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En serie av kriser rammer Den europeiske 
union, og lere av dens institusjoner knaker 
i sammenføyningene. Mantraet har vært at 
kriser skaper mer integrasjon. Selv om dete 
har vært tilfellet frem til nå, er det ikke sik-
kert det vil være det fremover. Til det er krise-
ne for mange, og de avdekker også svakhete-
ne i EU-konstruksjonen. 

EU har ført til at stormaktsrivalisering og 
gjensidig mistro er blit erstatet av institu-
sjonalisert samarbeid. Statene har frivillig 
avgit suverenitet til en overnasjonal institu-
sjon for å sikre fred og samarbeid. Europeis-
ke stater kan ikke ta reten i egne hender. De 
har ikke selv lov til å sanksjonere brudd på 
avtaler, men må henvende seg til EU-dom-
stolen. 

EU gjennomfører ikke tiltak ved trusler og 
makt, men ved hjelp av et set institusjoner 
og prosedyrer. Statene styrer seg selv i felles-
skap gjennom Rådet. Borgerne har direkte 
innlytelse på EUs lovgivning ved at EU-parla-
mentet har fåt medbestemmelsesret med 
Rådet.

Har temmet internasjonale relasjoner

EU har temmet internasjonale relasjoner og 
gjort slut på «makt gir ret»-tilstanden i Eu-
ropa. Statene har avgit suverenitet, men har 
til gjengjeld fåt medbestemmelse over felles 
anliggender. I Europa avgjør statene og bor-
gerne i fellesskap hva som skal gjelde. Stor-
maktene må inne seg i å søke sammen i EU 
før de kan sete sin vilje gjennom.

Nå er det mange unntak fra dete prinsip-
pet. EUs utenrikspolitikk er formelt mel-
lomstatlig, det vil si at statene har vetoret, 
og EU-reten gjelder bare så langt traktatene 
rekker. Så da inanskrisen skulle håndteres, 
og en ikke maktet å få det til gjennom det 
etablerte traktatverket, trådte stormaktsspil-
let i kraft. Tyskland, som den største økono-
mien i eurosonen, ikk det avgjørende ordet. 
Når krisen i eurosonen ikke er løst, når Hel-
las fortsat er under administrasjon, så viser 

det svakheten ved det etablerte byggverket. 

Mangler legitimitet

EU mangler ikke bare ressurser, kompetan-
ser og maktmidler, men også legitimitet. 
Det er imidlertid en rekke problemer som 
berører Europas borgere, som må løses. Det 
gjelder grenseoverskridende problemer som 
lyktningstrømmer, klima og miljø, interna-
sjonal kriminalitet, terrorisme og skatepa-
radiser. Noe må gjøres, men hvem skal løse 
Europas problemer? Det er tre alternative 
strategier. 

Den første som byr seg, er å gi det største 
og inansielt sterkeste landet – Tyskland – en 
lederrolle. Tyskland har ikke plikt til å gjøre 
dete, og en slik lederrolle er umulig av his-
toriske grunner. Det tyske formålet med den 
europeiske integrasjonsprosessen var ikke et 
«tysk Europa», men et «europeisk Tyskland», 
som Thomas Mann formulerte det.

Den andre strategien er en renasjonalise-
ring, det vil si at statene gjenvinner kompe-
tanser, og at myndighet blir tilbakeført til 
nasjonalstatene. Dete er heller ikke veien 
å gå. Ikke bare fordi det vil være inefektivt 
og kostbart. Denne strategien er problema-
tisk også fordi det ikke er noen internasjonal 
orden å gå tilbake til – det er ikke noe status 
quo ante. Avvikling av EU vil innebære mer 
stormaktspolitikk og en usikker tilstand i Eu-
ropa. De samfunnsmessige, sosiale, økono-
miske og politiske følgene av en EU-kollaps 
er uoversiktlige og potensielt katastrofale.

Krever europeiske løsninger

Den tredje strategien ligger følgelig i å re-
konstituere EU. Det går på å endre traktatene 
og bringe eurosone-arrangementene inn un-
der EUs traktatverk. Reform impliserer mer 
ressurser og kompetanse til EU. Dete trengs 
fordi mange av problemene statene står 
overfor krever europeiske løsninger. 

Problemet er at i dag møter EU en rekke 
kriser i omgivelsene forsterket av russisk ag-
gresjon, samtidig som unionen selv har sine 
interne problemer. Det gjelder grexit, øken-
de fremmedfrykt og EU-skepsis, sammen-
bruddet i Schengen og i Dublin-samarbei-
det og den uløste krisen i eurosonen. Når alt 
dete slår til samtidig, er det vanskelig å få til 
koordinert handling. Renasjonalisering som 
problemløsende strategi får økt oppslut-
ning. Derfor er det ikke git hvem som kom-
mer til å styre Europa i fremover.
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«Kartlagt»  
på villspor
I sin faste og vanligvis så påliteli-
ge spalte forteller Gunnar Kagge 
om «Norges første bilturist» og 
hans reise gjennom Valdres til 
Lærdalsøyri innerst i Sogn.

Men Kagge kommer i skade 
for å presentere feil kart for å for-
klare hvordan den nederlandske 
turisten Petrus Beduin skulle ha 
orientert seg på bilturen fra Val-
dres til Lærdal.

Kartet som illustrerer teksten, 
kan neppe ha vært til stor nyte 
for den nederlandske bilturis-
ten på hans pionértur. Hverken 
bygdene i Valdres eller Lærdal 
omfates av kartet, som mot 
sør knapt får med seg jellsjøen 
Gjende i det sentrale Jotunhei-
men, mens det mot nord dekker 
deler av Romsdal og Dovrejell.

Med andre ord har Petrus Be-
duin hat liten nyte av dete kar-
tet, som dekker områder lenger 
nord enn den omtalte reiseru-
ten.
Vidar  Mohn
 

«En opera  
for folk lest»
Det er titelen på Torstein Hvat-
tums kommentar i Aftenpos-
ten 15. desember. Jeg skjønner 
ikke hva han mener. På hvilken 
måte skiller «opera for folk lest» 
seg ut fra opera som sådan? 
Hvatum antyder at «et semen-
tert repertoar» kan ha skylden 
for at kunstartens «lange og 
lite ærerike historie i netopp 
å oppretholde sosiale skjevhe-
ter i rekruteringen av publi-
kum», fortseter. Hvordan skulle 
et ikke-sementert repertoar for 
Den Norske Opera og Ballet et-
ter hans mening se ut som kan 
bøte på dete angivelige sviket? 
Synes han at det ikke har vært 
nok mangfold og variasjon i 
de siste årenes operarepertoar 
«som kommer det brede lag av 
folket til gode»? Hva er hans al-
ternativ? Og er det virkelig «et 
betydelig inntektspotensial» å 
hente ved å utvide turnévirk-
somheten? Det regnestykke ville 
være interessant å se. 

Hvatum refererer til evalu-
eringsrapporten «På de skrå 
bredder», som han mener «må 
fortone seg som søt musikk» 
for kulturministeren. Ministe-
ren skal selvsagt ikke blande seg 

opp i operaledelsens kunstne-
riske avgjørelser. Likeså selvsagt 
har kulturministerens åpenbart 
merket seg at Operaens reper-
toar er for elitistisk. Vel, hvordan 
henger dete i hop? Hvordan 
skal kulturministeren da sørge 
for at den «søte musikken» gjør 
inntog i Operaen?
Jan  Brockmann

 

Tajiks nye sam-
funnskontrakt 
Nestleder Hadja Tajik i Arbeider-
partiet vil skrive ny samfunns-
kontrakt. Men islamistene skal 
ikke ha makt i Norge. Da blir det 
spennende å se hva slags kon-
trakt hun vil skrive under på. I 
Aftenposten søndag 13. desem-
ber gir hun noen vage, men 
sprikende antydninger. Og hun 
forveksler begreper som «inn-
vandringsiendtlig» og «rasis-
tisk», størrelser som ikke er sam-
menfallende.

Åpenbart adressert til de inn-
vandringsiendtlige skriver hun: 
«Jeg skjønner hva du er bekym-
ret for. Jeg er bekymret for noe 
av det samme». Har Tajik med 
dete sagt at hun er bekymret 
for den verdensomspennende 
islamistiske fremgangen, den 
som har skapt og skaper global 
bekymring?

Tajik fremhever de gode ver-
dier i gjeldende samfunnskon-
trakt. Jeg spør henne: Hvem 
truer disse verdiene? Er det isla-
mister av verste skufe, eller er 
det alle oss andre som elsker de 
samme verdiene?

Jeg ser ingen klartekst. Hun 
skriver: «Vår iende er det som 
utfordrer landet vi elsker og ver-
diene vi holder kjært». Hvem er 
ienden? Det hun kaller yterlig-
gående velgergrupper? Er det 
egentlig Hege Storhaug i Hu-
man Rights Service hun hen-
vender seg til? Tajik hevder at 
Storhaugs bok ikke er utgit på 
et forlag. Det er feil. Boken er pu-
blisert av forfateren og utgit på 
Kolofon forlag!
Einar Kr. Holtet
journalist 

Trump som Hitler?
Donald Trumps forslag om mid-
lertidig å nekte muslimer inn-

Andres meninger

Han kan sprelle av og til, kanskje 
til og med rømme som en opp-
dretslaks. Men som ansvarlig 
statsråd kan ikke Per Sandberg 
drive sit solospill og sin dob-
beltkommunikasjon slik han 
har gjort som stortingsrepre-
sentant.
Arne Strand i Dagsavisen spår 
at den «politiske råtassen» Per 
Sandberg vil bli fanget «som en 
isk i garnet». 

Kanskje hjelper det også på at 
Sandberg er bosat på Senja og 
der har rike muligheter til å lyte 
til hva iskerne selv mener om 
politikken.
Nordlys tar det ikke for gitt at 
en iskeriminister fra Frp vil 
føre «en ekstremt liberalistisk 
iskeripolitikk».

Sandberg ville ikke gåt inn i Re-
gjeringen hvis han trodde den 
ville føre en politikk han ikke 
kan stå inne for.
Vårt Land mener statsminister 
Erna Solberg har bestemt seg 
for å lytte mer til Frp enn til KrF 
og Venstre.  

Listhaug begynte med å slakte 
bøndene. Å reformere landbru-
ket, ifølge Listhaug, er som kjent 
som å lyte en kirkegård. Du 
får ingen hjelp av de involverte. 
Bøndene er med andre ord dau-
kjøt.
Michael Brøndbo i Nationen 
hevder at Sylvi Listhaug (Frp) 
var «halvt politiker, halvt 
dampveivals» som landbruks-
minister.

Ingen regner med at Per Sandberg 
blir en anonym iskeriminister. 
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