriges genom
självstän-medunionsorgantillöverförsområdenmånganingsmakten
RiksdagendärvidlagViktigast ärbefogenheter. attextraordinäraochdiga

ochpolitikekonomisksjälvständigförabefogenhetharlängreinte att en
upphör.försvarspolitikenochsäkerhets-utrikes-oberoende iSverigesatt
uppfyl-fördragengrundläggandeenligt de"statsskick"Europa-unionens
känne-väsentligendemokratiförkriterierstatsrättsligadeinteler som

konstitutioner. Dedemokratiersandraflestadeochvårt landstecknar
tveksamma.principielltlikasåfolkrättenmed ärkompromisser görssom

del-folkligtdemokrati medfungerandeförförutsättningarnasocialaDe en
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tagande i beslutsprocesserna unionsnivå i form offentlighet,av gemen-
språk och enkla beslutsförfarandensamt inteär uppfyllda.

6.4 påverkasHur demokratin vid EES-avtal

Introduktion

EES-avtalet har på förslag regeringen godkänts Sveriges riksdagav ochav
träder i kraft när samtliga medlemsländer inom EGnumera godkänt avtalet
vid årsskiftet 1993/94. Av EFTA-länderna har Schweiz förkastat avtalet

Österrikemedan förväntas fullfölja sin medlemsansökan och upptas somÅterstårmedlem. så frågan hur många de fyra nordiska EFTA-ländernaav
kan komma vid EES-avtaletsom att stanna samarbetsfonn med EU.som

Island har inte ens ansökt medlemskap. Efter det norska valet hös-om
1993 torde detten klart Norge inte kan bliatt medlemvara under inneva-

rande valperiod, eftersom erforderlig majoritet i Stortinget saknas för den
ändring Norges grundlag förutsättningärav för medlemskap.som Omen
Sverige och Finland vid EES-avtalstannar blir EES-institutionerna det

för de fyra nordiska ländernasgemensamma organet samarbete med EU.
Att Sverige i folkomröstningen kommer säga nej tillatt medlemskap i
Europa-unionen förefaller tills vidare sannolikt enligt opinionsundersök-
ningarna medan utgången i motsvarande finska folkomröstning är mera
osäker.
Resonemangen i det följande påverkas inte Finlands ställningsta-av

gande i mån än EES-alternativet blirattannan attraktivt utifrånmera tra-
ditionella värderingar nordisk sammanhålling. Nordiskav samverkan i
stödet till de baltiska länderna kan dock bli effektivare Finland väljerom

samverkansform med EUsamma Sverige, Norge och Island.som
Nordiska rådet och EES-organen på EFTA-sidan skulle då också kunna in-

under dentegreras provisoriska benämningen Nord-EFTA.
Avtalet innebär EFTA-ländernaatt sin lagstiftning till EGsanpassar

konkurrenslagar och till EGs reglering villkoren för tjänster-av varornas,
arbetskraftens och kapitalets rörlighetnas, deltar fullt på desamt ut sam-

arbetsområden ingår i den sociala dimensionen.som Avtalet innebär vi-
dare BETA-ländernaatt deltar i beredningen eventuella förändringar ochav
regelutvidningar EU kan komma företa på de områdensom att avtaletsom
gäller.
EES-avtalet till formenär folkrättsligt avtal.ett Avtalet ålägger Sverige

och övriga EFTA-länder i sin lagstiftningatt införa hela det regelverk
inom EU gäller konkurrenspolitiken, de fyrasom rörligheterna jämte de
i de flesta fall minimiregler gäller de s.k. angränsande områdena.som I
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tillträde till denoch konsumenternäringslivfår vårt landsutbyte gemen-
medlemsländer.unionensvillkorpåmarknadeninre somsammasamma

står i för-två frågordetEES-avtaletdebatten ärsvenskadenI somom
deframför allt tillsuveränitetsöverlåtelse,vissinnebärAvtaletgrunden.

dock intemarknaden,för den inrekontrollorganenövemationella an-som
Någon formellgrundlagen.svenskadennågon ändringföranledasetts av

nämligenlagstiftningsmakt skernormgivningskapacitetöverföring av
blir "lyd-medlemsländerNord-EFfAzshävdatshar däremotDetinte. att

beslutunionensmåstepassivt utanvilkaunionen,under accepterastater"
proportionelltbörrimligenvilket motmedinflytande,tillmöjlighet vara

åtaganden görs.de som
därvidochomfattning närmastEES-avtaletsfrågan gällerandraDen

områdena miljö, socialpo-på "mjuka"samarbete detillmöjlighetervilka
samrådsförfarandenavtaletskonsumentskyddochjämställdhetlitik, som

sakpolitiskavsnittetutförligt ifråga behandlaserbjuder. Denna ommera
dockavsnittet börkommandeförståelsen deteffektivitet. För er-manav

denreglerna förmedkonkurrenspolitikenomfattarEES-avtaletsiginra att
järn-miljö, arbetsrätt,områdenaangränsandedemarknadeninre samt

omfat-Avtaletutbildning.ochforskningkonsumentskyddställdhet, samt
finanspolitik,ochpenning-säkerhetspolitik,ochutrikes-intedäremottar

kärnkraftsfrågor.ellerjordbrukspolitikhandelspolitik, t.ex.
Sverige,inklusiveländer,Nord-EftashuruvidafråganjagNu tar upp

vilkakonstruktivt,positivt ochellerunionenunder"lydstater"blir mera
avtaletenligtsamrådsförfarandenainflytandetillmöjligheter ger.som

EES-avtaletTillkomsten av

förslutpunktenmarkerarEES-avtalet ettgodkännabeslutRiksdagens att
ochi departementtjänstemänberedningsarbete i vilketomfattande myn-

innebärgodkännandeRiksdagensengagerade. att ettstarktvaritdigheter
lagstiftning. Processensvenskinförlivas medrättsakterantalmycket stort

svenska demo-exempelvackertingetriksdagsbesluttill detta ärfram
offentlig de-omfattandesigvilkaenligtförfaranden väntarkratiska man

deltagande.folkligtochbatt
regelverkdetinflytandeEFTA-länders överoch övrigaSveriges som

alltgällde i"Förhandlingarna"obeñntligt.principfrån iEUövertogs var
behövdeEFTA-land än-respektivelagstiftning ibefintlighurväsentligt

förregelverk. SammaEGsmedfördras/kompletteras överensstämmaatt
pågår övrigtför närplågsammademokratinsvenskaden nuprocess

regelverkEGsde delarallaskall"förhandlingar"Sverige i överta somav
EES-avtalet.utanförfaller

EES-avtaletsförkonstaterandendemokratifrågan efter dessaviktigaDen
reglerförändradeellerframtida beslutordningen förgällerdel om nya
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inom de områden avtalet omfattade. denI offentliga debattensom domine-
föreställningen ordningen för framtidaatt beslutrar denär samma som

ordningen dåett befintligt regelverk inte kunde påverkas skullesom över-
tas.

"Tvåpelarsystemet"

EG höll i förhandlingarna särskilt på avtalet intestyvt skulleatt in-
skränka någon beslutsautonomi, dvsparternas ingenderaav skulleparten
kunna hindra den andra för del införaparten att rättsregler.egen nya
Samtidigt det angeläget underlätta sarnförståndslösningarattvar och en
bibehållen homogenitet i rättsreglema och deras tillämpning. För EFTA-

det grundläggandestaterna tillförsäkras medinflytandeattvar på fram-ett
tida rättsregler för EES-området. inflytandet från EFTA-sidan skulle stå i
proportion till de åtaganden Båda måstegörs. ha möjlighetpartersom att

initiativ till ellerta ändrade EES-regler.nya gemensamma
EG krävde också garantier för EFTA-ländema skulle efterlevaatt avta-

lets bestämmelser för de skulle få tillträde tillatt den mark-gemensamma
naden och övriga samarbetsområden på villkor EGs med-samma som
lemsländer. Avtalet måste därför säkerställa likfonnig Övervakning ochen
effektiva tvistlösningsmekanismer.
Resultatet dessa strävanden blev tvåpelarsystem,s.k. därav ett den ena

"pelaren" EGs institutionerutgörs och den ordning för beslutsfattandeav
gäller där. Den andra "pelaren" bildas institutionersom skapasav nya som

på EFTA-sidan och i vilka EFTA-ländema skall samarbeta. Mellan "pe-
lama" skall finnas institutioner för beslutsfat-gemensamma gemensamt
tande. Konstruktionen är ytterligt krånglig den genomförs också påom
lägre nivåer i samarbetet så de kommitteernaatt påpermanenta olika
sakområden måste dubbleras. Det verkar osäkert tvåpelarsystemetom
överlever i praktisk tillämpning, i varje fall förutsätter för-om attman
nuft finns på båda sidor se exkurs tvåpelarsystemets1 fall på statis-om
tikområdet.
Hur skiljer sig då Sveriges möjligheter till inflytande på de gemen-

besluten för hela EES-området Sverigesamma och övriga EFTA-län-om
der i Norden avstår från medlemskap fullt nyttjar de samrådsförfa-utmen
randen EES-avtalet skaparsom
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statistikområdet.påfalltvåpelarsystemetsExkurs om
statistikområ-påinleddesoch EGmellan EFTAÖverläggningamaNär

två-det s.k.enligtmåste byggassamarbetetklargjordes detdet att upp
ochsammanträdaförststatistikchefer skulleEFTAspelarsystemet.

kommissionEGsinförmedtala röstkunnaförsig att enena
EFTA-chefernamåsteFöljaktligenEurostat.representerad av
EES-avtalet.iformellmedkommitté statussigkonstituera som en

be-detkundestatistikchefskommittéträffade EFTAsEurostatInnan
istatistikchefer, vilkamedlemsländemassammanträde medhövas ett

kommitto-s.k.EGsinomkommittékonstitueradesin tur som envar
ochBETA-kommitténmellansammanträdealltsåDärefterlogy. ett

Eurostat.
statistikchefer däralla 19medsammanträdebehövdesSlutligen ett

fungeradeordförandelandi EFTAsstatistikchefenoch somEurostat
Co-chairman.ochchainnanväxelvisordförande

således 4behövdesbeslutochöverläggningartillkommaFör att
framstod allttidunderprövadessammanträden. Detta meramenen

tillstyrktochEFTA-cheferna varmtPå initiativ avabsurt. avsom
EES-områdetsbeslutochslopastvåpelarsystemetkunde omEurostat
statistikche-samtliga 19medsammanträdenpåfattasstatistiksystem

fer.
inteabsurtframstodsammanträdenfyramed varAtt somsystemet

internationellaifortlevavisstkanAbsurdaskälet. sam-enda systern
trevligaochmångatillupphovdesärskiltmanhang resorgerom

från EurostatsdessutomtillkomNukollegor.mellansammankomster
synnerli-sigvisadestatistikcheferEFTA-ländemassynpunkt varaatt

programarbetet.statistiskai detdeltagarekonstruktivagen
initiativ tillEGinompå togingalunda utanväntadeDe processen

statistik-välutveckladeiutgångspunktmedprogramarbete egnaeget
tillgång för EurostatframståkomEFTA-länderna att som ensystem.

statistiksystem.europeisktutvecklamedarbeteti ettatt
formellatvåpelarsystemetsuppnåEFTA intelyckadesSå vitt jag vet

EES-avtalet. Förutsätt-istatistikområdenågotpå änslopande annat
såochpraktikenuppnås ikunnaskalldettaförningarna att

på andrafleraföreliggatordeavtaletformellt iocksåsmåningom om-
dimensionen.ingår socialai defall devarjeråden, i som

initiativrättmedDeltagande

harendastunderordnad atttillinte partreducerasEFTA-ländema somen
inombeslutasförordningarochlagartill desigpassivt somnyaanpassa

EU.
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Båda har enligt artikelparter 5 i avtalet rätt "när helstattsamma tasom
problem i Gemensammaett EES-kommitténupp eller i EES-rådet" och

får därvid enligt artikel 89.2 "ta varje fråga upphov till svå-upp som ger
righeter". Enligt artikel 92.2 sådantär samråd obligatoriskt. Parterna skall
samråda "på varje punkt betydelse för avtalet upphovav till svå-som ger
righeter".
I artikel 46 finns allmän klausul "de avtalsslutandeen mera attom par-

skall åsikterutbytaterna och information rörande genomförandet dettaav
avtal och integrationens inverkan på ekonomisk verksamhet utforrn-samt
ningen den ekonomiska och politiken.monetäraav Dessutom kan de dis-
kutera det makroekonomiska läget politiken och framtidsutsikternasamt

Åsikts-på detta onrråde. och informationsutbyte skall inte förplikti-vara
gande. " Min kursivering.
Om Nord-EFTA således vill aktualisera ändringar i EES-gemensamma

regler finns alltså grundläggande initiativrätt i lika mån för bådaen parter.
Därutöver kan Nord-EFTA överläggningarta allmänna eko-upp om mera
nomiska problem frågant.ex. stimulansåtgärder i syfteom gemensamma

bekämpa arbetslöshetenatt eller åtgärder för regleringarnaatt strama upp
kredit-, kapital- eller valutamarknadema.av
Intressant får Nord-EFTA dessa artiklar inog avtalet initiativrät-genom

tigheter formellt inte finns för Europaunionens medlemsländer.som
Inom EU har Kommissionen unik initiativrätt, dvs enskilda EU-länder

har inte läggarätt fram förslagatt till regler. Inom EES har såvälnya
Kommissionen BETA-länderna initiativrätt till reglersom att ta nya men
för initiativet skallatt till beredning måstetas både EU och samtligaupp
EFFA-länder ställa sig bakom. Nord-EFTA måste således tala med en
röst.
Hur då procedurenär detnär EUär vill initiativ till regelän-tasom en

dring eller lag inom de områden faller underny EES-avtaletsom
Proceduren regleras i artiklarna 99-101 i avtalet.
Så lagstiftning undersnart är utarbetande EU-kommissionenny påav
område omfattasett avtalet "skall Kommissionensom under hand råd-av

fråga i EFT A-staterna påexperter den rådfrågarsätt isamma som experter
EGs medlemsstater vid utarbetandet sina förslag". Detta denär all-av

regeln.männa
finnsDet därutöver bestämmelser avsedda säkra åsiktsutbyte påatt pre-

liminära stadier i mellan på de högre beslutsnivåernaprocessen parterna i
EES-maskineriet. Inga lagar, skall gälla hela EES-området, kannya som
således tillkomma från berördautan att EFTA-länderexperter kunnat delta
i det viktiga beredningsarbetet. Nord-EFTAs deltar inte i deexperter om-
röstningar kan förekomma i kommittéernasom Kommissionenmen
åläggs i artikel 100 "för Rådet redovisaatt de synpunkter lagts framsom

EFT A-statemas experter".av
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EESkommunikations problem i -samarbe-Exkurs 2 om
tet.

utveckla samarbetet medEFTA-länderna skulledet stod klartNär att
samarbetsom-Ekonomisktpå Europeisktsikte skapaEG med ettatt

statistikbyråer EGsEFTA-ländernasråde aktiverades samt
utveckla europeisktarbetet medstatistikbyrå iEurostat ettatt---

informationssystemfungeraskulle kunnastatistiksystem somsom
Statistiskachef förbeslutsfattandet. Somför det gemensamma

följande deoch kan relateracentralbyrån i det arbetetdeltog jag om
uppstod.initiativmöjligheterochkommunikationsproblem som
statistikche-arbetsspråk. EFTAsIngenengelskaEFTAInom är av

språkfärdighe-hyfsademodersmål hadeallaengelskafer har mensom
blitenderadepå EFTA-sammanträdenaengelska. Inläggeni attter

förstå inläggmestadels lättsakinriktade. Detkortfattade och attvar
fall inläggen in-och i varjei diskussionenfrån samtliga deltagare om

förelåg.förslagnej till deellernebar ettett som
sammanträddefrån EES-länderstatistikchefema samtligade 19När

denspråkligt underlägeEFTA-cheferna i visstflestakom de gentemot
denartikulationbeträffar eleganti varje fall vadkollegan,engelske av

ståndpunkten.egna
sina hem-instrueradefrån EG-länderStatistikcheferna övriga är av

statis-språk. danskehemlands Denanvända sittregeringarländers att
på medan övriga baraengelskadiskussionendeltog dock itikchefen

fall professionelli de flestaförstås Tolkningentolk.kunde vargenom
förkoncentrationmycket starkvilken kräversimultanöversättning, att

går ganska bra i 20 till 30deterfarenhetfölja med Min ärkunna att
några simultantolk-falluttröttning in. Ivarefterminuter, sätter var

överlägg-måste söka följa med iprofessionell varvidinteningen man
ochfranskaskolkunskaper inågot bristfälligahjälpmedningarna av

tyska.
modersmål tenderade in-påstatistikchefema talade sinavissaNär av
erfarenheter statis-något långa med utvikningarbliläggen att avom

förhållan-svenskatillkunde relaterastikarbete, vilka inte lätt egna
här fritt komockså retoriska traditionerolikaUppenbart blevden. att

förstå tillstyrkteockså talarenofta inte lättuttryck.till Det att omvar
gällde.förslag diskussionenavstyrkte deeller som

konstruktivaomöjliggjorde inteKommunikationsproblemen att re-
sekretariatochuppnåddes de Eurostatssultat representantmen gav
önskemål.enligtsammanfatta diskussionenmöjligheter attstora egna

Nord-tyngd förbestämmelse i formvad dennabedömaAtt rätt avger
in-formellaståndpunkter relation till deni rösträttEFTA-ländernas som
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träder vid medlemskap kan knappast objektivtgöras efteränannat en
längre tids erfarenheter.
Självklart det viktigtär möjligen inte avgörande hmen u r

Kommissionen sådanai fall väljer framlägga Nord-EFTAsatt avvikande
ståndpunkter. Dock det naturligtvisär EFTA-länderna obetaget nyttjaatt
de vanliga diplomatiska kanalerna till medlemsländerna för den vägenatt
försäkra sig synpunktema väl kända föratt är medlemmarna rådet.iom
Kommunikationen på EFTA-sidan torde bli mycket smidig om samar-

betet i EES-organen endast omfattar de fyra nordiska länderna.
Förutsättningarna utnyttja de initiativmöjligheteratt avtaletsom ger
EFTA-sidan borde bli mycket goda se exkurs 2 kommunikationspro-om
blem i EES-samarbetet. Rimligen bör såi fall Nordiska rådet och EFTA-
sidans EES-organ integreras så långt möjligt i Nord-EFTA.ettsom

Vetorätt ingen överföring normgivningsmaktav-

såAntag Europaunionen vill ändra lagatt eller införa någon lagen ny
gäller konkurrenspolitiken, den inre marknaden eller desom angränsande

områdena, inklusive den sociala dimensionen, dvs de områden omfat-som
EES-avtalet. Antag vidaretas Nord-EFTA eller någon ländernaav att av

inom Nord-EFTA inte vill godkänna den lagen. Vilka procedurer dåärnya
tillämpliga enligt avtalet
Självklart detär angeläget kommer tillatt beslutman gemensamma

och beslutsprocessen organiserad såatt är besluten kan träda i kraftatt
samtidigt helaöver EES-området. Detta uttalar sig för i artikel 101,man
punkterna 1-4. Att bestämmelser kan träda i kraft provisoriskt om an-
givna tidsgränser för beslutsfattandet hållsinte känsligär punkt ochen
godtagbar endast förutsätter god vilja och praktiska omständighe-om man

i form stark vikt vid bestämmelserter skall kunna trädaatt i kraftav sam-
tidigt hela områdetöver rättssäkerhets- och likabehandlingsskäl.av
Om Nord-EFTA likväl inte vill regeländringen eller denanta be-nya

stämmelsen suspenderas den del bilaga berörs ändringen,av en som av
först provisoriskt för möjliggöra ytterligareatt sammanjämkning. Detta

Unionens påtryckningsmöjlighetanses vara motsträviga ländergentemot
på EFT A-sidan. Utan ha konkreta fall där denna påtryckningsmöj-att sett
lighet används det svårtär analysera vad den innebär, särskiltatt det isom
artikel 101.6 "de rättighetersägs och skyldigheteratt redan förvärvatssom

enskilda och företag enligt avtalet skall kvarstå".av
Inga EU-lagar blir giltiga i Sverige Sveriges riksdagnya god-utan att

känt dem dem svensk lagatt medanta undantag för de provi-genom som
soriska ikraftträdanden omnämndes tidigare. Formellt sker alltsåsom
ingen helst överföring normgivningskapacitet från Sverigessom riks-av
dag till överordnade, överstatliga organ.
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EES-avtaletenligtriksdagsåledes SverigesdettaInnebörden är attav
medlemslän-EU-lagstiftning, rättvarjehar vetorätt mot somennyen

omfattar.EES-avtaletområdenpå alla desaknarfaktisktderna som
utsträckningövervägandeområden ifattaspå dessainom EUBesluten

majoritet.kvalificeradmed

samrådsförfarandenaSlutsats om

påtillgodoser de kravvälEES-avtaletjagbakgrund finnerdennaMot att
EES-områdetförreglerlagar ochvid tillkomsteninflytande somnyaav

delta ibefogenheterde ytterligareochställa attrimligen kanSverige att
medlemskapvidtillkommeromröstningarkommittéernasRådets och som

tvek-utgångspunkter ochfrån sakpolitiskamarginellafallbästai är av
sidavsnitt 3.3.4 ll-ianladesprincipiellaenligt denvärde somsamt syn

12.
EES-propositionenyttrandenhar i sinautskott överriksdagensFlera av

inflytandemöjligheterde nyatillfredsställelseuttryckt sin över som
ursprungliga"demedtill ochuttalarUtrikesutskottet attEES-avtalet ger.
rimlig balansuppnåtts" och "attväsentligtförhandlingsmålen allti en

möj-avtalettillgodosesskyldigheterochrättigheter samt attmellan ger
medinflytande".tilllighet

reservationutlåtande den viktigaemellertid i utskottetsDärefter kommer
blandformelslagsfrån andra utskottyttrandenaåterkommer i som ensom

står bara:yttrande. DetEES-utskottetsövergripandedetfrämst iochannat
medlem i EUendastdetbetona ärutskottet"Samtidigt vill att somsom

gemenska-Europeiskafå inflytandeochdelta ifullt kanvått land ut
samarbete".pens

utgångspunkt imedingenstansmotiverasåterkommande formelDenna
Svenska minis-här gjorts.denövervägandennågra helst typ somavsom

jämförelsebetydelse isakpolitiskt litenharrådets beslutdeltagande itrars
kommitteernaiberedningsprocessendeltagande imed svenska experters

två fall.viktigaiutom
tillräck-förUnionsrådet behövsiSveriges attfallet rösterDet är närena
tvingasskall kunnaländerminoritetuppstå förmajoritet skalllig att en

principiellt be-fallpåpekats dettaSåsom tidigare ärbeslut.foga sig i ett
aspekter.från folkrättsligatänkligt

majoritetsbeslut.hotasSverigedetfallet ettandra när ärDet är avsom
då vårtinnebärmedlemmarUnionsrådetdeltagande i attMinistrarnas som
på folk-samrådsförfarandenEES-avtaletsmåste sig i beslutet.fogaland

sådana förpliktelser.medför ingagrundrättslig
betänkligheterdet saknasinnebär dock intekonstateranden attDessa

EES-avtalet.också mot
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Kontrollorganens befogenheter betänkliga

Tveksamheterna från suveränitetssynpunkt uppkommer däremot detnär
gäller de befogenheter övervaka konkurrensreglernaatt och vilkoren för

tjänsternas, arbetskraftens och kapitalets rörlighet tillvarornas, som ges
EGs den s.k. lagvalsregel införtssamt i Sveriges lagstiftning.organ som
När dessa inskränkningar bedöms i jämförelse med medlemskap i EU är

de inte frånartskilda principiella utgångspunkter från dem inträder vidsom
medlemskap. Inom berörda områden måste de valda ombuden i riksdag,
landsting och kommuner först inhämta godkännande/tillåtelse från EES-
och EU-organ innan beslut fattas på viktiga områden besluten kan haom
eller få betydelse från konkurrenssynpunkt.
Svenska domstolars självständighet det gällernär tolka rikets lagatt

upphävs förmåntill för övernationella domstolar de områden ingårsom
i EES-avtalet.
Riksdagens möjligheter med i förarbetenatt svenskaresonemang ge

domstolar vägledning vid lagtolkning inskränks till förmån för de överna-
tionella domstolarna. Innebörden därav den svenska lagstiftningstek-är att
niken förändras i grunden. Den svenska lagstiftningstekniken de folk-ger
valda möjligheterstörre i förarbeten till lagarna grunder föratt dom-ange
stolarnas tolkning lagarna tekniken iän EG-rätten.av
Skillnaden i lagstiftningsteknik kan möjligen illustreras med den situa-

tion kan komma uppstå för svensk alkoholpolitikatt EES-avta-närsom
let träder i kraft. När Sveriges riksdag EES-avtalet sade regeringenantog

"EES-avtalet innebär inga förändringaratt den svenska alkoholpoliti-av
mål"5kens hänvisade till de fyra nordiska ländernasamt iatt protokollett

till avtalet erinrat "deras alkoholmonopol grundar sig påatt viktigaom
hälso- och socialpolitiska hänsyn". Samma förklaring för övrigtavgav
Schweiz och Lichtenstein vilka dock också hänvisade till jordbrukshän-
syn.7
Regeringen deklarerade också i propositionen "de svenska alkohol-att

monopolen inte kan karaktäriseras diskriminerande i Romfördragetssom
mening" på punkt restaurangernas inköputom starköl skulleen av som

tillrättas lagstiftning. Regeringen och EES-utskottet hänvisadegenom ny
också till Sveriges riksdag vid upprepade tillfällenatt slagit fast "att det
europeiska integrationsarbetet från svensk sida inte får bedrivas så att en
effektiv försvåras".3svensk alkoholpolitik Med dessa uttalanden i vad

skulle del förarbetena svensk domstolnär tolkar lagensom vara en av en
skulle ingen tvekan råda.
Dock verkar den rådande meningen från regeringens sida denattnu vara
EFT A-domstolen kan komma utradera den svenska alkoholpoliti-nya att

kens fundament första bästa livsmedelshandlarenär vill öka omsätt-som
ningen i sin affär sälja sprit överklagar Systembolagetsattgenom mono-
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bärfrågan riksdagsmajoritetdenkan ställa sigp0l.Man stora som uppom
försäkringar.blivit vilseledd regeringensalkoholpolitikensvenskaden av

Sammanfattning

indikerar troligaopinionsundersökningarnanuvarande tendenser iOm re-
i kommermedlemskap EUfolkomröstningarnakommandesultat i de om

sitt samarbete medFinland grundaoch troligenSverigeIsland, Norge, att
sammanslutning Europa-unio-och med derasidemokratierna Västeuropa

för EFTA-ländernainstitutionerpå EES-avtalet. De gemensammanen
således bliEES-avtalet kommertillskapas att gemensammagenomsom

uppgå iväljer inte EUländer, vilkafyra nordiskaför deinstitutioner att
medlemmar.som

överföringingenfolkrättsligt och innebärprincipielltEES-avtalet är av
ställer sigSå folket i vallängetill överstatligalagstiftningsmakt organ.

principer ochmarknadsekonominsförankringkraftfulladenbakom av
principiella betänk-det ingaavtalet innebär ingerkonkurrensregler som

för de in-fulltSveriges riksdagpå statsrättslig grund.ligheter utansvarar
låta EG-rättensig vägledasdomstolarsvenskadenstruktioner attgett av

domstolar.övernationellasåsom uttolkasden av

effektivitetensakpolitiska6.5 Den

Introduktion

påverkas inte allsmeningdemokratin i statsrättsligsvenskaDen om
demokratierna i Västeuropasamarbete medbasera sittSverige väljer att

frihandelsavtal.påEuropa-unionen fortsattsammanslutningoch deras
överlå-ingensamarbetet sker formelltgrundval förEES-avtalVid som

sig själv vidriksdag binderSverigeslagstiftningsmakttelse enmenav
principer ochmarknadsekonominslångtgående tillämpningmycket gerav

på territorium,svensktdirekta befogenheterövernationella kontrollorgan
upprätthålles. Sverigesdessa principergäller kontrolleradetnär attatt

därav enligtårs avtalet eller delarvarselkan dock medriksdag sägaett upp
i avtalet.regleradeprocedurer ärsom

Maastrichtfördragets grund skerpåEuropa-unionenmedlemskap iVid
medsuveränitetsöverlåtelse till överstatligalångtgående egnaorganen

påblir direkt giltigastifta lagarbefogenhetersjälvständiga att som
efterlevs och dettadessa lagarkontrolleraterritoriumSveriges attattsamt

områden EES-avtalet omfattar.många fler än
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Fortsättningsvis jag frågan inte gäller Sverige skallantar fort-att om
med aktivt internationelltsätta samarbete vilket dessa altema-utan treav

tiv bör väljas. Om valet skulle enbart utgångspunktgöras med frå-isom
hur Sveriges demokrati och påverkasoberoende torde valet lätt.gan vara

Den svenska demokratins funktionssätt förändras i grunden vid medlem-
skap i EU och i någon utsträckning också vid EES-avtal. Medborgarnas

påsuveränitet valdagen minskar på djupgående valdadesätt ombu-ett när
den i Sveriges riksdag inte längre kan för och utkrävastaensamma ansvar

för samhällsutvecklingen vårti land.ansvar
Även den helt ansluter sig till dessa slutsatser kan finna detsom me-

ningsfullt fråga suveränitetsförlusten för Sveriges demokratiatt om upp-
ökad sakpolitisk effektivitetvägs i vårtför land frågor.vitala En när-av
frågabesläktad kan alternativet till suveränitetsförlusten vid över-vara om

föringen beslutsbefogenheter till Rådet, Kommissionen, Domstolenav
respektive Centralbanken underkastadär "omständighetemas dikta-att vara

i formtur" ekonomiska inte låterlängre påverkassigav processer som
nationella beslut. Medborgarnas suveränitet på valdagen skulle enligtav

detta illusorisk.synsätt vara
utgår frånJag formuleringen i utredningens inbjudningsbrev enligt vil-

ken EG/EU "ettsägs instrument för problemlösningvara gemensam
bland i Europa Det innebärvästra väljer bort dettastater in-att om man

måste de grundläggande problemen hanteras påstrument sätt".ett annat
följandeDen diskussionen gäller alltså hur "de grundläggande problemen"

kan hanteras i de olika alternativen.
frågaEn första då vilka de grundläggandeär problemen denNär sa-

ken klarlagd kommer fråganär sakpolitisk effektivitet. Vilket ellerom
vilka alternativ kan tänkas de bästa lösningarna på de grundläggandege
problemen

detNär gäller den första frågan tänker jag det enkelt för miggöra genom
förutsätta de grundläggande problematt utredningen syftar påatt utö-som
demokrati fred, ekonomiskär utveckling, social utveckling och n1il-ver

jömässigt hållbar eller uthållig utveckling. Jag förutsätter till och med att
råderdet ganska enighet dessa begrepp täcker de väsentligastor attom

grundläggande problemen. Däremot kan jag inte förutsätta någon enighet
vad sakpolitiskt effektivtär det gäller säkranär freden ochom som att

framsteg på de andra punkterna.tre
Naturligtvis det fullt tänkbartär den sakpolitiska effektiviteten påatt

områdenvissa kan öka lösningar på problem vårt stårland införom som
söks på EU-nivå med extraordinära befogenheter. Det gällergenom organ
särskilt l alla eller flertalet stårländer inför problem och 2om samma
problemen till någon del hänger med de transnationella,är dvsattsamman
inte respekterar landgränser.
Inte heller denna frågeställning bör belysas endast abstrakt medutan

konkreta för olika politikområden. Det jag kan härgöra ärresonemang
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dock endast mycket kortfattade och översiktliga för de poli-resonemang
tikområden berörs suveränitetsöverlåtelsen.mestsom av

Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete for fred och säkerhet

långsiktigaDe målen för Sveriges utrikespolitik historiskt har varitsett
Sveriges oberoende,värna hålla vårtatt land utanför krigatt samti-men

digt också i aktivt internationellt samarbete främjaatt fred och nedrust-
ning social och ekonomisk utveckling isamt Europa och i världen.
Alliansfrihet fredi syftande till neutralitet krigi den fonnuleringär som
traditionellt sammanfattat Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, for-en
mulering dock inte innefattar det aktiva "intemationalistiska"som mo-

i den delen målformuleringen.mentet Medlemskap i Europa-senare av
unionen enligt Maastrichtavtalet oförenligär med Sveriges hittills förda
utrikespolitik det gäller båda dessanär moment.
Enligt paragraferna i Maastrichtfördraget innebär medlemskap i EU ett

mycket förpliktande utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete med sikte
på försvarspolitik och i framtid ocksåen gemensam etten gemensamt
försvar.
I medlemsförhandlingarna har Sverige förbundit sig lojalt medverka iatt

unionens utrikes- och säkerhetspolitik, dvs alla andra medlemssta-att som
"aktivt och förbehållslöst stödjater unionens utrikes- och säkerhetspolitik
andai lojalitet och ömsesidig solidaritet" och "avstå från varjeen attav

handling strider unionens intressen eller kan minska dessmotsom som
effektivitet sammanhållande kraft dei internationella relatio-som en
nerna".9 Medlemskap i EU innebär därmed brott med alliansfrihetett som
huvudprincip för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik sedan år.170ca
Medlemskap i EU innebär också brott med det aktiva "internationa-ett

listiska" i Sveriges utrikespolitik historisktmomentet symboliserassom
Hjalmar Branting, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte,av namn som

Östen Undén, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Gunnar Jarring, Olof
Palme. Medlemsländerna skall nämligen enligt Maastrichtfördraget "sam-
ordna sina aktioner i internationella organisationer och vid internationella
konferenser. ståDe skall för positioner sådanaiupp gemensamma
fora"1°. I sin konsekvens innebär dennayttersta formulering Sverigeav
skall frångå sin internationalistiska orientering och aktivitet i FN, GATT,
IMF, WB organisationer till förmån för orientering utifrånrn en
Västeuropas intressen.gemensamma
Historiskt det just alliansfrihetenär hållitsett Sverige utanför femsom

krig i Europa sedan Krimkriget på l850-talet. Sveriges alliansfrihet har
under tid, dvs under det kalla krigets epok ha stabilise-senare ansetts en
rande funktion för freden i Europa. Alliansfriheten har också varitnorra en
förutsättning för Sveriges roll inom för vårtFN, för nedrust-engagemang

9-140173



1994: 12SOUmedlemskap EG/EUitillAlternativ258

små intressenländernasoch för deintressenländernasfattigaför dening,
osäkramycketalliansfrihet i detsvenskFortsattstormakterna.gentemot
stabili-torde verkaupplösningSovjetunionensuppståttläge genomsom

fredsskapandemedlande ochspelamöjlighetlandetserande och att enge
uppstå.kan kommakonflikterolikaroll i de attsom

års beslut.1971Exkurs om
iregeringensocialdemokratiskameddelade den197131Den mars

dragitsi EGmedlemskapansökan"öppna"Sverigesriksdagen att om
resolutionministerrådsEGsbeslutettillBakgrundentillbaka. attvar

eko-ochsamarbetesäkerhetspolitisktochutrikes-närmare enettom
ville interegeringendåvarande accepteraunion.Dennomisk-monetär

såbegränsadeshandlingsfrihetekonomisk-politiska ettSverigesatt
inne-skulleunionochekonomisk monetärlångtgående sätt som en

bära.
tillsyftadeÄven endastsamordningenutrikespolitiska attdenom
frå-i olikainställningmedlemsländernasavstämning"främja aven
ochmöjligtuppfattasåtgärder dettanär"gemensammagor" somsamt

handlingsfrihetutrikespolitiskmedoförenligtansågs detönskvärt"
i krig.neutralitetsyftande tillfredialliansfrihetoch
utrikesminister Torstendeintressesärskilt ärAv somresonemang

ländersenskilda vetorättochenighetreglerdefördeNilsson omom
EEC.samarbete inomalltgälldedå fortfarandesom

beslutsfattandet intereglernaneutralt land kanochlitet"För ett om
inte-ekonomiskställningstagande tillvidavgörande vikttillmätas ett

slutmål. Möjligheternauniontillskapande attmedgration somav en
begränsade i debli högstpraktikenmåste iutnyttja vetorätten antas

internatio-tillanslutastår Vi börlandetdetneutralafall ensamt. oss
samarbetetsdå vi heltsådana falliendastsamarbete accepterarnellt
..under för-arbetetin iriktigtmål. kan intesyfte och Det attvara

till-fallavårt deltagandevi skall begränsa attutsättningen att genom
förrespektskapaskulle intesådant handlandeEttbaka vetorätten.

1971 11.protokollRiksdagenssamarbetspartner."vårt land s.som
användaSverigesmå länderförmöjligheterna attgällerdetNär som

säökerhetspolitiken kanochutrikes-i denvetorätten gemensamma
"KonferensenMaastrichtfördraget:uttalande iföljandebegrundaman

kräverrådsbeslutbeträffarvadmedlemsstaterna,enigär somattom
hindraundvikaskallmöjligtlångt ettså attenhällighet, som

sådant beslutförmajoritetkvalificeradbeslut ettenhälligt enom
översättningensvenskai den213Seföreligger." avs.

Maastrichtfördraget.
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Vilka fördelar Sverige skulle få sin alliansfriaöverge utrikes-attgenom
och säkerhetspolitik för ingå i politisk unionatt med Västeuropasen
stormakter har hittills inte förklarats i de långsiktiga målentermer förav
Sveriges utrikespolitik. Att de stormakterna i Västeuropatre utvecklar sitt
samarbete säkerligenär fruktbart för freden dem emellan och i Västeuropa.
Om det bra för fredenär i hela Europa och globalt det i Västeuropa kanatt

framväxa politisk stormakt med atomvapenbeväpnad krigs-en egen
makt mycketär osäkert och sannolikt starkt provocerandemera gentemot
omvärlden. Enligt fördragstexten detta faktisktär målet för unionen.
Naturligtvis kan kan ställa frågansig målet kommer förverk-man attom
ligas det förefaller klokt förmoda formuleringarnaattmen allvarligtatt är

frånmenade medlemsländernas sida.
I medlemskapsförhandlingarna har Sverige inte förbundit sig delta iatt

försvar sigett singemensamt rätt medlemavsagt användaattmen som
Unionen utvecklarveto mot krigsmaktatt beväpnad meden egen atomva-

pen. Om huvudsyfte med Sverigesett medlemskap vårtär landatt ge
möjlighet påverka fredens förutsättningaratt i Europa innebär denna avsä-
gelse Sveriges fredspolitik unionenatt inom blir nullitet.en
Sveriges alliansfria utrikes- och säkerhetspolitik påverkas knappast av

EES-avtalet och naturligtvis inte heller Sverige vid frihandels-stannarom
avtal. Sverige förblir oförhindrat föra oberoende utrikes-att och säker-en
hetspolitik traditionellt slag.av

gårDet inte längre råderdet nationellatt enighetanta att vilken ut-om
rikes- och säkerhetspolitik Sverige skall föra. Mot varandra står uppfatt-
ningen alliansfriheten tidlösär positionatt Sverige har anledningen som

hålla fast vid och uppfattningenatt alliansfriheten inte längreatt rele-är
efter Sovjetblockets upplösningvant och samarbetenära med län-att ett

derna i Västeuropa inom för EU därför kan/bör alliansfrihe-ersättaramen
grundhållning. Dessa tvåten uppfattningar oförenligasom är och de är

oförenliga på "osymmetriskt"ett sätt.
Om Sverige skall sin beprövadeöverge alliansfria utrikes- och säker-

hetspolitik syftande till neutralitet i krig för i stället föra utrikes-att en
och säkerhetspolitik "med europeisk identitet" i stället för svensk och in-
ternationalistisk naturligtvisär medlemskap i Europaunionen fördelen
från sakpolitisk effektivitetssynpunkt. Inträde i unionen skulle dessutom
beröva Sveriges alla försäkringar landet förhålla sigatt attom avser neu-
tralt i krig varje trovärdighet. Det skulle också omöjliggöra sakpolitisk
effektivitet för den förstnämnda uppfattningens företrädare så länge med-
lemskapet i Unionen kvarstår. Däri ligger det "osymmetriska".
Alternativen EES-avtal och frihandelsavtal hindrar nämligen inte ett

utrikes-nära och säkerhetspolitiskt samarbete med demokratierna i
Västeuropa, svenska folket skulle vilja sluta bakom sådanom upp en po-
litik på kortare eller längre sikt. Den goda europeiska identiteten kan en-
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OECDVärldsbanken,GATT, IMF,i ESK,FN,kelt markeras attgenom
intar inomstormakterståndpunkter VästEuropasdebakomsluta somupp

måste vidrimligenungefär Sverige göraEuropaunionen,för somramen
i unionen.med medlemskapföljerförpliktelserde som

oberoendeHandelspolitikens

förtillfrihandelsvänligt EUtradition än nyttaSverige storär meraav
el-Varken konsumenternavårt näringsliv.och förSveriges konsumenter

tullmurarinneslutas EUsnågonharnäringslivetler yttreattnytta avav
handelspoli-kunna bedrivaintemedlemskap. Attsåsom sker vid egenen
aspekterekonomiskablotthar inteutanför EUländer utantik gentemot

i relation till län-aspektersäkerhetspolitiskaockså ochutrikes-rymmer
till dei relationbiståndspolitiska aspekternärområde liksomvårtiderna

framtida han-aktuella ochutanförställa sigkunnaländerna. Attfattiga
världenhandelsblocken iframväxande ärdedelskonflikter mellan ettstora

svensk intresse.vitalt
effektivareproblemhandelspolitiskasinaingaSverige löser ettav
möjlighettullunioninneslutas i EUsmedlemskapvid utansätt attgenom
påtullmurunder EUshandelspolitik. krypa inAtt t.ex.föraatt egenen

Sveriges konsumenterberäkningar kostatekoonlrådet skulle enligt vissa
ned-Sverigesskulle livdetprisermiljarder i höjdainemot 5 attutan ge

förhandling-ilösasfråga dock kommakanteko-industri. Dennalagda att
arna.

Innebördenhandelspolitik. ärnågoninteinnefattarEES-avtalet gemensam
handelspolitiska in-deförfoganderättfullriksdag har överSverigesatt

fortsättaSverige kanutanför EU.ländernarelation till attistrumenten
marknaden i USAtraditionellatillträde till densvenska företagsfrämja

Kina ochmarknaderna i Japan,växandesnabbtockså de myckettillmen
Sydostasien.övriga

till-Sveriges konsumenterfrihandelspolitik skullekonsekventEn ge
det gällererbjudavärldsmarknaden harprodukter närgång till de bästa att
EU-län-ochsvenska företagelektronik. Attochdatorerbilar,t.ex. annan

amerikanska och japanskamed bland andrakämpatvingasdemas företag
områden helt idessa ärsvenska konsumenternasdeföretag gunstom

bästa principer.marknadsekonominsmedenlighet
och säker-i sin utrikes-ledbehåller möjligheternaSverige att ettsom

baltiskahandelsområdet med depåförbindelserhetspolitik näraupprätta
påSovjetunionen liksomfornai detrepublikemaoch med attländerna

tillträde till denmedi Afrikafattiga ländernademotsvarande sätt gynna
sin tidigareförloraskulle Sverigemedlemmarknaden. Somsvenska
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självständiga och ganska ärofulla roll pådrivaremedlare och i GATT-som
förhandlingarna.
Någon systematisk redovisning vad EU-medlemskap skulleettav

kunna kosta svenska företag Sverige blir indraget i EGs pyrande han-om
delskonflikter med finnsUSA inte.t.ex.
EG har under år framstått hinder för friare världshandelettsenare som en

motståndsitt GATT-avtalet. Ett svenskt medlemskap skullemotgenom
marginellt stärka de frihandelsvänliga blocket inom EU knappast på-men

utgångenverka eftersom förändringar i EUs handelspolitik förutsätter con-
sensusbeslut. Denna beslutsordning i stället extraordinär tyngd deger
protektionistiska krafterna inom EU de kan mobilisera unio-attgenom

påtyngd sin sida.nens
åOm andra sidan GATT-avtal kommer ståndtill med väsentlig libe-ett

ralisering marknaderna för och tjänster på nivåglobal och öpp-av varor
ning offentlig upphandling för internationell konkurrens minskar bety-av
delsen de särskilda anordningarna för den västeuropeiska marknaden,av
alltså både medlemskap och EES-avtal.

J ordbrukspolitiken

Sveriges jordbruk bedrivs under villkor i delar landet avvikerstorasom av
från EU-ländernas, särskilt de sydligt belägna ländernas. Alla ländermera

någonhar i utsträckning problem med sina jordbruk; överproduktion, mil-
jöförstöring, landskapsvård, jordbruksbefolkningens inkomstutveckling,

problemen knappast transnationellaär till sin och varierar tillnaturmen
sin karaktär mellan länderna. Inga fördelar uppnåskan för Sverigesstora
konsumenter anslutning till EUs jordbrukspolitik, inte bättregenom som
och billigare uppnåskan beslut Sveriges riksdag. På dettagenom egna av
område måste Sverige i stället bidra med drygt tio miljarder till EGs
jordbrukspolitik mycket destruktiv för världshandeln.ärsom
Sverige löser således inga jordbrukspolitiska problem på effek-ettegna

tivare och förutsätts vid medlemskapsätt bidra med betydande belopp till
finansiera jordbrukspolitik svårt skadar andraatt ochen gemensam som

fattigare länders jordbruk.

EES-avtalet omfattar inte jordbrukspolitiken visst ökat utbyteettmen av
jordbruksprodukter kommer ske på på basis bilateralt avtal mel-att ettav
lan Sverige och EG slutits samtidigt. Innebörden Sverigesär attsom
riksdag i allt behållerväsentligt beslutsbefogenheter och för detansvar
svenska jordbruket. Detta gäller självklart också vid frihandelsavtal.
Om svenska folket i val uttalar sig för sänkta livsmedelspriser kan riksda-

åstadkomma detta minskat tullskydd för Sveriges jordbruks-gen genom
produktion och livsmedelsindustri. Utvecklingen Sveriges jordbrukspo-av
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påefter grund Sverigeavstannade 1991litik i denna riktning att an-av
medlemskap i EG.sökte om

lev-vill skydda jordbrukarbefolkningenssvenska folket i ställetOm
jordbruk med min-övergång ekologisktnadsnivå, genomföra till ett mera

bekämpningsmedel, bevara jordbruks-konstgödsel ochanvändningdre av
livsmedelskvaliténsäkralandskapsbilden, förbättra djurskyddet,inslaget i

sådanakan riksdagen genomförafrån andra aspekterfolkhälso- eller m m
medlemskaptio miljarder vidönskemål för de drygtinom somramen

och tilltobak och sockerbetor inom EUgå till odling vin,bl.a. skulle av
animaliskaöverskottsproduktion brödsäd ochEGsfinansieraatt aven

jordbruksprodukter.världshandeln medkraftigtprodukter störsom
tänkbara inriktningareffektiviteten ökar för allasakpolitiskaDen av

avstår från medlemskap, dock intejordbrukspolitik SverigeSveriges om
överskottsproduktionför fortsatt svenskvill söka garantierför den som

denjordbrukspolitik eller förtillanslutning EUs tror attsomgenom
Sveriges riks-långsiktigt skyddas bättre EUNorrlands jordbruk änav av

väljare.dag och Sveriges
påmed EUändå vilja utvidga sitt samarbeteriksdagSkulle Sveriges

bilateralautveckla detjordbruksområdet sker det lämpligast attgenom
godkände samtidigt med EES-avta-Riksdagenjordbruksavtal med EU som

let.

utvecklingEkonomisk

doktrinerIntroduktion: tre

nått utvecklings-Sverige har sinvärldens rikaste länder.Sverige är ett av
från denganska tydligt skildnivå på delvis vägväg, t.ex.somegenen
övriga nordiska ländermycket lik deneller valtSchweiz Japan sommen

någon blandekonomier.mening Denmoderna ekonomier ivalt. Alla är
långtgående frihandel medutmärktessvenska "blandningen" varor,av

bostadssektorn och tjäns-på varumarknaden medkonsumentstymingstark
sjukvård hög grad utlyfta mark-utbildning och itesektorerna uromsorg,

centraliseradearbetsmarknaden starkakraftfull regleringnaden, genomav
långtgående kapitalmarkna-styrningfackliga organisationer, ganska av

utanför de offentligstyrdakollektivt ägandeföga statligt ellerderna avmen
tjänstesektoma.

standard inom alla de de of-uppnått mycket högSverigeTrots att en
utbildning ochproduktionssektorema bostäder,fentligt styrda omsorg,

nivåpå internationell kom detta isjukvård högoch reallöner system van-
sköljde inhögervåg i och England80-talets med USArykte när ursprung
modellen"förankringen för den "svenskatidigare starkaSverige. Denöver

ingång vika för neoliberalaganska plötsligtvid 90-talets synsätt somgav
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SO-talskrisens karaktär med massarbetslöshet och sjunkande produktion
konsumtion.och

I den svenska debatten krisen och dess orsaker har doktrinerom tre ut-
kristalliserats.
Enligt den första doktrinen beror den nuvarande ekonomiska krisen på

70- och 80-talets höga skatter och utbyggnaden välfärdsstatenav som
snedvridit marknadsprocessema försvagatoch svenska folkets arbetsmoral.
Välfärdsstatens utbyggnad beror sin "systemfel", vilka bestårtur att
den beslutsfattande eliten inte ståkan folkliga krav på sysselsätt-emot
ning, trygghet fördelning.och rättvis
Den andra doktrinen, kan påbyggnad den första dok-som ses som en av

trinen, internationaliseringenär ekonomin ochatt kapitalmarknademaav
gjort slut Sveriges möjligheter föra ekonomisk politikatt meden egen
hög prioritering fullsysselsättning, social trygghet och utbildning ochav

i offentlig regi. Den ekonomiska utvecklingen kan inte längreomsorger
påverkas effektivt på nationell nivå. Den politiska styrningen ekono-av
min måste därför flyttas till övernationell nivå och lämpligen då till
Europa-unionens det sikte.enda alternativetär iorgan, som
Enligt tredje doktrin beror krisen på svåraantal misstag i denen ett

ekonomiska politiken: avregleringen kreditmarknaden 1985 slu-av som
tade i 90-talets bankkris, den gradvisa uppluckringen valutaregleringenav
med stark utströmning kapital till spekulativa utlandsinvesteringar,av
skatterefonnen verkningar på hushållssparandet och fallet i privat-vars
konsumtionen ingen förutsåg med kraftigt fall i skatteinkomsterstatens

följdeffekter, omläggningen den ekonomiska politiken med låg in-som av
flation högsta prioritet vidmakthållandet i det längstasamtsom av en

kronkurs.fast
Att sammanfatta linjerna i den pågående ekonomisk-politiska debatten
dock händelsernaär något i förväg. Avsiktenatt endast inled-är att

ningsvis problematisera idén det någotfinns enda "grundläggandeattom
problem" på vilket medlemskap i EU lösningen, preciseratär inter-som
nationaliseringen ekonomin, för vilken Sverige nation inteav som ensam
kan finna några lösningar.

Ceccini-rapportens löften

Idén den inre marknaden började inte förslag till lösningom ettsom av
de nuvarande problemen till den del dessa resultat in-ettsom ses som av
ternationaliseringen ekonomin. Idén i stället just påskyndaav attvar
internationaliseringen ekonomierna i Västeuropa avskaffaav attgenom
alla gränskontroller störde marknaden och alla nationella åtgärdersom

verkade styrande på marknaden. I stället skulle mark-som en gemensam
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arbets-tjänster,förmed fri rörlighetbildasnad för hela Västeuropa varor,
kapital.kraft och

skapandetskulleCeccini-rapportenden s.k.Enligt gemensamav en
arbets-för tjänster,fri rörlighetmedEG-ländernamarknad för de 12 varor,

år minst 5femengångslyft i BNP inomleda tilloch kapitalkraft ett
med halvtillväxttaktenlångsiktig höjningoch ca enprocent aven mera

långtgående avregleringarmycketförutsatterörlighetenfriaDenprocent.
harmoniseringochekonomiemanationellai dekapitalmarknadema avav

han-vilka fungeradeoch tjänster,marknaderna förreglerna för somvaror
delshinder.

de be-verifierathar inteuppmuntrande. DeintehittillsErfarenheterna är
tillrefereradesochCeccini-rapportengjordes i omsattaräkningar somsom

EES-ut-utskottsutfrågningoffentligadenförhållanden vidsvenska som
EES-avtalet. EES-inför beslutetlätriksdagi Sveriges göraskottet om

bruttonationalproduk-svenskatill denledakunnasamarbetet attuppgavs
ökningdenprocentenheter6sammanlagt utöverökar med annarssomten
därpå 15-följandeåren. Under defemunder demöjligkunde bli närmaste

förväntas,procentenheterpå totalt 2-3ytterligare tillväxtåren kan20 en
skullevinsternabetydande delEninkalladesade den upp-experten. av

valutamarknadema.ochkapital-kredit-,avregleringenkomma avgenom
bordejämförelsenockså gällandeutskottetinförgjorde attExperterna

"utanförskap"frihandelsavtal ellerfortsattvidmed situationen somgöras
marknadsandelarkallades. då förloraskulleSvenska företagalternativet

få den inreskulleföretagEU-ländernasföljdtillpå EU-marknaden attav
konkurrensfördelar.marknadens

Ceccini-rapporteniberäkningarnakritikförvisso vissförekomDet av
grunder.någorlunda godaberäkningarnahela godtogsi det storamen

beräkningarnaverifieratycksinteutvecklingen ytligtdet fortsattaNär sett
genomförtsmarknadeninreför denlagstiftningsprogrammethelatrots att
ändå tills vi-utvecklingenSverige börochmedlemsländerna avav --

försiktighet.meddare tolkas

på marknadenvillkorEES-avtalochMedlemskap ger samma

betydelse blivitaldetnäringsliv och konsumenter är attSverigesFör av
miljoner konsu-med 350fri marknadfördelari dedelaktig storsom en

mark-inrepå upprättandettyderErfarenheternainnebär. att enavmenter
endastarbetskraft och kapitaltjänster,förrörlighetmed frinad varor,

framstårbeslutsfattande. Detövernationelltuppnåskunnat somgenom
upprätthållas och för-kanfunktionssättmarknadensinresannolikt denatt

medinstitutioneröverstatligastarkaendastbättras gemensammaom
fårterritoriummarknadensinrehela denkontrollmaktochbesluts- över

och tjänsterregler förnationellaallaHarmoniseringenverka. varorav
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skall kunna säljas och köpas inom hela den marknaden ärsom stora san-
nolikt produktivitetsbefrämjande och fördeltill för konsumenter och före-

i alla medlemsländer.tag
Konkurrenspolitiken och reglerna för den inre marknaden självautgör

kärnan i EES-avtalet. Avtalet svenska företag tillträde till helagaranterar
EES-marknaden med 380 miljoner konsumenter på villkorca samma som
medlemskap skullei EU innebära. Viktigt därvidlag svenska företagär att
får lägre administrationskostnader förenklade rutiner viktigastgenom men

EU-ländemas offentliga upphandling årligen omfattaratt 4anses vara som
500 miljarder kr för företag.öppnas svenska
Förbuden diskriminering grundval nationalitet i EES-avtaletmot av
så långtgående liksomär garantiema för övervakningen och kontrollenatt

sådan diskriminering inte sker båda ochatt EU EFTA-län-attav parter
derna i avståravtalet från den till antidumpningsåtgärderrätt och utjäm-
ningstullar vanliga i liknandeär avtal. Att medlemskap förettsom
Sveriges del skulle ytterligare kunna öka svenska företags garantier mot
diskriminerande åtgärder osannolikt eftersomär Rådeti inte pårösträtten
något legalt kan användas påverkasätt till Kommissionens kontroll-att
verksamhet eller Domstolens avgöranden.

svårtDet den friaär handeln med och tjänster någonharatt tro att varor
del i den ekonomiska krisen eller arbetskraftens rörlighet kan kommaatt

någonspela roll reglerna på detta områdenär träderatt i kraft förstor
Sveriges del. Krisen i ekonomierna så entydigt lokaliseradär till de av-
reglerade ñnansmarknadema och den politik förts återståendemed desom
instrument statsmakterna haft enligt den förhärskande ekonomiskasom
dokrinen, nämligen penningmängdräntor, och valutakurser.
Den politik utfonnats för kapitalets rörlighet och degemensamma som

nationella valutornas bytesförhållanden, vilken Sverige anslutit sig till
medlem, har utformats på bidragitutan till de svåraatt sättettvara som

ekonomiska problem länderna i Västeuropa brottas med. Ingen kannu
rimligen längre åberopa Ceccini-rapportens löften och slutsatser eller våra

EFTA-experters slutsatser de vinsterna med ekonomisk in-att storaegna
tegration för Sveriges del stod hämta i avregleringen de finansiellaatt av
marknaderna. Om ekonomerna tidigare kunde visa regleringarna ochatt
höga och progressiva skatter skapade vissa skevheter i allokeringen ka-av
pital och arbetskraftsutbud framstår dessa helt försumbara jämförtnu som
med de katastrofer de radikala avregleringarna och i Sverigesom - -
skatteomläggningen medfört.

Maastricht slutet mandatett-

fåFör alla fördelar den marknaden villeatt EG-ländernaav gemensamma
och Kommissionen vidare ekonomisk-monetär union medmot en ge-
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strävanden skrevs fast i förpliktigande paragrafer ivaluta,mensam som
tillMaastrichtfördraget. Penningpolitiken skulle helt överföras en gemen-

centralbank och övrig ekonomisk politik samordnas.sam
skillnaden mellan medlemskap i EU SverigeavgörandeDen som nu

tillEES-avtalet Maastrichtfördraget ingen del in-förhandlar och är attom
således länder Nord-går Avtalet binder inte Sverige eller övriga ii avtalet.

Maastrichtfördraget.ekonomiska politik fastläggs iEFTA till den som
medlemslän-harmonisera den ekonomiska utvecklingen isyfteDess är att

så till vilka konse-valuta kan införas hänsynderna utanatt gemensam
fåsådan "konvergenspolitik" kan för sysselsättning ochs.k.kvenser en

arbetslöshet.
efter-träder i kraft förvärras denna problematikMaastrichtavtaletNär nu

då fortsätta dessavaluta skallsträvandena trotsmot attgemensamsom en
såfått negativa effekter. sannoliktsträvanden Det är att gemensamma re-

valutamarknadema skulle kunna till fördelgler för kredit-, kapital och vara
världsekonominför medlemsländer och för naturligtvisalla ytterst men

problemlösningarregler helst. Devilkainte som mansomgemensamma
och dessutom grundlagsstatus iefterhittills strävat gettgemensamt

kraftigt destabiliserande möjlig-Maastrichtfördraget har verkat attgenom
de höga räntelä-valutaspekulation i skala och depressivtgöra stor genom

get.
frånpå långtgående suveränitetsöverföringhar redan pekat denJag

Maastrichtavtalets paragrafer bildanderiksdag skerSveriges omsom om
Union träder i kraft. För nuvarandeEkonomisk och Monetär EMUav en

januariredan fas 2 inleds den 1994 medmedlemsstaters del sker detta 1när
skalldet Ekonomiska och Institutet EMIbildande Monetära somav

medlemsländerna börjar föra den s.k. konvergenspolitikövervaka att som
förhandlingarnavaluta och penningpolitik. Iskall möjliggöra gemensam

få fatta beslut medlemskap imedlemskap har Sverige bett att omom
några år.först Sveriges regering har inte sigEMU Men reserverat motom

konvergenspolitiken fas enligt Maastrichtfördragetdeltagande i i 2 som
fråndå måste ansluta till det datum Sverige blir medlem.Sverige sig
såöverstatliga sig mycket betänklig eftersom dentill terorgan mera

inte endast innebär befogenhet föra den ekonomiska politik med-att som
utforma under intryck denlemstaterna kan komma tillsammansatt av

utvecklingen och med ledning erfarenheterna och folkens iekonomiska av
önskemål. Suveränitetsöverlåtelsenuttryckta har karaktär.val en annan

sådant eko-inget mandat för penningpolitiken och övrigDen utgör öppet
för de överstatliganomisk politik slutet "grundlagsfäst" mandatutan ett
konvergenspoliti-och förpliktelse för länderna föra den s.k.attorganen

innehåll blir allt skarpare partiskiljande.ken, för Sveriges delvars
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EES-avtalets innebörd

Här det på sin plats med detaljerad redogörelse för bestäm-vore en mera
melserna för tjänsternas, arbetskraftens och kapitalets rörlighetvarornas,
enligt EES-avtalet sådan redogörelse knappast nödvändigär förmen en att

bedömningargöra den sakpolitiska effektiviteten.av
Om svenska folket via sina valda ombud i Sveriges riksdag vill försäkra

sig Sveriges ekonomi skall reglerasatt enligt marknadsekonominsom
principer EES-avtaletär effektiv åtgärd och sakpolitiskt likaytterst ef-en
fektiv medlemskap. Detta den grundläggandeär innebörden riksda-som av

beslut EES-avtalet.att antagens
Genom avtalet neutraliseras alla de blandekonomiska "särintressen",

vilka eljest skulle kunna söka utverka fördelar på konsumenternas, skatte-
betalarnas eller andra konkurrenters bekostnad. folkvaldaDe riksdagen,i i
landstingen eller kommunerna blir likt Odysseus "kedjade vid masten". De

klagoropimmunagörs och vädjanden stöd från och småmot fö-storaom
klarar påinte marknadenssig villkor. Ochretag, villkor skallsom samma

gälla hela denöver västeuropeiska marknaden
Att delta i skapandet den inre marknaden upprätthållandeav vars sanno-

likt förutsätter överstatliga institutioner med kontroll-gemensamma
makt skulle kunna till fördel för Sveriges näringsliv och konsumen-vara

Samtidigt de årens erfarenheter i Sverigeter. och i andra ländersenasteger
anledning till osäkerhet den radikala avregleringenstor finansmark-om av
naderna, del EES-avtalet, hållbarär påär kort sikt.som en av ens
Avtalet binder ståSverige fast vid avregleringen medför ingaatt men av
de grundlagsliknande läsningar till konvergenspolitiken uppkommersom
vid medlemskap i EU. Vid EES-avtal behåller Sverige således både den
penningpolitiska och den ñnanspolitiska handlingsfrihet nödvän-ärsom
diga förutsättningar för omläggning den ekonomiska politiken meden av
kamp arbetslösheten högsta prioritet.mot som
Inrikespolitiskt har den ekonomiska politikens inriktning blivit allt

skarpare blockskiljande. Regeringsblockets politik bygger i allt väsentligt
på teoretiska grundvalar konvergenspolitiken påmed siktesamma som

valuta inom EU medan oppositionens gåttpolitik i nykeyne-gemensam
siansk riktning. Inrikespolitiskt betyder det det partiblockets poli-att ena
tik vid medlemskap i EU blir sakpolitiskt mycket effektivare eftersom det
i sak ansluter till konvergenspolitiken medan det andra blockets ekono-
miska politik endast kan genomföras Sveriges förpliktelser med-om som
lem ignoreras. Den underliggande problematiken har med olika påsyn ar-
betslöshet och medlen bekämpa arbetslösheten vilket jagatt göra,att

återkommaskall till.

Sammanfattning: EES-avtal och medlemskap i binderEU Sverige vid
marknadsekonomins principer i lika bådautsträckning. dessaI alternativ
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eventuelladedelaktiga i allakonsumenternäringsliv ochSverigesblir
marknadutvecklingenekonomiskaför denfördelar stor gemensamsom en

län-på något Sverige och övrigabinder dock inteEES-avtalet sättkan ge.
fastläggs ikonvergenspolitiktill denNord-EFTAder i som

således handlingsfri-består SverigesEES-avtaletVidMaastrichtfördraget.
Sverigehandelspolitiken.ifinanspolitiken liksomochi penning-het

jordbrukspoli-iför deltagande EUskostnaderbetydandedärutöverundviker
tik.

handlingsfrihetfrihandelsavtal SverigeAlternativet somsammager
marknadsekonomins prin-tillbindningarmindre internaEES-avtalet med

dennäringsliv tillSverigesförnågotochciper sämre access
minskar dessagår igenomGATT-avtaletOmmarknaden.Västeuropeiska

nackdelar.
Sverige den bättrealternativdessavilketsöka förutsägaAtt som gerav

såfåfängt företag längeganskatordeutvecklingenekonomiska ettvara
Sveriges riksdag kom-politikekonomiskvilkenförutsägainte kanman

deför nackdelar hosfördelar och kompenserautnyttjaföra för attattmer
världshandelnekonomin ochinternationelladenalternativen, hur ut-olika

kommerrespektive Japanpolitik USAekonomisk attvecklas, vilken
Östeuropa, vilken växelkurs-ochCentral-utvecklingen blir iföra, vilken

gällaregim kommer att etc.som

utvecklingensocialaDen

Introduktion

avseendenmånga betydelsefullautvecklingen iekonomiska sätterDen
framhållits det mycketutvecklingen. Som ärför den sociala ovanramarna

i alterna-tillväxten BNPnågra beräkningarsvårt tilltro tillfästaatt avav
faktorer,med alla andrasmå jämförteffekterde hari sigtiven attutom

betydelse för denNågra beräkningarhandlande.Sverigesinklusive eget av
de direktaandra. Dit hörosäkradock mindreutvecklingen änsociala är

de olika alternativen.kostnaderna förstatsñnansiella
kostnader. EES-avtaletsådana direktamedförFrihandelsavtal inga upp-

medlemsavgiften i EU"medlemsavgift" medanmilj kr i835kosta cages
åri di-miljarderingångsskedet, dvs drygt 20i1,25% BNPblir peravca

också bytes-belastarvilka huvuddelenstatsbudgetenbelastningrekt av
måstemotsvarandeförinnebärbalansen. Det exportatt utrymmesenare

skapas.
ocksåi hörvid medlemskap EUeffekternastatsfinansiellaTill de ett

följdtillfrån och punktskatterskatteintäkterbortfall attavmomsav
miljarder.storleksordningen 30avskaffas igränskontrollema
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effekter årStatsñnansiella i storleksordningen 50 miljarder blir sär-per
påtagliga för skattehöjningar ochskilt alla nedskärningarnär utrymmen

förmåneroffentlig sektor och sociala redan intecknade för kommaär attav
till med det snabbt växande budgetunderskottet.rätta
Viktigare för den sociala utvecklingen allt arbetslösheten,än ärannat

påtagligt påverkarnivå den sociala strukturen i land. Deett gemen-vars
åtgärder för anställningstrygghet, jäm-arbetarskydd, arbetsmiljö,samma

fråga förställdhet kan komma i inom den sociala dimen-m som ramenm
lågEES-avtal mycket verknings-sionen vid medlemskap liksom vid har

rådervid den höga arbetslöshet i flertalet medlemsländer och igrad som
också påtagligt på-kommaAlkohol- och drogpolitiken kanSverige. att

vårtden sociala utvecklingen i land.verka

Arbetslöshetsfrågan

sociologisk teoribildning med i massarbetslöshetEnligt Marx ärursprung
återskapasmekanism vilken klassamhället kan och reproduce-den genom

försvagas fackföreningama. Den allt skarpareVid massarbetslöshetras.
lönenivåema nedåtarbetstillfállena leder tillkonkurrensen att pressasom

förlängs,arbetstillfällena, arbetstidemaför de konkurrerar omgrupper som
på arbetsplatserna utvecklas i auktoritär riktning, arbetar-befálsordningen

långtids-försvagas,arbetsmiljökrav tid tillväxerskydd och över gruppen
erhålla påförutsättningar någonsin arbetemed alltarbetslösa sämre att

villkor.marknadens
Från 1970-talet tilläts massarbetslösheten i EGs med-slutet växaav

lemsländer. Maastrichtfördragets paragrafer formulerades under 1990När
arbetslösheten inom EG i genomsnitt 10 ochoch 1991 nära procentvar

så 1980-talet. tydligaste uttrycket förhade varit under Detmerparten attav
andra problem företeelsenavtalets konstruktörer ärupptagna attvar av

någoninte finns omnämnd i avtalets hundratals"arbetslöshet" av paragra-
S-å från offentliga "rum" har de drygtfer. uteslutna konversationen i EGs

arbetslösa EG-ländema varit.15 miljonerna i
undgåMaastrichtfördraget kan inte in-När granskar manman

trycket/slutsatsen konstruktörema avtalet bekämpningenatt gett av ar-av
allt tillbetslösheten synnerligen låg prioritet. framför liggerDet som

grund för detta intryck denna slutsats de ansträngningar gjortsär attsom
föra ekonomisk politikCentralbanken extraordinära befogenheter attge

påför hela grundad 80-talets monetaristiska doktrinbildning.Västeuropa
rådande massarbetslösheten.motsvarande ansträngningar denInga ägnas

påarbetslöshetsfrågan fördes dagordningtill slut EGsNär avupp
vårenordförandeland 1993 fanns inom KommissionenDanmark som

åtgärderberedskap föreslå omedelbara den växande arbets-ingen att mot
fanns denna tid 3000 expertkommittéerlöshetskrisen. Inom EG vid ca av
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vilka någotingen tydligen haft kraftfullt fråganmandat bereda elleratt
lyckats någrakomma till användbara resultat. Medlemsländerna och in-
tresserade och organisationer inbjöds komma med förslag tillattpersoner
åtgärder. Kommissionen skall för sin del bereda dessa förslag och väntas

Rådetinformera vilka uppslag åtgärdertill framkommitom som genom
denna inför dess i december.möteprocess

då Rådet någraDet märka inte harär överstatliga befogenheteratt att att
vidta åtgärder arbetslöshetskrisen viljan skulleäven god,mot om vara
vilket framgåtorde de resolutioner förväntas. Enhällighet fordrasav som
för alla de beslut kan bli aktuella räntesänkningar, investe-typer av som

Östeuroparingsstimulanser, krediter till länderna i Central- och för att
skapa exportefterfrågan, arbetsmarknadspolitiska insatser etc och inga
sanktioner kan riktas medlemsländer väl deltar i beslutenmot som men
inte verkställer dem.
Analysen och bedömningen sakpolitisk effektivitet vid medlemskapav

utgångspunkti EU kan inte med i det,göras det kommer tillnär kri-att
faktiskt någonfinns nationell samling i kamp arbetslösheten.tan, mot

Bakom de allmänna beklagandena arbetslösheten finns det i praktikenav
mycket olika prioriteringar, det arbetslöshetsfrågansgäller vikt i för-när
hållande till andra problem. finns ocksåDet olika analyser arbetslöshe-av

orsaker. De doktriner utkristalliserat sig i den tidenstens tre senastesom
svenska debatt skisserades tidigare i avsnitt 5.5.
Medlemskap i EU väsentligt ökad sakpolitisk effektivitetger an-

hängare den första doktrinen välfärdsstatens utbyggnad till följdattav av
"systemfel" i långsiktigaden politiska den orsaken till denärprocessen
ekonomiska krisen. För dem blir det logiskt överföra beslutsbefogen-att

frånheterna den folkviljan skyddslösa riksdagen till överstatligagentemot
nå.folkviljan inte kanorgan som

Anhängare den åtgärderandra dokrinen nationellaatt verknings-ärav
lösa vill först skriva under avtal den doktrinen tillgörett som egna en
självuppfyllande profetia den grundlagsfäster EGs hittills fördaattgenom
ekonomiska politik. Kampen arbetslösheten på EU-nivån skall sedanmot
föras vinner politisk majoritet i samtliga medlemsländerattgenom man
samtidigt för ändra unionens ekonomisk-politiska inriktning. Denatt
sakpolitiska effektiviteten i denna förefaller låg.ansats
Anhängare den tredje doktrinen förmodar medlemskap i EUattav

låsakommer fast Sverige arbetslöshetsnivå EG-län-att samma som
derna haft sedan början 80-talet svårt/omöjligtoch det blir rättaatt attav
till de ekonomisk-politiska misstag orsakat krisen. Svenska folketsom

då intekan längre välja väg.en ny

EES-avtalet binder inte Sverige vid den konvergenspolitik som
Maastrichtfördraget grundlagsfäster för medlemsländerna och för Sverige
vid medlemskap i Europaunionen. Självklart ändådet möjligt förär
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föra politik medlemmarna i Europa-unionenSverige att samma som om
sådan ekonomiskaväljarmajoriteten godkänner inriktning den poli-en av

möjligt undanröja de "systemfel"tiken. Det blir dock inte att som an-
långsiktigaden första doktrinen orsak till Sverigeshängare ser somav

problem
såledesEES-avtalet hjälper endast marginellt dem över-attsom genom

den övriga ekonomiska politikenföra penningpolitiken och delarstora av
räckhåll påtryckningar frånöverstatliga för Sveriges väl-till utomorgan

från återgå full sysselsättningspo-vill hindra Sveriges riksdag tilljare att
litik.

tredje dokrinen orsakerna tillanhängare denDen vägnya som av om
ekonomisk-politiska misstag kan viljaSveriges arbetslöshetskris interna

endast marginellt EES-avtalet.anvisa hindras av
tredje doktrinen EES-avtalet föranhängare denFör öppnar vägarnyaav

stimulansåtgärder för heladet gällerkonsultationer när gemensamma
EES-området tillträde till beslutsprocessinte EUssamma sommen ger

Sådana åtgärder också förut-kan diskuterasmedlemskap skulle merage.
medlemsländer inom för OECD och IMFsättningslöst med EGs ramen

då vilkas tyngd i världsekonominmed deltagande USA och Japan,och av
för sakpolitiska effektiviteten iha betydelse denskulle stor gemensamma

nedåtgåendevända den världskonjunkturen.försök att

sociala dimensionenDen

sociala dimensionen EU-samarbetet förstärkss.k. iDen när
Maastrichtfördraget träder i kraft, i varje fall det gäller avsiktsförkla-när
ringar. Storbritannien, ställt sigDock har viktigt medlemsland,ett

på område.utanför utvidgningen samarbetet dettaav
EES-avtaletsocial dimension ingårvad EU har i s.k.Allt av som an-

områden EFTA-länderna inte haft möj-gränsande med reservation för att
och formaliseringenlighet ansluta sig till det sociala protokolletatt av

mellan arbetsmarknadens enligtden sociala dialogen parter
Maastrichtfördraget. praktiska och förhandlingstekniska skäl har iAv av-

efter den julitalet inte medtagits de rättsakter beslutats inom EG 31som
1991.

frågor förhållandenagäller i arbetslivet; arbetar-De kan tassom upp
skydd, arbetsvillkor, jämställdhet inte löner, organisationsrättm.m. men

ocksådimensionen kaneller strejk- och lockouträtt. Till den sociala man
frågor konsumentskydd det gäller utbildningföra och samarbete närom

och ungdomsutbyte.
utgångspunkter frågor.Från fackliga viktiga Eftersom de fack-dettaär

organisationerna de flesta medlemsländerna mycketliga i är svaga
låglångvarig massarbetslöshet, och sjunkande organisationsgrad, facklig
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splittring på religiösa och politiska grunder det intresse för fackför-är av
eningsrörelsen få ståndtill minimilagstiftning det gäller arbetar-att när
skydd, arbetstidsreglering, anställningstrygghet och helst också minimi-
löner och garantier för strejkrätten.
De minimiregler kan komma ifråga har liten betydelse för förhål-som

pålandena den svenska arbetsmarknaden eftersom skyddsnivåema ligger
långt högre i de flesta avseenden. Strävan sådanaefter minimiregler för
hela den västeuropeiska arbetsmarknaden har inslag traditionell interna-av
tionell facklig solidaritet också svenskt fackligt självintresse.men av

sådanaUtan minimiregler kan företag i de fattigare medlemsländerna med
fackföreningar skaffa sig konkurrensfördelar höggradigsvaga genom ex-

ploatering arbetskraften.av
Svenskt medlemskap i EU skulle sannolikt förbättra den sakpolitiska

sådanaeffektiviteten i fackliga ansträngningar, dock mycket marginellt i
förhållande till EES-avtalet. Hittills uppnådda resultat och gjorda erfaren-
heter indikerar möjligen "genvägen" via lagstiftning i EU-regi kan bliatt

svårframkomligmödosam och på grund arbetsgivarsidans påstyrkaav
unionsnivån. Alternativet till denna via lagstiftningen lön-genväg är att

fackliga och politiska styrka byggs ökad anslutning,tagarnas upp genom
sammanhållningbättre och facklig-politisk samverkan.

Alkohol- och drogpolitiken

Alkoholpolitiken i alla de fyra länderna i påNord-EFTA bygger en ge-
och mycket likartade verkningsmedel. Alkoholforskningenmensam syn

har klarlagt det starka sambandet mellan alkoholkonsumtionens nivå och
alkoholskadomas bådeomfattning, de medicinska dödlighet i alkoholrela-
terade sjukdomar våldsbrottoch de sociala dråp,mord, misshandel.som
Sambandet bådefinns tid i de enskilda ländernaöver och mellan länderna.
Förändringarna i alkoholkonsumtionens nivå tid följs förändringaröver av
i alkoholskadomas omfattning. Länder med hög alkoholkonsumtion har

alkoholskador.mer
Alkoholkonsumtionens nivå visar tydligt samband med alkoholensett

tillgänglighet antal försäljningsställen, Öppettider ochetc. pris. I alla de
fyra länderna i Nord-EFI A alkoholhanteringen lagd under statligaär mo-
nopol och priserna via alkoholbeskattningen bestämda riksdagsbe-genom
slut.
Redan EES-avtalet kan komma hota de statliga monopolen i alko-att

holhanteringen de besked regeringen lämnade riksdagen införtrots som
beslutet EES-avtal. Att effektivt reglera tillgängligheten alkoholom om
kommer säljas vid kanske 10 000 privata försäljningsställen bliratt

svårtmycket Systembolagets försäljningsmonopol avskaffas.om
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gränskontrol-därtill prisinstrumentetförloras närmedlemskap i EUVid
uppkommer.gränshandelbetydandevarvidavskaffas,len

alkohol-tenderarpriskänslig. Sverigemycket IAlkoholkonsumtionen är
medpriset stigermedsjunkakonsumtionen när procentprocentatt enen

Vidsjunker med gräns-prisernastiga medoch när procent.procent enen
40-50sjunka medpriserna kommaregler kanhandel enligt EUs att pro-

motsvarandeistigakan kommaalkoholkonsumtionenHuruvida attcent.
mindreökningen knappastblir änrimligenmån något omtvistatär men

följdtillgänglighet tillökadkraftigtdärutöverTillkommer25 avprocent.
blikonsumtionsökningen änupphörande kanförsäljningsmonopolets

påtaglig.mera
nivåalkoholkonsumtionenssamband mellanetableradeledningMed av

sannolika ök-beräkna denomfattning kanalkoholskadornasoch man
till följdSverigealkoholskador isocialamedicinska ochningen avav

trafiko-EU. produktionsbortfall,formKostnaderna imedlemskap i av
miljarderstorleksordningen 20på vården kan bli ibelastningochlyckor

förutom.lidandetår, mänskligadetper

bortfallmedtillsammansMedlemsavgiften i EUSammanfattning: av
storleksordningen 50belastning istatsñnansielltilllederskatteintäkter en
och nedskärningarskattehöjningarmåste finansieras medvilkamiljarder,

mån.motsvarandeförmåner ioch socialasektornoffentligadenav
arbets-vilkenblir docki Sverigeutvecklingensocialaför denViktigast

EG-ländemasalternativen.olikamåste räkna med i delöshetsnivå man
betydligtSverigeEES-avtal harfrån VidSveriges.skiljt sigharpolitik

arbetslöshetsbe-ochsysselsättningprioriterahandlingsfrihetstörre att
medlemskap i EU.åtgärder vidkämpande än

dimension harsocialaför EUsvidtas inomåtgärder kanDe ramensom
Medlemskap ochnivån på arbetslösheten.sidanbetydelse vidliten av

det gällermarginellt närsig knappastEES-avtal skiljer änannat ytterst
dimensio-socialaför deninomtill inflytandemöjligheterSveriges ramen

nen.
medlem-allvarligt videffektivitet hotasalkoholpolitikenssvenskaDen

EES-avtal.någon mån vidskap i EU och i

hållbar utvecklingMiljöpolitik för

tilli inledningenbåda kriterierdeuppfyllerMiljöpolitiken angavssom
viktigade iländer ochdrabbar alla ärMiljöproblemendetta avsnitt. av-

mångaskulle iproblemlösningarGemensammatransnationella.seenden
lös-sökervarje landeffektivaresakpolitiskt änavseenden egnaomvara
kanmiljöföroreningarvissasärskiltgällerningar. Det typer avsom



274 Alternativ till medlemskap EG/EUi SOU 1994:12

drabba andra länder hårdare det land stårän för utsläppen. Flera desom av
problem Sverige står inför i miljöpolitiken denna karaktär.ärsom av
EG har hittills inte någotvarit viktigt forum eller för internatio-organ

nellt miljösamarbete sådanai frågor på europeisk nivå. Alla de viktigaens
konventioner sammanhangethar betydelse i har beslutats inomsom
globala eller regionala fora inom FNs EU kommer knappast hellerram.

bli det viktigaste forat på europeisk nivåatt inte länderna inomens om
EFTA och någoti skede de centraleuropeiska länderna anslu-senare- -

sig medlemmar.ter som
Den sakpolitiska effektiviteten i miljöpolitiken skulle kunna öka vid

medlemskap i EU enbart det gällernär gränsöverskridande miljöproblem
med i Västeuropa. Detta "urprung i Västeuropa" emeller-ärursprung om
tid betydande inskränkning eftersom miljöproblem med i län-en ursprung

Östeuropaderna i inte innefattas. månI den EU i allt utsträckningstörre
får företräda medlemsländerna i de internationella och europeiska fora där
miljökonventionerna beslutas blir naturligtvis EUs ställningstagande vik-
tigt och det gäller betydelsenär nivåi med USAs. Som medlem i-
EU minskar då Sveriges möjligheter i motsvarande mån företrädaatt en

pådrivande linje i de internationella och alleuropeiska fora där mil-egen
jökonventionerna utarbetas och beslutas.
Om ändå måsteEU betraktas de i framtiden allt viktigare ak-som en av

i den internationellatörerna och regionala miljöpolitiken blir de interna
avgörandena inom unionen också viktiga. fårSverige tillträde till den in-

beslutsprocessen inom unionen både vid EES-avtalterna och vid medlem-
skap.
De vidgade möjligheterna delta i miljöpolitik för helaatt en gemensam

EES-området uppkommer EES-avtalet innefattar miljöpoliti-attgenom
ken s.k. angränsande område. Detta samarbeteett skall ha till syftesom

bevara, skydda och förbättra miljön ochatt människors hälsa säker-samt
ställa varaktigt och förnuftigt utnyttjandeett Denaturresurserna.av ge-

miljöåtgärderna skall grundade på de principernamensamma trevara om
förebyggande åtgärder, miljöförstöring hejdas vid källan och denatt att

skadat miljön skall betala.som
Begränsningen i detta deltagande förhållandei till medlemskap består i
Sverige inte deltar i de slutliga omröstningar Rådetatt i där enskilda län-

der påtvingaskan åtgärder på miljöområdet länder tillsammans ut-av som
kvalificeradgör majoritet.en

Sveriges miljöpolitiska handlingsfrihet inom för olika FN-organramen
kvarstår ograverad vid EES-avtal inte fullt vid medlemskap dåutmen
medlemsländernas praxis varit lojalt stödja EGs stånd-att gemensamma
punkter.
Slutsatsen torde skillnaden i sakpolitisk effektivitet i miljöpoli-attvara

tiken mellan medlemskap och EES-avtal torde ringa Sverige till-vara om
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utveck-aktivt och enigt drivermed nordiska länderövrigasammans
EES-institutionerna.lingen genom

lagstiftningmiljökrav däremot EUsgäller produktrelateradedet ärNär
något vid med-ochbåde vid EES-avtal ännu meravgörande betydelseav

medbåda Sveriges möjligheterfallen minskari EU. Ilemskap att egna
bekämpa miljöproblemförsäljs i Sverigepå och tjänsterkrav somvaror
på bilarSverige. krav t.ex.konsumtion i Egna ärorsakas varoravsom

påankommerbedömningenförebärande miljöhänsyntillåtna med menav
på Sveriges riksdag.inteEU

ornrå-för vissa defår tidsbegränsade undantagEES-avtalet SverigeI av
gäller bilavgaser,EGs. Desvenska reglernadär de änden är strängare

ozonnedbrytandekadmium,kvicksilver, ämnenkemikalier asbest,vissa
för EGsinte bundit sigbekämpningsmedel. Sverige har övertaattsamt

går stipulerar i ställetAvtalettidsfristenregler attnär ut. gemensamma
höjaInnebörden EUförhandlas fram.skall sägsregler attatt avservara

måste där EGsregler skärpasområden. Vissa svenskadessakravsina
ackumulatorer ochlångtgående. batterier,gäller tvätt-Detregler är mera

medel.
ifrågasätts i förhand-fått EES-avtaletSverige iAlla undantag nusom

bedömningennäraliggandei EU. ärmedlemskap Den attlingen mestom
behålla medlemskap inteundantagen vid ärmöjligheterSveriges stora.att

förtidsbegränsade undantag,får dem fortsattavi igenomfallI bästa som
förområdenpå inommedgivanden andrafår "betala" medvivilka ramen

EES-av-den beslöt godkännaRiksdagen har,förhandlingsuppgörelsen. när
framkommittills det EUskall förlängasundantagenförutsatttalet, attatt

skyddsnivåer.motsvarandetill

bedömningSammanfattande

medsamarbetsformemavid desvenska demokratins funktionssättDen tre
sammanslutning bordeEUmed derasdemokratierna i ochVästeuropa en-

ställningstagande.kriterierna förgrundläggandemitt deligt synsätt ettge
och möjlig-vilka restriktioneringår också övervägandendäriDock om

avseende de olikasakpolitisktinnebär ide olika alternativenheter som
förelig-områden berörsPåsamhällsområden flera deberörs. somavsom

nå-syftat till ivarför analysenenighet,emellertid ingen nationell attger
respektive missgynnasmån uppfattningarklargöra hur olika gynnasgon

frågorså grundläggandegällereffektivitet.gäller sakpolitisk Detdetnär
försvars-säkerhets ochutrikes-,skall ha ivilken inriktning Sverigesom

denskall ha ochekonomiska politikendenvilken inriktningpolitiken,
roll, beskatt-offentliga sektornspå arbetslöshet, deningåendedäri synen

höjd och utformning.ningens
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Generellt torde gälla medlemskap i EU denatt uppfattninggynnar som
innebär väsentliga drag i den svenskaatt modellen skall föröverges att
ingå i de politiska kraftfält präglat utvecklingen i de länderna istorasom
Västeuropa, framför allt Tyskland, Frankrike och Enland. Medlemskap i
EU torde den bästa garantin för Sverige skall "börja utvecklas iattvara en
ekonomisk, politisk, kulturell, social och inte minst intellektuell sym-
bios med det övriga Europa" Carl Bildt i SvD den 30/12 1990.
Generellt likasågäller Sverige vid frihandelsavtalatt ett el-stannarsom

ler EES-avtal inte väsentligt inskränker de sakpolitiska möjligheternarent
föra politiken på olika områden så vårtatt land får samhälls-att samma

struktur och sociala förhållanden länderna i Västeuropa. Såsomsom ge-
nomgången visat gäller det utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken, han-
delspolitiken. jordbrukspolitiken, den ekonomiska politiken, inklusive

på arbetslöshet och den offentliga sektorns roll. Utan medlemskapsynen
kan dock svenska folket i återkommande val ställning till fråganta om
politiken skall ha denna inriktning.
Skillnaden mellan EES-avtal och frihandelsavtal i sakpolitiskt avseende

är marknadsekonominsnärmast principer skall fastlagda såochom vara
kraftfullt juridiskt förankrade blir fallet vid EES-avtal. EES-av-pass som

talet torde vidare starkare frihandelsavtalän markera vilja tillett en samar-
bete med demokratiema i Västeuropa det gäller ekonomisknär och social
utveckling i former folkrätten anvisar.som

Noter

Alternativet medlemskap beskriver jag med ledning av
Grundlagsutredningens betänkande våraEG och grundlagar, SOU
1993:14, kritiskmed distansän till några utredningens slut-om av

och övergripande bedömningar.satser
Alternativet EES-avtal beskrivs på grundval regeringensav pro-

position 1991/922170 riksdagen skall godkänna EES-avtaletattom
och EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1.

2. ÖjfenlichkeitHans doktorsavhandling Strukturwandel der från 1962
finns underöversatt titeln Borgerlig offentlighet med förord av
Mats Dahlkvist. Lund: Arkiv förlag, 1984. Där analyseras den
borgerliga offentlighetens framväxt i Västeuropa. Han utvecklar
tankegångarna i antal arbeten, dock främst iett stort Theori des
Kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamph, 1981.
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grundlagsut-försvagad ibesynnerligtpå sättslutsatsDenna är ett
slutsatserövergripande1993:14SOU närbetänkanderedningens

vadtankemed sägsbesynnerligtbedömningaroch görs som-
grundlagarSverigesförslagdessochföreträde attEG-rättensom

IEG-organ.beslutmedstår konfliktidegällaskallinte avom
utsträck-vissdet baradet ärheter18sammanfattningen s. att
centraladetställningriksdagens"formellt"ochning" somsom
påockså formuleringenBesynnerlig ettärförsvagas.statsorganet

övertygelsebärs"Videt heter:där118ställe s. omenavannat
grund-i sinai EGmedlemskapsvensktvidfolkstyrelsevår ettatt

kommeravseendeni vissaden attattbeståkommer ävendrag om
inriktning".fåochändras annanen

relationerreglerarmellanskiljer statsrätt,Traditionellt somman
relationerreglerarfolkrättochinstitutioner inomoch stater som

demokratikriterier ärStatsrättsligamellaninstitutioneroch stater.
EG,tidigare ärliksom ettfolkrätten. EU,itillämpliga samar-inte

överstatligaochrättsordningmedmellanbete stater egenenmen
mellanmellanforrn statsrätttillEUvilket gör typ, enen nyorgan,

folkrätt.och

bakgrundunderstryka,förangeläget motdet att avär"Däremot oss
nuvarandestatsskicksvårtmellanförenlighetendiskussion omen

uppfattar EGvi intemedlemskap,svensktochgrunder att somett
tycksUtredningensorganisation." argumentodemokratisk varaen

ochdemokratiersamtligaochmåste är attmedlemsländerna varaatt
mänsk-demokrati ochföruttalar sigfördragenimedlemsländerna

100-101.sidrättigheter seliga

betänkandeEES-utskottetsoch27.1991/92,bilagaSe s.prop
54-571992/93:EU1, s.

715.del IV,1991/92,Se s.prop

SoUl5,och541992/93:EU1,betänkandeEES-utskottets s.Se s.
105-106

svenska126 i den över-Maastrichtfördraget,iartikel .1.4JSe s
handelsavdelning,Utrikesdepartementetsutgivensättningen av

1993.Stockholm

126.Maastrichtfördraget,iartikel .2.3JSe10. s.
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11. Avsägelsen Sveriges i dennavetorätt fråga gjordesav redan i det tal
EG-ministern höll vid förhandlingsuppningensom i februari 1993.

Den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen offent-
liggjorde detta ställningstagande tidigare. Se Socialdemokratin in-
för EG-förhandlingama. Politisk redovisning No 1993:2, 16.s.

12. Se Elmbrandt, Björn; Så föll den svenska modellen. Bokförlaget T.
Fischer CO, Stockholm 1993.

13. Se Lindbeck-kommissionen, hela analys bygger på Sverigevars att
"släpat efter" övriga OECD-länder i BNPs utvecklingstakt 1970-
1990. Denna uppfattning bygger på misstolkning ochen grov
övertolkning nationalräkenskaperna för Sverigeav och andra rika
länder såsom Walter Korpi visat bl i Halkar Sverige eftera
Carlssons bokförlag, Stockholm 1992. Brister i jämförbarhet mel-
lan olika länders nationalräkenskaper och de många olösta tekniska
problemen med k köpkraftspariteter det mindregör meningsfullts

söka ñngradera deatt allra rikaste ländernas BNP. Mycket detav
blev bra i Sverige kommer dessutomsom inte med i BNP-talen

när tredjedel ekonomin drivs vinstsyfte.en Ochav utan "värdet" av
alla har bra bostäderatt och sjukvård,att och utbildning äromsorg

tillgängliga för alla kan huvudöver inte beräknas.taget

14. Mest konsekvent drivs denna linje den socialdemokratiska parti-av
ledningen, dock mesti dess argumentation för medlemskap i EU.

15. Se bl LO-ekonomernas och TCO-ekonomernasa konjunkturrap-
Hamilton, Carlporter, Dag Rolander: Vägen in kriseni och

Elmbrandt, Björn tidigare citerad

16. Se EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1, del II, bilaga s.
181 De teoretiska grunderna för beräkningarna kostnadsbespa-av
ringar och dynamiska effekter det gällernär och tjänsters friavarors
rörlighet empirisktär oprövade. Det kalkylerna inte kunnat hän-ta

till de destabiliserandeär effekternasyn de frigjorda finansmark-av
nadema.

17. Liknande beräkningar görs de förmodade samhällsekono-nu av
miska effekterna på direktinvesteringarna Utifrån gjorda antagan-.den ökar BNP deöver närmaste tio åren med 0,82 årprocent per
vid medlemskap vilka 0.37 inträder redan vid EES-avtal,av enligt

får Industrinsrapport utredningsinstituten Thomas Anderssonav
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direktinveste-ochval, EGFredriksson.SverigesThorbjörnoch
samhällsekonomi.EG-konsekvensutredningen,tillBilaga 7ringar,

"aarbetslöshetteoribildningekonomiskmodernJfr wor-18. somom
Joseph E.ShapiroCarlSedevice".disciplinaryker t ex
DisciplineWorkerUnemployment"EquilibriumStiglitz; aas

1984.JuneReviewEconomicDevice" iAmerican

ändradesarbetslöshetenpåbeskrivit hurKorpi harWalter19. synen
pålösningendentillproblemetfrån den att an-somatt sesomse

måldegraderadesgradvissysselsättningfullhurproblem,dra som
tillåten, Göstalängreinte ärsysselsättningså full somatt nu

områdetarbetenvetenskapliga tKorpiskonstaterat.Rehn ex
Aunemployment.forexplanationseconomicand"Political cross-
PoliticalJournal ofBritishanalysis" iand longtermnational

"Medlemskapsammanfattade ipopulärt1991 finnsScience,
kritiska24riket. rösterMassarbetslöshet" i Det omnya

förlag.TidensGröning.redigerad LottaEuropaunionen av
ibegreppfinns intesysselsättning""Full1993.Stockholm som

alla".mindre "arbeteMaastrichtavtalet, ännu

internationa-kapitaletsinför"LöntagarstrategierS.Johansson,Se20.
Europaunionenkritiska24riket. rösteri1isering" Det re-omnya

1993. SeStockholmförlag.TidensGröning.Lottadigerad av
och TCOsEuropaperspektivSvensk arbetsrätt iockså LOs ett
för soci-och Kampinternationaliseringen ettochjobbenLönema,

alt Europa

och dessutomdebatteniuppmärksammatfögaförhållande ärDetta21.
EG-frågan. Iidesinformationendel aven

tillförföreträdare Jaframförde"pejling"Subsidiaritetsutredningens
omfattarendastEES-samarbetetföroch Nätverk Europa attEuropa

marknaden.inreoch denkonkurrenspolitik

Maastricht:socialpolitik efterEuropeiskStreek, Wolfgang;Se22.
från1993NoResearchsubsidiaritet. reportochsocial dialog

1993.StockholmArbetslivscentrum,

alkohol-"ProjektionerNorström,Thorskrifterolika tSe av23. exav
1993:5Alkoholtidskrift,NordiskiSverige"iskadeutvecklingen

Stockholm412,SärtrycksserienForskning,SocialförInstituet nr
1993.
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24. Här kan konventionernanämnas klimatförändringar, biolo-om om
gisk mångfald, skydd ozonskiktet, långvägaom gränsöver-av om
skridande luftföroreningar, havsföroreningar från landbaseradeom
källor och från dumpning från fartyg, omhändertagande mil-om av
jöfarligt avfall. EG har heller inte varit forum för konventionen

skydd vilda växter och djur i Europa eller denom skyddav om avÖstersjöområdets marina miljö.
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Inledning7.1

hearingoffentligavid denför inläggunderlagredovisaskapitel omDetta
denSubsidiaritetsutredningenhöllsutanför EUsituationSveriges avsom

Olof RuinordförandekommitténsleddesHearingenoktober 1993.12 av
deoch struktureraproblematiseraStråth. SyftetBooch ledamoten attvar

istå utanför EU,konsekvenserna ettdemokratiska attochpolitiska av
övergripandehade temata:Hearingenperspektiv.längre treochkortare

intemationaliseradmedstyrproblempolitiskalillaDen enstatens
vilken riskerarmarknad,integreradangränsandeochekonomi storen

suveräniteten.faktiskadenförsvagaatt

ledande poli-desituationriktning i närradikalskiftarHur2. stat enen
EUmedlemskap ipåinställdanäringslivetoch ärkrafternatiska
ef-omedelbartuppträderproblemdemokratiskaochpolitiskaVilka

folkomröstningen"Nej" ieventuelltter ett

iblandproblemlösning staterförinstrumentEU3. är ett gemensam
detta instrumentbortväljerinnebärDetEuropa. attvästra om man

Ettpå sätt.hanterasproblemen, annatgrundläggande ettmåste de
Vilkaproblemlösning.till"Ja"till"Nej" EU typär ett avannanen

demokra-politiskapåverkas denoch huralternativenviktigastedeär
sådana lösningartin av

Gröning,Ganslandt, Lottafrån MattiasinkommitharbidragSkriftliga
Sydow,BjörnLindqvist,Lagerlöf, HansErikKarlJohansson, vonSten

østergård.UffeTägil,Sven samt
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7.2 Demokratiska aspekter på utanförskapet

Mattias Ganslandt

Inledning

diskussionEn vilket eller vilka framtida vägval lämpligaom är försom
Sverige demokratiskt perspektiv måsteett sin utgångspunktur ita de
fundamentala förutsättningarna för det öppna samhällets fortlevnad.
Att välja former för beslutsfattandet främjar demokrati och stabili-som
i Europa inte baraärtet moraliskt och idealistisktett mål. sådantEtt val

tjänar också den svenska nationalstatens vitala ekonomiska ochmest poli-
tiska intressen.
Den demokratiseringsvåg sin början med Berlinmurenstog fallsom

1989 och nådde sin kulmen med Sovjetunionens sönderfallsom är motsä-
Ågelsefull. sidan har tidigare totalitära regimer i slutna,ena repressiva

folkvalda Åmedstater politikerersatts i demokratier.öppna andranumera
sidan har denna utveckling indirekt såväl internagenererat hotexternasom

Europas demokratier.mot
De ekonomiska konsekvenserna Tysklands återförening och denav so-

ciala och ekonomiska omställningen tidigare kommandoekonomier harav
förstärkt global lågkonjunktur med sociala och ekonomiskaen påfrest-
ningar följd. Europas demokratier för internautsättssom hot av en om-
fattning inte förekommit under efterkrigstiden.som I Italien, Frankrike
och Tyskland går nyfascistiska, nynazistiska och antidemokratiska partier
och rörelser framåt. SverigeI liksom övriga Västeuropa ökar misstron

det politiskamot demokratinsystemet, och parlamentarismenmot som
för hanteraatt problem.arena gemensamma

Fundamentala förändringar

Den industriella revolutionen på 1800-talet förändrade fundamentalt rela-
tionerna mellan olika i det svenska samhället. Den tidigaregrupper
mycket fragmenterade marknaden långt integreradersattesagrara av en mer
industriell marknad. Ett antal lokalastort marknader blev nationella
marknader. Kommunikationerna gjorde avstånden kortare samtidigtmen
blev relationerna i samhället Den självförsörjande bondenmer anonyma.

den löneanställdeersattes arbetaren. Dessa förändringarav ställde kravnya
på det politiska Den politiskasystemet. i Europa blev natio-nya arenan
nalstaten.
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öde. Gickekonomisktsvenskarnanågon mening delade gemensamtI ett
Ävenför svenskarna.gick det braföretagensvenskaför dedet bra om-

andra länder ochidéutbyte medintimtvälståndet skapats isvenskadet
väsentligt relativtSverige i allthandelintensivresultat enett varavsom

ochbegränsningarTerritoriellaenhet.och politiskfristående ekonomisk
nationellförförutsättningarskapade godatillväxtekonomiskstadig enen

styrning.politisk
grundernadelvis undenninerathar idagförändringarfundamentalaradEn

politisknationalstatenför arena.som
förändringarnagenomgripandelikapå sittFörändringar sätt är somsom

revolutionen.industriellasamband med deni
internationaliseringen. Importenekonomiskadentrendenförsta ärDen

in-ökade den svenskaFrån 19921960 tillstadigt.ökatharoch exporten
ökade medHandelnmed 4,5realaternationella handeln i termer enggr.
inneburittillväxt vilketreellaså BNPsdubbelt hög atthartakt somsom

medParallelltdel BNP.alltkommit störrehandeln har utgöraatt aven
direktinvesteringarna ökat,gränsöverskridandede ettutveckling hardenna

till-ekonomiskadeneffekterbetydandepå lång sikt harfenomen som
eko-svenskatrend denentydigdetSammanfattningsvis är attväxten. en

välståndet blirsvenskaoch detinternationaliseradalltnomin blir attmer
ekonomierna i Europa.andratill derelationernaberoendeallt avmer

till globalastorföretagfrån nationellautvecklingenandra trenden ärDen
på tillväx-byggtprimärtframmarsch harindustriellanätverk. 1900-talets

inrik-uppbyggda företagHierarkisktindustriföretag.nationellai storaten
resursgenereringen.stått förharproduktionpå kvantitativframförallttade

och Europabrutits i USAutsträckningallt högrehar iDetta mönster ner
utvecklingochproduktionnätverk därglobalasuccessivtoch ersätts av

framföralltutvecklingnationella Denna är ettkorsvis gränser.sker över
kommunikation.ochdatateknikutvecklingenresultat avav
lättillgänglig ocheffektivare,snabbare,har blivitKommunikationen mer
integrerad.ekonominglobalagjort dentrendbilligare. En mersom

från bipolaritetutvecklingensäkerhetspolitiskadentredje trendenDen är
alliansfriamångfald instabilitet. Denochnationellterrorbalans tilloch

två blockenmellan dehadesmå länder tidigareneutralaställning varsom
hotbil-Idagskapade.terrorbalansen ärstabila ordningdenbetingat somav

påverkar denagerandesäkerhetspolitiskavarje landssplittrad ochden
säker-till stabilarelandbidrarordningen. Antingen ettettsammantagna

Europeiskamåstefactokärna dei varshetspolitiskt ankare Europa vara
ökad insta-indirekt tilloch bidrarså står passivGemenskapen eller man

bilitet.
Luft- ochglobalisering.miljöförstöringensfjärde trenden vatten-Den är

och energi-nationsgränser. Resurs-oberoendesprider sigföroreningar av
effekter.påtagliga internationellaharförbrukning



284 Hearing: Sverige utanför EG/EU SOU 1994: 12

Slutsatsen genuinär nationellatt autonomi inte existerar längre.en Det
viktigt betonaär detta inte statiskt förhållandeatt äratt ett utveck-utan en

ling fortskridit under lång tid och sannolikt kommersom fortsättaattsom
i riktning. I takt med internationaliseringen har det uppståttsamma ett
allt politisktstörre vakuum på den internationella Problemarenan. som
bara kan hanteras där politiskagemensamt verktygmen gemensamma
saknas.

Formell nominell reell suveränitet- -

Grunden för den formella suveräniteten folkrättenär reglerar relatio-som
mellan Enligt folkrätten harstater.nerna stiftasuverän rätt la-staterna att

sittöver territorium och det folkeget bosatt inomärgar territoriet.som
Principerna icke-intervention och folkens till självbestämmanderättom

förbudet icke-sanktionerat våldsamt skallmot ytterst garantera staternas
formella suveränitet. Enligt folkrätten allaär jämlika litenstater som-

Den formella suveräniteten begränsasstor. enbart folkrättsliga princi-av
internationella avtal och den konstitutionen.per, egna

Även Sverige skulle ha formell möjlighet fattastat vilkaom som att
beslut önskar långtdetta ifrånär möjligt i realiteten.man
En meningsfull definition suveränitet måste innehålla be-treav steg:

slut, genomförande, effekt. För det första skall ha initiativrätt att taman
och fatta beslut. detFör andra måste ha instrument för förverkligaattman
intentionerna. detFör tredje det de reella effekternaär och resultaten som
räknas.

Tar hänsyn
till Beslut Genomförande Effekt
Fonnell
suveränitet Ja Nej Nej
Nominell
suveränitet Ja Ja Nei
Reell
suveränitet Ja Ja Ja

Figur 7.1 Definitioner suveränitetav

Den formalistiska, traditionella på suveränitet inriktar sig enbart påsynen
det första ledet fattarätten beslut. Om hänsynatt till ochäventarman-
instrument faktiskt förfogar fåröver begränsad,som man man en mer
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förariksdagenden svenskaExempelvis kansuveränitet.nominell en ex-
i Sverige.sysselsättningsyftar till högrepolitikekonomiskpansiv som

påsådant beslutfattasuveränitetnominellharRiksdagen ettatt men
sådanleder poli-internationaliseringsvenska ekonominsdengrund enav

försvinner gränsernaövertilltik antingen utmerpartatt resursernaaven
för detförutsättningarpå undergrävervilka siktutträningseffektertilleller

förbjudasuveränitetockså nominellharvälståndet. Riksdagen attsvenska
dettill skullesådant beslutluften.svavelutsläpp i Ett merparttrots aven

Sverige.fallafortsätta överregnetsura
tilloch hänsynmåste inkluderasuveränitetmeningsfull taEn syn

suveräniteten. Dennaord den reellamed andrasuveräniteten tre steg, suve-
området, mil-inomekonomiskainom deturholkatssuccessivtränitet har

säkerhetspoli-inomochkommunikationochjöområdet, inom transport-
demokratiskadessSverige har ochalternativvilkabedömningtik. En av
möjlighetalternativensutgångspunkt imåste därför sin atteffekter ta

suveränitet.förlorade reelladennaåtervinna del aven

federaliseringökadkris ochNationalstatens

och för liten.både fördubbel kris. Denmed ärleverNationalstaten storen
politiskt deltagandeminskatnationalstatenUnderifrån underrnineras av

traditionella väl-denframförallt inomdecentraliseringpåkravökadeoch
ökadstyrproblemUppifrån politiskaskapasområden.färdsstatens genom

politiskt vakuum.alltglobalisering och störreett
tvåkris vi idagnationalstatenseuropeiskaresultat denSom serett av

förstaDeti Europa. ärförändringsmönster västraövergripande politiska
GemenskapenEuropeiskamaktgenereringuppåt, politiskrörelse avenen
politiskttidigare varitdär detUnionenEuropeiskaframtidaoch den va-

kvasifederaladagenskanförlängningkuum. I attman anaprocessens
prägladkonfederationfederation eller ärutvecklas tillstruktur avsomen
mängdenamerikanska. Dendeneuropeiska historien änden storasnarare

federala besluts-och densjälva,genomföraskommerbeslut staternaatt av
förhållandevis liten.därför blisfären kommer

går från natio-riktning. Maktengår idelvisandra trendenDen motsatt
tyd-finnsnivå. europeiskaderegional och lokal Itillnalstaten staterna en

regionaliserade.blir alltden meningenfederal tendens ilig att staterna mer
tydligaeller mindreregioner medmobilisering ipolitiskskerDet meren

identiteter.
maktdelninghorisontellnågon fonndemokratier harallaI settstort av

ochverkställandelagstiftande,mellanvanligtvisfunktionsdelning,eller
exempelvis, till-inom EGsamarbetardömande makt. När Europa nu

vimedförutvecklingdimension. rörvertikal Denna attkommer ossen
för ioch etnicitetnationalitetbetingadefrån politiska attbort avarenor
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stället närma uppdelning betingad funktion. Uppgifter skalloss en lö-av
den det bästgör och effektivast. Dettasas av EG:sgrupp som är primära

fördel i demokratiskt hänseende.
Det viktigt allaär politiska vilar påatt bred bas ochsystem be-atten

sluten därför fattas så medborgarnanära möjligt och flest beslutsom av
individerna själva. Närheten har demokratiska fördelar därför det främjaratt
politisk flexibilitet och lokal anpassningsförmåga, underlättar politisk
förankring och identifiering med politiska företrädare och slutligen därför

det ofta finns effektiva forum föratt debatt och media kan de-utövasom
mokratisk kontroll och belysning.

Plussummespelet

Även överstatligt samarbete i formella handlar flyttaom be-termer attom
fogenheter från nationell till överstatlig nivå detta inteär relevant i verk-
ligheten. Vad internationellt överstatligt samarbete framförallt handlar om

fylla detär politiska vakuum uppståttut i takt med internationalise-som
ringen. Så länge gemenskapsarbetet i Europa handlar internaliseraattom
allt större effekter blir utvecklingenexterna plussummespel. Manett tar

maktöver nationalstaterna har formellt inte reellt, för i stäl-som attmen
let pådela verklig makt.gemensamt
Detta central slutsatsär eftersom ibland får höra EGen att övertarman

i all makt från nationalstaterna.stort sett EG:s fatta besluträtt reglerasatt
framförallt i Romfördraget och Maastrichtfördraget. framgårDär EGatt
har stifta lagar förrätt förverkliga denatt att marknaden, dvsgemensamma
tullunionen och de fyra friheterna. Man skall också ha jord-en gemensam
brukspolitik, samarbeta inom FoU och driva transportpoli-en gemensam
tik. Men det minst lika Ävenär viktigt klargöra vad fårEG inteatt göra.

det talas samarbete inom utbildning, hälsovårdom och kulturom i
Maaslrichtfördraget har inte bestämmarätt ländernasöver lagar påattman
dessa områden. fårEG inte heller fatta bindande beslut löner, strejkrättom
eller till lockout.rätt EG-medlemskap tvingar inte Sverige privatiseraatt
den offentliga sektorn. Sveriges riksdag kan föra inkomstfördel-en egen
ningspolitik och fortsätta utforma välfärdssystemen.att
Nästan frågoralla diskuterats livligt i Sverige under tidsom senare -vårdnadsbidraget, husläkarfrågan, karensdagama, delpensionema, kärnkraf-
strafftiderna, arbetsskadeförsäkringen,ten, arbetslöshetsersättningen, pri-

vatisering, biblioteken, betygen frågorär Sveriges riksdagmm som-
fortsätter ochavgöra inte påatt EG-nivåavgörs vi medlem-ärsom om
mar.
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Utgångspunkter alternativdebatteni

demokratiska aspek-förklargöra vad detdet viktigtInledningsvis ärär att
samarbete.internationellt Dendet gälleroch bör diskuteraskall närviter

utgå från denanalysenverklighetstrognaoperationella och ärenda attmest
förverkligadindirekt demokratisåsomdemokratinsvenska ettgenomen

statskick.parlamentariskt
för den svenskakänneteckenvarit positivahar tidigarefaktorerAndra

förfolkrörelsernafolkrörelsetradition. Menvår ärsåsom bredademokratin
för det andra be-perspektiv ochi lokaltframföralltviktigadet första ett
internationalise-medhar fögakris. Detta görasig idag ifinner de atten

ringen.
ochdemokratinden indirektaeffekternasåledes bedömakanVad är

områden; initia-fembelysaskall videtta göra attgenom
beslut/representativitetförankring/debatt,öppenhet,tiv/agendasättning,

ansvarighet.och
förhållanden politikensammanfatta dekorthetskall vi ivi detInnan gör

måsteochomvärlden utgöraSverige ochsig efter ihar rätta grun-att som
altemativdiskussion:för varjeden

utvecklingirreversibelinternationaliseringen ärdet första:För en0
väl-bibehållet utvecklat svensktochförförutsättningoch är en

stånd.

realism.måste kännetecknasalternativdebattenandra:detFör av0
såsom denför givenomvärldenmåste dragSmå i tastorastater

ömsesidighet. Medsamarbete kräverinternationellttredje:detFör0
internatio-tilltänkta imåste länderord andra ärandra ettpartersom

också intresserade.nellt samarbete vara

tolv med-idag medGemenskapen finnsEuropeiskafjärde:detFör-
politiskbredinvånare och det finnsmiljoneroch 325lemmar enca

detta samarbete.och utvidgafördjupavilja att

folkomröstningen.tiden förklart vidEES-avtaletdet femte:För är-

Österrike, vid sidanförhandlarFinland och Norgedet sjätte:För om0
i EG.medlemskapfullvärdigtEG-ländemaSverige med om

Östeuropa visathardemokratierna idedet sjunde: enty-För ettnya°
i EG och Nato.medlemmarför blidigt intresse att
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EES det viktigaste EG-medlemskapÅalternativetär till Anledningen till
EES-avtal det viktigasteär alternativetatt till EG-medlemskap enkelt.är
beror påDet det välståndetsvenska beroende på våratt är handelspoli-att

tik utformas så den främjar handel med de länderatt vi beroendeär mest
Närmare fjärdedelar våra exportinkomster kommertre från EES-län-av. av

derna och framförallt sker svenska specialvaror till dessaexporten län-av
der. Att nej till dennasäga marknad skulle dråpslag denett motvara sven-
ska välfärden.
Det svenska frihandelsavtalet från 1973 har snabbt blivit inaktuellt och

otillräckligt. förstaFör det har det vuxit fram djungel handels-en ny av
hinder inte omfattas frihandelsavtalet, såsom tekniska handelshin-som av
der, diskriminerande offentlig upphandling detFör andra omfattarosv..
frihandelsavtalet enbart handel med industriprodukter och inte handel inom
tjänstesektom vilken kommit bli allt viktigare del denatt svenskaen av
ekonomin. detFör tredje har EG:s inre marknad blivit allt integrerad,mer
framförallt sedan påmitten 1980-talet, vilket skapar relativa konkurren-
snackdelar för svenska producenter och Konkurrensnackdelarexportörer.

resulterade i relativt utflödensammantaget direktinveste-som stora av
ringar från Sverige under 1980-talet. En utveckling kan komma attsom
visa fåsig allvarliga påeffekter den svenska ekonomin på längre sikt.
Det kan tyckas paradox, stå utanför EES skulle inne-attvara en men

bära anpassningstryck på de svenskaett även skatternaenormt och lönta-
arbetsvillkor. Som kompensation för andra konkurrensnackdelargarnas en

skulle dessa tvingas sänkas betydligt svenska företagän och kon-mer om
påinne marknaden. Detta i sin försvårarsumenter offentlig finan-turvar

siering välfárdssystemen.av

Demokratiska påaspekter EES i stället för EG-medlermkap

När vi kortfattat diskuterar EES-avtal i förhållande till EG-medlemskapnu
skall vi det på två områden.göra För det första skall vi diskutera i vilken
grad olika återskaparalternativ politisk makt. För det andra skall vi disku-

institutionella aspekter detta återskapadetera maktutövande.

Plussummespelet. EES-avtalet ökat inflytande över delstorger oss en av
den marknad vi framförallt beroendeär av.
Å andra sidan måste betona EES-avtalet inte särskilt mångaattman ger

verktyg hantera de eventuella effekteratt den inre marknadenexterna som
skapar.
Till skillnad från EG-medlemskap EES-avtalet dessutomär primärt ett

ekonomiskt avtal. fullvärdigtEtt EG-medlemskap medbor-ger oss som
politisk makt inom rad icke-ekonomiska områden exempel-gare en som

vis miljö och säkerhetspolitik.
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Behovet säkerhetspolitisk stabilitet, demokratiskt ankare i vårav ett
oroliga del världen, kan inte betonas. EG det endaär samarbeteav nog

kan erbjuda denna stabilitet för säkra demokratins fundament.som att I
detta perspektiv tillför EES-avtalet förhållandevis lite.

alltsåEES tillskottär till den politiska styrbarhetenett inte långtmen
likanär tillskott EG-medlemskap.ett stort ettsom

Även vid jämförelse mellan EG och EES visar sig utanförskapetsen
paradox. De skillnader finns mellan EES-avtal och EG-medlemskapsom
på det ekonomiska området i form kvarvarande gränskontroller,av upp-
sägningstid effekter på marginalen och bidrarstora tillmm ger ett anpass-
ningstryck på de svenska skatterna. För kompensera den osäkerhetatt som
EES-avtalets korta uppsägningstid medför måste skatterna sänkas betyd-
ligt för locka utländska direktinvesteringaratt och framförallt vertikalen
ekonomisk integrering. På så blir valfrihetensätt schimär; antingen väljer

underminera förutsättningarna för välståndatt och välfärd på lång siktman
såeller väljer begränsa ñnansieringsmöjlighetemaatt de offentligaman av

välfärdssystemen. Sammanfattningsvis blir det faktiska förutrymmet en
nationellt utformad välfärdspolitik mindre med enbart EES-avtal vidän ett
fullvärdigt EG-medlemskap.

Institutionella aspekter. Inledningsvis skall det betonas alla beslut iatt
såväl EG EES fattas demokratiskt direkt eller indirekt tillsatta be-som av
slutsfattare. Alla medlemsländer såväli EG EES stabila demokra-ärsom
tier respekterar mänskliga rättigheter. Både EES och EG frivilligasom är
samarbetsfonner. Mot denna bakgrund kan varken EG eller EES betecknas

"odemokratiska" samarbetsorganisationer.som
De institutionella aspekterna berör den indirekta demokratins funktion.

Det viktigt påpekaär denna beskrivningatt endast giltigatt förär beslut
påfattas övernationell nivå. Beslutsprocessen på nationell ochsom lokal

nivå påverkas således inte eller endast i mycket begränsad utsträckning.

Agendasättning°

Det på detta områdeär den skillnadenstörsta mellan EG-medlemskap och
EES-avtal finns. Inom ÄvenEG arbetar med materia.man ny, gemensam

kommissionen formellt har initiativrätt kommerom ensam merparten av
alla initiativ i praktiken från medlemsländerna. Man arbetar på detta sätt

fram helt förslag tillgemensamt regler.nya
I EES-avtalet utgångspunktenär helt enkelt befintliga eller nytill-

kommna EG-beslut. Agendan i EES vad bestämts istyrs EG.av som
Formellt finns enligt EES-avtalet 5 rättighet förart part att taen upp en

fråga.angelägen Men den praktiska betydelsen denna "initiativrätt"av
skall inte överdrivas då procedurema vid beslutsfattandet helt uppbyggdaär
kring EG-kommissionens agerande art 99.

10-1401730
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fallEES-avtalet i bästaagerande medanEG-medlemskapet möjliggör ett
små län-viktig förskillnad inte minstreagerande. öppnamedger Denna är

mycketpå marknadenför agerande denförutsättningar ärder öppnavars
initiativ ochsmå skall ha möjlighetländerbegränsad. För att taatt agera

avståttfrivilligtländernasamarbete där depolitisktkrävs storaett opro-
Små länder harländer.förmån dessa mindremakt till förportionerligt stor

förhållande EES-avtaltillpå EG-medlemskap ivinnaföljaktligen attmer
länder.än stora

Öppenhet°

från mellanstatligarenodladeutvecklatsbåde och EES harEftersom EG
beslutpro-förhandlingsprocedurde änsamarbeten präglas ensnarareav en

oedur.
och EG-medlemskap.EES-avtalskillnad mellandet ingenFormellt är

båda fallen.på iprincipgäller iUtrikessekretess sättsamma
för det förstaEG-medlemskapvidför öppenhet ärtalarVad störresom

insyn. Förvilket möjliggörfler störresker ibeslutsprocessEG:s stegatt
genomlysningbeslutsprocessi EG:sandra skerdet aven

lagstiftning vid offent-förslag tilldiskuterarEuropaparlamentet nysom
samarbeteEG allttredje utvecklasdetliga debatter. För mot ett grun-mer

påtyda förut-vilket tordeförhandlingarbindande beslutdat änsnarare
öppenhet.för alltsättningar större

och debattFörankring-

nationellamedenlighetfrån skall fattas iutgår alla beslutEES-avtalet att
på nationellaförankring dendebatt ochförutsätterprocedurer. Detta are-

nan.
på nationellt be-fokuseringochmellanstatliga karaktärEES-avtalets

blir hel-det förstaeffekter. Förfår två demokratiskaviktigaslutsfattande
frånutgårsvåröverskådlig. beslutsprocessDenna atthetsprocessen seper
mobili-Politisknationsgränserna.parallellt medkonfliktlinjer löperalla

omöjligt.konfliktlinjer blir iandrasering längs stort sett
avtalslutervarjekonstruktionfrämjar dennaandraFör det partatt som

varje national-avvägningen iochDebattentill sina intressen.enbart ser
nationella intressen.från inskränktaskekommer attstat

mellanstatligtpå viktiga insiktendenEG bygger tvärtom att ett samar-
striktdetill andra intressenockså kan änmåste ha forumbete ett sesom

bästa. Dessadetkan tillInstitutionernationella. gemensammasesom
EG-kommissionen.ochtillfallit Europaparlamentetharfunktioner

ochgenomlysningockså sinfrämjar öppnaEuropaparlamentet genom
och debatt.förankringbredarebetydligtalla förslagdebatt enav
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Förankringen främjas också regionerna i och medatt Maastricht fårav en
institution skall höras i alla ärendengemensam dessa.rörsom som

Slutligen måste konstatera alla europeiska samarbetsprojekt,attman
dvs EES ochäven EG, lider problem på detta område nämligenav samma
frånvaron media och för debatt.av gemensam arena gemensam

Beslut och representativitet-

EES centrala beslutsorgan EES-kommitténär består höga tjän-som av
från EG ochstemän EFTA-länderna. I EG:s ministerråd regeringarnaär är

direkt representerade. Representationen såledesär mindre "direkt" i EES
beslutstruktur. I gengäld skall alla beslut godkännas enligt gällande natio-
nella procedurer, i Sveriges fall regering eller riksdag före det blir gäl-av
lande lag i Sverige. Den formella beslutsautonomin behålls således vid
EES-avtal och någon motsvarighet till EG-direktivens eller förordningar-

direkta effekt finns inte.nas
I EES har alla länder i princip Denna dock svåranvändveto. vetorätt är

och kan ödesdiger då den leder till berörda redan befintliga avtals-vara att
delar suspenderas tillfälligt upphävande enligt EES-avtalet 102 punktart

bestämmelseEn kan medföra obstruerande i längden leder tillattsom
land "straffar sig".att ett ut

Ansvarighet-

Den sista och absolut viktigaste frågan i indirekt demokrati möjlig-ären
heten ställa politikerna till för sinaatt beslut.svars
Eftersom EES-avtalet förutsätter riksdag eller regering godkänneratt be-
slut före ikraftträdande i Sverige borde inte ansvarighetsfrågan i formell
bemärkelse någrabli problem då dessa beslut inte kan bli föremål för ut-
rikessekretess såledesoch kan genomlysas och debatteras i Sverige.
En meningsfull analys måste dock kompliceradgöras så.än Att sägamer
nej till inflytande och medbestämmande måste också medföra Attansvar.

nej tillsäga möjligheten miljöförstöringen måste betraktasatt stoppa
lika allvarligt aktivt miljöförbättranderösta åtgärder.som att motsom

EES försvårar ansvarighet i detta avseende i jämförelse med EG-med-ett
lemskap.
Ansvarighet i allt internationaliserat måsteett samhälle också imer ses
globalt perspektiv.ett I nationalstaternas Europa blir detett omöjligt att

ställa politiker i nationsgränserna.över Men rimligen det iärsvars sven-
ska folkets intressen exempelvis kunna ställa brittiskaatt även politiker
till för deras inaktivitet på miljöområdet.svars
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Not

1 påtagligtskulle inteunionnordiskalternativ EningetNorden är
internationaliseringenvakuum genererat.politiskadetminska

långtsträcker siglösningarproblem kräverMorgondagens som
luftföro-ochUtsläppenhorisonten.nordiskaden vatten-bortom av
Sociallösningar.globalaeuropeiska, helstminstkräverreningar

ochstabilitetkräverochcentrali Östeuropapolitiskoch sam-oro
samarbeteeuropeisktbredarebaraomfattningarbete ettsomenav

lösanordisk unionskulle inteperspektivdessaerbjuda. Ikan en
någonting alls.

tidigare fi-mellanberoendeochöppenhetkräveriFreden Europa
kansamarbeteförpliktigandekrävsoch rivaler. Detender ett som

etniska. Detoch ärnationellastriktdeintressentill andra änse
efterkrigstidenstillGemenskapenEuropeiska mestgjortdetta som

från andradetdistanserarochfredsprojektframgångsrika mersom
rådet, ESKEuroparådet, Nordiskaorganisationertandlösa osv.som

försvarsförbundnordisk ärinvändningviktig är att ettEn annan
IslandochDanmark, Norgevåra nordiskaförointressant grannar.
norska,denvarkennågotNATO,imedlemmarfullvärdigaär som

danska fol-detifrågasätter. Närbefolkningenisländskaellerdanska
samtidigtdettaförsvarssamarbeteeuropeiskttillnejket varettsa

förtalarsamarbete. Ingettransatlantiskt attfortsatttillett
kandedeallieradelämnaskulle vet attDanmark och Norge som

med länderförsvarssamarbeteingå iställetiförlita varsettatt
Eftermisstro.sigstunder lärt attkritiskaibiståndsvilja de att

linjesäkerhetspolitiskavälja sinfått möjlighetFinland att egen
bakgrunddenna ärNATO. Motförintressealltvisathar de större

frånJASoch intefrån USAF18köpteFinlandslumpdet ingen att
Sverige.

ministerrådetspå NordiskautredningivisarFredrikssonCarl en
nordiskade1987Norden,iEkonomisk integration attuppdrag
gäller dedethandelspartner närvåra viktigastetillhörländerna men
betydligtNordenpå betyderspecialiseratviprodukter osssom

visarFredrikssonvärlden.övriga attvår medhandelmindre än en-
går tillspecialvarorsvenskaden19,4bart exportenprocent avav

förgrundenspecialvarorpå våra utgörförtjänstenEftersomNorden.
handelspolitiken utfor-svenskamåste denvälståndetsvenskadet
produkter.dessaförsäljningenfrämjarså denatt avmas
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7.3 näringslivetEU, och demokratin

lotta Gröning

Våra politiska beslutsfattare utifrån politiska och strategiska motivanser
måste gåvi med i EU. Anledningen såde Sverige in-äratt ärattmenar

ternationellt beroende och kapitalet bådeoch företagen moder-att genom
niseringen och stmkturomvandlingen industrin gjort nationerna över-av
flödiga, eftersom företagen och kapitalet inte någrakänner nationsgränser.
Därvidlag har påSverige allt vinna medlemskap i Europaunionen,att ett

det innebär landets nationellaäven suveränitet minskar.attom
Anledningen de den nationella ändåsuveräniteten inte har be-är attmenar
tydelse landets faktiska suveränitet fårökar tack vi in-att attgenom vare
flytande politiken på nivå.europeisk Vi kommer fåöver inflytandeatt

utvecklingen medlemmar i EU:s beslutande Utifrånöver dettasom organ.
fåttdefensiva perspektiv har historisk självömkan, ödestro ochen en

direkt följd juridiska spekulationer grundlagsändringar ochsom en om an-
passningar till gemenskapens lagstiftning.
Statsvetaren Sverker Gustavsson har kallt detta politiska fenomen för
idealistisken syn:

uppnåddaredanDet bör led i förverkligandet hägrandeettses som av
slutmål. underförståddadenDet tankeñguren. politiskaär I samman-
hang det vanligt, för inte pånaturligt, vilja saken detär sägaatt att se

likna det skerAtt vid uppdelad i stadiersättet. ärsom en process, som
påoch fullbordan, känslaväg upprymdhet och glädje imot ger en av
gråden vardagen. Problemet den makt tanken, detta slagsär över som

bildspråk sinaI yttringar kan inslaget ödestro tjänautövar. värsta av
moraliskt och politiskt fåralibi. Politikerna då något hänvisaattsom

till för urskulda sig. Han eller hon kan lättare undandra sigatt ansvaret
verkligen tänka igenom sina och redovisamotiv sina skäl. Om his-att

torien har viss färdriktning, faller på såden väljer inteansvareten som
Vederbörande bara vad nödvändigt.gör ärtungt. som

Så långt Sverker Gustavsson bådeoch hans slutsats ypperlig med tankeär
på vårahur politiska ledare och dennahur subsidiaritetsutredningagerar

frågor.ställer sina
Vad händer den lilla nej till såEU den integre-säger när ärstatenom nu

rad och beroende händerJa, vad För etablissemanget finns det uppenbar-
ligen bara lösning, nämligen gå med i EU, följa och göraatten processen

beroende.ännuoss mer
Personligen blir jag skrämd denna ödesteori och denav process man

hänvisar till ingalunda historisk, uteslutande resultatär utan ett av en
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påmedveten politik byggd det förflutnas makt och tankar. Det naturliga
frågaför Sverige i den här situationen istället sig: hur blir viattvore mer
inflytandet di-oberoende och hur kan stärka det demokratiska Det leder

följdfrågan: skall försörja irekt till hur det näringsliv utser som oss
fåframtiden och hur kan kapitalet vilja investera i Sverigeatt

hål-någoningen nyhet för det gamla industrisamhälletDet är attav oss
på förvandlas tjänstesamhälle. omvandling.ler till En smärtsamettatt

går påandel industrins produktionVisserligen kommer den exportsomav
andelindustrisektorn helhet minskar trendmässigt sinöka,att sommen

ochproduktionen. sker i alla länder OECD:s sekrete-den samlade Dettaav
någraförutspådde inom de-nyligen industrisektornPayneP. attrare

arbetskraften i de rikasysselsätta mindre femcennier skulle än procent av
jordbrukssarnhället övergickutvecklingländerna. Det närär somsamma

hälften befolk-industrisamhälle. början seklettill I än avav var mer
det endastningen sysselsatt inom jordbruket och idag Dessaär tre procent.

försörja Sveriges befolkning.bönder har kapacitet änatt mer
också tillvaro. sedan länge inter-Storföretagen har hittat sin De ärnya

frånmånga också till exempel tillnationella och Europaär vägnumera
tillväxten finns.Asien där

och Frankrike hur övriga delarintressanta för Sverige, TysklandDet är
företag kommergestalta sig vad det förnäringslivet skall är attsomav -

skall de människortjänstesamhälle Vadbli grunden i detta göra somnya
framtidens närings-inom industrin och jordbruket Hurinte kan arbeta ser

småföretagen påvad skallliv satsaut,
ändå tjänstesamhället detalla detIngen pratarvet, som omom nyamen

produktionen i framtidensjälvklarhet. Alla är överens attomvore en
fallpå konsumtion i de flesta skerkommer inriktas tjänsteratt mer vars

går marknadockså utvecklingen lokallokalt. innebärDet motatt en mer
frågor ochalla dessa obesvaradevid sidan den globala. Men trotsom
på för-etablissemanget helt detdenna okunnighet framtiden litar inteom

löser problemen.storskalighet och centraliseringflutnas tankar attom
påbristen problemlösningar ochIstället för verklighetsanalys och ien

ansvariga politikerframtida näringsliv skall harstrategier för hur ett utse
på absolut avgörandeutvecklat tanken EU-medlemskapnärmast ett som

svensk ekonomi.för svenskt näringsliv ochett
våra politiker skjuterluftbubbla, däringentingDet är änannat pro-en

på Godot.Ungefär väntadeblemen framför sig och väntar. som man
någonsin så det inteuppenbarad sig kommerPrecis Godot aldrig au-som

några på eller europeiska problemtomatiskt lösningar sig svenskavare
näringslivets förnyelseekonomiska problem, tillväxten ochmed EU. De

måste länderna lösa till och förutan.EU EUtrots
Är gårså bara för vienkelt företagen till Sverigedet strömmar attatt

och arbetslösheten Nejmed i Nej knappast klarat tillväxtenEU Har EU



SOU 1994: 12 Hearing: Sverige utanför EG/E U 295

inte det och därvidlag inte heller någonär EU problemlösande organi-ens
sation

.
Det märkliga våraär politiker beredda lämnaatt är våröver natio-att

nella suveränitet endast utifrån "tro" EU-medlemskap skallatt etten ge
dynamiska effekter. Det finns inga helst garantier eller säkraoss som ens
påbevis EU-medlemskap svenskt näringslivatt ett uppsving. Detettger

enda med säkerhet kan konstatera Sverigeär blir medlem i EUatt om
blir det minskade växlingskostnader och minskade tullavgifter för företa-

de Men fårnär övrigt vi klara på hand.exporterar.gen egen
Därför det märkligare våraär ännu politiker bereddaär arbeta föratt att

centralbank utifrån de riktlinjer finns ien gemensam som
Maastrichtfördraget. En centralbank frånhelt friär politiskt infly-som
tande och politisk påverkan och där parlamentet inte får diskutera dessens
verksamhet.
Centralbankens utformning visar såden kallade suveränitet vi skulleatt

uppnå för med i inteEU eftersomstämmer frivilligt frånsägeratt vara
politiskt påverkarätten den ekonomiska utvecklingen.attoss

Det viktigaste för Sverige iär mycket internationellt beroendeatt en
ekonomi måste sig oberoende Dågöra jag inteattvara attmera menar
skall sluta samarbeta med övriga länder, ökatvärtom samarbetet.snarare
Men i detta internationella samarbetsnät måste dock Sverige liksom andra
länder stå på ben. Då återkommer jag till nyckelfrågan: fårhur viegna
kapitalet återvända till landet och dessutom vilja investeraatt i näringsli-
vet ocksåDet i högsta gradär demokratisk fråga Hur stärker dåvien
demokratin
Vi kan såsomöverens EU det idag utformat innebäratt ärvara om ett

demokratiskt underskott. Hur vi det kommerän EU innebäraattser ett
minskat folkligt inflytande. Mot den bakgrunden bör väl alla alternativa
modeller för tillväxt innebär ökat folkligt inflytandeettsom vara av
godo Det naturliga för nation befinner sig i beroendesituationen som en
kan inte siggöra beroende,ännuatt arbeta förvara utan attmera snarare

oberoende. Endast så kan den faktiskaett suveräniteten öka.
Ur demokratisk synvinkel måste det enda söka olikarätta lös-attvara

ningar på de ekonomiska problemen. Att det demokratiskaacceptera un-
derskottet vi inskränker den direkta demokratinvet borde rimligtvissom

den sista utvägen. Men idag det demokratiska underskottet intevara ses
bara förstahands alternativ ocksåett det enda alternativetutansom som
med hänvisning till EU Detär oacceptabeltatt är ett sätten process. att
hantera den svenska demokratin.
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utanför EUellerInnanför7.4

LindqvistHans

emellertid kri-i Nej till EUutredning. Vi ärmedbraDet öppenär en
två det första de,skäl. För ärkonsekvensutredningartiska till alla en-av

skulle deAntingenfel tidpunkt.tillsatta vidvår uppfattning,ligt genom-
så de kunnatpåverka ansökan ellerså de kunnat attförts tidigare att senare

fem-sex utredningargenomföraförhandlingsresultatet. Attutvärdera nu
dåligasittnågon dövavillkännsförhandlingarnaundermitt omsom

allmänheten.något förvisahaför attattsamvete uppmera
bliutredningarförtroendet förriskeraruppläggningen attden härMed

mitt andraoch här kommerlågt synnerhet argument,i personsam-som,
ja-sidan.övervikt förtydligvisarminstmansättningen sagt

demokratiskhaft viktigalltidutredningsväscndet harsvenskaDet en
jämförelseiofta till dettahänvisarfrån Nej-sidanviminstfunktion. Inte

i EG.och beslutasfrågor beredshurmed
undergrävertidsplanenpressadeoch denutredningenUppläggningen av

grundlighet i detoväld ochopartiskhet,traditionendet,vi avsersomnu,
utredningsväsendet.svenska

utredarnakritikingen motnaturligtvis utanDetta är mot personersom
uppdragsgivare.edra

vill jag dödalternativen. Förstsakfrågan ochEG/EUSå själva tatill
isoleringutanförskapbetydernejförstadetFör ettatttre myter. --
och för detändå måstevidet andraomvärlden. För att ossanpassamot

vinågon kollapsdrabbasekonomi skullesvensk sortstredje omatt av
blev medlemmar.inte

maktordetsbåde och känner överpå hörordet. ManSmakaUtanför
utred-balanserarHärgemenskapenutanförvilltanken. Vem vara ensam,

negativa syfte.i dettaanvända ordetpå tillsjälvningen gränsen att
Detdet iutanför EU" hetersituation"Sveriges programmet.Hearing om

huvudfrågan "Vilkaärdärmeningdock igen i säger attnästatar manman
demokra-politiskapåverkas denalternativen och hurde viktigasteärsom

sådana lösningar".tin av
känslomässigUtanförpå detta.godkänt ärmed tvekanfår välVi enge

i övrigthär saknaskänslor. Menfel med attinget argumentkritik. Det är
tolvfrågamåste EG/EU ärpå. Utanför vadkänslornahänga manupp

andrabefolkning. Devärldens46. EGländer och Europa är procent avsex
får ordetPlötsligtstå utanförvi,liksomskulle,nittiofyra enprocenten

Östeuropa, USA,medUtanför...tillsammansinnebörd.helt annan
länderOch vilkaAfrika...Sydamerika,Australien,Ryssland, Asien,

allsSchweiz Knappastvilken tidOch inominnanförkommer att vara
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eftersom Schweiz sade nej till EES-avtalet i folkomröstningen i december
1992. Norge Efter det valet den 13 december räknar medsenaste man nu

80 de 165 ledamöterna i EF-motståndare.Stortinget är Detatt ca. av
räcker med 42 eller 56 påberoende vilken beslut Stortinget skalltyp av
fatta för Nej till IslandEF. har inte sökt medlemskap. Grönlandett ens

Ålandhar och fåttbegärt utträde. Färöarna knappast aktuellt. vill be-är
Österrikehålla sin självständighet. I Sverige, Finland och finns starka

opinioner Unionen. Det finns ingen för påståendetgrund Sverigeemot att
blir "utanför" sig i nordiskt eller vidare europeiskt perspektiv.ettvare

dådet iHur EG-länderna Omröstningenär i Danmark först nejettgav
sedanoch knappt efter vissa kosmetiska förändringar i Edinburgh.ett

Omröstningen i Frankrike blev med nödrop. Idag opinions-ärett ett
mätningarna kritiska till Maastrichtfördraget.ännu Den sista för nå-mer

veckor sedan visar 54 och endast 46 för. Skulleprocent emot procentgra
folkomröstningen hållits idag hade det alltså blivit nej. I England harett

vågatinte släppa fram folkomröstning de ständigtman ens en p.g.a. nega-
tiva opinionsmätningarna Maastrichtfördraget. TysklandI ärmot mot-
ståndet i flera delstater. denna fårJust dag vi beskedöppet denattom
tyska författningsdomstolen godkänt Maastrichtfördraget, sådanamedmen
restriktioner och villkor för Tysklands medverkan i Unionen godkän-att
nandet blir Pyrrhusseger.närmast en

finns ocksåDet empiriska fakta. Samma användes för tjugoargument
år bådesedan i och Sverige.Norge Vi skulle bli helt isolerade och
utanför vi inte anslöt till dåvarandedet EEC. Men inte hände detom oss
något speciellt sedan Norge nej i folkomröstning och Sverige intesagt en

så långtkom till ansökan. Vi har haft minst lika god ekono-ens som en
misk utveckling i Sverige och Norge EG/EU.som

måsteDen andra ändå Min frågaär: blir varförmyten anpassa oss. -
såi fall Och på vilka områden Det först de konkreta frågornaär när

ställs och besvaras blir intressant. Kan Sverige haresonemangetsom en
utrikespolitik och självständigt i olika fora FN, ESK,egen agera som

Rio-konferensen medlemmar Svaret ja. Detär är äretc., tvär-om
medlemskapet tvingar till anpassning. Kan vi hatom som oss en egen

bas istället för EG:s minimilagstiftning vi inte blir medlem Svar:om
naturligtvis och förmodligen då.bara påKan Sverige hand införaegen-

förkrav säkrare bilar, obligatoriska airbags, vi inte med-ärt.ex.nya om
lem istället för Cassis de Dijon- principen i EU/EES kan tvingasom

bilar med lägre säkerhet självklartSvar: och kanskeaccepteraoss en--
dådast har före.rätt att

påOm detta analyserar sakområde sakområdeförsätt kommerman man
fram till måste"att vi påoss" fel i alla poli-äratt tesen stort settanpassa
tikområden.

tredjeDen Sveriges ekonomi skulle drabbas hårtär vimyten att om
stod "utanför". frågarMen, vi, vilka försämringar skulle ske handelni



298 Hearing: Sverige utanför EG/E U SOU 1994: 12

stårvid nej detmed EG/EU Har EES-avtal kvar. Ur strikt eko-ett ett
synvinkel skullenomisk medlemskap i EG/EUtvärtom sämreett ettvara

våraalternativ tvingar bort gränskontroller.EES. Det Detän att taoss
våra åretminskar skatteintäkter med 35 miljarder kronor enligt finans-om

årlig pådepartementet. tvingar betala avgift 22 miljarderDet attoss en
kronor och det innebär krav högre tullmurar, dvs. för-gemensamma en

vårsämring handelspolitiken. Vi kontrollen nationellaövertapparav
ekonomiska politik EMU och den Centralbanken.genom gemensamma

dåVad alternativet till medlemskap Alternativet till medlemskapär ett
i EG/EU medlem. till nej till medlemskap iinte Nej EGär sägeratt vara

påEG/EU till alternativ bygger levande demokrati och ettmen som na-
tionellt självbestämmande. Vi till självständig svensk utrikes-säger en
politik möjliggör alliansfrihet och neutralitet. Vi tillsäger ett ut-som

europeiskt globalt samarbete självständig bevararökat och stat somsom
behålla föregångare miljöfrågorden svenska modellen och irätten att vara
frågor.och sociala

så medvetet.har vi inte utformat alternativet. det AttNärmare än är
välja Sverige inte blir delstat i Union i sig alternativetäratt po-en en -
litisk valfrihet och självbestämmande.

då många. frihandelsavtalkonkret alternativen Ett utvecklatRent är
på alltid har före-inte bygger EES-avtalets regel EG-rättenattsom om

samarbetsavtal trafik, miljö, forskning,träde, utbyggnad de 108en av om
utvecklat nordiskt ekonomisktstudentutbyte redan finns. Ettetc. som

förhandlar med Kanada med USA.samarbete där Norden EG/EU som
såväl kvarstårAlla avtal, frihandelsavtal samarbetsavtal vid nej.ettsom

ocksånej innebär ha kvar handelspolitik med lägreEtt rätt att en egen
ocksåu-länder, Ostasientullkvoter EG/EU Det rättenän mot etc. ger oss

regionalpolitik tillfortsätta driva ekonomi-, industri- ochatt en egen ex-
empel offentliga investeringar.genom
Också stårEES-avtalet kvar vid nej. Eftersom det finns till-ett ettnu

ledamöter ökarräckligt antal i det norska Stortinget för nej möj-stort ett
också vårtligheterna för nej i Sverige. Efter nej i land kan förhand-ett ett

lingsläget helt idag. nordiska länderna kan ställa kravDeänett annatvara
på fåomförhandlingar för bort EG-rättens överhöghetEES att t.ex.av

svensk och nordisk Lagvalsregeln § 5 i EES-lagen,rättöver annan -
behålla våra miljömöjlighet regler hälsa, och säker-attsom ger egna om

sådant också eller omförhandlathet I läge kan "EES-av-ett ett nyttm.m.
tal" alternativ.ettvara

på fråga tvåDärmed jag mig ha och den lilla statenssvarat ettanser om
alternativ finns.politiska problem och beroende respektive vilka som

någotfrågan, också förledande formulering.Den tredje till sist, har en
omedelbart efter"Vilka politiska och demokratiska problem uppträder ett
uppstå sådanavarför skulle detnej...". Den naturliga reaktionen Härär,
påVårt efter nejetförleder orden tanken igen. här blir Norgeattsvar se
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1972, Danmark efter nejet den 2 juni 1992 och Schweiz efter nejet till
EES i december 1992. Norge har väl idag Nordens bästa ekonomi och
Schweiz kanske världens bästa med Europas starkaste valuta flytersom-
fritt.
Trots kritiken uppläggningen konsekvensutredningen vi medav av ser

spänning fram utredningens resultat.mot

7.5 Sveriges situation utanför EU

Karl Erik Lagerlöf

förefallerDet mig rimligt antagande svenska folket vill vårtett attvara att
land skall bevara sin självständighet, detta möjligt. I grundlagenär he-om

det all offentlig makt i utgårSverige från folket,ter riksdagenatt äratt
folkets främsta företrädare och regeringen falls enkel majoritet.att av en
Det uppgivande vår självständighet, medlemskap i förEGettav som

med sig, innebär den offentliga makten i Sverige vad beträffar eko-att
nomi, utrikes- och säkerhetspolitik, miljö- och jordbrukspolitik i allt vä-
sentligt utgår från instanser i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg och

fråninte Svenska folket. nämndaDe maktinstansernas relation till folk-
viljor i olika länder problematisk. Vadär svensk majoritet förröstaten
kan bli nedröstat i Bryssel den svenska majoriteten vid val-utan att nästa
tillfälle kan ställa de egentliga -kvinnorna tillstyresmännen svars.
Det innebär EG inte fungerande demokrati.äratt en
Detta kan tyckas mycket Det emellertid viktigt ståär försagt. attvara

det, det sanningen, och ska låtaär inte sig förvirras det faktumman av
varje medlemsland för sig demokrati,att och sålundaär EG äratten en

sammanslutning demokratier.av
EG:s parlament i Strasbourg rådgivandehar blott karaktär,eget och

medlemsstaternas parlament i den lagstiftande och be-representerasegna
slutande församlingen bara någon enda eller visst antalettav person av

eventuellaröster makt helt bestäms andra faktorer majoriteten iänvars av
hemlandet.
Ingvar Carlsson kan i val vinnanästa fåoch majoritetstorsegeren egen

i den svenska riksdagen. Om från nyåretSverige 1995 ärantar attman ett
medlemsland i kanEU Carlsson sin majoritet inte föra socialde-trots en
mokratisk politik i den lagstiftande och beslutandeförsamlingen detnär
gäller de ekonomiska utrikes- och säkerhetspolitiken, jordbruks-ramarna,
och miljöpolitiken, i denna församling, ministerrådet i Bryssel, har han
bara 5 81. Går hanröster med alla tänkbara socialdemokraterav samman
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ungefär 81. Ochdåvarande i bästa fall samla 25EU kan haninom mot
få majoritet sin sida, 45fönnodan lyckasskulle han säg röster,mot en

tvåministerrådet Bryssel tredjedelsändå för i i krävsdet inte räcka,skulle
fall detnormalt ärende. vissa krävspositivt beslut i Imajoritet för ettett

enighet.totalt.0.m.
årsalltså i valvinna majoritetCarlsson kan nästaIngvar utanen egen

minoritet tredjedelpolitik. utländsk enföra Ensedan kunnaatt en egen
majoritet kanoch utländskministerrådets kan honomröster stoppa enav

Bildtsbetydligt liknarpolitikSverige föra äntvinga att merasomen
majoritet i EU.nämligen räkna medCarlssons. Bildt kan en

oundgäng-konstitutioninnebär EU:sAllt detta sätterattsammantaget
svensk anslut-förordarfunktioner spel. Dedemokratiskaliga ensomur

förändring berörrekommenderardedärför besinnaning bör att somen
starka för intedet krävs mycketvår politiska kultur ochikärnan attatt -

sådan förändring.genomföraskäl förtvingandesäga att en-
för tankefel. Vadbäddasalternativ, HärVi har inget säger ett somman.

sådana eller inte bestämsdet finnsalternativ och ut-är ett avom --
målet våraför önskningar. Förstvåra värderingar ochgångspunkten för

ialternativet. Eftersom jagdefinieravad vill kannär vet manman man
alternativet beva-demokrati för migfullvärdighand vill leva i ärförsta en

självständighet.demokrati, dvs. bevaradrad
absolut. väl-inte kan JagsjälvständighetenmedvetenJag är att varaom

frihandels-samarbete inomsjälvständighet brarelativajer den ettettsom
långtgående kompromissinnebärtillåter. detVi har EESavtals enram -
långtgående, haravseenden alltföri vissamitt tyckemed EG. I men

det, och det kan vara nog.
ekonomi. Hursjälvständighetbevarad sämreMan säger att ger oss

på skattarnaturligtvis hur högtberorargument Detdettavägertungt
mått på frihet.demokratiMåttet påden frihet äräger. ett

mig det tvingandekonstitution förpå demokrati i EG:s ärbristenOm
överflyglainga ekonomiskanej till EG kanskälet till säga argumentatt

ekonomiska förändringarså visaståndpunkt, länge inte kanmin attman
demokratiskacentralasjälvständighet skulle skadabevaradtill följd av en

mitt ibeslutsfattarnade demokratiskt valdatill exempelvärden, attgenom
åsidosätta folksu-tvingassystematiskt skullevår bevarade självständighet

veräniteten.
jagantal ekonomersak har jag söktforska i dennaFör ettatt somupp
förledande företrädarekonfronterat dem medrespekterar och argument som

tvingande.till EGsvensk anslutning presenterat somen
företagsekonomi, Villyidocentjag sökt Sören Bergström,Dem ärupp
Fackföreningsrörelsenschef förnationalekonomi ochdocent iBergström,

professor ochRudolf Meidner,Ekonomisk Forskning,Institut för en av
modellen, Sörensvenskabakom den s.k.främsta idégivarnade samt

skogsekonomi.professor inationalekonom ochWibe,
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sammanfattning:lyder ikonfronterat dem medjagDe argument
vårt väljerland Sverigeinvesteringar iminskar sinaUtländska företag om

bearbetningendå dålig bas förbliri EG. Sverigebli medlem avatt en
mindrenejpolitiska klimatoch det ärEG-marknaden, ettgynnatsom

detskäl plusSverigeförmånligt, företag lämnarSvenska samma avav
Vidare: för-EG-lagstiftningen.sig tilländå tvingasdeskälet att anpassa

kanstår utanför EG; vivivår kan svikta lättareför valutatroendet om
rörlig-för den ohejdbaravi blir offerför spekulation;råka mycket illa ut

ekonomin medfört.internationaliseringenpå valutamarknadenhet avsom
med Sören Bergströmfått på argumentation kandennajagDe svar

ingetharpå Slutledningarnaföljandesammanfattas veten-sätt. ovan
den framtidpå utfallet blir iVadbaserar sigskapligt stöd tro.utan spe-

åtgärderoch depå politiska utvecklingengrad denberor i högkulerar om
på goda grunderoch likakan likavidtar. Manvi själva gärna anta att ut-

föredra etable-medlemskap skulleickeföretag vidoch svenskaländska ett
ring i Sverige.

Många företagEG-länder.de flestalägre företagsskattSverige har än
motiv kanbestämmelser. EttBrysselsalternativ tillsöker attannat vara

speci-vill tillvarataellerEG-marknadenetableradredan är att manman
underleveransstrukturkostnader, kultur,klimat,i Sverigefika fördelar

svenska markna-denockså intresseradeprimärtkanFöretag avvaraosv..
byråkratisk miljömindre änbetrakta Sverigede kanEllerden. som en

handelsför-har bättreSverigeviktigt skäl kanYtterligareEG. attett vara
etablera sigkanhar. Slutligenvärlden EGmedbindelser änresten manav

gårskälet detenkelt detSverige heltkvar ielleri Sverige attstanna av
både och i EG.etablerad i Sverigemycket bra att vara

direktinvesteringar iminsthari sitt JapanWibe betonarSören attsvar
dethävdarlyckade landet. Hanändå ekonomisktdetvärlden och attär mest

utlandsägandemellan hur mycketnågot tvingande sambandinte finns ett
framgångsrikt detoch hurland har

EES-avtalet ekonomisktSverigevidareWibe konstaterar att genom
riskerarfullt medlemskapfinns inne i EGpraktiskt redan att etttaget men

negativt. Vidnågot ekonomintill förpositiva i dettavända det ettatt
styrmedel,radanvändamöjlighetenavhänder vimedlemskap att enoss
långsiktigaoch denstabiliseringspolitikenkortsiktigabåde vad gäller den

tillväxtpolitiken.
Båda tilläggerhäri liksom Villy Bergström.Meidner instämmerRudolf

eftersträvandetinte minstkonvergenskrav,Maastrichtfördragets enatt
prisstabili-handi förstaoch ansträngningarnavaluta att gynnagemensam

medarbetslösheten ellereffektiv bekämpningomöjliggör an-teten, aven
modellen, densvenskagrundpelarna i denupprätthålladra ord att aven

politik.sysselsättningensfulla
industripolitik .... Dettillåter ingen aktiv"EGRudolf Meidner säger:

det inte Detdet. Viföralternativ görkunde göraattett nu.ossvara -
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gäller så attraktiv möjligt, med elleratt EG. Sverige stårvara utansom
inte fullständigt tomhänt, med sin infrastruktur, med sin välutbildade ar-
betskraft och sitt välfungerande sin stabilitet... jagsystem, trotsmenar -
allt vad händer måste det samhällesäga är funge-att ettsom nu man som

utomordentligt väl. Okorrupt. Vilket ganska viktigt. Mindreär korruptrar
andra i fall.varje lågän Exceptionellt företagsbeskattning osv.."
Vad beträffar talet valutaoron och det minskade förtroendet för denom

svenska kronan vid nej till framhållerEG alla de tillfrågadeett radatt en
medlemsländer varit lika för spekulation Sverige. Ett med-utsatta som
lemskap inget skydd, betonarär Rudolf Meidner. Viktigare med-än ett
lemskap, Villy Bergström, fårsäger vi stabilitet vårär i politik,att egen
främst majoritet i riksdagen. "Det där", fortsätter han, "klarar vi självaen

föra trovärdig ekonomisk politik. harDet varitatt tendens degenom en en
sista åren våratio problem ska lösas vi langar dematt tillöverattgenom
auktoriteter i utlandet. Men vi kan reda dem själva vi vill."upp om
Med EES-avtal Sverige inte inflytande påär EG, understrykerett utan

Villy Bergström vidare. Vi har kontraktuella förhandlingar med dem
och kan troligen den påverka dem lika mycketvägen visom om vore
medlem.
Sören Bergström kring valutafrågornasäger deargumenten ärattom

svåra överblicka ändådet finns vissa skäl optimistisktatt att attmen se
på framtid med svenska kronor plånboken:i "Jämfört med ECUnen
backas den svenska kronan homogen ekonomi. Det betyderupp av en mer

dess fluktuationer för de flesta och branscher i huvudsakatt realis-orter är
tiska, medan ECUn antagligen aldrig speglar situationen i Tyskland och
situationen i påPortugal marknadsmässigtsätt är realistiskt förett som
bägge samtidigt. ... En valuta ECUn kan under lång tid försva-stor som

på marknadsmässigt nivåorealistisk politiska och adminis-ras en genom
åtgärder.trativa gårDet inte med liten valuta kronan. Vi lärdeen som oss

Åtminstoneförra hösten kronkursen måste realistisk. ... påatt vara
kort sikt bör också beakta den svenska handelsbalansen mycketatt ärman

vårastark och eventuella betalningsbekymmer uteslutande haratt göraatt
med finansiella tjänster."
Sören Wibe växlingsavgifter påeller skatt valutaköp kanattanser vara
framkomlig för litet landväg med rörlig växelkurs, villetten om man

hindra störningar uppkommer snabba och omfattande valuta-som genom
transaktioner.
Villy Bergström sig övertygad friasäger de kapitalrörelsernaattvara om

inom framtid kommernära dämpas internationella åtagan-atten genom
den. "Det inte bara svenska fångnaär politiker i det härär systemet,som
... det precis lika illa för EG-länderna.är Jag det kommer blitror att att

uppstramning. sådanVi hade här liberal period 1870 till 1930en en -
med avbrott för första världskriget och det visade sig leddeatt systemet-
till massarbetslöshet och stagnation. Man ändra det. Dettvungen attvar
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kommer politikerna tillbakadröjer väl förr eller att taett tag, men senare
oberoende samarbetar i union eller inte."makten, alldeles om enav man

står dåekonomer. skall vi andra orientera oss EnEkonomer Hurmot
EG-medlemskap abso-tydlig. ekonomersak De säger ärär ettattsom en

tycks derasnödvändighet kan inte bevisa sinlut tvärtom argumenttes,
ifrågasätta. Påpekandet hel rad EG-länder varitrelativt lätta att att envara

spekulation Sverige utanförskap denilla förlika gör att ettutsatta som
på skett.åtminstone omöjligen kan dramatiseras detpunkten sätt som

ståndpunkter får lovhar diametraltVidare: när motsatta attexperter man
månmån och i vad defråga sig i vad de uttalar sig experter represen-som

skilda intressen.terar
före-tillfrågat alla svenskt medlemskap i EGjagDem är mot ett men
nå-skullyrkesmässigt eller för vinningsinte professionelltträder egen

månden de uttalatdem socialdemokrater. Inej-organisation. Tre äravgon
något fackföreningsrörelsens,å särintresses skulle detsig vägnar menvara

nej-stånd-intagit samordnadfackföreningsrörelsen har bekant intesom en
fråga.punkt i denna

Industriförbundet har däre-Arbetsgivareföreningen ochSvenska SAF
ja-ståndpunkt.intagit samordnadmot en

tanken föra inblommar det gällerstarkt deras intresseHur när att
antal miljoner dessavältaligt detSverige i EG demonstreras rö-storaav

propagandarnate-på organisationen till Europa,lägger stöd Jarelser ner
gymnasielärare i samhällso-till Bryssel förtill skolorna och PR-resorrial

rienterande ämnen.
någon motivmisstänkliggöra enskild ekonomsvill inte sägaJag att att

beroendeförhållande mellan svenskråder måste råda absolutdet och ett po-
förstårintepolitik och ekonomi. Men jaglitik och EG/EU:s tror att man

deoch motsättningarna isammanhangen
genomskådarpotentialerna här inte deopinionsbildandeolika om man

vårti samhälle. framställerkraftfält intressen härskar Om man sa-av som
i denså har enda enhetligt intresse medken Sverige attatt ett eu-av vara

dåstå ljuger bort styckenropeiska unionen eller utanföratt man avav -
verkligheten.

får makt demokratin ochsvenska allmänheten sinDen stora genom
förhåller nå-sigfackföreningsrörelsen. och Industriförbundet detFör SAF

utomparlamentarisk verk-annorlunda. makt härrör främstDerasgot ur
Demokratins olikaövertalning s.k. lobbying.samhet: kontakter, osv. -

fackföreningarnas makt konkurre-institutioner begränsar denna makt, och
med den.rar

beslutandeförut folkviljans genomslag i EG:s högstaSom jag är or-sa
delmed vakuum fylls tillpraktiskt lika noll. Detta stortaget upp avgan

konstitution EG:s har organisationer SAFlobbying. Inom som somen
förhållande parti-Industriförbundet mycket lättare hävda sig i tilloch att

politiska maktkonstellationer de har inom nationalstatensän ram.
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Vad vill jag ha med detta. En hel del, främst detta: Mycketsagt men
intressenter,sägs ochsägs ämbetsmannaulred-experter attsom av av en

ning utreda konsekvenserna för svensk demokrati EG-med-satt att ettav
lemskap måste försöka till folkflertalets intresse. återkommerJag tillse
vad jag förut: de förordar och genomgripande förändringstorsa som en
med omfattande konsekvenser för landets konstitution och ställning har
skyldigheten visa det nödvändiga i de mått och de förordar.att steg som
Kan de inte det skall förändringen naturligtvis inte genomföras. Jag tror
folkflertalet behållavill demokratin.

7.6 Tänkbara politiska konsekvenser i Sverige av
"Nej" i den kommande folkomröstningenett

svenskt medlemskap i EUettom

Björn Sydowvon

Vilka politiska konsekvenser i Sverige kan falja "Nej" i den kom-ettav
mande folkomröstningen Avsikten behandla frågeställningdennaär iatt
två delar. del berör förhållandetEn det vårt folkomröstningsinstitutatt
kommer till användning. En del gäller själva sakförhållandet vadannan -
kan hända i det politiska folkomröstningen leder tillsystemet ettom
"nej". Jag vill understryka jag i alla mina kommandeatt ut-resonemang
går från EES-avtalet träder i kraft för Sveriges vidkommande.att
1.1 Folkomröstningsinstitutet i Sverige har sina karaktäristiska drag,

både det gäller formella regler och hur det i verklighetennär har kommit
till användning.

framhållaMan brukar ofta vårt folkomröstningsinstitut i huvudsakatt
rådgivande slag. har förhållandet våraär Det varit vid hittillsvarandeav

folkomröstningar, och det har spelat viktig roll, det gällt hur folk-nären
omröstningsutslagen har tolkats och tillämpats.
Helt klart EG-omröstningen skulle kunna beslutandeär slag,att vara av

dvs gälla grundlagsändringar i samband med medlemskapet eller gälla
överlåtandet beslutanderätt till mellanfolklig organisation. En be-av en
slutande folkomröstning inga egentliga möjligheter för tolkningarger av
utslaget. För denna form folkomröstning gäller bekant den kanattav som
utlösas tredjedel riksdagen.av en av

så måtto stårI vi här inför situation vårtdet gäller folkom-nären ny
röstningsinstitut, det första gången på allvar debatterarär attsom man
tillämpa den beslutande folkomröstningen. debattinläggenAv det dockär
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så-föri riksdagentredjedelföreliggerdet rösternatroligtinte enatt aven
vänsterpartiettycks görafolkomröstning. Ett attdan argument mot, som

folkomröstningen,demokratiochstödja moderaterna ärinte attämnar ny
valdagenpåmåstebeslutande, ägaskaden gemensammarumvaraom

september 1994.den 18andra valenmed detillsammans
i Sverigefolkomröstningarna ärfrågansakså viktigvälEn omsom

folkomröstningRådgivandehur de utlöses.beslutanderådgivande eller är
minori-beslutanderiksdagen;majoritet ienkeltillkommer genomgenom

Beslutanderättenfolkinitiativinte harobserveratetsbeslut. Men att
Indirektvåra riksdagsgrupper.lagda hosbåda varianterinstitutets äröver

viktig roll.regeringenspelar en
också in-hurpräglarriksdagsbeslutfolkinitiativharvi2 Att utan

långt hävdasåvillanvändning. Jag nästan atttillstitutet kommer som
för lösaanvändsprimärtfolkomröstningsinstitutet attsvenskadetatt

användskoalitionsallianser. Det närriksdagspartierna, iikonflikter
underbeslutfattaofönnögnamindreellerflera partier attär sam-mer

isplittringskarpuppleverriskerar ellermanhållning; när t eneno mman
dennågot vid sidan vänstergängseliggerfråga, oftast art aven somav -

utlösersplittraddenvarit ärvanliga harDethögerdimensionen. att som
blevpartidetkanskegång tungankan sägadet. Men denna att somman

deförklaradedessadetmoderaterna; när att1990på vågen hösten varvar
Och modera-faktum.frågan blevdenfolkomröstning iönskade ettsom

fråga; möjligeni dennasplittringhade minstpartidetterna somvar
därmedregeringsalternativetborgerligadeti moderaternaanade attman

kärnkraftsfrågan.slagfråga liknandeiundgå splittrasskulle att somaven
särskiltdet finnshävda stortfolkomröstning kan ettdenna attI man
folkomröst-begärdärföroch detlegitimitet ärtydligbehov att manav

detfruktarså till attinte sägaskillnadenning. Men är attattstor man
inteväljarreaktioner,negativaskulle drabbaspartiet pa-manomavegna

villfolkomröstning. Jagställningstagandecificerade partiets engenom
oppositionsallians strä-ellerkoalitionsregeringbetona somatt enen -

vid "liknashär kanregeringsställning tem-ikommaefter enattvar -
lösapaciñcerandeverkakoalition kan det attFörpartibildning".porär en

justavseendeikoalitionspartiernamellanmotsättningar ett engenom
förståsvårtdetefterhandifår är attfolkomröstning. Man säga att var-nog

siglyckadesaldrigFälldinkoalitionsregeringenborgerligaför den omena
social-i ställetDetkärnkraftsdilemmat.lösningdetta varensom

Hanisburg-olyckan.eftergjorde det,oppositionidemokraterna som
vårt folkomröst-iakttagelsermed dessa ärhaVad jag vill att3 sagt

vårtipolitikenrepresentativadel denframför alltningsinstitut är aven
medkombinationvi iväljare görvi röstarVi har ju,land. att somgenom

majoritets-sigaldrigpraktisktvalsystem,proportionellavårt taget vare
majoritetsposition.ienpartiregeringarellerregeringar

partiernasutlösesbådagällerdetFolkomröstningsinstituten av--
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riksdagsgrupper dessa kommernär i närheten stark splittring, kanav som
skada partiets möjligheter i kommande val.
Visst gäller det frågorprimärt ligger vid sidan standardfrågorna.som av

frågornaMen knappastär fundamentalt vårslag för samhällsord-av mera
ning.
Däremot har frågordessa onekligen det de kan hotagemensamt att att

splittra partier eller kombinationer partier regeringsinnehavare.av som
Det kan på våraalla svenska folkomröstningar, den höger-se utom om
trafiken, elimineradesDen för övrigt partiledaröverenskom-genom en

påmelse 1960-talet. ocksåSe på folkomröstningarna i Danmark, Norge
och England EG-medlemskapet. De har i hög grad handlat inteom attom
lösa frågan vanliga parti- och parlamentsbeslut. Regeringsfrågangenom
har legat bådemed, före och efter folkomröstningarna.
Våra folkomröstningarsvenska kan således, enligt min mening, iman

hög grad politikerverk; folkomröstningsinstitutet inte ovik-ärse som en
tig del vår form parlamentarism med sina karaktäristiska drag,av av t.ex.
partifragmentering, blockorientering och minoritetsparlamentarism.

.Men de bl.a. deär, inte tillkomnaär folkinitiativ, inteattgenom genom
fundamentala för demokratin, vad mångaän andra delar våra poli-mera av

tiska former.
2.1 Hur kommer då kampanjer i EG-folkomröstning, har beting-som

denna riksdags- och regeringsparlamentarismats typ utformaav av att
sig
Jag inte " Ja- kampanjerna" kommer ställatror att s.k. "kabi-att en

nettsfråga" folket. Dvs kommer säkert inte "kräva"mot de "egna"attman
sympatisörema "måste" "Ja" för regeringsfrågansrösta skull.
Jag heller inte "nej-sidor" kommer hävdatror och krävaatt deatt att

partier och grupperingar står bakom också"nej", beredda ellerärsom
skyldiga bilda regering, eller egentligen någotatt ytterligare politisktta

för sin hållning.ansvar
Konsekvensen detta ingendera sidan drar in regeringsfrågan el-attav -

ler den vida frågor gäller partiväsendetstypen struktur kanav som -
mycket väl bli vi röstberättigade viatt när detröstar gör vidareutan av-
sikter just själva fråganän medlemskapet. Jag vill här dessutom erinraom

folkomröstningen kommeratt bakgrundägaatt EES-om mot attrum av
avtalet i kraft.är

Alltså2.2 min gissningär själva folkomröstningen knappastatt
kommer få någon påverkan regeringsfrågan, knappastatt kommer på-att
verka partistrukturen. Det har sin grund i folkomröstningen dennaatt
gång, liksom förr, skapas i vårt land på politikernivå bakgrundmot av
regeringsfrågan och partistrategiska hållaöverväganden partieratt samman
och koalitioner.
Den kanske viktigaste "självständigt " verkande faktorn folkomröst-av

ningen på det politiska kan bli Valdeltagandet. Om valdel-systemet nog
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ej"många i dag "vetlågt kanske bland deblirtagandet som svarar -
någon legitimitetsgräns förpå angivit lägstaförhand harpartiernaoch

påmedlemskapsfrågan kommertroligtValdeltagandet, det välär att upp
nej.vidnytt, ett

opinionsundersök-problematiskt dagensegentligenVadl är om
blir nej.detstår folkomröstningen Dvssig in iningar ettom
"representanterna",spänningen mellanmin mening,enligtDet är,

uppdragsgivare.ochöverhuvud,beslutsfattarna representanternas
partiernapolitikerna i devalda"Representanterna" de stora somser--

influera i beslutsproces-skyldighet,kanskemöjlighet,sin attt o m
ekonomiskaSverigeEES-avtalet kommerOch attatt geman anserserna.

inflytandeproportionellt övermöjligheter,åtaganden och utan ettmen
socialdemo-på inomställd sinmotsättningGivetvis dennaEG. är spets
uttalade kon-också kanskemed denpartiet,detkratin största mestmen-

socialdemokratinsYtterligare tillspetsatavseende.flikten i detta attav
moderat demo-företrädarskap. Iinslag justdemokratisyn har stortett av

avtalsideologi.finner vikratisyn avmer
står viktiga be-människaantagligen visakan närmareMan att en

honsannolikhetenvårt desto högre sägersamhälle,i ärslutsprocesser att
förhål-människa ialienerad ärOchtill medlemskap. omvänt: enmer

nej.sannolikheten hon röstartill makt, destolande större är att
etiskt korrektaarbetar medförutsättning viunder meto-Jag attattanser
resultatetkommandekan detfolkomröstningskampanjeni ettder ses som

vårtdemokratin irepresentativahar i denpå vitalitettecken vilken
förtroendemandattolka detblir ja, kanland. Om det nyttattett somman
utgå frånmåste detvidet blir nejOmrepresentativaför det attsystemet.

mellan valdaoch valdamellan väljareråder misstroende tett o m-
och väljare.

med-inte baraalltså grund och bottendet idel handlarFör min om
representativa de-denhandlarnågot vidare. Detlemskapet, utan omom

också framtiden.isjälvstyrelseformmäktigmokratin kan vara en
fårfolkomröstningskampanjernacentraltDärför det för mig2 är att

med-arbetandenätverk ochmed riktigainslag. Dvs."ny-gammalt"ett
del-skaparfrån bidragsgivare,enskildariktiga insamlingarlemmar, som

Såockså framtiden. litetförriktigtmedaktighet att somvara ---
Så möjligtmycketkampanjmetodernäringslivetsmöjligt avsomav

debatterrejäla
hop-det blir "nej". Jagfråga vad händerpå minrubrikenNu är omsom

åsiktsrespektens tecken.ochgått allsidighetensikampanjen harattpas
förnyadutgångspunkten för strävanbetraktar jag detnej,Blir det ensom

eller Sverige,denAlls intedemokratin.modernisera övergeatt somatt
fylla degäller detdet ja,på, så fall. Och blirdel tänker ikanske attetten

riksdagensinnehåll. exempelTillmed reellt görarepresentativa formerna
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behandling allt EG-relaterat så och intressantöppen det går.baraav som
Och inte får studiecirklar och nätverk upphöra...m.m.

3 Blir det då inga konsekvenser i det i mening politiskaträngre sys-
vid nej jatemet ett ettresp

Frågan några politiker slängerär in handduken Vad händer vidom ett,nej, med de starkt ja-engagerade politikerna i socialdemokratin och center-
partiet de klart nej blandmöts sina sympatisörerettom av egna
Och vad händer med två partier hela politik har mycket sin ka-vars av

raktär i EG-medlemskapet moderaterna och folkpartiet liberalerna-
Samhällsforskningen och historievetenskaperna kan inte individu-göra

ella Kanske förklarar någon politiker han ska avgåattprognoser. om re-
sultatet går honom Jag inte statsministeremot. Ingvartror att en
Carlsson deklarerar han avgår vid nej; för han inte fick de sinaatt ett att
med sig. Jag heller inte statsminister Carl Bildt påvändertror sakenatt en

förklarar han avgår det skulle bli ja; detta för fleratt social-ett attom-
demokrater skulle känna för jaett
Om nämligen partiledningama förmår vidmakthålla folkomröst-att att

ningen inte har med regeringsfrågan blir nej integöra, in-att ettnog av
gripande karaktär i vårt partisystem. Jag inte heller frak-t.ex. tror att nya
tioner ledare sig i besittning ledarskapensätter i stället för deav av som
förlorar.
Det inte alls omöjligtär de ledande politikerna mångaochatt trots att

samhällsforskare och debattörer medlemskapet eller äratt ut-anser en
omordentligt viktig fråga, gäller principer, symboler såoch makt, ärsom
kanske innebörden eventuell nej-seger, den eventuella majorite-attav en

inte sådrar växlar och slutsatser medlemskapsfrågan.ten stora av

7.7 Emo-territoriella identiteter och organisa-
tionsnivåer i Europa: historia nutid- -
framtid

Sven Tägil

Åren kring 1990 har inneburit grundläggande förändringar i Europas eko-
nomiska och politiska struktur. Kommunismens fall i det kalla kri-öst,

upphörande och integrationsarbetets intensifiering i pågets har olikaväst
aktualiserat frågorsätt Europas fortsatta Två huvudtendenser kanväg.om

urskiljas: å sidan fortsatt utveckling överstatlighet och inte-motena en
gration inom åEU:s och andra sidan uppsplittring enligtramar etno-en
nationella principer och betoning de gamla territorialstatemas sårollen av
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sfärenpost-kommunistiskainom denutvecklingendemonstrerats avsom
visa sigkommerutvecklingslinjer i Europabåda attdessaVilkeni öst. av

uppsplittringellerintegrationstarkast - kan fo-Manpå fleraoch angripas sätt.omformulerasfråga kanDenna
intemationaliserad eko-istyrproblemenskilda"dekusera staternas en

debegränsad delfånga indå barariskerar pro-nomi", att avenmanmen
denformulerad, ävenFrågan för snävtaktuella. är om serblem ärsom

teknikaliteterstrukturellabara utangäller inteStyrproblemengenerell ut.
histo-värderingar,identiteter,grundläggandemänniskorsmedhar göraatt
kallatsharsammanhanghögtidligaivadkultur,språk ochria, merasom

djupstrukturer.samhälleliga
huvudrollår spelathundrafleriterritorialstaternahar somEuropa enI

nå-fortfarandestatennation bär ärdärnationsstatenochaktörer, uppen
underlig-Deninternationelladeti hela systemet.idealmodellgot enav

terri-visstsammanhållet inomborfolk ettvarjetankengande är att som
principbilda suverän statockså skall ha rätten entorium att egenen -
i olikaturbulensmyckenåstadkommerfortfarandeochåstadkommitsom

kankonflikterbegränsadeoräkneligaochTvå världskrigvärlden.delar av
på skuldkontot.bokförasdeltill stor

och detdynamiskanationsbildning ärochstatsbildning processer,Både
harmonisktsammanfaller iutvecklingarnabåda ettdesällanbaraär som

ochgamlamycketSverige, ärEuropasdelEn t.ex.stater,mönster. av
infly-1800-talsnationalismenlångt föregrundstommetill sinskapades
natio-förenkling kan säga,viss attMedtankebanorna.tande manöver en

föregåttsådana falli staten.nen
Iverkligheten.idockförekommer sparsamtnationsstater ytterstRena

sammanhanget.isigkvalificerakanIslanddet baraEuropa är som
folkgruppertvå flera ärellerdärflemationsstaterna,vanligareBetydligt är

ellerSchweiziprinciper somfederalaenligtstatsbärande, antingen en-
domineratfactodefolkgruppdärpraxis,asymmetriskligt enmeraen

Sovjetunionen.gamlaigjordeetniskadesom ryssarna
små,ochblandningbrokigsåledes storaeuropeiska ärDe avstaterna en

legitimitet ärDerasenheter.och heterogenahomogenaochgamla nya,
hur längetidsfaktomberoende sta-bl.a.varierande ochocksådärmed av -

efterföre ellertillkomsthistorienochexisteratfråga hari avten --
tillfällig-sålunda knappastDetverkningar. är1800-talsnationalismens en

medeltidamed sinaförbundsrepubliken trotsschweiziskaden anorhet att
ochidentitetstatligenhetligförmått etableramångfaldenspråkligaden en

år170knapptBelgien, däromöjlig ivaritexempelvis avlegitimitet som
historiskadekonkurreraförtillräcklig utvarithistoria inte attgemensam

Ännu hartydligareattraktionskraft.VallonietochFlandernsregionerna
länderdeivisatsstatslegitimitetåstadkomma somsvårigheterna varaatt

förstaefterimperieupplösningenhabsburgskadensamband medskapades i
Tjeckoslovakien.Jugoslavien ochexempelvisvärldskriget,
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Den inledningsvis ställda frågan styrproblemstaternas kan ocksåom
omforrnuleras till gälla villkoratt istaternas värld karaktäriserasen som

både övemationell integration och inifrånav verkande erodering och upps-
plittring Detta förutsätterstaterna. reflektionav bl.a.över

Hur starka tendenser förär "enat" Europa, förresp. ett fortsattett
Europa eller förstaternas de mindre enhetemasett Europa,

2. Vilka dimensioner för integration i framtiden kommersom att vara
relevanta i de olika fallenmest ekonomi politik kultur.

denI aktuella debatten svenskt medlemskap i EU har frågorom gäl-som
ler villkoren för identitetsbildning spelat underordnad roll. jämförelseIen
med ekonomi och politik reduceras ofta kulturen till restposten som man
har svårt få och därföratt helst vill avföra frångrepp diskussionen.om
Inte desto mindre har vi alla uppsättning kulturellt betingade tolk-en
ningsramar eller så vill "fördomar" medvetet ochom man omedvetetsom
spelar roll vi skallnärstor ställning tillen ta problem. Så sker ävennya

vinär till handfasta frågorresonerar ekonomiom rör ochsynes som mate-
riella betingelser. Identitet och gemenskap, sådantäven inte kan be-om
skrivas i kvantiñerbara kan såtermer, verkliga och bestämmandevara nog

viktiganär beslut skall fattas.
Vad det dåär för Europa vi inbillarett vi ställningatt tilltaross

Vilket förhållande har vi till och nation, vårstat och andras Vilkaegen
identiteter viktigast förär oss
En utgångspunkt för sådana kan i regionsbegreppet,resonemang tagas

här i bådeanvänt social och rumslig mening. Människoren identifierar
sig både med andra människor och med det geografiska tillsam-rum man

bor Utvecklandet sådanamans gruppgemenskaper ärav en process som
lång tid utvecklatar och därföratt knappast möjligär iakttagasom att av

de enskilda individerna. Först i historiskt perspektivett blir eventuella
förändringar gripbara. Allt det språket, kulturen, institu-gemensamma -tionerna blir för gruppmedlemmarna naturliga förutsättningar- som man
inte starka skäl ifrågasätter.utan Först tvingas välja mellan kon-om man
kurrerande identiñkationsmöjligheter, kan det i vissa fall bli problem. I
Sverige kan efter känt föredöme svårighetman bådeutan hallänningvara
och svensk, människorna i Bosnien har inte haft möjlighetersamma att
ordna in sig i hierarkiskt identiñkationsmönster.ett
I kulturell mening Europaär helheten betraktaatt region,som som en

även det kan svårt precisera vadom djupastattvara karaktäriserarsettsom
det kulturarvet. Den klassiskagemensamma bilden Europas grund-treav
pelare på vilken vår civilisation vilasägs Jerusalem, Aten och Rom-

naturligtvisär stark förenkling, Äveninte helt i det blå.en utmen- om
Jerusalem ligger utanför vår världsdel, så har kristendomen med sitt etiska
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symboliserarvår kultursfär. Ateninnanförutvecklatsinnehåll deltill stor
där-ochutvecklingtänkandets utgörfriafråga detiklassiskavårt omarv

får stå förslutligenvetenskap. Romall moderngrunden försjälvamed
kulturenseuropeiskadenMångarättsutveckling.förprincipervåra av

europeiskadock detdärkultur,globalingår ibyggstenar ur-numera en
idéutveck-gällersig deturskiljbart,på flera olika sätt är varesprunget

naturvetenskap,rationalitet,upplysning,humanism,lingen renässans,-
marxismrasism,också fascism,demokrati,teknik, enosv.men -

både ochblandning ont.gott
splittring,ochintegrationbåde förkulturell meningstår iEuropa en

sammanhang.olikaibåda alternativen prövatsharhistorisktoch sett
enhetstanken,materialisera ävenförsökteantikenunderRomarriketRedan

Medelhavetmedtill Sydeuropadå förlagdtyngdpunkten som cen-varom
och denkejsarmaktenvärldsligabåde denförsöktemedeltidenUndertrum.

och längreEuropa,förförutsättningarskapakyrkan ett enatkatolska att
vårtvillkor. Ipå franskapå skapa EuropaNapoleonprövade ettfram att

ståndfå Europatillnazisternatyskaoch de ettHitlerförsökteårhundrade
världskri-andraefterOckså utvecklingengrund.rasteorisförvridenen

tvåitudelningenmedintegrationsaspekten,utifrånbetraktaskanslutgets
demokratinsmarknadshushållningens ochpåVästeuropaEuropa: ett

Östeuropa planhushållningensochpå socialismensochgrundval pre-ett
misser.

motkrafternasochsplittringenmycketlikahistoria ärEuropasMen
romerskadengång sönderslogfolkvandringarnagermanskaspel. De en

natio-protestantiskaoch desenmedeltida furstestaternaDeenhetsstaten.
univer-påvekyrkansochkejsarmaktensförbasenundandrognalkyrkorna

napoelanskadensigunderkastavägradefolkeneuropeiskasalspråk. De
sig i slutän-detvisaridemokratiska krafterna Europaoch deövermakten,

årenallraherrefolksideologin. De senastenazistiskadenstarkaredan än
kort-sovjetiskadetefterupplösts, ochimperiumeuropeiskthar ännu ett

överhand,gångkrafternadisintegrativa än ut att tadefallhusets enser
världsdel.vårhalvani denåtminstone östra av

integrationsprojek-västeuropeiskadetefterkrigsperspektiv hariSett ett
ursprungligtsäkerhetochframgångsrikt. Fred ettvarithittills varsomtet

gemenskapen.västeuropeiskadentillgodoses inommål kunnathar
gemenskapfördjupadföruppnåtts, utsikternaochMarknadsmålet har en

utgångårhundradesvårtiförefallerområdenresterande viktigaockså på
gångermångasåpendelnförNågon säkerhetgoda.rimligt att somvara

historiskaBåda deinte.dockfinnesslå tillbakaskallhistorien inteiförr
fortfarandefinnsuppsplittringintegration ochhuvudtendenserna --

med i bilden.
fråganställaskälfinnasdebakgrunden kanskisserade attdenMot ovan
präglaorganisationsnivåer kommer attochidentitetervilka somom

förstärka denmöjligtdetårhundrade. Kommer atti attnästaEuropa vara
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ganska känsla identitet präglar dagensvaga européerav gemensam som
Kommer detta såi fall tillräckligt för åstadkommaatt identifi-attvara en
kation upplevs väsentligare andraän näraliggande identifi-som som mera
kationer Idag de nationella bindningarnaär fortfarande starka, även om
olika legitimitet tidigare kanstaters variera betydligt. Staternassagtssom
motståndskraft kan också urholkas regionala strömningar, och inteav
minst principen subsidiaritet påhar flera håll tolkatsom ett steg motsom
regionalisering.
Med viss renodling har de europeiska alternativen här sammanfattatsen

i scenariot: 1 förenat, överstatligttre Europa, 2 Staternasett Europa
och 3 Regionernas Europa. Här naturligtvis inteär förutrymme att

detaljerat sådanautveckla Europa-bilder eller förmera argumentera sanno-
likheten för det eller andra alternativet kommeratt materialiseras.ena att
Några kommentarer kan dock rimliga göra.attvara
För fortsatt utveckling överstatlighet talar redan den pågåendemoten

integrationsprocessens dynamik. Fler och fler kompetensområdenegen
och statliga prerogativ förs till bådeöver överstatliga ochgemensamma,
mellanstatliga Vissa ansvarsområden tillgodoses bäststoraorgan. genom
sådana övergripande strukturer. Tydligast gäller det regelsystemen på vik-
tiga områden exempelvis ekonomi och rättstillämpning. Försvar ochsom
säkerhet, utrikespolitik, garantier för mänskliga rättigheter också frågorär

lämpliga handlägga på övergripande nivå.att För vissasom anses en mer
delar miljöfrågoma sågäller i fall konstaterande.av samma
Mot alternativet Europa inklusive varianten Europas förentaett enat

enligt amerikansk modell talarstater trender i den hittillsvarandetunga
historiska utvecklingen, främst mångfalden frågai folk, språk, kultu-om

och politiska erfarenheter. De etno-territoriella identitetema i mångarer av
de europeiska starkt förankrade, påärstaterna inte falletsätt iärett som
invandrarstater, s.k. statsnationer, Australien eller USA.typenav
Hur då utsikterna för fortsatt Europaut Hurettser staternas ärstora

motkrafterna de förändringar nödvändiga förmot är realisera EU-attsom
projektet fullt ut Här finns knappast generellt En delett att sta-svar ge.

Öst-i och Centraleuropa harter bekant redan upplösts, och fort-som en
prioritering den gamla nationsstatsmodellensatt i denna del världenav av

kommer sannolikt leda till ytterligare konflikter, bl.a. gränsfrågoratt om
och etniska minoriteter, dvs. rad olösta problem under kommu-en som
nisttiden helt enkelt sopades under aktualiseras påmattan nytt.men nu
Också de västeuropeiska har redan varierande legi-staterna antyttssom

timitet, och framtidsutsikterna därmedär olika i de enskilda fallen.
Överförandet traditionella maktbefogenheter till överstatligaorgan in-av
nebär automatiskt försvagning det hittillsvarande meden systemetav su-

statsaktörer våldsmonopolveräna med de medborgarna. Pågentemot egna
sikt medför detta antagligen försvagning medborgarnas identifika-en av
tion med staten.
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integreratockså ianföras,samtidigt ettkan staternadetta attMot mer
beslutimplementeringenochmaktbefogenheterfåkan att avEuropa nya
statsni-maktapparaterbefintliganivå kanöverstatligfattas gesom

och legi-homogeniseringsäkertheller inteuppgifter. Det attärvån nya
fortleva.kommerexisterande attbetydabehöver stateralltidtimitet att nu
sidanåkanTyskland tillbådade statSammanslagningen sesenaenav

samti-den kanidentitet,tyskförstärkning mengemensamav enensom
varvidstrukturen, män-federaladenutvidgningbetraktasdigt avsom en

kan kommapraktikendelstatsnivån i attpåidentifikationerniskornas
i dentysksachsareeller änbayrareexempelvisblirkanskeManväxa. mer

politiken.praktiska
både detmedhängerEuropa,Regionernasscenariot,tredje sammanDe
regionalaförstärkningEnpå sätt.bilderna ännämnda ett avtidigare mer

sfärenpost-kommunistiska utandeninommärkbarbarainteidentiteter är
inrymmersådanaförsärskilt innan staterockså inom Västeuropa, som

frånurskiljbarkulturochhistoriamedregionerhistoriskas.k. enegenen
regionalsådanförstärkningmajoritetssamhällets. Enomgivande avdet

europeiskövergripandemedkonfliktikommaintebehöveridentitet en
hittill-till denalternativiställetkandenna ettintegration, somutan ses

statstillhörigheten.svarande
ocksåmångaharregionerhistoriskaoch gemensamma menBåde stater

identifikationmänniskorsskerfallenbäggeIskiljande drag.sinsemellan
männis-dessaterritoriummed detochmänniskorvissbådemed gruppen

förrollviktighistoriaochtillkomstspelarfallenbäggebebor. I enkor
iliggerskillnadenviktigasteprincipielltDenidentiteten.utvecklandet av

och harsuveränamakt. Staterna ärdistributionentill ochtillgången av
maktbe-regionernasmedborgarna,maktmonopol gentemotnågon form av

praktisktfrånskalaglidande tagetiinskränkta,däremotfogenheter är en
fullMålet suverä-autonomi.fullständigellertillmakt allsingen meren
måste denuppnåsskall kunnasådanochseparatism,förutsätternitet om

existerande sprängas.staten
regioner utgörhistoriskasådanainrymmer somEuropasFlera staterav

bestårStorbritannienstatsstrukturerna.rådandede avhotpotentiella mot
specifikaharvilka allaoch Wales,SkottlandEngland,regioner,sådanatre

devid sidanliggerbindningaroch gemen-erfarenheterhistoriska avsom
tyd-hävd. Etthistorisklång annatmycketfall hari vissaoch ensamma

VallonietochFlandernregionernahistoriskadär de re-Belgienfallligt är
apparatbelgiskadendelar statensmycket gemensammaidan ersattstora

regionalamed organ.
historiskaför sinasjälvstyrefrågagått långt iharOckså Spanien om
historiskagamlaAttGalicien.ochBaskienKatalonien,främstregioner,

de-nyligenmobilisering harförutnyttjasochreaktiveraskanidentiteter
båderiktatsuddendär motLombardiet,exempelvisockså imonstrerats

centralmakten i Rom.ochSyditalien mot
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Listan med påexempel etno-regional mobilisering innanför de existe-
rande skulle lättstaternas kunna utvidgas. Alla sådanaram regioner inteär
präglade konflikt, någraoch fall skulleav anförast.o.m. påexempelsom

det möjligtär finnaatt lösningaratt är acceptabla både för majoritetsom
och minoritet. Paradexemplet det dansk-tyskaär gränsornrådet i Slesvig,
där århundraden nationella motsättningar idag följtsav väl funge-av en
rande samarbetsanda. Sydtyrolen kunde sådantett exempelannatvara
positiv etno-regional konfliktlösning.
I vissa fall delas historiska regioner vilketstatsgränser, historisktav

inneburit risk för mellanstatliga konflikter. Både Slesvig och Tyrolen
tillhör denna kategori liksom Baskien, historiskt omfattarsom tre span-
ska Älavaprovinser Viscaya, Guipüzcoua och plus liten del- en av-Navarra också del sydvästra Frankrike.men Det baskiskaen av problemet
idag dockär betrakta i huvudsakatt inom-spanskt.som
Det kanske tydligaste exemplet på mellanstatlig regions konfliktpo-en

tential Makedonien,är historisk region redan under antikenen och då om-
fattande delenstörre nuvarande Grekland, södra delenav nuvarande sta-av

Makedonienten delar nuvarandesamt Albanien och Bulgarien.av De ma-
kedonska syndromet har sedan länge varit konstant stridsfråga påen
Balkan och fortsattutgör klar krigsrisk i denna och också i övrigten etno-
nationellt komplicerade del Europa.av
Satt i överordnat Europa-perspektivett kan de historiska regionerna be-

traktas tillgång och komplikation.som I förstaen hand måstesom deen
dock problem för de existerandeettses territorialstaterna,som och det är
säkert ingen tillfällighet sympatierna föratt EG-integration förhållan-är
devis stark i så många historiska regioner. Det hellerär inte sannolikt att
regionala identiteter förblir opåverkade utvecklingen på övergripandeav
nivåer. Också regionala samarbetsprojekt kan visanya sig livsdugliga,

mellan ekonomisktt.ex. expansiva områden Katalonien, Lombardietsom
och sydöstra Frankrike eller mellan vissa storstadsregioner. I längreett
tidsperspektiv kan inte heller bortse från möjlighetenman alterna-attav
tiva identiteter kommer siggöra gällande,att exempelvis religiösa eller
språkliga. Kulturella skillnader mellan katolskt Sydeuropa,ett ett orto-

Östeuropadoxt och protestantisktett Nordeuropa kvarstår också efter se-kulariseringsprocesser. Den språkliga mångfalden i Europa med flera
starka nationalspråk kan också visa sig bilda bas för identifikationer ett

ingensätt idag fullt kan föreställasom sig.ut
Oavsett vilket Europa-scenario kommer förverkligas blirattsom styr-

problemen komplicerade. Bara säkert:är de kulturellaett faktorerna får
inte underskattas
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Ãrsager danske nejaf detkonsekvensertill7.8 og
Maastricht-traktatentil

østergårdUjfe

Sådan fonnuleredeUnionen.end delstat ifor UnionenudenHellere lydstat
afstemningenvedaltemativemenej-sigeretaenksommeaf denogle mere

modiñceret vedmaj 1993Maastricht-traktat 18.modñcerededenom
Ministerrådet indarbejdede kra-december 1992, hvorfraEdinburgh-aftalen

af danskeblandt flertalletkompromis""nationalesåkaldtedeti par-vene
fået konse-langtville havenejharModstandemetier. størreat etret

af den poli-flertalletsituation,bekrmfterend ja. Jaetkvenser et somen
det lidtGanske visthandlet efter.harelite lazngeøkonomisketiske erog

intemationaleud af denrykketDanmark efter jaetvemodigt, pressesat er
tradi-til denikkeved det, detvilvi ikkesøgelys. Selv passerogvareom

ubehageligtikkedetfolkekarakter,af danskeopfattelse den attionelle var
unionsprojekteuropaaiskeafsporede detår, vi førstdet hvordansker ivzere

situa-hvordanfodbold.mesterskabet i Menvandt Europasiden varog
så danskenationalstat,"suveraene"reelt for dentionen mangesom

identitetselvstenndigesinfrygtede skulle misteMaastricht-modstandere
af Ugebrevetudsendtvirkelighed"europzeiske"DanmarksAnalysen
europzeiskenej til Denentydigt,fastslogapril 1993Mandag Morgen at et

indebåret dethavesuveraaniteten villetvaertimod bevare størsteUnion at
såvel sik-økonomiskiDanmarkshistorien,suveraanitetaf reeltab som

formodstanderne bangesuverzenitet, atkerhedspolitisk. Den ersom
indsigt hvor-medpolitisk-reel siger alleikkejuridisk-fonnel,miste, er

alvor-modsaetning liggerdenneindrettet. Ifaktisk megetdan verden eter
afhaengigepå tiddemokratier. Denationaleproblem for deligt sammeer

samtidig kunkanudvikledehvori deden nationaleaf over-ogerramme,
mellemstatsligeformår udviklehvis viudfordringer,framtidensleve at

ovemationalt regi medibeslutningerder forlenersamarbejdsformer, taget
nationaledenparadoksale veddemokratisk legitimitet. Det troen su-en
nationalsta-hverkenimidlertid,ukrasnkelighedabsolutteverzenitets ater

vistfyger ganskeforeteelser. Detsasrlig gamledemokratietellerten er
demokrati,dansktraditioner forurgamlehenvisninger til protestan-med

forestillingerheleidetcentralismefor katolskfrihed tagettisk ogover
end debedreSverigedet mellemstoreDanmark ellerlille megetat erom,

kolonialistiske i Europa.grimme, staterstore
demokratiforforudsaatningenopstod forestillingenHvordan at ogom,

bes-faellesskaber iaf nationaleeksistensenudviklingøkonomisk eter
modernefor deForudsattningenstattenitorium,afgraenset eu-temt, en
i tiden mel-etableredesderterritorialstateme,ropaziske nationalstater var
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lem 1500 1800. Flertallet af disse enevaeldigt styrede fyrstestaterog var
autoriteten afledt af "Guds nåde" andre aristokratiske republikker eller
konstitutionelle monarkier. klassiskeDe eksempler England selveer
England ikke Storbritannien, Frankrig, Sverige Danmark. I denneog
epoke etableredes det intemationale med den Westphalske fredstatssystem
1648. Anskuet i funktionelt perspektiv forudsatte demokratietet indus-og
trialiseringen fra 1800 skabelsen af politiske faellesskaber, nationer foro.
kunne virke. Disse nationer skabtesat grundlag af patriotiske loyalite-

middelalderlige faslleskaber.ter myter Enten "fra oven" i deog om som
klassiske vestlige territorialstater, "fra neden" med udgangspunkt i natio-
nalistiske bevaegelser i de øst-,mindre lande i Central- Periferi-som og
Europa eller ved kombination i Italien 1859-70 Tysklanden som og
1864-71. vellykkedeDe nationaliseringsprocesser dem, der ñk etable-var

havde held med udvikleret statslige nationaliserings-agentu-stat aten og
i form af uddannelsessystemer, va-,rnepligtsha:re, massemedierrer og so-

cial- sundheds- kultur-institutioner.og
I modsastning til de territoriale monarkier "Tyskland", "Italien"var og

omliggende lande organiseret universelt kejsenige med forbillede ietsom
det romerske imperium anførselstegnene omkring de nationalstatslige-
betegnelser benyttes for huske på det anakronistiske i kaldeat atos
Centraleuropa for Tyskland eller den appenninske halvø for Italien; begge
disse opstod først i henholdsvis 1871stater 1859. "Det Helligeog
Romerske Rige" ñk 1400-tal1et tilføjet indskraenkningen "af tysk nation",

det zendrede ikke ved eksistensen af mindst fem territorialstatermen større
blandt de "tyske " riger nord for Alperne. Kejservzerdigheden tilgen-var
gaeld de facto ved blive arvelig i det habsburgske dynasti medat saade i
Wien. I de forskellige tyske gennemførtes enevaalden i varierendestater
grad, kejseren blev valgt af valgkollegium bestående af overhove-etmen
deme for de kurfyrsteme. Trediveårskrigenstørste i sit udgangs-stater, var
punkt religionskrig, handlede i virkeligheden den habsburgskeen men om
kejsers i forhold til de hundrede andre fyrster.magt Fredsslutningenmange
ved den Westphalske fred i 1648 indebar de tyske fyrsters laasregioner--

sejr de sidste af den middelalderlige universalismes forsøgresternes over-
på ny,blive keempemaâssig, centraltat territorial I stedetstyreten stat.
måtte kejseren indrømme de enkelte medlemsstater fuld indre suvera-.niteL
først fremmest mht. deres religion, de enkelte fyrsterog som suveraantnu
kunne bestemme Denne fredsslutning ofte blevet beskrevetover. er som

internationalisering af de tyske lande. Der det rigtige i karakteris-en er
tiskken, fredstraktaten rummede den første formuleringat af folkeretslige
principper for mellem det i tidstater,omgangen suveraane som vor er
traktatfaestet med forenedeDe Nationer.

detI Europalys det dog vigtigere, det tyske rige med 1648-ord-atnye er
ningen fik reguleret forholdet mellem centrale regionale myndighederog
på måde ikke kun til fordel for Freden fredeliggjordeen centrum.som var
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1700-talletafmidtenopstigen itid. Først PreussenslangTyskland for en
der i 1815balanceøstrig balancen. Denva-,ltedemodbritiskmed støtte
påtvungetfikinitiativpå britiskda Preussenafgørende mndret,heltblev
Forbundtyskeafoprettelsen Detnyordningenled iRhin-egnene ogsom

opkomstentildirekteførteder i 1870denmedlemmer,med kun 34 proces
medaf Europai midtenTysklanddomineredepreussiskforaltaf det store

det tysk-ro-fungeredefaktiskverdenskrige. Menafderaf fulgtehvadalt
tidlig udgavemedvelordnetfredeligtperiodelangrige imerske enogen

nyligStolleis forMichaelretshistorikerenforbundsforfatning. Somaf en
løsning af kon-forinstitutionerkejserrigetieksisterede derpåpeget,har
Rigshofrådet,afi formmedlemsstaternemellemflikter

småstater,Rigskredsene. DeRigsdagenRigskammerdomstolen, mangeog
buf-nyttigeudgjorde"kleinstaterei"latterliggiortsiden har sommansom

Bayern,rigestyskefor detindendemellemferzoner graenser,staterstore
ind-ydede sineRigetPreussenHannover,Sachsen,Wümemberg, o.s.v.

umiddelbaremod deresogså omfangi vistretsbeskyttelsebyggere et egne
intellektuelle frithåndvaerkere ut-formuligtgjorde detfyrster. Det ogog

kulturområde.sprogedetyskdeti helerundtsigbevzrge storeatvunget
såsidenordisktil fra angstgrundvirkelig atsåledes ingen vareDer er

romerske"for "detAngstenCentraleuropa.istatsdannelser ogfor de større
danskehenholdsvis denfrahistoriskedendel afkatolske" og"det arvener
nordiskeøstersø-imperier. Beggepå skabeforsøgsvenskeden atstats
statsligemistillid tilsolidefterladthar storemislykkedesimperier enog

forskelligtørnedeimperiernordiskebefolkninger. Dei beggeprojektet
i mid-universelle rigedetmedtidspunkterpå forskelligevis sammenog
nød-ikkestatsdannelsedenneselvi sigaf Europa, reprzesentererten men
hvortraditiondemokratiskenordiskeaf denbenaâgtelsevendigvis en

føderalenoglederTvaertimod liggervzere.så kan sigesgammel den at
introducerenyttigekunnerige, attysk-romerskei detptincipper vzeresom

Nordeuropa.centralstyrederealiteteni det i meget
påtog danskerne1992juniUnionEuropaaiskenej til DenderesMed

havde førfå danskefremtid. Kun stemme-for Europassig stortet ansvar
folke-afholdetilførstededettzenkt atafgivningen at enat wereover,

på andredefå indflydelsekunneMaastricht-traktaten,afstemning eu-om
tyndbenedefra devalgt udblevjuni mestfolk. Datoenropaeiske og
socialdemokra-konservativehosovervejelserpartitaktiskesmåtskårne og
ratificeringspro-få heleforVirkning det kunnehvilkentanke for,udenter

påñndeskullefolkdanskeEF-skeptiske atnotoriskdethviscessen,
tzenktikke blevhellertankenundskyldning,ingennej. Det atstemme er

havemå trods alt størstpolitikereDanske atantagessteder i Europa.andre
altså fastsatblevdatoenvzelgere. Menderesvideniinteresse egneomog
danske,flestefor deoverraskelseharrystede DetEuropa. somva:ret enog

afunderdrejet iudenrigspolitisklevesig tiltraditionelt har atvmnnet
periodenTyskland inaboensigdrejededethvad enten omstormagterne,



318 Hearing: Sverige utanför EG/E U SOU 1994: 12

1870 til 1945 eller det USA USSR mellemsupennagterne 1945var og
1989. sådantMen lille land har Danmarket ikke altidog vaeret.
De heldigt tabte krige Danmarkshistorienmange har i daggennem

skabt situation, hvor den danske befolkning i sproglig kulturelen hen-og
seende enestående homogen. Den politiske den etniskeer nationog er
identiske kan sige. Det grunden til, den danske befolkning såatman er er
tøvende ved opgive sin nationaleat suveratnitet til fordel for europatisken
union, hvor løs den måtteend Men denne erindring på falskvzere. en op-
fattelse af fortiden. I realiteten Danmark indtil midten af sidste århun-var
drede typisk middelstor europaeisk med nationalt blandeten stat be-en
folkning, ikke nasrede saerligt inderlige følelser overfor hinanden.som
Jyder sjaallaendere vidste lidt hinanden, kunne ligesåog meget godtom og
have ført krig mod hinanden, kroater serbere det i dag, ellergørsom og
mod de tysksindede slesvigere holstenere, det blev tilfzeldet mel-og som
lem 1848 1850.og
Den traditionelt "danske" befolkning boede endda Skåne,mest i som

havde det danske kerneland til Sverigevaeret erobrede provinsen i 1658.
Efter 1864 blev bønderne, mwnd såvel kvinder, danske. Undersom mot-

"hvad udad tabtes skal indadtoet vindes" blev ikke blot den jyske provins
inddraget i den nationale kultur, folket blev gradvis svejsetmen sammen
til hele, de franske bønderet under den republik laerte blivesom at
franske. I Danmark skete det på den szerlige måde, gårdmandsklassenat
sluttede sig i serie af kampe vandt det økonomiske, kultu-sammen og en
relle politiske hegemoni. I 1901 kronedes dennne ved gård-og atproces
mandspartiernes politiske regeringsmagten.repaesentanter Det in-overtog
debar, alternativ elite kommetat til det eneståendeen imagten,var og er
europaaisk, i verdens sammenhasng.
At det lykkedes i Danmark haanger først fremmest med lan-og sammen

dets ringe størrelse. Stat nation havde lettere ved komme tilog at at
daekke hinanden af simple geopolitiske årsager. Den sxrlige danske situa-
tion af konkurrence mellempraget traditionel, bybaseret elite, uddan-en

i den "sorte skole"net landbaseret elite, uddannet på høj-og en ny, og
friskoler blev ikke :endret af, arbejderklassen socialdemokratietat hur-og
tigt efter bondepartierne.overtog magten Det danske socialdemokrati
havde nemlig tilpasset sin ideologi isaar sin praksis efter den agrarin-og
dustrielle virkelighed. Derfor blev den danske velfa-,rdsstat til forskel fra
Sverige Norge fundamentalt af liberalistisk ideologi.og praeget Statenen
intervenerer kun lidt i økonomien, velfmrdsstaten baseret på overfør-og er
sel af indkomster mellem sociale grupper.
Utilsigtet kan det danskerne kommet til åbneat Pandorasvzere, ater en

aâske, de uafvidende kom til i 1864 under krigen medsom at degøre to
dominerende østrigtyske Preussen. Nederlagetstater deog stort setvar
ledende danske politikeres skyld, idet de fejlberegnedeegen stormagtemes
vilje til den danske i dets forsøgat støtte på dannestat sig fraat om en
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såkaldt til"helstat"dansk-slesvigsk-ho1stensk-lauenborgskmultinational
både blaese havepolitikereFlertallet af danskenationalstat. atsøgte ogen

påberåbe sigkroater serberedagesved ligemel i munden atogvoresom
den statsligeéngramsedragningprincipper forforskellige retto gang:
national selvbe-tilfolkeneshistorisk rettil Ejderenhele landettil retog

tidlangfolkesuveraenitet. Detgrundlagpå sprogligtstemmelse tog og
fremsynedeaf modigeovennenneskelig indsatskravede nazsten en-ogen

Nordslesvig aandrefraNørremølleH.P. Hanssen to-keltpersoner atsom
indgå det nødven-så muligtdet blevpolitiske kultur,danskei den atnen

danski syd,nabostatkompromis med dennationaledige statstore en som
selv kraftigtstejlhedfundamentalistiskudenrigspolitisk uklogskab og

verden.bringe tilmedvirket tilhavde at
juristeri hos deusmidigestaadigefor detikkeHavde det vaeret an-og

fejlvurdering af den in-politikere deresnationalliberaledanskesvarlige og
forvanskeligeredet havesituation villeternationale varet meget

spejlsalen iendte ibegivenheder,raskkeskabe denBismarck at som
stadigtsituationeuropaeiskefejlvurdere denVedVersailles. at og

Danmark medendteaftolkningbogstavtrojuridiskfastholde statsrettenen
harDanmark detnok forslemtSlesvig-Holsten. Dettabe hele ogat var

det vigtigere,billedei detudvikling. Menskel landetsdybt storesat et var
skabteBismarcks faeldeipolitikere vednationalliberalede danske atat

efterfølgendestorrnagtspositionforforudszetningen Preussens ogsenere
Danmark uafvi-Således spilledetyske rige.af detaf detsamling meste
rastløse tyskedet alt forskabelsen afrolle vedvigtigdende store ogen
verdenskrige,anledning tilblevdet rigeafmidten Europa,rige i tosom

denpå tackle efterforsøganlagtMaastricht-unionen atstortetvarsomog
udendnudanskemerisiko for,1990.genforening i Dertyske at enganger

tilhensigter kommetdemokratiskenationaleallerbedste atfra de erog
På anden side hardenforenet Europa.for skabemulighedenødelmgge etat
udenrigspolitikkensfraintegrationsprojektet flyttei kraevefolket atret

Uden folke-uklare vande.mudredeindenrigspolikkenstilsfaere ogsnaavre
brughvorikke fungere,kan forenet Europalig legitimitet megetuansetet

for det.der er
før 1920demokratietandelsbevzegelsenhusker danskemedagI ogog

svenskeme har viLigesomefter 1949.retsordeni den relativesikkerheden
småsted, iszer forfarligtnormaltverden atfortraengt, stater,etat oger

historiskedenhar vi fortrazngtSamtidigdorninerernormalt ret.magt over
medlem af denjzevnbyrdigtda Danmarkfra før 1864,erindring et merevar

bekraaftelse af den dan-yderligenej korteuropaeiske familie. Et sagt ener
forSilberbrandtdet Henningydmyghed,selvhzevdendetradition forske

situationforkerthandle rigtigt isyge". Atkaldt den "danskeharnylig en
ved,danskeAlle rigtigehandle forkert.så dårligt atlige atsomer

Lyndanis ivedunder slaget15. juni 1219faldt ned fra himlenDannebrog
bestille der,havdeegentligHvad dansk haerEstland.nuvaarendedet aten
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interesserer mindre, det vigtige den faalles Denne danskemyte.er myte
kommer til overfladen i afgørende situationer, den vi harop netopsom
gennemlevet. Vi lader det kommer på rationellesom om argumenter,an

udvzelger faktisk informationer vurderinger ud frarentmen og en vag og
ofte uerkendt historieforståelse. Og løber derved risikoen for bliveat en
lydstat i anarkistisk verdensorden i stedet for indflydelsesrig delstat ien en

vi selv har med tilnoget, vaeret aten som oprette.
Men i virkeligheden forestillingen danskemes enastående historieer om
demokratiske overlegenhed først opstået i slutningen af sidste århun-og

drede påreaktion det uhørt nederlag til de tyskestoresom to stater
østrigPreussen i 1864. Bismarck havde den gode eller dårlige viljeog

til skabe forenet Lilletyskland, danskerne skaffedeat et ham mulig-men
heden ved trods af den internationale konjunktur krazve danskat en na-
tionalstat inden for de historiske dvs. med tysk-talendeet stortrammer,
mindretal. østrigsPreussens faelles sejr i 1864 forudszetningen forog var

østrigmed i 1866, der formeltopgøret blev udløst afet uenig-opgør set
hed byttet fra 1864. Preussens totale sejr førte igen ad indviklede vejeom
til fransk krigserklzering i 1870. Da det Frankrig, erklwredeen var som
krigen, blev de sydtyske Bayern, Württembergtre Baden nødt tilstater og
følge Preussen, de vari forsvarsforbund mede, selvat deres lederesom om

foretrak Frankrig. Preussen vandt totalt udråbte i 1871 tysket nyt stortog
kejserrige det andet. Dette dominerende rige i midten af Europastore
fremprovokerede i sin national samling i Danmark. Det skete påtur en en
enestående måde ved kombination af udefra initiativ fra midtenen pres og
af folket gårdmazndene. Således opstod det moderne folkelige demo-og
kratiske Danmark ved bevidst afgraensning fra Tyskland det tyske.en og
Alt det vi i dag fejrer det szerligt danske ved danskerne.som som
Danskerne har lzert huske forsiden af denne eneståendeat ret proces,

samtidig fåetmed vi har den gjort til enestående danskeat fort-vores egen
jeneste. Enkelte kritikere af den dominerende danske udenrigspolitiske li-
nie har kaldt holdningen for "tyskerkursen", hvorved de hentyder til tradi-
tionen hos isaer radikale udenrigsministre for tilpasse sig den politiskeat
vilje i Tyskland. Sådan virkeligheden nemlig for den lille danskevar stat
mellem 1871 1945/47. virkelighedenI burde tale "danmarki-og man om
sering" ikke "ñnlandisering", når vil beskrive lille nabostatsog man en
ideologiske sikkerhedspolitiske tilpasning til nabostormagt.og en
Finnerne underkastede sig nemlig aldrig Sovjetunionen mentalt, selv om
de efter 1944 pragmatisk sørgede for ikke foretage sig der kunneat noget,
opfattes udfordring af naboen. Finland havde imidlertid vist viljesom en

til forsvare sig i 1939-40. Det gjordeat Danmark aldrig. Og slapog evne
i købet godt fra det, det land i Europa der ved siden afoven som

Tjekkoslovakiet og de neutrale kom igennem verdenskrig med de
mindste ødelzeggelser.
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Alligevel reagerade hele den politiske kultur efter krigen vednaesten at
afvise mellemkrigstidens hjalpeløshed beszettelsens ydmygelser.og
"Aldrig mere" blev genkommende slogan efter 1945. afspejler,Detet at
det ikke småstat i verden, hvor taaller endrart at magter vaare en en mere

sådanOg det stadig, selv efter oprettelsen af Europarådet.FNret. var og
Derfor toneangivende danske politikere alternativ. i formFørst afsøgte et

Nordisk Forsvarsforbund, mislykkedes uforeneligheden afet som pga.
landenes geostrategiske interesser, siden i form af tilslutningen til Nato. I
dag har vi glemt, hvor epokegørende skifte i den danske holdning tilet
sikkerhedspolitik, indmeldelsen i 1949 Vi fik aldrig folkeafstem-var. en
ning, da det siden gik godt med den kolde krigs stabile fastfrysning afog
interessesfaareme, opfattes Nato i dag af alle danske højt elsket,etsom
fredsgaranterende instrument. Et instrument såhar elsket destomeget
højere, det lykkedes med uden betale med andetat at ret megetsom vaare

påend baser sådanFasrøeme i Grønland. Men det ikke fra begyn-og var
delsen, dansk politik overfor Nato har lang demonstration afvxretog en
folkelig uvilje mod det politisk nødvendige og kloge.

dag dominererI udbredt danske selvsikkerhed under daekke af ydmyg-en
hed. "Hvad betyder det, så små",hvad vi vi siger det danskegør, er par-
celhusfolk hygger sig med stykke mad i haveme, samtidig medet atog
det med den bedste samvittighed af verden skød det europaaiske samlings-
projekt i Eller "lad hvad det bliver til i Europa; hvis detgrus. os nu se,
udvikler sig i demokratisk retning, kan vi altid melde ind" ud-en os er

sådanbredte holdninger. Men verden ikke, eller vi selv delrettereer er en
påvirketaf har den muligvis udslaggivende med nejet iprocessen og - -

Afvisningen af1992. Den europaeiske Union de andre udslag afog mange
natjonalistiske holdninger ikke direkte følge af krisen for national-er en

de nationale identiteter. påMen den anden side kan hellerstateme og man
ikke den tilsyneladende genopdukken af gamle nationale holdningertage

i på den territoriale nationalstat levermyter øst vest tegn atog som som
har det godt. Kommunismens sammenbrud i 1989 har ikke dementeretog

Poul Schlüters profetiske ord nationalstaten, påder tid forom samme er
for lille. i forholdFor til de enkelte borgere, for lille istor storog men

forhold til de udfordringer af økonomisk økologisk karakter stårdenog
overfor. nationaleDe parlamentet stadig i klemme mellem magtfuldeer
lokale ovemationale krafter, eller det blevet udtrykt forog som er
Danmarks vedkommende, Folketinget klemt mellem Bruxelleser og

LandsforeningKommunemes for blot af de udfordrendeat et sattnaavne
lmefter.
Maastricht-traktaten det sidste resultat af den funktionalistiske eli-var

testrategi for skabelsen af forenet bestårEuropa. Den groftet sagt at et
miljø kupagtigt nogle beslutninger, skabte faitsnawert tog som en ac-

compli situation. Sådan blev Rom traktaten vedtaget i sådan1957, og
blev de andre faellesskaber skabt tidligere. derfor godDer grund til, ater

l l-l40l73
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den danske de øvrige europaaiske befolkninger har beklaget sigog over
på forståetmangel demokrati participation representation isom og pro-
Ugennemsigtige formuleringen ider blevet til miljøet snavertcessen. er

udenrigspolitiskaf diplomater interesserede nationale politikere, harog
den europzeiske samlingsproces. irnidlertid hverkenDet saarligtprzeget er

odiøst eller underligt i betragtning af, Europaunionen først fremmestat og
traditionelt udenrigspolitiske samarbejde. Udenrigspolitik bliver til ier

går nårforholdsvis miljøer, oftest galt, den folkeligedetsnaavre og som
målsaátninger.inddrages i fastlaaggelsen af udenrigspolitiskeopinion Som

så i verdenskrig har demokratier tendens tilvi det sigat engagereog
når såmed militzere midler, de først har gjort det blivefor vedsent atmen

derfor ikkealt for laenge af hensyn til den hjemlige opinion. Det svasrter
forstå modviljen mod inddrage folket i beslutningeme. Men detat at nu er

for enhveruomgatngeligt, det viste 19925 begivenheder uden tvivl. En
befolkninger siglangt del af de europaeiske interesserer for EFstørre nu

på måde de beskaaftiger sig med deres parlamentet. Ikkesom egnesamme
også modde positive, overhovedet ikke, modstandenat men supra-er

formulereseuropzeisk samarbejde opgivelse af national suveraanitetog nu
på Europaprojektetsniveau, det rigtigt understrege be-et gør atsom

Mitterrand udtryktegyndende karakter af indenrigspolitik. Som president
forud for den franske af-det i debat i fransk TV september 1992en

årseptember: har diplomaternesstemning 20. 40 Europa vzeret og
har ikke inddraget, i dag kanekspertemes Befolkningerne viva-.ret ogsag.

det fejl."konstatere, at var en
hvordan skabe reprzesentation, ikke de demokratiskeMen saatteren som

de blotlandvindinger styr Føderalister har det idet vil ned-nemt,over
for i faelles europzeiskelaegge nationalstateme til fordel reprasentation et

efterparlament med kamre. Det kammer skal be-to sammenszettesene
størrelse, det andet lige forfolkningemes reprassentantermangerumme

enkelt historisk, statslig enhed. Principielt dette fremskridt ihver eter
såvelforhold til den nuvzerende situation, hvor parlamentet minister-som

rådet efter uklare blandinger af de principper. detMensarnmensat toer
spørgsmål det tilfredstiller befolkningsflertallenes instinktivestore er, om

opgive den erhvervede møjsommeligt be-mistaenksomhed mod at surt og
så på-suveraanitet. Nok kølig analytiskvarede nationalstatslige megen

af, har ikke virket overbevisende.pegning den allerede staarkt returat er
undersåttersocialiseringsprocessen, der skabteNationaliserings- og om

borgere med nationale toppede i Vesteuropa mellemtil samme sprog,
måle forøget legitimitet for1948 1968, hvor kan starktog man en na-

Velfaardsstateme i efterkrigstidenstionalstateme blandt befolkningeme.
virkeligheden nationalstatens højeste stadium, denVesteuropa i somer

påvist.økonomihistoriker Alan Milward for nylig harbritiske Denne ana-
også,indebaerer det supranationale samarbejde, der indledtes i dennelyse at

må forstås afepoke, i vid udstraakning forlzengelse nationalegois-som
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tiske interesser i de involverade National integrationstater. supranatio-og
nalt samarbejde ikke nul-sum spil, har historisk betingeteter men og
fremmet hinanden. Indtil videre i hvert fald.
Aktuelt nationalstateme udfordret af kombination af økonomisker en

internationalisering kulturel decentralisering. Hvis vi ikke tankerog os
vil det føre til national homogenisering i stadig mindre,øget territo-om,

riale "etnisk renselse". Det alternativstater ophzeve den kuneneste ater-
ISO-årige totale identifikation af centraliseret tenritorialstat politiskog
nation. sidsteDet perspektiv efterlader med alvorlig udfordring tilos en
alle eksisterende demokratiteorier. Liberalismen, nationalstaten demo-og
kratiet opfattes i dag forudswtninger for hinanden. Ifølge dennesom ana-
lyse førte den klassiske liberalisme fundarnentale krav til sejr, folkenesto
selvbestemmelsesret den individuelle selvbestemmelsesret, idet folke-og

selvbestemmelsesret blev udmøntet i form af selvstaendige nationalenes
Det europaiske land, hvor denne forestilling slåetstater. har de aller kraf-

tigste rødder Danmark. Opfattelsen af uløselig sammenhaang mellemer en
personlig national suveramitet ligger bag den danske nristaanksomhedog
mod alle europaiske unionsplaner, fra socialistisk såvel fra konser-som
vativ side.
Mistaanksomheden ikke ganske grundløs, hvis betragter den his-er man

toriske erfaring. Kravet skabelsen af nationale med skrevne for-staterom
fatninger slog igennem fåtalligei liberale i første halvdel af 1800-grupper
tallet, isaer blandt studenter embedsmaend førte til skifte fra in-etog og
ternational liberalisme til national liberalisme. I dag har vi tilvzennet os
betragte denne udvikling både uundgåeligat positiv. Det skyldessom og

den brug, folkelige bevazgelser hurtigt gjorde af den enastående situa-som
tion med hel der blevet så lille detstat,en suveran atvar og svag, var
muligt først for bonde- sidenhen arbejderbevaegelsen heleat overtageog

Sådanne folkelige bevaegelser ikke eneståendemagten. i internationaler
sammenhzeng, det enestående, de har kunnet erobre det kultu-atmen er
relle, økonomiske til sidst det politiske hegemoni i helog en suverasn

Det hvad slagordet "hvad udad tabtesstat. skal indad vindes" kom tiler, at
betyde for danskeme. Den vellykkede nationale integration i smästaten er
grunden til, det danske demokrati af selv, ogsåat af ud-os men mange
laendinge, opfattes szerligt velfungerende. Og grunden til den dan-som at
ske befolkning så specielt modstrzebende ved opgive sin politiskeater
suveranitet, hvor beskedne afgivelseme end kan forekomme.uanset
Dette den sazrlige nationale baggrund for, modstanden modater en eu-

ropaeisk union i Danmark indtil isaer blevet båret af krafter, dernu er op-
fatter sig selv venstreorienterede. Men det faktisk muligt opfattesom ater
sammenhaengen mellem national identitet demokrati på måderandreog
end den national-liberale national-socialdemokratiske såmed storog suc-

har gjort det. Begge ideologier lighedstegn mellem territori-saatterces en
alt afgrzenset politisk nation under overskriften "folkenesstatsuverasn og
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industrielleselvbestemmelsesret". teori passede godt til detDenne masse-
stigendeklassesamfundet, kommer i grad tilproduktionsystem menog

for informationssamfundets graanseoverskridende, ikke-steds-kort over
produktionsformer.bundne livs- og

mulighed i mellemstatslig demokratisk praksisudmønte denneAt er en
små,af sociale demokrater i de nationaltisaar bør tagessom opopgave,

Nordeuropa jeg foretrzekker betegnelsen Nordeuropavellykkede istater
selvfølgeligideologisk belastede "Norden". Vi harfrem for det meget at

situation indtraaffer under alleamdringen af de nordiske landestabe, men
følge af teknologiske, økonomiske kommunika-omstzendigheder ogsom

Faktiskintet har med EFtionsmzessige revolutioner, der EF at gøre. eter
på "intemationale" krafter. den aktu-politisk tøjle disse Iforsøg at netop

definere spilleregler, demo-situation udfordringenelle gørat somer nye
udøves, hvis densituation, hvor suverzenitet kun kankratiet muligt i en

deles.

Noter



Subsidiaritet: bibliografien

Johan Eriksson

8.1 Introduktion

samband med MaastrichtfördragetI Europeiska unionen utformadesatt om
i början 1990-talet har begrepp in i svensk politisk ochträttett nyttav
juridisk debatt subsidiaritet. bibliografi harDenna sammanställts i-
syfte underlätta kunskapsuppbyggnad och debatt kring detta begrepp,att
särskilt dess betydelse beslutsprincip i EU-kontexten.som
Förhoppningen debattörer, forskare, journalister, beslutsfattare,är att stu-
denter och fården intresserade allmänheten användning för sammanställ-

någraningen. Nedan först litteraturtips förutom huvudbetän-presenteras
kandet i föreliggande utredning och bidragen i denna bilaga. Därefter föl-
jer sammanställning del den väldiga mängd böcker, rapporteren av en av
och artiklar har publicerats i Sverige och övriga flestaEuropa. Desom
har anknytning till den vetenskapliga diskursen och politiska debatten om
subsidiaritetsprincipen inom EG/EU, del dess historiska röt-men en avser

däribland den katolska kyrkans tolkningar, tillämpning inomter, samt
bl.a. tysk och österrikisk lagstiftning. Sammanställningen indelad iär
följande delområden: l Vetenskaplig diskurs; 2 Utländsk pressdebatt
och journalistisk analys; 3 Svensk debatt; Källmaterial;4
5 Sektoriella tillämpningar miljöpolitik, näringsliv, kultur- ochsamt
socialpolitik.

det gällerNär vetenskaplig diskurs med påavseende subsidiaritets-
principens tillämpning inom tillgå.EG/EU finns litteraturstor atten
Fyra och böcker förtjänar särskild uppmärksamhet, vilkarapporter ger en
god insikt subsidiaritetsprincipensi tillämpninginnebörd, och dilemman
inom EG/EU, förekommande tolkningar i europeisk samhällsdebatt:samt
Helen Wallace Wilke,Marc 1990. Subsidiarity: Approaches Power-to
sharing thein European Community; Blichner Linda Sangholt,Lars
1993. The Concept of Subsidiarity and the Debate Europeanon
Cooperation: Pitfalls and Possibilities; Klaus Gretschman, 1991. The
Subsidiarity Principles Who do what in integrated Eur0pe;to an
David Begg, 1993. Making Sense of Subsidiarity: How Much
Centralization for Eur0pe; Chantal Millon-Delsol, 1993. Lesamt
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de subsidiarité.Principe Bland svenska analyser rättsvetenskapligtur per-
spektiv återfinns Pär Hallströms "Några tankar subsidiaritetsprinci-om

tillämpning i EG-rätten", Svensk Juristtidning 1992 Perpens samt
Cramérs "Noteringar rörande subsidiaritetsprincipens tillämpninguppsats
i framtidens EG/EU", Svensk Juristtidning 1993. svenskEn statsveten-
skaplig analys rörande subsidiaritetsprincipens innebörd för kommuner
och landsting Magnus Jernecks "subsidiaritetsprincipenär och den kom-
munala självstyrelsen", i EG-konsekvensutredningarna,uppsatsen
Kommuner och landsting 1994. Lars Ricknell har skrivit uppsatsen
"Subsidiaritet eller demokrati ordnande princip" opublicerad, 1993.som
Därtill har JohanssonMagnus skrivit bidrag till Regionberedningenett
med titeln "Subsidiaritet flernivåspel.och Federalisering, transnationalise-
ring och demokratisering bakgrund subsidiaritetsprincipen"mot av
1993.

omfattandeEn europeisk debatt har förts subsidiaritetsprincipen, iom
månviss i Sverige. Den svenska debatten,även med särskild fokusering

på tolkningen subsidiaritetsprincipen "närhetsprincip", har främstav som
förts i de dagstidningarna istörre Kommunaktuellt, Kommunernasamt
och EG Landstingen och EG och Landstsingsvärlden. frånEtt inlägg,
Industriförbundet skriften Subsidiaritetär nzaktfördelningsprincip inom-
EG 1992. Nedan följer exempel från framförallt brittiskäven debatt. Vad

erhållsgäller dansk debatt analys i Johan Erikssons i denna bi-uppsatsen
laga avsnittet Unionsdebatten.
Vad gäller offentliga politiska i EU-sammanhanget, åter-texter

finns subsidiaritetsprincipens olika lydelser i EU:s dokument i huvudsak i
betänkandet till föreliggande ocksåutredning, där analys suveräni-en ur

och demokratiperspektiv genomförs. Se utrikesdepartementetstets- även
svenska sammanfattning Maastrichtfördraget: "Maastrichtfördraget -iav
korthet". Fakta Europa 1992:3. huvudkällaEn delvis också diskute-som

principen förhållandei till olika politikområden bl.a. miljö, ärrar rap-
från European Institute of Public Administration,porten 1991,

Subsidiarity: The Challenge of Change: Proceedings of the Jacques Delors
Colloquium Maastricht. Den vill komma primärkällorna,närmaresom

"förarbeten", finneräven dessa bl.a. i kommissionens nyhetsblad Target
6 juni 1992, Bulletin of the European Communitites 1992, 10nr.
och 12, vad kommissionens uttalande till Europaparlamentetsamt avser
SEC92 final, Bryssel 27 oktober 1992. Parlamentets ståndpunkt åter-
finns i allt väsentligt i Giscard dEstaing rapportör, Europe Documents,

1639/40, 19 juli 1990. frånJacques Delors bok 1992, Le Nouveaunr.
Concert Européen, kapitlet "Subsidiarité" ss. 163-176, självfalletär
värdefull för få kunskap kommissionsordförandens tolkning ochatt om av
argumentation kring subsidiaritetsprincipen. Nyhetsbladet Europe samt
dess specialutgåva Europe Documents mycket värdefullt för bevakningär

löpande händelser, uttalanden och beslut inom EU. officiellaDe doku-av
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från kommissionen, SEC och COM mil., finnsmenten tillgängliga vid
eller möjliga beställa viaär EG-dokumentationscentralemaatt irunt om
Sverige finns vid de flesta universitetsbibliotek.
Den intresserad subsidiaritetsbegreppetsär idéhistoriska röttersom av

finner den katolska tolkningen bl.a. i Quadragesimo Anno 1936. Se
också Lars F. Eklunds i denna bilaga.uppsats
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