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Nordisk Folkriksdag/Folkemøde
Helsingfors 2007

Af Jesper Morville

Nordiske alternativer til EU og
Nordens muligheder for en alternativ
energipolitik var hovedemnerne, da

godt 50
nordiske
græsrød-
der samle-
des i Helsing-
fors til årets
 nordiske folkerigsdag.

De nordiske folkerigsdage er en
inspirerende blanding af visioner,
erfaringsudveksling, vidensindsam-
ling og kulturelle og sociale oplevel-
ser.  Årets folkerigsdag  var ingen
undtagelse. Værter var  finsk Alter-
nativ till EU, med ildsjælen Gerd
Söderholm som primus motor. Mødet
åbnedes af den nye forkvinde for
Alternativ till EU, Mirva Tossa-
vainen.

Inspirationen og videns-indsamlingen
ophører naturligvis ikke, når
deltagerne har sunget folke-
rigsdagenes traditionsrige afskeds-
sang. Som de foregående år bringer
Frit Norden på både hjemmeside og i
det trykte blad et fyldigt uddrag af
indlæg og indtryk fra begivenheden,
startende med Mirva Tossavainens
velkomst.

Folkerigsdagens solstrålehistorie kom
fra to svenske aktivister, der fortalte
om, hvordan de havde mobiliseret
hele lokalsamfundet til protest mod
planer om at lave atomaffaldsdepot
under Kynnefjeldet i Bohuslen - og
efter en årelang kamp havde vundet!

Lektor ved DTU, John Holten-Ander-
sen holdt et dybtgående samfundskri-
tisk indlæg baseret på hans netop

udkomne bog „Vanvid og virkelighed
- en økologisk omtænkning“ - et
indlæg, man kan læse i sin helhed her.
Om energipolitikken holdt finske Ulla
Kløtzer et flammende indlæg om,
hvordan EUs atomindustri anvender
Finland som „udstillingsvindue“.
Professor ved AUC Frede Hvelplund
talte om danske alternativer til atom-
kraft. Hans fyldige argumentation kan
læses på Frit Nordens hjemmeside.
Den radioaktive forurening af Øster-
søen, verdens mest radioaktive hav,
diskuteredes af miljøaktivisten Per
Hegelund og Erkki  Ilus, ledende eks-
pert fra det finske stråleforsknings-
institut, hvis argumenter også kan ses
både i dette blad og på hjemmesiden.

Og så har Helsingfors jo været værts-
by for talrige internationale konferen-
cer om fred, sikkerhed og miljø. De
utroligt afgørende resultater, der er
kommet ud af disse møder, belystes
af svenske Birgitta Hambraeus og
Holger Rotkirch fra Finland.

De spillevende nordiske alternativer
til EU belystes af Anna Olafsdottir
Bjørnsson fra Island og Torbjørn
Dahl, leder af Frit Norden i Norge.

Folkerigsdagen sluttede med en
visionær debat om „Norden i 2030 -
muligheder og farer“, hvor Luise Pihl
fra Frit Norden i Danmark, Fritz
Holte, Norge, Anna Bjørnsson, Island
Gunilla Winberg, Sverige og Harry
Frilund fra Finland deltog. Vi må
håbe, at denne folkerigsdags visioner
vil sætte sig lige så varige spor som
de tidligere utroligt vigtige møder,
Helsingfors har været vært for.  Og
deltagerne nåede også på flere
udflugter til vands og til lands i byens
skønne omegn, bl.a. til Sibelius´
hjem, hvor 50-året for den store
komponists død netop er blevet
markeret. En lille billedkavalkade i
bladet giver indtryk af de mange

Nordisk energi
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Udtalelse
fra Nordisk Folkriksdag/Folkemøde 2007

Ja till självständigt och
självförsörjande Norden
Det finns alternativ till EU-
medlemskap! Det visar Norges
och Islands respektive Schweiz
relation till Europeiska unionen
(EU). Europeiska
frihandelsorganisationen (Efta)
och bilaterala avtal med EU är en
bättre samarbetsmodell för Norden
än EU-medlemskap. I synnerhet
Schweiz bilaterala avtal med EU –
som säkrar fri handel och fri
rörlighet för människor – är en
alternativ modell till avtalet om
Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). Den
modellen säkrar ett lands
suveränitet mycket bättre än EES-
avtalet. EES-avtalet är i praktiken
överstatligt inom avtalsområdet,
men säkrar suveränitet på de
områden avtalet inte omfattar, till
exempel ekonomisk och monetär
union, jordbruks- och fiskepolitik,
utrikeshandel och utrikespolitik.

Nordisk folkriksdag vill samla
Norden utanför EU och motverka
varje steg som knyter ett enskilt
nordiskt land närmare EU. Vi vill
istället utveckla nordiskt
samarbete och andra former av
mellanstatligt samarbete:
• Fördjupa och bredda det
nordiska samarbetet.
• Utveckla alternativ till EU-
medlemskap inom ramen för Efta
och bilaterala avtal.

Det finns också alternativ till en
atomkrafts- och oljebaserad
energiförsörjning. Norden kan –
som kanske ingen annan region i
världen – bli sjävförsörjande på
förnybar energi inom loppet av 25
år. Det visar Greenpeace Nordens
studie ”Et nordisk energiscenario”
från 2006. Därför kräver Nordisk
folkriksdag:

• Utveckling av vindkraft, bioenergi,
kraftvärme, värmepumpar och
solceller.
• Avveckling av all atomkraft i
Sverige och Finland till 2025.
• Avveckling av alla fossila bränslen i
Norden till 2030.
• Stopp för uranprospektering,
uranbrytning, import och export av
radioaktivt avfall i Norden samt
radioaktiva sjöstransporter i
Östersjön, världens mest radioaktiva
hav.

Nordisk folkriksdag (NFR)
protesterar mot planerna på nya
atomkraftverk i Finland och särskilt
mot Sveriges och Finlands förslag att
anlägga oåterkalleliga slutförvar för
sitt använda kärnbränsle vid
Östersjön.

Nordisk folkriksdag 2007 var den
fjortonde folkriksdagen. Den
arrangerades i Helsingfors den 2–5
augusti och samlade ett femtiotal
deltagare från alla fem nordiska
länder. Årets arrangörer var Frit
Norden Danmark, Fritt Norden
Norge, Fritt Norden Sverige,
Alternativ till EU (Finland) och
Heimssyn (Island).

Nordiska ministerrådet ställde sig
tyvärr negativt till NFR 2007 genom
att vägra anslag till tolkning mellan
finska och skandinaviska. Däremot
gav Svenska kulturfonden i Finland
stöd till ett omfattande
kulturprogram, som NFR tackar för.
Olika organisationer och enskilda
gav också bidrag till NFR.

För mer information, kontakta
Finland: Gerd Söderholm, telefon +358
50-567 02 79

http://www.fritnorden.dk

herligheder, folkerigsdagens deltagere
blev præsenterede for.

Efter selve folkerigsdagen rundede
nogle af deltagerne deres baltiske
besøg af med en tur til Tallinn,
Estlands skønne hovedstad. Jon
Haarberg fra norsk Frit Norden
fortæller, hvordan det spændte af.
Næste år står Frit Norden og Nei til
EU i Norge for folkerigsdagen.  Der
venter flere frugtbare møder forude.

Alle oplæg kan læses i fuld længde på
hjemmesiden:
http://www.FritNorden.dk/NF2007/
indledere.html

http://www.fritnorden.dk
http://www.FritNorden.dk/NF2007/


3

Mirva Tossavainen er ordförande  för
Alternativ till EU

Ärade gäster!

Ni är varmt välkomna till den
Nordiska folkriksdagen i Finland och
vår huvudstad Helsingfors. Det känns
fint att se er här i dag. Nordisk
folkriksdag har tidigare ordnats 13
gånger i de olika nordiska länderna.
Finland var senast värd 1994.

Olika fora för nordiskt samarbete och
tankeutbyte är särskilt viktiga för
medborgarorganisationerna i en allt
snabbare föränderlig värld och
detsamma gäller för det globala
utbytet mellan medborgarrörelserna
och organisationerna. Det
medborgerliga utbytet blir särskilt
viktigt i sådana fall där regeringarna i
de olika länderna varit oförmögna att
öppet och uppriktigt föra politisk
debatt med medborgarna och lyssna
till deras åsikter. Det här är särskilt
tydligt i Finland där medborgarnas
inställning till Europeiska unionen är
mer kritisk än i de andra
medlemsländerna, medan detta
förbigås i den offentliga debatten och
den negativa inställningen förtigs. Om
man öppet vågade ventilera vad
kritiken kan beror på, bleve det klart
varför människorna och medborgarna
att Europeiska unionen upplevs som
en fjärran, odemokratisk och
byråkratisk organisation som inget har
till övers för medborgarnas opinioner.

I stället för att gynna ett öppet
debattklimat försöker de politiska
ledarna i EU-länderna utlysa ett
grundlagsfördrag ny skepnad trots att
det redan fällts i folkomröstningar i
flera länder. Det heter att de gamla
fördragen som nu gäller inte
väsentligen ändrats och det nya
fördraget bara sammanbinder dem till
ett. I själva verket skiljer sig det nu så
kallade nya fördraget från det tidigare

könen. Den nordiska välfärdsstaten
utgår från social rättvisa och omsorg
om de svagaste i samhället. En sådan
utgångspunkt bör också Europeiska
unionens politik ta.

Jag tror att vi i framtiden behöver allt
mera internationellt samarbete till
exempel för att tackla miljöhot och
miljökatastrofer. Det erfar vi konkret
där vi står på stranden av Östersjön
som är ett  ekologiskt hav i grav
obalans. Nationalstaterna kan inte
lösa de nya problemen så som
tidigare. Inom ramen för
nationalstaten kan dock exempelvis
en god social- och miljöpolitik
bedrivas som bättre tar hänsyn till
förhållanden och behov.

Vi har under det kommande
veckoslutet möjlighet att här i
Helsingfors föra en rik internationell
debatt ur många synvinklar. Jag
önskar er än en gång varmt välkomna
och hoppas att vårt samarbete detta
veckoslut intensifieras och att vi på
söndagen är många tankar rikare!

Mirva Tossavainen bød velkommen til

NORDISK FOLKEMØDE
/FOLKRIKSDAG
POHJOISMAISET
KANSANKÄRÄJÄT
I HELSINGFORS, FINLAND
2 - 5 AUGUST 2007

grundlagsfördraget bara i fråga om att
statliga symboler som flaggan eller
nationalsången tagits bort, vilket är en
klen tröst i en situation där makten
hos det demokratiskt valda
parlamentet minskar och den
odemokratiskt valda komissionen
växer. Det här betyder samtidigt att
medborgarnas påverkningsmöjligheter
på unionens beslut begränsas
ytterligare.

Den nordiska välfärdsmodellen är
minst sagt framstegsvänlig som
samhällsmodell kan vi konstatera.
Den nordiska välfärdsmodellen har
varit framstegsvänlig särskilt för
kvinnorna. EU:s konstitutionella
fördrag som huvudsakligen tryggar
den ekonomiska tillväxten och den
internationella ekonomiska
konkurrensen är förödande för den
nordiska välfärdsmodellen och dess
viktigaste del de offentligt
producerade tjänsterna.
EU:s konstitutionella fördrag står i
djup ideologisk konflikt med de
offentliga tjänsterna och
välfärdsmodellerna. Detta utgör ett
allvarligt hot mot människornas
jämlikhet och jämställdheten mellan
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Alternativ
til EU-medlemskap

Av Torbjørn Dahl
leder av Fritt Norden, Norge

Fritt Norden ønsker internasjonalt
samarbeid. Men et samarbeid krever
en form og et innhold. Jeg vil i dette
innlegget ta for meg EØS-samarbei-
det mellom EFTA- landene og EU, og
jeg vil i hovedsak legge vekt på
samarbeidets form. Jeg vil også
trekke noen historiske linjer.

Min påstand er:
EØS-samarbeidet er en konstruksjon
for å tilfredstille den norske grunnlov.
Grunnloven gir ikke legitimitet til å
avstå suverenitet til en stat eller en
organisasjon landet ikke er medlem
av. Dette går klart frem allerede i $1
som erkærer at «kongeriket Norge er
et frit, selvstendigt, udeleligt og
uavhændigt Rige». Dette høres
patetisk ut, men sitter fremdeles dypt
i den norske folkesjel.
Folkesuverenitetsprinsippet står
meget sterkt og kan forklare mye av
den strie holdningen nordmenn har til
medlemskap i den Europeiske Union,
ikke fordi Norge ikke er villige til å ta
på seg internasjonale forpliktelser.
Gjennom bl.a. FN-medlemskapet
innrømmer landet vidtgående
internasjonale forpliktelser og
respekten for folkeretten står sterkt.
Men 400 års union med Danmark og
90 års union med Sverige sitter
fremdeles i “kroppen”.

Et kort historisk
bakteppe:
Norge var først i Norden med en
landsdekkende lov. Magnus
Lagabøters lov av 1264 gjaldt helt til
eneveldets tid i Danmark-Norge.
Vår moderne grunnlov ble
undertegnet 17.mai 1814. Det som
skjedde var ikke et opprør mot den
danske union, men en missnøye over
at Norge ble sett på som et krigsbytte
og gitt bort til svenskene etter

Napoleonskrigene. Vårt syn var at vi
var et eget rike som ikke bare kunne
gis bort.
Etter 14 dagers krig med svenskene ga
nordmennene seg, men i
forhandlingene godtok Carl Johan
grunnloven. 20. oktober besluttet
Stortinget at Norge skulle forenes
med Sverige i en union, men med
egen forfatning. Traktaten ble
undertegnet 6. august året etter.
Grunnloven av 1814 var kanskje
Europas mest radikale grunnlov. Mye
ble hentet fra fransk, engelsk og
amerikansk forfatning og bygger på
tre politisk ideer: Folkesuverenitet,
maktfordeling og
menneskerettigheter.
Norge utgjorde en slags demokratisk
fortropp i Norden. Landet hadde i
mindre grad en tradisjonell elite.
Adelen ble forbudt i 1821, og
demokratisk bremsende krefter hadde
ikke samme posisjon som i Danmark,
Sverige og tildels i Finland.
I 1905 ble Norge igjen en selvstendig
nasjon med egen utenrikspolitikk.
Landet hadde en forholdsvis åpen
økonomi med stor utenrikshandel,
men den nye selvstendigheten ble
voktet nøye og Stortinget vedtok
ganske raskt dagens konsesjonslover
som nasjonaliserer naturressursene og
hindrer utenlansk dominans i viktig
industri og finansinstitusjoner.
Det er en motsetning mellom en åpen
økonomi og nasjonal kontroll. Denne
motsetningen står fremdeles sterkt i
norsk politikk og er en av de viktigste
konfliktsfaktorene innad og i forhold
til EU og WTO.

EFTA
Norge har vært medlem av
frihandelsforbundet EFTA siden
etableringen i 1960.  Norge bruker
EFTA til å fremforhandle bilaterale
frihandelsavtaler.

EFTA omfattet først Danmark, Norge,
Portugal, Storbritannia, Sveits,
Sverige og Østerrike («de ytre sju»)
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og ble etablert som en motvekt mot
opprettelsen av daværende EF. Fra
1995 består EFTA av Norge, Sveits,
Island og Liechtenstein.

EFTA har sitt hovedsete i Genève.
Ministerrådet er EFTAs øverste
organ. I rådet er hvert medlemsland
representert og har én stemme.
Hovedregelen er at vedtak eller
anbefalinger er enstemmig for å bli
gyldig. Rådet har ingen overnasjonal
myndighet, og EFTA er ingen
tollunion.

EØS
Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.
Hovedformål med EØS-avtalen er å
utvide EUs indre marked til også å
omfatte EFTA-statene. Avtalen
omfatter varer, tjenester, arbeidskraft
og kapital. Av de fire gjenværende
EFTA-land har Island, Liechtenstein
og Norge sluttet seg til EØS-avtalen.
Sveits som fortsatt er medlem av
EFTA, har ikke sluttet seg til EØS,
men knytter seg til EUs indre marked
ved bilaterale handelsavtaler og ved å
gjennomføre EU-regler direkte i egen
lovgivning. Svalbard er ikke med i
EØS.

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar
1994 og er den mest omfattende
internasjonale avtale Norge
noensinne har inngått.  Avtalen
regulerer forholdet mellom EU-
pilaren (alle EU-landene) på den ene
siden og EFTA-pilaren (Norge, Island
og Liechtenstein). Avtalen er en
folkerettslig avtale dvs. at de
folkerettslige forpliktelser må
gjennomføres (i vårt tilfelle),  i norsk
rett dersom de skal få lovs  kraft i
Norge.  EØS-avtalens hoveddel (det
meste av Romatraktaten) ble vedtatt
som norsk lov i 1992 med virkning
fra 1. januar 1994. Fordi EØS-avtalen
medførte overføring av suverenitet til
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og
EFTA-domstolen vedrørende

håndhevelse av konkurransereglene,
ble Stortingets vedtak gjort i samsvar
med § 93 i Grunnloven , noe som
krever 3/4-dels flertall. 130
representanter stemte for og 35 imot.
Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet stemte samlet imot. Med
unntak av noen enkeltrepresentanter
fra Kristelig Folkeparti,
Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet,
stemte resten av Stortinget for avtalen.

Når regler for det indre marked blir
utformet, har EFTA-landene anledning
til å delta i saksforberedelsen. Det er
likevel EU som til slutt vedtar reglene.
Før reglene kan bli gjort gjeldende i
EFTA-landene, må de enstemmig
vedtas i EØS-komiteen. De EFTA-
land som er med i EØS har stemmerett
i EØS-komiteen, og kan på grunn av
kravet om enstemmighet, hindre at et
EU-vedtak blir gjort gjeldende i
EFTA-delen av EØS (
reservasjonsretten ). EØS-komiteen
kan ikke hindre at EU-vedtaket blir
gjort gjeldende i EU. Vetoretten er
således avgrenset til EFTA.

Dersom EØS-komiteen ikke godtar et
EU-vedtak innenfor de områder som
avtalen gjelder, kan EU ta hele det
aktuelle området ut av avtalen. Frykt
for at dette skal kunne skje har vært en
av årsakene til at Norge ennå ikke har
benyttet veto-adgangen i avtalen.

I EØS-sammenheng ivaretar EFTA
sine interesser gjennom tre
institusjoner: EFTAs faste komité,
EFTAs overvåkningsorgan, ESA og
EFTA-domstolen.

EFTAs faste komité
EFTAs faste komité er EFTA-pilarens
organ for behandling av politisk
viktige saker. Komiteens viktigste
funksjon er å tjene som et
samordningsorgan for EFTA-statene
før møter i EØS-komiteen eller EØS-
rådet, der EFTA-statene skal opptre
samstemt, dvs. med et felles
standpunkt.

ESA
EFTAs overvåkningsorgan ESA
(EFTA Surveillance Authority) påser
at EFTA-landene følger EØS-reglene i
EFTA-området. ESA har i så måte
tilsvarende overvåkningsoppgaver
som Europakommisjonen har i EU.

ESA skal sørge for at EFTA -landen
følger avtalen. Dersom en stat ikke
gjennomfører og anvender EØS-
reglene tilfredsstillende, skal ESA
gripe inn. ESA kan innlede en formell
traktatbruddssak, som kan bringes inn
for EFTA-domstolen.

ESA kan igangsette behandling av sak
på eget initiativ eller på grunnlag av
klage.

ESA ledes av et kollegium med tre
medlemmer, ett fra hvert av de tre
EFTA-landene i EØS.

EFTA-domstolen
EFTA-domstolen har til oppgave å
håndheve og løse tvister vedrørende
tolkningen av EØS-avtalen for Norge,
Island og Liechtenstein og har en
lignende funksjon som EF-domstolen
har for EUs medlemsland og skal
dømme slik at EUs regelverk blir
anvendt likt i hele EØS.

EFTA-domstolen har tre medlemmer.
Reglene om domstolens
sammensetning, utnevnelse av
dommere, dommernes
funksjonsperiode, uavhengighet,
sidegjøremål mv. er i det alt
vesentlige identiske med de
tilsvarende regler som gjelder for EF-
domstolen.

EØS - avtalen omfatter:
Fri handel med varer (med
begrensninger for landbruks- og
fiskeriprodukter) og fri bevegelighet
for kapital, tjenester og personer,
felles konkurranseregler
(konkurranseregulerende samarbeid,
statsstøtte, offentlige monopoler),
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harmonisering av selskapsretten,
adgang til markedene for offentlige
anskaffelser i de andre EØS-landene,
et nært samarbeid om
transportpolitikken, felles veterinært
regelverk (Men fortsatt toll for handel
med fisk og landbruksvarer)
samarbeid om miljøvern, utdannelse,
forskning, forbrukerspørsmål og
sosiale spørsmål.
En låne- og tilskuddsordning for støtte
til økonomisk utjevning i EU, med
særlig vekt på miljøprosjekter

Hva omfatter EØS-
avtalen ikke?
Deltakelse i EUs felles institusjoner
som Det europeiske råd (EUs
toppmøte), Rådet,
Europakommisjonen,
Europaparlamentet og EF-domstolen.

EUs felles handelspolitikk overfor
ikke-medlemsland.
EUs felles landbrukspolitikk
EUs felles fiskeripolitikk
Pengepolitikken
Skatter og avgifter - (så lenge det ikke
er konkurransevridene)
Det utenriks- og sikkerhetspolitiske
samarbeidet

Kritikk av EØS-avtalen
EØS-avtalen blir kritisert av både
tilhengere og motstandere av norsk
EU-medlemskap. I og med at veto-
adgangen ikke er blitt benyttet, er det
blitt hevdet at avtalen i praksis (men
altså ikke formelt) har overført
suverenitet til EU. Professor i
offentlig rett, Eivind Smith , brukte på
denne bakgrunn uttrykket
«konstitusjonell katastrofe» om
avtalen i en høring i Stortinget den 5.
mai 1997. Både tilhengere og
motstandere av norsk EU-
medlemskap peker på
suverenitetsproblemene med avtalen.
Motstandere ønsker å tre ut for å ta
tilbake den reelle suvereniteten, mens
tilhengere mener det kun er ved EU-
medlemskap at vi kan ha mulighet til

selv å påvirke våre rammebetingelser -
noe de hevder er selve innholdet i
suvereniteten.

En omfattende og
dynamisk avtale
Norge valgte medlemskap i EØS som
et alternativ til medlemskap i EU.
Dette kunne  Stortinget gjøre uten å
endre grunnloven ved å konstruere en
avtale slik at grunnloven ga hjemmel
til en myndighetsoverdragelse. Det er
uenighet om grunnloven tillater et
medlemskap i EU, i så fall må den
først endres før et medlemskap kan
realiseres.

EØS-avtalen er dynamisk i den
forstand at nye regler for det indre
marked skal også  gjøres gjeldende for
EØS. Avtalen har også klausuler som
innebærer at nye områder kan bringes
inn, eller at eksisterende områder kan
tas ut. Denne dynamikken er
problematisk og gir EU et initiativ
som EFTA-landene ikke har mulighet
for å kopiere. Styrkeforholdet er så
ulikt at nye lover og direktiver
kommer kun en vei. Dette passifiserer
EFTA- delen. EFTA kan på ingen
områder innenfor
samarbeidsområdene vedta lover på
tvers av EUs regelverk, mens EU kan
vedta og bare vente på at EFTA-
landene gjør det samme. På den måten
blir EFTA- landenes suverenitet
undergravet.

EØS-avtalen 13 år
EØS-avtalen har fungert i 13 år. Pr.
dags dato har det vært få konflikter.
Strømmen av forordninger, direktiver
og beslutninger har ingen ende, men
EFTA-landene har stort sett sett seg
tjent med EUs liberalisering og
ensretting. Det er først nå i år at
avtalen blir gjenstand for omfattende
debatt, og det i sammenheng med
EFTA - dommen om hjemfall nå i juni
måned. Hjemfallsdommen blir en
prøve for avtalen. Likeledes direktivet
om tjenester som kanskje blir en del

av EØS i løpet av 2009.
Andre saker der Norge har måttet gi
opp sine interesser har vært i
forbindelse med:
Oljedirektivet, gassdirektivet,
ervervsloven, vinmonopolet,
matsminke m.m.

EØS-avtalen medfører en
avpolitisering av politikken. EUs
rettsregler og EU domstolens tolkning
og anvendelse av disse blir EFTA-
domstolens grunnlag for sine
avgjørelser.

I forbindelse med hjemfallsdommen
hevder noen at avtalen nå ikke er
folkerettslig, men en overnasjonal
avtale. Da bryter avtalen med den
norske grunnloven. Dette gjør
hjemfalldommen meget betent. Det
blir spennenede politikk de nærmeste
årene. EUs juridifisering og ensretting
av politikken kan kvele samarbeidet.
Ennå er det et stor flertall for EØS-
avtalen, men en sak som
hjemfallsretten kan fort endre dette
bilde.

Da får forhåpentligvis den sveitiske
model  mer vind i seilene.

For meg er Helsingforsavtalen og
EFTA-avtalen de riktige avtaler for
mellomstalig samarbeid. De krever
enighet og er ikke overnasjonale.
Avtalene er reelle alternativer til et EU
medlemskap.

Torbjørn Dahl
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Appendiks:

EØS-avtalen og EU-
utvidelsen i 2004
Utvidelsen av EU med 10 nye land i
2004 gjorde det nødvendig med
reforhandling av EØS-avtalen. Den
nye utvidede EØS-avtalen ble
behandlet i Stortinget den 29. januar
2004 . Det ble da fremmet forslag om
å si opp avtalen. Forslaget fikk bare en
stemme ( Kystpartiet ). SV og SP
hadde alternative forslag, men disse
falt og den nye EØS-avtalen ble til
slutt vedtatt mot kun Kystpartiets ene
stemme.

Referanse:
a. Utenriks- og
konstitusjonskomiteens flertall
(medlemmene fra Arbeiderpartiet,
Høyre og Kristelig Folkeparti) uttalte:
«Flertallet viser til at Grunnlovens §
93 ikke kommer til anvendelse der
avtalene binder statene, og avtalen
ikke får virkning for borgere og
selskaper før reglene er gjennomført
ved nasjonal beslutning. Det vises til
EØS-avtalens artikkel 103, der det
bl.a. heter:
«Dersom en belsutning i EØS-
komiteen kan bli bindende for en
avtalepart først etter at
forfatningsrettslige krav er oppfylt,
...»
Grunnlovens § 93 blir først aktuell
hvis Stortinget skal tillate vedtak i
overnasjonale organer får direkte
rettsvikning for norske borgere og
selskaper. Det er viktig å legge merke
til at i forhold til EØS-avtalen er det
avgivelse av en viss myndighet til
EFTA’s eget organ for overvåkning,
håndhevelse av konkurransereglene og
til EFTA-domstolen når det gjelder
overprøving av beslutninger i
overvåkningsorganet på dette området
som faller inn under Grunnlovens §
93. På alle andre punkter er EØS en
folkerettslig avtale.
Flertallet understreker at utvikling av
EØS-reglene forutsetter enstemmighet

VARFÖR SYNS ICKE
EU-KRITIKEN I
FINLANDS RIKSDAG?

Av Mauri Nygård:

Sammandrag
Hele artiklen findes på nettet på
både svensk og finsk på adressen:
http://www.fritnorden.dk/NF2007/
indledere.html

Det finns alltså många orsaker till att
motståndarna till EU-medlemskapet
syns dåligt i riksdagen. Den
grundläggande faktorn är nog
människosläktets böjelse för
flockmentaliteten och att man vill fly
undan personligt ansvar. Detta lägger
också grunden till att de nutida
medierna regerar, någonting som vår
artutveckling inte skyddar oss emot.
Maktmedierna har förvandlats från att
ha försvarat den lilla människan till
en viktig del av makt- och
styrmaskineriet och de använder sin
makt utan omsvep, utan att bry sig om
demokratins spelregler. Mediernas
ställning i det samhälleliga
förvaltningsmaskineriet borde snabbt
tas till granskning. Media borde fås
att tjäna folkväldet, inte
penningväldet som nu är fallet.

Också vår lagstiftning och
understödspolitiken som gynnar de
stora partierna är i mindre grad orsak
till attEU-kritiken är så osynlig vid
valen.

I Finland har därtill människorna
passiverats av tvånget att underkasta
sig främmande kungars, tsarers,
marskalkens och Kekkonens vilja. Vi
har blivit tsuhnis.

Mauri Nygård. Fil.lis., huvudämne
geografi, forskare och
samhällsplanerare.
Aktiv i rörelsen Alternativ till EU
(VEU) från begynnelsen.

mellom avtalepartnerne [sic]. EØS-
samarbeidet bygger ikke på bindende
flertallsvedtak.»
(Innst. S. nr. 248 (1991–92).
Innstilling fra utenriks- og
konstitusjonskomiteen om samtykke
til ratifikasjon av Avtale om Det
europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS),
undertegnet i Oporto 2. mai 1992.
side 84.)

b. Førsteamanuensis Peter Ørebech
ved Universitetet i Tromsø mener
EFTA-domstolens avgjørelse på
viktige punkt endrer premissene for
Stortingets godkjennelse av EØS-
avtalen i oktober 1992 og at avtalen
har fått en overnasjonal karakter som
gjør at inngåelsen er i strid med
Grunnloven. I en gjennomgang av
dommen1. peker Ørebech på at
EFTA-domstolen bryter med
Wienkonvensjonens prinsipper for
traktattolkning når domstolen ikke
legger noe vekt på norske erklæringer
og praksis av hvordan EØS-avtalen
må forstås når det gjelder
eiendomsrett. Konvensjonens artikkel
31(3)(b) fastslår at etterfølgende
praksis er relevant. «Derved har
EFTA-domstolen med ett slag og i
postulats form avvist at EØS-avtalen
er en mellomfolkelig avtale,» skriver
Ørebech. Dette mener han bringer
opp spørsmålet om overnasjonalitet:
«Straks EØS defineres som
overnasjonal er grl. § 93 uanvendelig.
Stortinget har vedtatt EØS iht. § 93.
Derfor: Siden EØS er blitt
overnasjonal må Stortinget på ny
behandle EØS ved at det fremmes de
nødvendige
grunnlovsendringsforslag.»

Litteratur:
Leksikon på nettet: Wikipedia
Europaportalen
Nei til EUs årbok 2002
Div. artikler

http://www.fritnorden.dk/NF2007/


Säkerhet och samarbete
i Europa - OSCE / OSSE

Birgitta Hambraeus, IKFF:s
representant i OSSE-nätverkets
styrelse (Internationella
kvinnoförbundet för fred och
frihet)

Av Birgitta Hambraeus

Vid Andra världskriget slut hade Väst
lärt sig att inte förödmjuka den beseg-
rade fienden, som de gjorde efter
Versailles-freden. Tyskland togs i
stället in i den europeiska gemen-
skapen. Tyskland har inte bara blivit
en stabil demokrati utan också en
fredsälskande nation som i det längsta
försöker hindra att tyska soldater ska
kriga utomlands.

Men Andra världskriget avlöstes
snabbt av det kalla kriget. Öst och
Väst hade olika överenskomna geo-
grafiska intresseområden. En allt
galnare kapprustning balanserade
maktförhållandena.

Ett tecken på ett nytt sätt att se på
säkerhet var Willy Brandts och Olof
Palmes utredning „Gemensam
säkerhet“.

I Helsingfors tog president Kekkonen
på 1970-talet ,med ryskt stöd, initiati-
vet till en alleuropeisk konferens,
ESK, den europeiska säkerhetskonfe-
rensen dit Sovjetstaterna och alla
Europas stater inbjöds, tillsammans
med USA Canada och Japan som
observatör. När t.ex. Albanien var ett
hårt slutet land, hade de ändå en stol
vid bordet vid ESK-mötena även om
de inte använde den. Dessa kontakter
bidrog till Gorbatjovs glasnost och
perestrojka.

Helsingforskommittéer för mänsk-
liga rättigheter bildades i de flesta
länder både i Öst och Väst. De har
juridisk sakkunskap och hjälper bl.a.
till vid rättegångar, stöder utsatta
folkgrupper och främjar pressfrihet.

ESK formaliserades alltmer och
heter nu Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa, OSCE. OSSE
på svenska. Kontor finns bl.a. i Wien
och i Warszawa. I Bryssel finns
kontoret för nationella minoriteter.
Utrikesministrarna träffas en gånger
om året och statsministrarna vart

tredje år. Frivilligorganisationer är
välkomna till mötena och har ibland
rätt att framlägga förslag till OSSE.

OSSE-nätverket
Ett antal frivilligorganisationer i
Sverige har bildat föreningen OSSE-
nätverket, som bjuds in till UD och
kan påverka Sveriges inställning i
OSSE.

Representanter för ländernas
parlament har också regelbundna
möten. Där har man tagit beslut om att
genomföra FNs resolution 1325 om
kvinnors likaberättigande i allt som rör
fred. Det är emellertid långt kvar och
de flesta ledande befattningar inom
OSSE innehas av män.

OSSE arbetar i tre dimensioner, s.k.
korgar: förtroendeskapande åtgärder,
mänskliga rättigheter och ekonomiskt
och tekniskt samarbete.

Förtroende:
OSSE:s politiskt militära verksamhet
går ut på att skapa förtroende i stället
för misstänksamhet, fiendskap och
avskräckning.

1984 hölls en ESK-konferens i
Stockholm och därefter besökte militär
från Öst och Väst varandras militär-
övningar. Öppenhet motverkar rädsla.
Förebygga krig är en central uppgift.
Man söker upptäcka tidiga varnings-
signaler.

Ekonomisk och tekniskt
samarbete:
-  Utan mänskliga rättigheter och en
ekonomisk och ekologisk utveckling
kan man aldrig nå säkerhet och en
varaktig fred, sa OSSEs förre
ordförande Jaap de Hopp Scheffer.

Ett exempel:
I gränstrakterna i det väglösa landet
mellan Kosovo, Albanien och den
jugoslaviska republiken Makedonien
hade det länge rått illegal skogsavverk-
ning, smuggling och illegal invand-
ring.

OSSE organiserade möten med
polisen och lokalbefolkningarna från
de olika länderna. De kom överens
om att bygga vägar, dela ut identitets-
handlingar så att polisen kunde se
vilka som var bofasta. Man satsar nu
på laglig handel och turism i dessa
spektakulärt vackra områden. När en
överenskommelse tecknats mellan de
tre länderna, kommer OSSE att lämna
området. Det är länderna själva som
äger och ansvarar för processen.

OSSE bedriver s.k missioner i olika
problemområden.

Beslut att ingripa tas med konsen-
sus och det är de olika länderna som
ber OSSE komma när det behövs. För
att undvika blockering kan beslut i
undantagsfall tas minus ett land.

Det var tragiskt att man inte
lyckades förhindra kriget i Jugosla-
vien. IKFF försökte få utrikesminister
Margaretha af Ugglas (m) att använda
sig av vår sakkunskap. Jugoslavien
älskade Norden och kunde följt vårt
exempel. Sverige tillhörde ordföran-
detrojkan de första åren på 1990-talet,
men var mest intresserad av att lyda
EU.

Ryssland lämnar nedrustningsavtal,
CFE. Men avtalet har redan i prakti-
ken brutits av Väst (EU rustar upp)

Jag är bekymrad över att
misstänksamhet mellan Ryssland och
Väst åter håller på att fördjupas.

Har vi glömt läxan från Versailles?
Segrarna i det kalla kriget får inte
förödmjuka förlorarna!



Helsingforsavtalet
1974 - tillbakablick

Av Vicehäradshövding
Holger Rotkirch

1.   Behovet att skydda
Östersjönområdets
marina miljö
Östersjön är ett mycket sårbart hav
pga sina speciella hydrografiska och
ekologiska egenskaper. Vattnet är
bräckt, dvs ett mellanting mellan salt
och sött vatten, och näringsfattigt. Det
gör att Östersjöns speciella djurvärld
lever under ständig ekologisk stress.
Vattnet cirkulerar långsamt och
oregelbundet och byts ut endast då
salt Nordsjövatten vid storm pressas
in i Östersjön via de danska sunden.
Temperaturskillnaderna är stora
mellan sommar och den långa vintern,
då norra delen blir isbelagd. Östersjön
är också mycket grund, medeldjupet
är endast 55 m (Medelhavet 2 000m).
Österjöns folkrika strandstater är högt
industrialiserade och idkar alla
intensivt jordbruk. Fartygsrutterna
trafikeras livligt, på senare tid med
allt fler oljetankfartyg. Östersjön
mottar sålunda alla slags föroreningar
från de omgivande strandstaterna och
den livliga fartygstrafiken.

Det marinvetenskapliga samarbetet
i Östersjön har långa anor. Sedan
1902 har det Internationella
havsforskningsrådet, International
Council for the Exploration of the
Sea, ICES) med säte i Köpenhamn
fungerat som ett samarbetsforum för
Östersjöområdets och norra Atlantens
havsforskare. Det andra världskriget,
som ledde till Tysklands delning och
ett politiskt kyligt klimat mellan flera
av Österjöns strandstater, ledde till
kontaktsvårigheter för havsforskarna i
området. Småningom kunde dock
samarbetet igen komma igång genom
informella kontakter. På initiativ av
Havsforskningsinstitutet i Finland
upprättades 1957
Östersjöoceanografernas konferens,
(the Conference of the Baltic
Oceanographers) och något senare

samlades Östersjöns biologer i en
egen informell sammanslutning.
Bilateralt hade finska havsforskare
kontakt med både Sovjetunionen
(från 1968) genom Finska vikens
kommission, och med Sverige (från
1972) genom Bottenvikens
kommission. Också på sjöfartssidan
hade kollegerna kontakt. Två
expertmöten ordnades i Visby 1969
och 1970 för att diskutera ett avtal om
samarbete vid bekämpning av
oljeutsläpp. De regler man enades om
i Visby kom sedermera att ingå som
bilaga 6 i Helsingforskonventionen.

Tyvärr kunde inte detta samarbete
då äga rum på regeringsnivå.
Förbundsrepubliken Tyskland,
Danmark, Sverige och Finland
erkände inte Tyska demokratiska
republiken, DDR, som stat.
Därigenom var det inte möjligt att
ingå ett internationellt avtal mellan
Östersjöns strandstater.

Samtidigt försämrades Östersjöns
ekologiska tillstånd kraftigt. Inte bara
forskarna kom med sina varningar,
utan i den allmänna debatten fäste
man allt mera uppmärksamhet vid
detta.

2. Miljömedvetenhetens
uppvaknande
Början av 1970-talet var innebar
också på många andra sätt ett
uppvaknande då det gällde
miljöfrågor. FN:s stora
miljökonferens i Stockholm 1972
innebar en radikal förändring i sättet
att se på miljön. Man beslöt att
upprätta FN:s miljöprogram (UNEP),
vars sekretariat placerades i Nairobi.
Konferensen godkände också
enhälligt deklarationen om
människans livsmiljö, som innehöll
flera principer angående havsmiljön.
Man konstaterade att havsmiljön och
de levande organismer som är
beroende av den är livsviktiga för
människans fortbestånd. Med
tilltagande förorening av haven och
allt större krav på att skydda dess

miljö, blev behovet av internationellt
samarbete allt nödvändigare.

3. Politisk avspänning
Samtidigt, som intresset för att skydda
miljön växte allt starkare, minskade
de politiska spänningarna i Europa.
Man började tala om avspännings-
eller détente-politiken, Willy Brandts
nya östpolitik ledde till ökat
samförstånd med Sovjetunionen. I
Helsingfors inleddes i januari 1973
förberedelserna för den Europeiska
säkerhets- och samarbetskonferensen
(KSSE), som sedan ägde rum 1975.

Den politiska avspänningspolitiken
gjorde det också möjligt att ta initiativ
på regeringsnivå både rörande fisket
och bevarandet av de levande
tillgångarna i Östersjön och Bälten
(Gdansk-konventionen, 1973) och
angående skyddandet av
Östersjönområdetss marina miljö
(Helsingforskonventionen 1974). När
möjligheterna öppnade sig lät
resultatet inte länge vänta på sig.

4. Förberedelserna för
Helsingforskonventionen
Under Stockholmskonferensen
sommaren 1972 meddelade Finlands
regering om sin beredskap att stå som
värd för en konferens för att skydda
Östersjöns miljö. I oktober samma år
frågade Finlands regering Östersjöns
sex övriga strandstater, dvs. Sverige,
Danmark, Förbundsrepubliken
Tyskland, Tyska demokratiska
republiken, Polen och Sovjetunionen
om de vore villiga att delta i en
konferens, som skulle sammankallas

Rotkirch är folkrättsjurist. Han
arbetade på Finlands utrikes-
ministerium åren 1970 - 2002,
de sista åtta åren som rättschef.
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av Finland. Som bilaga till denna
förfrågan fanns en promemoria som
skisserade upp principerna för
innehållet i en kommande
internationell överenskommelse. Då
alla parter svarade jakande,
sammankallade Finland i maj 1973
det första mötet med
regeringsexperter. Mötet godkände
enhälligt Finlands förslag om att
uppgöra en internationell konvention
om skyddet för Östersjöområdets
marina miljö, som skulle omfatta alla
föroreningskällor Man enades också
om de riktlinjer enligt vilka
konventionen skulle uppgöras.

Konventionen skulle godkännas på
en konferens, som Finland skulle
sammankalla före den 1 april 1974.

Samtidigt med förberedelserna för
Helsingforskonventionen pågick
förberedelser för skyddandet av andra
regionala havsområden, såsom t.ex.
Medelhavet och Nordsjön rörande
förorening från land. För Nordsjöns
del hade redan 1971 uppgjorts en
överenskommelse med regler rörande
dumpning av avfall från fartyg, den
sk. Oslo konventionen.

FN:s mat och jordbruksorganisation
FAO med säte i Rom hade tagit
initiativet för att uppgöra en
konvention om skyddet av
Medelhavet, som senare år 1975 ledde
till den sk. Barcelonakonventionen.
FAO:s representanter inbjöds därför
att som observatörer följa med
förberedelserna för
Helsingforskonventionen. Detta ledde
till en fruktbar växelverkan mellan
experter för dessa två havsområden
och Barcelonakonventionen
uppgjordes enligt liknande riktlinjer
som Helsingforskonventionen och
kom sålunda att också omfatta alla
föroreningskällor. Tre Östersjöstater,
dvs Sverige, Danmark och
Förbundsrepubliken Tyskland deltog
samtidigt aktivt i arbetet för att
uppgöra en konvention om
skyddandet av Nordsjön och nordöstra
Atlanten från landbaserade
föroreningskällor. Finland följde
förberedelserna som observatör. Detta
arbete ledde till den sk.
Pariskonventionen som godkändes i
juni 1974.

5. Diplomatkonferensen
i Helsingfors i mars 1974
Under hösten 1973 och vintern 1974
hölls fyra möten med olika

regeringsexperter, tre i Helsingfors
och ett, gällande förorening av fartyg,
i Stockholm. Konventionens struktur
följde nära de riktlinjer, som godkänts
vid det första expertmötet i maj 1973.
Det är anmärkningsvärt att
förberedelserna för konventionen
ägde rum inom en så kort tid, ett
knappt år. Inga omröstningar förekom
på regeringsexperternas möten, utan
alla beslut fattades med consensus.

I mars 1974 samlades
representanter för samtliga
Östersjöstater på ministernivå till en
sk.diplomatkonferens i Finlandiahuset
i  Helsingfors med fullmakter att
godkänna konventionen om skyddet
av Östersjöområdets marina miljö.
Samtidigt godkändes enhälligt en
resolution om konventionens
tillämpning efter
diplomatkonferensen.Man insåg att
ratificeringen av konventionen i de
olika Östersjöländerna skulle komma
att ta lång tid i anspråk. För att kunna
tillämpa konventionen på det
nationella planet krävdes ny
lagstiftning på olika områden i
samtliga stater. Men man önskade
omedelbart komma igång med
förberedelserna för det kommande
samarbetet. Man beslöt därför att
upprätta en interimistisk kommission
för att ta hand om brådskande frågor
och för att förbereda arbetet inom
Östersjöns miljöskyddskommission
eller Helsingforskommissionen.

Interimskommissionens sekretariat
fungerade som en del av Finlands
utrikesministeriums rättsavdelning.
Interimskommissionen sammankom
till sex årliga möten innan
konventionen trädde i kraft 1980 och
den mellanstatliga
Helsingforskommissionen började
fungera.

6.
Helsingforskonventionens
uppbyggnad och
innehåll
Som jag tidigare konstaterade var
Helsingforskonventionen den första
överenskommelsen i världen rörande
skyddet av den marina miljön, som
täckte alla olika föroreningskällor.
Konventionen ersattes med en
förnyad konvention år 1992, men jag
kommer inte nu att ta upp dess
bestämmelser.

I fråga om Helsingforskonventio-
nens utsträckningsområde omfattades

inte avtalsparternas inre vatten av
konventionens bestämmelser, men
avtalsparterna åtog sig att verkställa
konventionen bestämmelser också på
dessa områden.

Bestämmelserna, som gäller
förhindrande av förorening från
land uppdelades i farliga ämnen, vars
utsläpp totalförbjöds, (den sk. svarta
listan) samt skadliga ämnen, vars
utsläpp kunde tillåtas på vissa villkor
efter särskilt tillstånd av en nationell
myndighet (den sk. grå listan) Den
svarta listan innehöll två ämnen:
DDT och dess derivat DDE och DDD
samt PCB-föreningar. Den grå listan
innehöll kvicksilver, kadmium och
dess sammansättningar samt 15 andra
skadliga ämnen av olika natur.

Luftburen förorening betraktades
som en del av föroreningen från land.
Avtalsparterna förband sig till att
använda de i praktiken bästa
metoderna för att minska den
luftburna föroreningen av Östersjön
särskilt med beaktande av de skadliga
ämnen, vilka ingår i den grå listan.

Förhindrandet av föroreningar
från fartyg reglerades mycket
detaljerat i bilaga 4, som nästan
ordagrant följer bestämmelserna i den
globala MARPOL konventionen från
år 1973 om Östersjön som särskilt
område. Konventionen innehöll också
som första konvention i världen en
bestämmelse om särskilda åtgärder
för att förhindra skadliga utsläpp i
Östersjön från fritidsbåtar.

Beträffande dumpning av avfall i
havet gick Helsingforskonventionen
längre än någon då gällande
överenskommelse genom tt införa ett
totalförbud, med endast två undantag:
a)dumpning av muddermaterial tilläts
också i fortsättningen, men krävde
förhandstillstånd av vederbörande
nationella myndighet, och
b)dumpning tilläts i händelse av
sjönöd om människoliv är i uppenbar
fara och dumpning verkar vara det
enda alternativet för att förhindra
faran och dumpandet av avfallet
skulle utgöra en mindre skada än vad
något som helst annat förfarande
skulle innebära. Frågan om
dumpning av radioaktiva ämnen i
havet diskuterades överhuvud inte
under förberedelserna för
Helsingforskonventionen, eftersom
man från första början gick in för ett
totalförbud för dumpning av allt
avfall i Östersjön.

Här vill jag konstatera tt ifråga om
dumpning av avfall i havet så hade
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det nyligen ingåtts två internationella
överenskommelser. Det första, den sk.
Oslo konventionen, som ingicks 1971
gällde dumpning av avfall i nord-ost
Atlanten och den andra, London
konventionen, som ingicks 1972, i
huvudsak enligt samma struktur som
Oslo konventionen, reglerade
dumpning av avfall i havet globalt.
Vardera konventionen innehåller en
svart lista över ämnen, vars
dumpning är totalförbjuden, häribland
högaktiva radioaktiva ämnen och
övriga starkt radioaktiva ämnen, som
det internationella atomenegiorganet
IAEA klassificerat som olämpliga att
dumpas i havet. Ytterligare fanns det
en grå lista över ämnen  vars
dumpning krävde ett särskilt tillstånd
av en nationell
övervakningsmyndighet. Häri ingår
lågaktiva radioaktiva ämnen eller
andra radioaktiva ämnen, vilka inte
ingår i den svarta listan. Vid
beviljandet av särskilda tillstånd för
dumpning av sådana ämnen bör den
nationella tillståndsmyndigheten
beakta IAEA:s rekommendationer.
Övriga ämnen kunde dumpas i havet i
stöd av ett allmänt tillstånd av den
nationella tillståndsmyndigheten.
Härvid måste tillståndsmyndigheten
följa vissa i konventionen angivna
villkor och bestämmelser.

Men som sagt, dessa bestämmelser
gäller inte för Östersjön.

Prospektering  och utvinning av
havsbottnen och dess underlag
utgjorde vid den tiden en relativt ny
företeelse som föroreningskälla.
Enligt Helsingforskonventionen bör
avtalsparterna vidta lämpliga åtgärder
för att hindra förorening av Östersjön
från sådana aktiviteter på sin del av
havsbottnen. De bör också garantera
att lämpliga redskap finns tillhands
för att omedelbart inleda bekämpning
av sådan förorening.

Slutligen åtog sig avtalsparterna att
ingå ett samarbete vid bekämpning
av marina föroreningar i Östersjön
enligt bestämmelserna i
konventionens bilaga 6. Dessa
motsvarar nära det avtalsutkast som
utarbetades av Östersjöstaternas
experter i Visby 1970 samt de
bestämmelser som ingår i det
nordiska samarbetsavtalet om
bekämpning av förorening från olja
av år 1971. Avtalsparterna strävar att
upprätthålla ändamålsenlig beredskap
för att kunna genomföra insatser vid
föroreningsolyckor i syfte att

förhindra och så långt som möjligt
begränsa konsekvenserna av dessa
olyckor.

Grundandet av
Helsingforskommissionen var av
central betydelse för att övervaka
konventionens tillämpning och
framtida utveckling. Kommissionens
internationella sekretariat placerades i
Helsingfors och dess officiella språk
är engelska. Varje avtalspart är
medlem i kommissionen, idag ingår
också europeiska unionen däri.
Kommissionen har årliga möten och
dess uppgift är särskilt att
komplettera konventionen med nya
bestämmelser och övervaka dess
tillämpning. Kommissionen beslut
fattas enhälligt, om inte konventionen
bestämmer annorlunda.
Kommissionens rekommendationer är
inte juridiskt bindande för
avtalsparterna, men de har en mycket
stor moralisk och politisk tyngd. Ett
undantag utgör dock förändringar i
bilagorna. En sådan förändring träder
i kraft om ingen avtalspart motsatt sig
rekommendationen inom en viss tid
(opting out).

7.
Helsingforskonventionens
betydelse
Helsingforskonventionen har
beskrivits som en produkt av modernt
miljötänkande.  Den omfattade som
första miljökyddskonvention för
havsområdena  alla föroreningskällor
och kom på detta sätt att framstå som
en modell för
miljöskyddskonventioner, vilka
uppgjordes för andra regionala
havsområden i världen.

På samma sätt som Gdansk-
konventionen måste
Helsingforskonventionen ses ur ett
vidare politiskt perspektiv. Vardera
konventionen ansågs i tiden utgöra ett
modellexempel på hur ett
multilateralt samarbete också i svåra
sakfrågor var möjligt att upprätta
mellan stater, som hörde till olika
samhälls- och ekonomiska system.
Det nära samarbetet för att skydda
Östersjöns marina miljö skapade ett
förtroende mellan avtalsparterna som
onekligen också hade en vidare
inverkan på de politiska
förhållandena mellan dessa länder.
Vad gäller skyddet av
Östersjöområdets marina miljö har
konventionen haft en klar inverkan på
utvecklingen av avtalsparternas

nationella lagstiftning. För Finland
del kan t.ex. nämnas lagen om
förhindrande av förorening av havet
samt lagen om förhindrande av
förorening av vattendrag från fartyg,
vilka båda tillkom 1979. Halterna av
de två farliga ämnena, som infördes
på den svarta listan 1974, DDT och
PCB, har också klart minskat i
Östersjön.

Då kommissionen fattar alla sina
beslut enligt consensus-principen
(enhälligt) kan avtalsparterna genom
sina representanter i kommissionen
direkt påverka kommissionens beslut
och rekommendationer. Härigenom
strävar avtalsparterna också att följa
dem och ger på det sättet ökad faktisk
tyngd åt rekommendationerna. Av
betydelse är också att kommissionens
medlemmar oftast är högt uppsatta
tjänstemän i sina respektive länder,
som medverkar till att verkställa
kommissionens rekommendationer på
det nationella planet. Kommissionen
har också flera gånger
sammankommit på ministernivå för
att ge tyngd åt besluten.

Genom detta „mjuka“
förfaringssätt har man kunnat få en
avtalspart att godkänna
kommissionens beslut, vilket kanske
inte varit möjligt om det varit fråga
om att godkänna ett juridiskt
bindande dokument. Min
helhetsbedömning är att
kommissionens arbete hittills varit
framgångsrikt och avtalsparterna har
verkat i konstruktivt samförstånd för
att skydda sitt gemensamma hav.

Men kommissionen ställs ständigt
inför nya föroreningshot. Bl.a. har
övergödningen av Östersjön tilltagit
kraftigt sedan början av 1970-talet.
Man har också upptäckt nya
förorenande ämnen.
Helsingforskonventionen reviderades
i grunden den 9 april 1992, då
avtalsparterna undertecknade en
förnyad konvention med samma
namn. Avsikten var att ge
utvecklingen inom den internationella
miljöpolitiken och miljörätten
konkret form i en ny konvention i
syfte att utvidga, stärka och
modernisera rättsreglerna för skydd
av Östersjöområdets marina miljö.
Den förnyade
Helsingforskonventionen trädde i
kraft den 17 januari 2000.
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Velstand eller velfærd
- en økologisk omtænkning

Af John Holten-Andersen

Tanker på fjeldet
Jeg er lige kommet ned fra en tur på
fjeldet, denne gang Hardangervidda i
Norge, og endnu engang er jeg blevet
ramt i sjælen af den kolossale kontrast
man oplever mellem fjeldets
virkelighed på den ene side og de
samfundsmæssige realiteter på den
anden.

På fjeldet medbringer man for det
første ikke flere ting, end at de kan
være i en rygsæk. Og den skal helst
veje så lidt som muligt. Dernæst er
penge stort set ligegyldige, for man
kan ikke købe sig til smagen af fjeldet
i vandet, til duften af lyng, til lyden af
elven eller til alle de fantastiske farver
og former, der konstant vælter ind i
synet på én. I stedet for at åbne
pengepungen må man åbne sanserne,
og i stedet for at sidde på en stol, og
se verden passere forbi i et fjernsyn,
må man selv bevæge sin krop ud i
verden. Af samme grund kommer
tiden én konstant i møde frem for hele
tiden at gå, og derfor har man heller
ikke noget som helst problem med at
falde i søvn om aftenen, og når man
vågner igen om morgenen er man atter
frisk som en ørn.

På fjeldet føler man en fantastisk
frihed, og dog er man på en måde
fuldstændig bundet, da naturen jo
favner én til alle sider, hvorfor man er
fuldstændig hengivet til den, hvilket
man er nød til at være, da ethvert
skridt jo kræver ens fulde
opmærksomhed. Friheden på fjeldet
er altså en anden end den vi taler om i
realiteternes verden, for her er frihed
jo blevet til det modsatte af
forbundethed, hengivenhed og
opmærksomhed: Her går alle
bestræbelser tværtimod ud på, at vi
sætter os ud over vor forbundethed
med naturen, at vi gør os fri af den,
hvorfor vi i øvrigt bestandigt er på

farten og derfor aldrig rigtig er til
stede noget sted.

Men når vi konstant er på farten og
aldrig rigtig er til stede noget sted, så
er vi altså heller ikke opmærksomme
og hengivne overfor hinanden,
hvorfor vi også er blevet frigjorte fra
fællesskabet, for ethvert fællesskab
finder nødvendigvis sted et sted.
Frigørelse fra naturen går således
hånd i hånd med frigørelsen fra
fællesskabet, hvorfor realiteterne i
dag er blevet en total individualisme,
hvor egoet svæver frit og vægtløst
rundt i cyberspace – ude af stand til at
forpligtige sig på noget som helst.

Omvendt forholder det sig på fjeldet.
For vores sanselige åbenhed overfor
naturen går hånd i hånd med en
åbenhed overfor andre mennesker,
hvorfor naturen på fjeldet inviterer til
et fællesskab, hvor man er
opmærksomme på hinanden. Det
betyder blandt andet, at man lytter til
hinanden, hvorfor man som regel
altid oplever, at en samtale på fjeldet
er gensidigt givende. Modsat al den
enetale vi efterhånden udsættes for
hernede i realiteternes verden.

Penge og symboler
Som I kan forstå er en vandring ud i
fjeldet for mig ikke blot en tur over
stok og sten. Det er en
opdagelsesrejse på mange planer:
Dels er det selvfølgelig en rejse ud i
fjeldets natur, men det er så sandelig
også en rejse ind i mit eget sind,
hvorfor det også er en rejse ned i
sproget, hvor der bliver vendt op og
ned på næsten alle mine begreber –
altså på hele den måde som vi nede i
realiteternes verden er blevet
hjernevasket til at tænke. For mig er
en vandring ud i fjeldet ganske enkelt
en påmindelse om, at der gives en
virkelighed, der ikke er rent
symbolsk, hvorfor der også gives en
virkelighed, der handler om andet end
penge, for hvad er penge andet end et
rent symbol!

En vandring på fjeldet minder mig
altså om, at velstand og velfærd er to
vidt forskellige ting, ja, at de på
mange måder er hinandens diametrale
modsætning, hvorfor vor tids
afsindige jagt efter vækst og velstand
på mange måder fører til en direkte
forringelse af vor velfærd. For hvad
betyder vækst og velstand egentlig?
Det betyder vækst i alle de ting, der
kan købes for penge – men hvad er
det egentlig, vi kan købe for penge?
Hvad er penge?

Vi kan ikke spise penge, vi kan ikke
smage, lugte eller høre penge,
pengene hører ikke vort kropslige og
sanselige liv til, for penge er jo som
sagt blot et abstrakt symbol, der
imidlertid har fået en forunderlig
magt over os. Og det har de fordi, vi
ikke kan tænke os noget mere
abstrakt og sanseløst symbol end
pengene, hvorfor pengene altså blot
er det yderste udtryk for vores
symbolske magt over tingene.

Det vi måler med pengene er med
andre ord omfanget af vores
symbolske konstruktion af verden,
dvs. mængden af abstrakt tanke, vi
har nedfældet i tingene, som er
graden af vores tingsliggørelse af
verden. Da naturen ikke er en
symbolsk konstruktion – hvorfor
graden af tingsliggørelsen her er lig
nul, da vi jo ikke har nedlagt et gran
af abstrakt tanke i den – har den ingen
værdi udtrykt i penge. Derimod er en
udsendelse på fjernsynet om naturen
en mægtig symbolsk konstruktion,
hvorfor den har en meget stor værdi
udtrykt i penge. Af samme grund har
alle de mennesker, der i vort samfund
arbejder med symboler– især de der
arbejder med det mest symbolske af
alt, nemlig pengene - en meget høj
værdi, hvorfor de da også får en
meget høj løn. Hvorimod alle dem,
der arbejder med konkrete, kropslige
og sanselige ting – f.eks. bønder,
håndværkere, plejepersonale osv. -
næsten ikke har nogen værdi udtrykt i
penge.
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På det samfundsmæssige plan betyder
dette, at desto mere vi har gjort
alverden til rent symbolske ting –
desto højere er vort bruttonational-
produkt. Men når vi har gjort alt til
rent symbolske ting, hvis værdi vi
udtrykker i stadigt flere penge, så er
virkeligheden samtidig totalt opløst.
Eller som en samer udtrykte det for
mig på én af mine ture på fjeldet:
„Når vi har gjort alt til penge…så vil
vi opdage at fattigdommen er total,
for vi kan jo ikke spise penge“.

Velstandens pris
Vækst og velstand har altså en
pris…for når vi gør alt til penge, så
sker det uomgængeligt på bekostning
af alt det, der ikke kan konstrueres
rent symbolsk og gøres til penge.
Hvad er så det?
Det er for det første som sagt naturen,
som vi jo for øjeblikket er i færd med
at ofre på vækstens og velstandens
alter. Vi fjerner regnskoven, tømmer
havene for fisk, udrydder den
biologiske mangfoldighed, forurener
vandet og luften og bringer hele vort
klima ud af balance – for til gengæld
at kunne fylde vore hjem og vort
samfund med alverdens symbolske
ting.

Men, det kan vi naturligvis kun gøre,
for så vidt at vi selv har underkastet
os alle disse symbolske ting, hvilket
vil sige at vi har underkastet os
pengene. Derfor betaler vi også selv
en pris i jagten på vækst og velstand,
for som kropslige væsener er vi jo

også selv til syvende og sidst natur.
Når vores symbolske bevidsthed
derfor jager rundt efter alle mulige
symbolske ting, som vi kan købe for
penge, så er det ikke bare vores krop
men også vor sjæl, der betaler prisen,
hvorfor vi bliver syge på både krop
og sjæl: Desto rigere vi er målt i
penge, desto flere mennesker lider af
f.eks. fedme, hjerte-kar-sygdomme,
stress og alle mulige andre såkaldte
livs-stils-sygdomme.

Og så er der endelig vort fællesskab,
som må betale en høj pris, for det er
lige så lidt som natur og krop en
symbolsk konstruktion, hvorfor det
heller ikke kan købes for penge. Vore
fællesskaber er tværtimod altid
konkrete og kropsligt givne – og de
opstår derfor kun der, hvor vi kan se
ind i øjnene på hinanden og give
hinanden hånd. Og når vi gør det, står
vi i et direkte – dvs. kropsligt og
sanseligt – forhold til hinanden, frem
for et abstrakt og symbolsk. Hvor
fællesskabet råder, er der derfor sat
grænser for de symbolske
konstruktioner, herunder ikke mindst
for pengene. Og omvendt: Hvis
pengene får lov til at trænge ind i
fællesskabet og erstatte de
umiddelbare sociale relationer med
symbolske pengerelationer, så
opløses fællesskabet som et
fællesskab. Så får vi i stedet
samfundet som et abstrakt og
symbolsk system.

Men når det sker så underminerer vi
samtidig demokratiet forstået som
folkestyre: For et folke-styre er netop
ikke et symbolsk system, men et
folkeligt forankret styre, altså et styre
der er forankret i konkrete
menneskelige fællesskaber, hvor man
kan se ind i øjnene på hinanden og
give hinanden hånd. Når disse
fællesskaber opløses af pengene, så er
samfundet blevet atomiseret i frit-
svævende individer, og så er der ikke
længere nogen der føler sig ansvarlig
og forpligtiget på noget som helst. Så
degenererer det sociale liv til enhvers
kamp for at rage mest muligt til sig –
og så går samfundet før eller senere i
opløsning.

Kejserens nye klæder
Og det er så hvor vi efter min mening
med hastige skridt er på vej hen i dag:
På alle områder af vor tilværelse

betaler vi en stadigt mere uacceptabel
høj pris i liv og velfærd til gengæld
for vækst og velstand. Og hvis ikke
det skal ende i ragnarok – så er det
altså på høje tid, at vi skifter spor.

At generobre velfærden er at
generobre virkeligheden. Det er igen
at forstå, at der faktisk er en grund til,
at vi blev født med et hoved der
sidder på en krop, hvorfor vi først og
fremmest er kropslige og sanselige
væsener, hvilket jo hænger sammen
med, at virkeligheden først og
fremmest er en kropslig og sanselig
virkelighed. Den er til for at vi kan
gribe fat i den med vor krop – snarere
end konstant at blive sat på symbolsk
begreb, ja, desto mere vi forsøger, at
sætte alt i denne verden på symbolsk
begreb, desto mere fjerner vi os fra
virkeligheden. Hvor alt er gjort til
symboler og begreber – altså i
cyberspace – hersker således den
totale uvirkelighed.

At generobre velfærden er at
generobre retten til, at være til som
kropslige og sanselige væsener.
Det er at generobre en natur, der ikke
konstant skal voldtages af allehånde
symbolske konstruktioner. Det er at
generobre vor egen krop, frem for
bestandigt at blive pisket rundt i en
evig jagt efter alle mulige og umulige
status-symboler. Det er at generobre
et konkret og kropsligt fællesskab,
frem for disse mægtige symbolske
systemer, som vi ikke længere føler
os hjemme i. Og det er sidst men ikke
mindst, at generobre et folkeligt
forankret styre, hvor vi kan sætte
kontante grænser for symbolernes
magt, som ikke mindst er pengenes
magt, som er den konstante jagt efter
vækst og velstand.

Det synes måske at være er en stor og
kompleks opgave, og dog er den jo i
sin substans såre enkel. I virkelighe-
den handler det jo blot om, at vi tør
sige, at kejseren – den eksisterende
symbolske magt – ikke har noget tøj
på. Det har vi i Norden tidligere
været ret gode til at sige, hvilket jeg
tror, hænger sammen med, at vi her-
oppe har levet tættere på naturen end
de fleste. Selvom vores politiske elite
i dag forsøger, at gøre op med denne
arv, så glæder det mig, at der fortsat
findes folk der vil holde den i hævd.
Blandt andet ved denne Folkerigsdag.
Tak for det. Og tak for at jeg måtte
bidrage.

John Holten-Andersen,
er civilingeniør og har arbejdet flere
år i Miljøministeriet. Han er lektor på
Danmarks Tekniske Højskole.
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Folkerigsdagens deltagere seljede til
den fantastiske fæstningsø Sveaborg
udenfor Helsingfors.

Folkriksdagen besøger
komponisten Jean Sibelius´ hus og

grav - i 50-året for hans død.

Nordisk Folkriksdag/Folkemødes
arrangører:

Torbjørn Dahl, Fritt Norden Norge,
Gerd Söderholm, Finland,

Gunilla Winberg, Fritt Norden
Sverige og Jesper Morville, Frit

Norden Danmark
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NORDISK FOLKEMØDE
/FOLKRIKSDAG
POHJOISMAISET
KANSANKÄRÄJÄT
I HELSINGFORS, FINLAND
2 - 5 AUGUST 2007

GLIMT FRA

Den finske fredskvinde og forkvinde for
Finlands FN-Forbund Hilkka Pietilä og
Gunilla Winberg, Sverige.
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Østersøen:
Stop for nye atomanlæg
er nødvendigt!

Af Per Hegelund

Østersøen er det mest radioaktivt
forurenede hav i verden og danskerne
er særligt udsatte. Forureningen
stammer især fra de svenske
atomreaktorer, som ligger langs
kysten. Der er grund til at sætte en
stopper for placering af nye
atomanlæg ud til Østersøen og
nedbringe de svenske udslip til et
niveau, som ligner de andre landes.

Miljøvenner i Danmark bør
interessere sig mere for den
radioaktive forurening af Østersøen.
Hvorfor nu det?

Dels er danskerne de mest udsatte af
alle Østersølandenes befolkninger. Vi
er til og med mere udsatte end f. eks.
svenskerne, som ellers er det land i
verden som har flest atomreaktorer pr.
indbygger. At danskere modtager en
større individuel dosis af
radioaktivitet, må forklares med at vi
har en større kyststrækning og er i
nærmere kontakt med havet, som
fører radioaktiviteten fra andre landes
atomindustri med sig.

Dels viser nye oplysninger, fra
Helsingfors Kommissionens
ekspertgruppe, som arbejder med at
kortlægge den radioaktive forurening,
at Østersøen allerede er det mest
radioaktive hav i hele verden.

„The levels of antropogenic
radionuclides are higher in the Baltic
Sea than in any other water bodies
around the world.“ (antropogenic =
menneskeskabt)

En del af forklaringen til at Østersøen
er særligt sårbar, har at gøre med den
minimale gennemstrømning i de

danske stræder. Ud- og
indstrømningen er omkring 1 % om
året. Det betyder at det skidt vi
slipper ud i Østersøen slipper vi i
princippet aldrig af med.

Disse hårde fakta har bl.a.
foranlediget et medlemsforslag i
Nordisk Råd, som kræver et
moratorium, dvs. et stop, for alle nye
placeringer af atom-anlæg ud til
Østersøen. Hvis vores hav allerede er
det mest radioaktivt forurenede i
verden, så er et moratorium for nye
kilder til udslip den første fornuftige
beslutning vi behøver at tage.

Altid ved vandet
Atomkraftværker placeres altid ved
vandet, som anvendes i kølesystemet,
som til enhver tid skal forhindre at
reaktoren bliver for varm som i
yderste konsekvens resulterer i et
nedsmeltningshaveri. Store mængder
opvarmet vand med alle mulige rester
af radioaktivitet strømmer hele tiden
ud i Østersøen fra de omkring 20
igangværende atomreaktorer som
findes fordelt rundt om langs
Østersøens kyster.

Danmarks egen ekspert fra Risø-
laboratoriet, Sven P. Nielsen – som
desuden er ansvarlig for den omtalte
regionale ekspertgruppe HELCOM
MORS (Mors står for Monitoring of
Radioactive Substances) – skriver at
fortæringen af fisk står for 94 % af
den radioaktivitet, som folk får i sig.
Alle andre spredningsveje står for de
sidste 6 %. Gennem vores eksport af
fisk udsættes folk i andre dele af
Europa også for radioaktivitet.

Placeringen af atomkraftanlæg ved
Østersøen bør ikke alene være de
enkelte landes privatsag. De
radioaktive udslip udsætter samtlige

mennesker i regionen for forhøjet
risiko for bl.a. alle mulige
cancerformer, misdannelser eller
dødfødte babyer. De lange
halveringstider for visse
radionukliders farlighed – uran 238
har f.eks. en halveringstid på over 4
milliarder år! – gør desuden at
virkningerne af nutidens radioaktive
udslip kan skade kommende
generationer, længe efter at vi som
har ansvar for udledningen er
forsvundet.

Radioaktivitet
akkumuleres i fisk
Hvor radioaktive er fiskene i
Østersøen så?  En illustration fra det
svenske forsvars forskningsinstitut
(FOI), viser at fiskene i Østersøen er
mere radioaktive end fiskene som
svømmer rundt udenfor Sellafield, og
så skal man huske på at Sellafield er
den største kilde til udslip i dag! FOI
angav i begyndelsen af halvfemserne
radioaktiviteten i Østersøfisk til
omkring 20 becquerel pr kilo (bq/kg).

I slutningen af halvfemserne blev en
forskergruppe ved Uppsala
Universitet overraskede over, at man
pludselig fandt lige så store mængder
af radioaktivitet langs Stockholms
skærgård, mellem Oskarshamns og
Forsmarks reaktorer – som i de
områder længere nordpå, hvor det
meste nedfald fra Tjernobyl havnede.
Man forsøgte dog at berolige folk
med, at fiskene ikke indeholdte mere
end 50 bq/kg – grænseværdien for
fisk er i Sverige fastsat til 300 bq/kg.

Men ved at kontrollere rapporterne
fra SSI, den svenske
strålingsmyndighed er indholdet
noget højere. SSI har ansvaret for at
beskytte befolkningen, og er pålagt af
loven at udføre prøvefangster af
forskellige fisk ud for de svenske
atomkraftværker. Efter år 2000 er der
fundet radioaktivt indhold i
almindelige fisk som aborrer, gedder



17

og torsk – på helt op til 230 bq/kg!
Hvilket nærmer sig den øvre grænse
på 300 bq/kg!

De svenske reaktorer er
de værste
Ifølge den mest gennemgribende
undersøgelse og sammenligning af
samtlige reaktorer ved Østersøen, som
EU har finansieret, kom man frem til
at de svenske reaktorer har haft de i
særklasse største, rutinemæssige
udslip i Østersøen de seneste 20 år. Et
diagram viser at netop Oskarshamns
og Forsmarks udslip ligger på et
niveau 100.000 gange højere end de
russiske reaktorer ved St. Petersburg.
Det gør det yderligere uansvarligt at
give netop Oskarshamn eller
Forsmark ansvaret for det mest farlige
affald – atombrændstoffet – eller at
give dem lov til at lægge det ud til
Østersøen.

Den industrivenlige avis „Dagens
Nyheder“ skrev i 2002 i en overskrift
på forsiden (om de svenske planer for
slutdeponering af udtjent
atombrændstof).  „De dårligste
pladser er blevet udvalgt“.  I artiklen
argumenterer geologer og sagkyndige
for at de bedste pladser er i
„indstrømningsområder“, som
sædvanligvis ligger inde i landet -
ikke ved kysten, hvor
grundvandsstrømmene fører lige ud til
havet!

Den svenske strålingsmyndighed, SSI
og SKI har fremført samme argument
– men lader industrien (SKB AB -
Svensk Kärnbränslehantering A/S)
lede processen om pladsvalget for
slutdeponeringen.

Behold det radioaktive
affald inde i landet
Det er på tide at vi i nabolandene
protesterer imod de svenske og finske
planer for slutdeponering af deres
udtjente atombrændstof med

lokalisering ud til Østersøen. Det bør
placeres inde i landet, i den bedst
egnede bjerggrund, helst i dertil
indrettet tørdeponering – for at undgå
korrosion og spredning af
radioaktivitet.

Hvordan skal vi gøre os håb om at
forhindre Finland i at kopiere
Sveriges „løsninger“, eller forhindre
Ruslands planer om at tjene milliarder
på at tage imod atomaffald fra
Europa, bl.a. ved nybyggede havne-
anlæg og forarbejdningsfabrikker
inderst i Østersøen, hvis vi end ikke
kan, tør eller vil påvirke vores
nærmeste nabo, Sverige. Et land som
er jævnbyrdig med os, når det gælder
miljøbestemmelser og demokratiske
samrådsprocesser

De svenske myndigheder og
industrien plejer at undskylde sig
med, at udslip fra svenske
atomkraftværker er små sammenlignet
med de historiske udslip fra
prøvesprængningerne af atombomber
i atmosfæren (som siden er blevet
forbudt) og med Tjernobyl
katastrofen. Det er at vende
argumentationen på hovedet, hvis et
lands rutinemæssige udslip skal
sammenlignes med atombomber og
tidernes værste atomulykke for at
klare frisag.

Stop nu!
De historiske udslip og den ringe ind-
og udstrømning er netop en grund til
at sætte stop for nye atomanlæg og
nedbringe svenske udslip til et niveau,
som ligner de andre landes. De

historiske udslip kan vi ikke længere
påvirke. Når vi nu ved, at Østersøen
allerede hører til de mest radioaktive
vande i verden, må vi koncentrere os
om dagens og fremtidens udslip, og
der ligger de svenske reaktorer i en
klasse helt for sig selv!

Det er til at græde over, at
myndighederne og den danske
regering ikke kan få øje på
miljøproblemerne. Eller ikke vover at
udnytte retten til at gøre indsigelser
og protestere mod disse planer. Hvis
vores protester ikke tages alvorligt, så
kan vi bl.a. bede FN´s ESBO
konventions sekretariat eller
International Court of Justice om
hjælp til at afgøre sagen (Jvnf. ESBO
art. 15, paragraf 2 og appendiks 7,
som beskriver dette).

Krav til handling
- Vi bør kræve at vores regering
benytter sig af de internationale
konventioner, som giver os ret til at
blande os i et andet lands
miljøskadelige og
grænseoverskridende projekter!

- Vi bør bakke op om
medlemsforslaget i
Nordisk Råd!
- Vi bør kræve et moratorium, et
„stop nu!“ for alle nye atomanlæg ved
Østersøen, verdens mest radioaktive
hav…

Artiklen har tidligere været publiceret
i NOAH’s blad Miljøsk nr. 47 og
Dagbladet  Arbejderen (16/8 2007)

Per Hegelund, MILKAS
(Miljörörelsens
kärnavfallssekretariat)

Svenske reaktorers udslip ligger på et niveau mere end 100.000 gange
større end de russiske  reaktorer ved St Petersborg.
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FINLAND SOM EU:S
NUKLEÄRA VASALLSTAT

Av Ulla Klötzer

hållits några folkomröstningar om
nya reaktorer. Det pågår ingen som
helst samhällelig debatt om det
slutförvar som håller på att byggas i
Olkiluoto där även Finlands femte
reaktor håller på att byggas av det
fransk/tyska företaget Areva.
Uranföretagen kommer eventuellt att
tillåtas urandrift bl.a. på naturskydds-
områden och områden som i över 300
år har varit i samma familjers ägo.

Men för att ni skall förstå vidden av
den här tragedin och av politikernas
enorma svek skall jag ge er en liten
historisk överblick.

Varför nya reaktorer?
I maj 2001 fattade Finlands riksdag
ett principbeslut med rösterna 159
mot 3 om ett slutförvar i berggrunden
för utbränt reaktorbränsle. Detta
beslut var oerhört strategiskt eftersom
atomkraftsförespråkarna nu kunde
påstå att avfallsproblemet var löst.

I maj 2002 godkände Finlands
riksdag med rösterna 107 mot 92 ett
principbeslut för byggandet av en ny
reaktor. I februari 2005 godkände
Finlands regering byggandet av
världens största reaktor på 1.600 MW
som dessutom är en prototyp - enligt
fransmännen en prototyp för en
prototyp. Driftstiden anges till 60 år.
11 av de dåvarande 18 ministrarna
inklusive statsminister Matti
Vanhanen och handels- och
industriminister Mauri Pekkarinen,
ansvarig för energiärenden, röstade i
maj 2002 i riksdagen nej till en
utbyggnad av atomkraften. Som
ministrar utförde de ett otroligt
politiskt svek som inte fått några
större rubriker i den finska pressen.

Då riksdagen diskuterade en eventuell
ny reaktor diskuterades aldrig
reaktortyp. Man talade om ett pris på
2,3 miljarder euro. Inköpspriset blev
de facto 3 miljarder euro. 75 % av
reaktorn byggs med lånade pengar.

1,95 miljarder kommer från ett bank-
konsortium där Bayerische Landes-
bank, PNB Paribas, JP Morgan och
Nordea samt Handelsbanken medver-
kar. Den svenska kreditinstitutionen
svensk Exportkredit finansierar
reaktorn med 1 miljard kronor och
den franska kreditinstitutionen
COFACE med 610 miljoner euro.
Idag ligger priset för reaktorn. på
grund av otaliga felbedömningar, inte
längre på 3 miljarder euro utan kring
minst 4 miljarder, och bygget är minst
18 månader försenat. Problemen har
hopat sig. Det har rört sig om för
porös cement, dåliga svetsningar osv.
I juli 2006 (12.7.06) publicerade
Strålsäkerhetscentralen en utredning
om problemen med Olkiluoto 3.
Håret reser sig när man läser den.
Strålsäkerhetscentralen kritiserar bl.a.
att leverantören har valt underleveran-
törer som inte har tidigare erfarenhet
av att bygga atomkraftverk, att under-
leverantörernas arbete inte har styrts
och övervakats så att det skulle ha
löpt problemfritt, att man borde
fungera enligt god säkerhetskultur, att
en likgiltig inställning till problem
eller kvalitet inte får accepteras, att
tid och arbetsmängd för den detal-
jerade planeringen underskattats och
att man vid val av underleverantörer i
slutskedet i allmänhet betonat offer-
tens pris. Strålsäkerhetscentralen
krävde också att projektets ledarskap
skulle bytas ut.
I den franska ekonomitidningen La
Tribune påstod man i november 2006
att bygget är 3 år försenat. Nuclear
Engineering News meddelade i bör-
jan av oktober 2006 att Arevas första
halvårsresultat uppvisade 266 miljo-
ner euro minus på grund av proble-
men med Olkiluoto 3. Financial
Times berättade ävenså i november
(10.11.06) att vinsterna för Siemens
kraftverksavdelning hade kollapsat på
grund av problemen med Areva, dvs.
Olkiluoto.

Trots detta – och trots att flera
gallupar (2002, 2003, 2005, mars

Om någon för tio år sedan skulle ha
berättat för mig att Finland kommer
att bygga en femte atomkraftsreaktor
och planera ytterligare 3 reaktorer, att
Finland skulle bli det första landet i
världen att ta i bruk ett slutförvar för
använt högradioaktivt reaktorbränsle
och att man kommer att leta uran i
Finland skulle jag ha skrattat åt den
här personen.

Men skrattet har fastnat i halsen. Nu
håller allt detta på att ske i Finland.
Och det som sker är ett hån mot den
nordiska demokratin. Det har inte
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2007 61 % av EU-ländernas medbor-
gare vill minska användningen av
atomkraft) visar att en majoritet av
EU-ländernas medborgare ställer sig
negativa till utbyggnad av atom-
kraften – planerar Finlands maktelit
ytterligare 3 nya reaktorer.
Miljökonsekvensbedömningar har
inletts för 2 reaktorer. En ytterligare
reaktor i Olkiluoto och en i Lovisa.
En tredje reaktor planeras i norra
Finland. (TVO, Fortum, Fennovoima)

Urandrift i Finland
Och som vi alla vet drivs atomkraft-
verkens reaktorer med uran som även
behövs som råmaterial för både atom-
vapen och för de fruktansvärda DU-
vapen, d.v.s. uranvapen, som har
använts i Afghanistan, Irak, Libanon
och på Balkan. Denna krigföring har
mycket riktigt betecknats som ett
lågintensivt atomkrig (Low Intensity
Nuclear War). Vapnen är kemiskt

giftiga och radioaktiva och följderna
för både soldaterna och civilbefolk-
ningen är horribla.
Atomkraft och atomvapen är siame-
siska tvillingar. Eftersom alla atomvapen-
stater för tillfället planerar att förnya
sina atomvapenarsenaler behöver de
uran och för att kamouflera den nya
upprustningen behöver de länder som
bygger ut atomkraften.

Under Sovjetunionens glansdagar
byggdes atomkraften - hand i hand
med atomvapenupprustningen -
kraftigt ut i unionens vasallstater. I
Estland, DDR, Polen, Tjeckien,
Ungern, Rumänien, Bulgarien,
Ukraina producerade urangruvor
råmaterial för bomber och civila
reaktorer.
Som medlem i Europeiska Unionen
får nu Finland en liknande status.
Utländska företag uppvisar stort
intresse för uranbrytning på olika håll
i Finland, något som stöds av

handels- och industriminister Mauri
Pekkarinen, som upprepade gånger
har konstaterat att ifall Finland
producerar energi med atomkraft så
är det vår moraliska och etiska
skyldighet att bryta uranet i vårt eget
land. Ingen debatt förs om att det är
stor risk för att detta uran, då det
transporteras utomlands för att
förädlas till reaktorbränsle, kan bli
råmaterial för atomvapen och för
uranbomber.
Icke-spridningsavtalet från år 1968
(the NPT-Treaty), som har
undertecknats av 188 länder, innebär
att de fem erkända atomvapenstaterna
åtar sig att inte sprida atomvapen till
andra stater och att undertecknarna
förpliktar sig att inte sprida nukleär
kunskap eller teknik i annat än
fredliga syften. Det är sorgligt att
Finland, som var det första landet
som undertecknade icke-
spridningsavtalet, av allt att döma nu
ämnar bryta sin ärevördiga tradition
att fungera som förespråkare för
atomvapennedrustning och fred.
För urangruvbolagen utgör Finlands
glesbygd ett stort plus; bara ett fåtal
människor som eventuellt protesterar,
och kommunalpolitiker som går med
på den förödande gruvdriften av ren
desperation i hopp om nya
arbetsplatser. På de utländska
gruvbolagens hemsidor prisas just
detta - glesbebyggelsen, de goda
vägarna och det rena vattnet, som
utgör en nödvändighet för
urandriften. Priset på uran har
mångfaldigats under de senaste åren
och ytterligare prisstegringar är att
vänta. Eftersom uranet är en sinande
naturresurs letar uranföretagen som
galningar efter ny lukrativ business. I
Finland är handels- och industri-
ministeriet, den enda lovgivande
instansen för urandrift. Runt om i
landet har gruvbolag gjort otaliga
inmutningsreservationer.  I Eno och
Kontiolahti i norra Karelen har det
beviljats inmutningstillstånd för det
franska uranbolaget Cogema,
dotterbolag till Areva, som tillsam-

En strålande framtid. Del 1:
Atomer för fred
Ulla Klötzers dokumentär är en skarp
vidräkning med de ekonomiska och
politiska krafter som bejakar en
energiform vars avfall kommer att
stråla av dödlig radioaktivitet i
hundratusentals år. Atomenergi har
använts i fredliga syften i drygt ett
halvsekel utan att man lyckats lösa
avfallsfrågan.
ISBN 951-9016-53-8.
Hft. 283 s. 23 •

Boken finns även på finska:
SÄTEILEVÄ TULEVAISUUS.
Osa 1: Atomit rauhan käytössä
ISBN 951-9016-61-9.
Hft. 307 s. 23 •

En strålande framtid. Del 2:
Atomer i krig
(Fristående forts. på del 1: Atomer
för fred)
Atombomberna över Hiroshima och
Nagasaki 1945 samt de förödande
provsprängningarna är utgångspunkt
för författarens kritiska granskning
av atomvapenteknologin. De senaste
decenniernas krigföring på Balkan, i
Afghanistan och Irak - och nu senast
i Libanon - med radioaktiva och
giftiga DU-vapen, har dramatiskt
ökat riskerna för bl.a. cancer och
missbildade foster. Varför är vi i
västvärlden så skrämmande
omedvetna om detta?
SBN 951 - 9016 - 58 - 9 Hft. Ill. 144
s.Pris 23 •

Boken finns även på finska:
SÄTEILEVÄ TULEVAISUUS. Osa
2: Atomit Sodassa
ISBN 951 - 9016 - 60 - 0 Hft. Ill.
150 s. Pris 23 •Omtale af Ulla Klötzers bøger fra
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mans med Siemens bygger den
skandalomsusade Olkiluoto 3-reak-
torn. Dessutom har det kanadensiska
bolaget Namura/Cooper Minerals fått
inmutningstillstånd i Kuusamo allde-
les invid sjön Kitka. I de berörda om-
rådena har handels- och industrimini-
steriets inmutningstillstånd lett till
bestörtning bland ortsborna som ser
sin livsmiljö hotad.
På grund av den totalt föråldrade
gruvlagen från 1965 körs grundlagen
samt vatten-, natur-, och miljöskydds-
lagarna helt över av gruvlagen som
starkt företräder gruvbolagens intres-
sen. I motsats till Sverige har kommu-
nerna ingen veto-rätt och markägarna
och riksdagen har ingenting att säga
till om. I TV-programmet MOT i
februari 2006 konstaterade Krister
Söderholm, som vid den tidpunkten
var gruvöverinspektör vid handels-
och industriministeriet, att „mark-
ägaren för gjord inmutning erhåller en
årlig ersättning på 10 euro per hektar.
För utmål är ersättningen 20 euro per
år och hektar.“ Ersättningen är ett hån
mot äganderätten i Finland.
Olli Männikkö, från byn Vasaraperä
invid Kouvervaara fjäll i Kuusamo, är
67 år gammal och hans hemställe har
varit i släktens ägo i 300 år. 40 hektar
av hans område ligger inom inmutnings-
området. Han har upphört med lant-
bruket och byggt två undersköna
stockstugor som han hyr ut till turis-
ter. Stugorna ligger invid sjön Kitka
1,5 kilometer från Namuras inmutnings-
område. En stjärnklar natt i januari
besökte jag Olli och bodde i en av
hans stugor. Med tårar i ögonen
konstaterade han att hans och hela
släktens livsverk skulle gå om intet
ifall gruvverksamhet inleddes i
området. Fisket är hotat, turismen är
hotad och den kristallklara Kitka-sjön,
som sammansmälter med hundratals
andra vattendrag, är hotad.
Marja Liisa Tanninen bor i Eno i
Norra Karelen på sin mans gård som
sedan 1770 har varit i släktens ägo.
Familjen Tanninen är den åttonde och
deras tre barn den nionde generatio-
nen på gården. Cogemas inmutning
gäller bl.a. områden som hör till den
här gården. Vid en demonstration på
riksdagshusets trappa i slutet av
januari, konstaterade Marja Liisa att
var och en av oss har en i grundlagen
förankrad rätt till sin egendom, sin
hembygd och att miljö- och natur-
skyddslagarna bekräftar allas vår rätt
till ett rent och naturskönt Finland.
Hon påpekade att Nord-Karelens ena-

stående landskap och rena grundvatten-
tillgångar utgör en oersättlig natur-
skatt, som bl.a. har fascinerat
berömda finländska konstnärer som
Sibelius och Järnefelt. Hon undrade
om hon skulle nödgas berätta för
kommande generationer att Finlands
statsmakt gav sin välsignelse till att
deras hem-bygd, och de finska
nationallandska-pen, offrades åt
utländska gruvbolag för deras
hänsynslösa verksamhet.
Slutförvar av använt reaktorbränsle

Och den här tragiska historien är inte
slut än. Med den finska maktelitens
hjälp håller Finland även på att
förvandlas till Europas nukleära sop-
station.

Ingenstans i världen har man ännu
funnit en lösning på problemet med
det använda reaktorbränslet, som
enligt USA:s vetenskapsakademi
måste hållas isolerat från människa
och miljö i 300.000 – 1 miljon år. I
Sverige och Finland har slutförvars-
projekten kommit längst. I Upsala
Nya Tidning berättade man i mars det
här året (12.3.07) att „Finland närmar
sig ett slutförvar i rekordfart“ medan
man i Sverige ännu diskuterar valet
av plats. Enligt Sven Bengtsson,
miljöråd vid Sveriges Miljööverdom-
stol kan det hända att det planerade
slutförvarets byggstart flyttas fram till
år 2022. I Olkiluoto håller atomav-
fallsföretaget Posiva, som ägs av
atomenergiföretagen TVO och For-
tum, på att konstruera det som sann-
olikt blir världens första slutförvar.
Både vid atomenergiorganet IAEA
och på EU-nivå har man nämnt
gemensamma slutförvar som en lös-
ning på alla länders avfallsproblem.
EU:s energikommissionär Andris
Piebalgs betonade vid ett seminarium
i Bryssel i februari 2005, att EU är i
behov av en lösning på problemet
med det högaktiva avfallet. Han efter-
lyste gemensamma projekt (joint
undertakings) om de geologiska lös-
ningarna och framhävde att han inte
talade om ny forskning vad teknolo-
gin beträffar, utan om forskning som
specifikt gäller platsers lämplighet
som „värdar“ (på engelska hosts) för
slutförvaret.

Den finska lagen utgår ifrån att
endast finländskt radioaktivt avfall
skall förvaras på finsk mark. Enligt
Euratom-fördraget skall varje med-
lemsland klara av sitt eget avfall.

Enligt internationella avtal klassifi-
ceras emellertid avfallet som en resurs
– inte som avfall - och EU-lagarna i sin
tur förbjuder medlems-länderna att
stifta lagar som begränsar handeln
inom den gemensamma marknaden.
Eftersom EG/EU-dom-stolen ännu
aldrig har behandlat något mål
beträffande atomavfallets fria rörlighet
råder det stor osäkerhet bland både
politiker och forskare om
medlemsländernas rätt att förbjuda
handel med avfallet.
Enligt Per Cramér, professor i EG och
internationell rätt vid Handelshög-
skolan i Göteborg, kan Sverige tvingas
ta emot atomavfall från EU. Vid för-
handlingarna om Sveriges EU-medlem-
skap år 1994 skrevs en deklaration som
förbjuder mellanlagring och slutförvar
av utländskt atomavfall på svensk
mark. Finland sammanfattade en lik-
nande deklaration. Cramér poängterar
dock att det, snällt sagt, är naivt att tro
att deklarationen skulle ha något rätts-
ligt värde. Det vore diskriminering att
på grund av nationella intressen för-
bjuda en av EU:s huvudprinciper,
nämligen fri rörlighet för varor och
tjänster, anser han. Cramér anser att det
skulle vara viktigt ur svensk - och för
vår del ur finsk – synvinkel att utreda
det rättsliga dilemmat ordentligt.
Därefter kunde regeringen föra ärendet
vidare till EU:s ministerråd, så att
Sverige – och för vår del Finland –
kunde få ens en politisk bekräftelse på
deklarationens giltighet.I Finland pågår
ingen som helst diskus-sion om detta.

I Finland pågår heller ingen diskussion
om att den svenska strålskyddsmyn-
digheten SSI i maj stoppade deponerin-
gen av låg- och mellanaktivt avfall vid
slutförvaret i Forsmark som skulle vara
säkert i 500 år. SKB, företaget som
ansvarar för avfallet, lever inte upp till
SSI:s strålskyddskrav. SKB har tillsam-
mans med det finska företaget Posiva
utvecklat de ritningar enligt vilka slut-
förvaret för högaktivt avfall skall
byggas. Problemen med förvaret för
låg- och mellanaktivt avfall bådar inte
gott.

Den här sorgliga historien kunde fort-
sättas i all oändlighet. Men eftersom
tiden är begränsad vill jag avsluta med
att konstatera att ifall vi inte lyckas
uppbåda ett starkt motstånd mot detta
vansinne främst i Finland men även i
övriga delar av Europa så kan vi vänta
oss en strålande framtid för EU:s
nukleära vasallstat Finland!
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Erkki Ilus, marinbiolog och
ledande sakkunnig vid
Strålsäkerhetscentralen i
Helsingfors föreläste vid Nordiska
folkriksdagen 2007 i Helsingfors
den 3 augusti under rubriken
Radioaktiviteten i Östersjön och
visade en diaserie över HELCOM
MORS-PROs forskningsresultat.
(HELCOM-MORS-PRO = Helsinki
Commission Monitoring of
Radioactive Substances in the Baltic
Sea Procect)

Samtliga Östersjöstater har ratificerat
Helsingforsavtalet inom vilket
HELCOM MORS-PRO inrättades
1986 för mätning av radioaktiviteten i
Östersjön. Strålsäkerhetscentralen,
STUK, av finskans
Säteilyturvakeskus, har i över 30 år
utfört omfattande mätningar av
radioaktiviteten i havsvattnet,
sedimenten och organismerna på alla
nivåer av näringskedjan i Östersjön.
STUK är ett statligt organ underställt
social- och hälsovårdsministeriet i
Finland. Dess kunder är Finlands
folk. STUK skall som statlig
myndighet vara obunden. De resultat
HELCOM MORS-PRO kommer till
betyder inte automatiskt att de är
STUKs ställningstaganden. Resultatet
av de kollaborerande ländernas
mätningsprogram inom ramen för
HELCOM MORS-PRO publiceras
med fem års mellanrum i en
utvärderingsrapport. På HELCOMs
nätsidor publiceras årligen
uppdaterade så kallade
indikatorrapporter över gjorda
mätningar av radioaktiviteten i
vattnet, fiskarna och sedimenten och
av utsläppen av radioaktiva ämnen i
Östersjön. Rapporterna innehåller
bl.a. vilka radionuklider som utgör
relevanta indikatorer på faktiska och
potentiella radioaktivitetsnivåer i
miljön och som befolkningen utsätts
för.
Som statligt myndighetsverk skall
STUK vara obundet (finskans
riippumaton ja puolueeton), det kan

inte vara för eller emot – i detta fall
atomkraften – utan skall endast sköta
givna uppgifter. STUK skall ställa de
krav som gäller användningen av
atomenergi och säkerställa att
atomenergiproducenterna följer dem.
De resultat som forskarna publicerar
är resultatet av deras egna

Radioaktiviteten i
Östersjön

forskningsrön, STUKs officiella
ställningstaganden är en helt annan
sak. STUK ger utlåtanden vanligen
undertecknade av generaldirektören
om ministerier och andra
myndigheter ber om sådana.

Gerd Söderholm
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Studietur til Tallinn
etter Folkeriksdagen i
Helsingfors - besøk ved
den norske ambassaden
og Nordisk Ministerråds
informasjonskontor

Av  Jon Haarberg

Vi kommer hjem når vi reiser bort -
til Tallinn. Danskene ønsker oss
velkommen, for Tallinn betyr „den
danske byen“. I 1219 erobret
Danmark den nordlige delen av
Estland. Dermed skiftet Kolõvan
navn til Tallin – den danske byen.
Nordmennene ønsker oss også
velkommen, for St. Olavs kirke i
Tallinn er oppkalt etter Olav den
hellige -.

Silja Skjelnes og Carita Pettersson
informerte feiende flott om Estland.
Silja er ambassadesekretær ved den
norske ambassaden i Tallinn. http://
www.norra.ee/norsk/
Carita er direktør ved Nordisk
Ministerråds informasjonskontor i
Tallinn. http://www.norden.ee/
indexen.php?ID=

Nasjonsbygging
20. august 1991 gjenvant Estland sin
uavhengighet etter 50 år under
sovjetisk styre. I Estland bor det 69 %
estere, 26 % russere og 2 %
ukrainere. Russerne er ikke jevnt
fordelt i Estland. I Narva – grenseby
til Russland, beliggende nordøst i
Estland - bor det 90 % russere. 35 %
av befolkningen i Tallinn er
russiskspråklig.

I Estland opererer staten med tre
kategorier „borgere“:

1. Estere, som har blått pass.
2. Russere, som har rødt pass. Ca
    70.000 russere har rødt pass.
    Disse har borgerlige rettigheter
    - som stemmerett.
3. De ubestemte/de statsløse, som

    har grått pass. Denne kategorien
   har ikke borgelige rettigheter
   som stemmerett og forsvarsplikt.

Til sammen utgjør de 136.000
personer. For å bli estisk statsborger
må denne gruppen gjennomgå en test.
De blir testet mht. språk og mht.
kunnskap om landets konstitusjon. Ca
7.000 gjennomgår denne testen hvert
år - for å bli estisk statsborger.

Man kan skille mellom et romantisk
og rasjonelt nasjonsbegrep, eventuelt
en kombinasjon av disse begrepene.
Jeg går ikke inn på „kombinasjonen“.

Jeg velger å tro at Estland har et
romantisk nasjonsbegrep, dvs. at den
estiske nasjon/det estiske folk er
kjennetegnet ved felles språk - estisk.
For å bli borger av Estland må de
derfor kunne estisk. Her skal skytes
inn at felles språk ikke er et romantisk
kjennetegn ved den Europeiske
Union.

Man snakker om nasjonale
symboler. Slike symboler kan være
flagg og nasjonaldag. Estland har sitt
eget flagg.  24. februar er deres
nasjonaldag, for på den dagen i 1918
erklærte de seg for uavhengig av
Russland.

Jeg vil mene at EU har et rasjonelt
nasjonsbegrep, dvs. at EU defineres
ved juridiske avtaler, domstoler,
institusjoner etc.. Et rasjonelt
nasjonsbegrep sikrer mange
arbeidsplasser for vår tids fariseere –
juristene. Forsøk på definere EU
romantisk har vist seg å være
problematisk. Den siste EU-
grunnloven ble som kjent strippet for
nasjonale symboler som flagg og
nasjonalhymne. Etter hvert som EU
utvides østover vil problemet dukke
opp: Hvordan skal vi definere Europa
romantisk, dvs. hva skal man forstå
ved europeiske kultur og europeisk
identitet?

Den omstridte „Bronsesoldaten“
fremstilte en soldat som var plassert
foran en grå mur.
Den ble satt opp i 1947, altså under

den sovjetiske perioden.
Bronsesoldaten – som nå er flyttet til
en militærkirkegård - var et nasjonalt
symbol for mange russere. Ved
bronsesoldaten kunne de møtes når de
feiret bryllup og konfirmasjon. For
esterne var det ikke et nasjonalt
symbol, men et symbol på russisk
okkupasjon.

Vi fikk to forklaringer på hvorfor
estiske myndigheter flyttet
Bronsesoldaten. En intern og en
ekstern forklaring. Først den interne:

Misfornøyd russisk minoritets-
ungdom flokket seg til tider rundt
statuen. Dette var ungdommer som
ikke så for seg noen lysende framtid i
Estland. Av og til samlet de seg foran
statuen for å demonstrere for et bedre

http://
http://www.norden.ee/
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liv. Siden statuen lå i et veikryss, førte
dette til trafikale problemer.
Bronsesoldaten var m.a.o. et
uromoment i Tallinn.

Så over til den eksterne
forklaringen: På restaurant Olde
Hansa fikk vi en uoffisiell forklaring
på hvorfor esterne flyttet
Bronsesoldaten. Russiske
forretningsfolk hadde en hang til å
opptre „dominant“ når de forhandlet
med estiske forretningsforbindelser.
For at estiske forretningsfolk ikke
skulle føle seg underlegne i beinharde
økonomiske forhandlinger med
russerne, fikk landets politikere
fjernet soldaten. Det skal nevnes at vi
fikk denne fortellingen fra en norsk
foretningsmann, som hadde god
kontakt med estisk næringsliv.

Politikk
Som nevnt ble Estland uavhengig i
1991 gjennom en fredelig revolusjon.
Og her betydde revolusjon virkelig
brudd med fortiden. Politikere fra
russerperioden ble fjernet, og inn kom
unge politiker, ofte utdannet i USA –
tror jeg.  Nåværende president
Toomas Hendrik Ilves er født i
Sverige, utdannet i USA og kom til
Estland i 1991.

Estiske politikere er enige om å føre
en liberalistisk politikk.
„Liberalistisk“ er et positivt ladet
begrep fordi det er motsatsen til
russisk „kollektivisme og
planøkonomi“. Politikerne skal
imidlertid være uenig om detaljer
innen deres liberalistiske politikk,
som skattepolitikk og infrastruktur -.

 Estlands politiske system er
kjennetegnet ved personmotsetninger,
hvilket innebærer at personer ofte
skiftes ut. Partivesen og sivilsamfun-
net/interesseorganisasjoner er dårlig
utviklet. Det siste innebærer at parti-
ene ikke har stor innflytelse på
politikken, ei heller at sivilsamfunnet/
interesseorganisasjonen fungerer som
høringsinstanser – tror jeg. Norge
forsøker å eksportere vårt
pluralistiske partisystem og vårt
sivilsamfunn til Estland. Demokratiet
skal ha hatt fremgang, mens
sivilsamfunnet ennå ikke er bygget
opp -.

Estlands liberalistiske politikk er ikke
mer liberal enn at de igjen har
nasjonalisert/kjøpt tilbake jernbanen.
Privatisert jernbanedrift fungerte
dårlig fordi de private eierne satset
mest på profitt fra transittrafikken.
Men, etter nasjonaliseringen har
jernbanedriften ikke blitt bedre – fikk
vi også høre.

Estland har lite korrupsjon. Det
henger sammen med at de handler
med Norden. Annerledes er
forholdene i Latvia og Litauen. Disse
landene handler med Russland, hvor
det er mye korrupsjon.

Estland oppfører seg pent innefor
både NATO og EU – også etter at de
har blitt medlem. Estland deltar med

soldater i Irak, Afghanistan
og Kosovo. De har ratifisert
EU-konstitusjonen. Fra
2008 skal Estland bli
medlem av Schengen.
Foreløpig er det norske fly
som overvåker Estlands
territorium. Meningen er at
landet selv engang i
fremtiden skal bli
selvforsørget med
overvåkingsfly.

En kvinnelig norsk
professor som foreleste om
EU, sa det slik: Den

tilkomne ektemann skikker seg pent
for sin fremtidige svigerfamilie – for å
bli akseptert.. Etter at han har giftet
seg, gir han mer eller mindre blaffen i
svigerfamilien. Slik er det også med
stater som søker om medlemskap i
EU. Søkerstatene lover å adlyde alle
lover, styrke demokratiet og
respektere menneskerettighetene etc..
Etter at de har „giftet“ seg med EU,
gir også de blaffen.

Fagforeningen i Estland har liten
makt. Begrepet „fagforening“, som er
en over-individuell kategori, har
negativ valør i Estland pga. landets
russiske fortid. Norden ønsker å
presentere den nordiske modellen for
samarbeid i næringslivet, dvs. at stat,
næringslivs- og
arbeidstagerorganisasjoner
samarbeider ved lønnsforhandlingene
– de såkalte „tre parts
forhandlingene“. På vegne av Norden
og den nordiske modellen spiller
Finland her en rolle -.

Det er rask økonomisk vekst i Estland.
I 2006 var veksten på 10.8 %. En
viktig forutsetning for den raske
veksten er at etterspørselen etter
estiske varer og tjenester er høy. For å
beholde den raske veksten vil ikke
myndighetene sette i verk tiltak som
reduserer etterspørselen. Men den
høye etterspørselen fører til at
prisstigningene er høyere enn det som

Nyt og gammelt mødes i
Tallinn
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er tillatt for å bli medlem av EUs
økonomiske og monetære union.
Derfor er det medlemskapet foreløpig
utsatt til 2010/2011. En av
virkningene av dette er at i Estland
brukes ikke euro. Estland har en egen
pengeenhet, estiske kroner.

Til slutt skal nevnes at arbeidsledig-
heten offisielt er på 5 %. Den skjulte
arbeidsledigheten er imidlertid høye-
re. Den norske forskningsstiftelsen
Fafos undersøkelse viste at arbeids-
ledigheten var tre ganger større enn
de offisielle tallene.

Og helt til slutt må nevnes:
Russerne planlegger å legge en
gassledning ut Finskebukta og ned til
Tyskland. De ønsker å overvåke
rørledningen med egne militære
styrker, hvilket er problematisk.
Derfor regner man ikke med at
gassledningen kommer til å bli lagt
ut.

Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringsfaktorer er de forhold
man må vurdere når man skal
lokalisere en bedrift. Hvor er det mest
fornuftig/lønnsomt å lokalisere
bedriften? I Estland er skatter og
avgifter viktige lokaliseringsfaktorer.
Det er p.t. 22 % flat
personbeskatning. Man ønsker å sette
personbeskatningen ned til 18 %. Det
er ingen bedriftsbeskatning før
utbytte. Dessuten er
lokaliseringsfaktoren „arbeidskraft“
billig. Disse gunstige
lokaliseringsfaktorene forklarer nok
at nordiske bedrifter velger å
lokalisere seg i Estland.

Siden lokaliseringsfaktoren „estisk
arbeidskraft“ er så billig, har den
valgt å flyte (sic) til andre steder som
betaler mer for arbeidskraften. Dette
leder til mangel på arbeidskraft i
Estland. Man vil derfor vurdere å
hente arbeidskraft østfra, dvs. fra
Romania, Bulgaria og Hviterussland.

Enn så lenge har
det vært strenge
restriksjoner på
arbeidsinnvandring
østfra. Også
andre prosesser
av typen fri flyt
kan iakttas. Etter
hvert som
lønningene stiger
i Estland, flyter
estiske arbeidere
tilbake til Estland.

Fra hjelp til partnerskap
Like etter 1991 ville Norge hjelpe
Estland med både det ene og det
andre – inklusive noen millioner til
språkopplæring for russere som skulle
ta språktesten for å bli estiske
statsborgere, samt hjelp til å innføre
det norske partivesenet. Etter at
Estland ble medlem av EU i 2004, har
samarbeidet kommet inn i en fase
karakterisert ved „partnerskap“, dvs.
dialog mellom likeverdige partnere,
hvor både Estland og Norge kan lære
noe av hverandre. Et eksempel: Vi
fikk vite at IT-teknologien er høyt
utviklet, og at de ved politiske valg
kan stemme fra pc’n. Her har kanskje
Norge noe å lære av Estland? På den
annen side har Estland glede av
Norge, for gjennom EU- og EØS-
systemet lar Norge Estland tilflyte 50
mill kroner per år.

Nordisk Ministerråd (NMR) har et
nettverk av informasjonskontorer. De
har kontorer i Kaliningrad, Tallinn,
Narva, Valga og Tartu. I Tartu har de
en filial, fordi Tartu er universitetsby,
og fordi universitetet tilbyr et studium
i skandinaviske språk, hvilket skal
være et populært studium. Tartu er
m.a.o. stedet hvor Norden og Estland
kan diskutere utdanningsspørsmål.

(NMR) opererer med to
samarbeidsregioner. Den andre er
Russland, den første er
Østersjøområdet.

Det er et råd, Østersjørådet, som
koordinerer samarbeidet i
Østersjøregionen. I det rådet sitter
(NB8) – fem skandinaviske og tre
baltiske land, til sammen 8 land –
dessuten Russland, Tyskland, Polen og
EU-kommisjonen.

10. august dette år skal det nordiske
innovasjonssenteret i Tallinn holde et
innovasjonsseminar. Begrepet
„innovasjon“ er relatert til kreativitet,
nærings- og eksportvirksomhet, samt
spørsmål om etablering av foretak.

Informasjonskontoret er med på å
arrangere en poesifestival i Tallin med
deltagere fra Norden, de baltiske stater
og Russland. Noe av våre poeter møtte
ikke opp ved årets poesifestival. De ble
skremt bort av bråket rundt
bronsesoldaten -. Takket være
informasjonskontoret i Tallinn blir nå
estiske forfattere representert på

Carita er direktør ved Nordisk
Ministerråds

informasjonskontor i Tallinn



25

høstens bokmesse på
Forum i Göteborg.

Russland er altså en
egen samarbeidsregion.
Samarbeider med
russerne betegnes som
„grenseoverskridende“,

og med det mener man at samarbeidet
overskrider EUs yttergrense. På
seminarer hvor russerne er
representert med en delegasjon,
diskuterer man reformer, bosteder og
kommunale prosjekter. Russerne kan
bl.a. lære hvordan balterne har lykkes
med sin privatisering.

Norge har vennskapskommuner i
Estland. Norge og Estland er såpass
forskjellige at kommunene kan lære
noe av hverandre mht. sykehusvesen,
kommunal organisering etc..

Økonomisk ulikhet
Økonomisk vekst har førsteprioritet.
Denne prioriteringen skaper
økonomisk ulikhet i det estiske
samfunnet. Det er store forskjeller
mellom by og land. Det er store
forskjeller mellom fattig og rik.
Ulikhet følger også etniske skillelinjer.
Økonomisk ulikhet som følger etniske
skillelinjer kan være konfliktdrivende.

Jeg vil tro at russerne er
overrepresentert i kategorien
„fattige“.

„Økonomisk ulikhet“ i et samfunn er
interessant fordi ulikheten har
negative konsekvenser på folkehelsa
og på landets kriminalitet -.

Likestilling
„Kollektive“ kategorier – inklusive
likestilling – er ideologiske fyord i
Estland, fordi ordene lett assosieres
med kommunisme. Noen harde data:

I fjor hadde likestillingsombudet 50
klagesaker. Kvinnene utgjør 10 – 15
% av landets parlamentarikere.
Kvinnene tjener i snitt 25 % mindre
enn mennene – som er det høyeste
tallet i Europa. Folketallet ble
redusert med 0,4 % i 2006.
Fødselsraten i 2006 var 11.1 ‰, mens
dødsraten var 12.9 ‰. Landet trenger
m.a.o. flere barn. Det fødes 13.000
barn hvert år. Det må fødes 17.000
for å kompensere for antall døde.
Kvinnene har tre års
svangerskapspermisjon, dvs. etter tre
år har hun rett til å komme tilbake til
jobb. Kvinnen har ikke fødselspenger
for alle tre årene. Jeg tror hun bare
fikk støtte i ett år.

En norsk kommentar til begrepet
„likestilling“: I 1996 fikk jeg tilsendt
alle klagesakene fra det norske
Likestillingsombudet. Jeg forventet
pakkepost, men fikk kun en konvolutt
med 17 saker. En rask konklusjon:
For likestillingsloven er det

problematisk at kvinner og menn med
psykiske lidelser tjener henholdsvis
kr 7 (kvinner med psykisk lidelse) og
kr 20 (menn med psykisk lidelse) per
time. For likestillingsloven er det
uproblematisk at noen tjener
henholdsvis kr 1000 og kr 7 per time.
Men, høsten 2007 er i hvert fall de
økonomiske forskjellene et hett
diskusjonstema i Norge. Jeg velger å
si det slik: I perspektiv „økonomisk
ulikhet i samfunnet“ er ikke bare de
fattige et problem. De rike er
problemet!

Norden
Er Estland en del av Norden? Den
finske journalisten, Gustaf Antell,
inviterte oss til å diskutere dette
spørsmålet på en restaurant i Tallinn,
hvor vi benket oss rundt et bord etter
at den norske ambassaden hadde
brifet oss om forholdet mellom
Estland og Norge.

- Estland ønsker å være en del av
Norden. De må imidlertid ha hjelp for
å bli det.
- Estland har alltid vært en del av
Norden. Estlenderne skjønner m.a.o.
ikke spørsmålet – om
   Estland er en del av Norden
- Baltikum har nordiske institusjoner
som Baltisk Ministerråd, Baltisk
Forsamling.
   Institusjonelt er de m.a.o. en del av
Norden.
- Man kan også nærme seg
spørsmålet ved å diskutere om
Estland har den nordiske modellen.
   Man kan mene at den nordiske
modellen er kjennetegnet ved en
kombinasjon av fleksibelt
   arbeidsmarket og sosial trygghet -.
- Det finnes flere lokallag av
Foreningen Norden i Estland. En flik
av Estlands sivilsamfunn
   er m.a.o. knyttet til Norden.    http://
www.norden.ee/norden/svenska/
index.html

Silja er
ambassadesekretær
ved den norske
ambassaden i Tallinn.

http://


26

TIDENES STØRSTE
RAN?

Af Luise Pihl

Sådan lyder overskriften på en fire
siders pjece, som netop er udsendt af
Nei til EU i Norge.
Baggrunden er en længe ventet
kendelse fra  ESA, det EFTA-organ,
der skal overvåge, at EØS-aftalen
bliver overholdt.

Dermed er en 100 år gammel ordning,
der betyder, at norske kommuner og
fylker ejer retten til at udnytte lokal
vandkraft „til evig tid“ kommet i
alvorlig fare. Ifølge ESA er den i strid
med EU’s konkurrenceregler, fordi
private ejere kun kan udnytte
vandkraften i 60 år og derefter skal
overdrage denne ret til den norske
stat.

Hjemfaldsretten er en vigtig brik i
den måde, det norske demokrati er
bygget op på, fordi det kommunale
selvstyre har kunnet støtte sig til den
værdi, vandkraftens udnyttelse bety-
der. Så hvis kommunale udnyttelses-
rettigheder nu skal afleveres til staten
efter 60 år, kommer kommunerne til

at stå svagt i forhold til statsmagten
og de kommercielle virksomheder,
der udnytter vandkraften.

Disse er nemlig begejstrede ved tan-
ken om, at vandkraft nu skal være
en salgsvare som så mange andre på
EU’s indre marked. Den svenske
gigant Vattenfall gnider sig allere-
de i hænderne ved tanken om at få
mulighed for at gå ind og byde på
de mange milliarder kilowatttimer,
der kan hentes i de norske fjelde.

I dag er mere end 90 procent af
de norske vandkraftværker i
offentligt eje. Og det er en norsk
folkesag, at sådan skal det fort-
sat være. Selv Europabevægel-
sens formand, Grete Berget har
udtalt, at hun håbede, at det
ville være muligt at bevare hjemfalds-
retten, som den nu er.

Afgørelsen har fået Nei til EU op på
mærkerne. I en fire siders pjece
skitserer bevægelsen fire muligheder
for at bevare mest muligt i offentligt
eje. Og den femte mulighed, at stræk-
ke våben over for ESA, er utænkelig.

En længere artikel om hjemfaldsretten findes på
http://www.notat.dk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=11

Nei til EUs pjece findes på http://
www.neitileu.no.

http://www.notat.dk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=11
http://


27

Ideer og praksis
Gode debatter på Frit
Norden Danmarks
årsmøde

Af Jesper Morville

En snes mennesker, fra alle skandina-
viske lande, deltog i Frit Norden Dan-
marks årsmøde i Valby den 6. oktober.

Formandens årsberetning
understregede de mange tilfælde, hvor
foreningerne Frit Norden
i årets løb har været i
kontakt med det offici-
elle nordiske samarbejde
i Nordisk Råd:
til sessionen i 2006 ind-
sendte Frit Norden en
henstilling til Nordisk
Råd om at efterkomme
Færøernes ønske om
selvstændig repræsenta-
tion; en debat, der endnu
ikke er afgjort. Frit Nor-
den fremsatte også en
række forslag til prak-
tiske forbedringer af det
nordiske samarbejde, bl.a
genindførelsen af en særlig porto
mellem de nordiske lande, øget
mulighed for at se hinandens tv-
kanaler og øget energisamarbejde.

Den nærmere kontakt vil kulminere,
når Frit Norden Norge inviterer med-
lemmer af Nordisk Råd til paneldebat
i forbindelse med sessionen i Oslo i
slutningen af oktober. (Se bagsiden)

Årsmødet udtrykte desuden en stor
tak til vores finske værter ved Nordisk
Folkriksdag.

Mediemæssigt har Frit Norden bl.a.
udsendt en fælles pressemeddelelse
ved årsskiftet, og flere medlemmer
har markeret sig med artikler og
læserbreve.

Samarbejdsgrundlaget
Senere debatteredes samarbejdsgrund-
laget for de tre foreninger Frit Nor-
den. Bl.a. drøftedes den konkrete
betydning af begreber som “det nor-
diske frihedssyn” og hvilke træk ved
det nordiske samarbejde, der er typi-
ske for de ideer, Frit Norden hylder.

Auktion med delikatesser og
rarieteter
Vanen tro afholdtes der auktion efter
årsmødet. Igen i år havde Alice Han-
sen medbragt hjemmelavet frugtsaft
m.m., og fra Norge kom deltagerne
med myseost og marmelade. Tak til
alle bidragydere og auktionarius.
Efter mødet fortsattes samværet under
private former; en god tradition, der
heldigvis også holdtes ved lige i år.

Velkommen til den nye styrelse - og
varm tak til to, der trækker sig
Samtidigt med et velkommen til den
nye styrelse udtalte årsmødet en stor
og varm tak til to hidtidige medlem-
mer, der ønskede at trække sig tilbage:
Poul Christensen og Birtha Bigum.
Poul var blandt stifterne af Frit Nor-
den. Efter flere år på andre græsgange
vendte han tilbage til Frit Norden i
forbindelse med folkerigsdagene.
Birtha Bigum har også været med fra
starten og trofast styrelsesmedlem i
alle årene. I årevis har hun været
styrelsens omhyggelige referent og
ofte lagt hus og hjem til dens møder.
Stor tak for indsatsen!

Styrelsen i Frit Norden
Danmark 2007-2008
Jakob Buhl, næstformand og

medlem af redaktionen
NordenDebat@yahoo.se

Leif Kajberg, medlem af
redaktionen
leif_kajberg@hotmail.com

Hanne Kock, sekretær og
webmaster
hannekock@post.tele.dk

Birgit Lerstrup, kasserer
birgit@lerstrup.dk

Jesper Morville, formand og
medlem af redaktionen
JesperMorville@mail.dk

Luise Pihl, medlem af
redaktionen
skrodhoj@mail.dk

Ditte Staun, medie og pr.
dittestaun@hotmail.com

Suppleanter:
Hjørdis Nielsen
Niels M.Ulldal

Frit Nordens abonnenter fra USA besøger Jakob
Buhl på Natur- og Energiskolen på Ærø for at
lære om vedvarende energi og nordiske sprog.
Netværksarbejde der giver ny viden!



Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes med
oplysning om ny adresse

Frit Norden
co. Lerstrup
J. P. E. Hartmanns Allé 2-B
2500 Valby

Post kunde nr. 150011206

STØT
FRIT NORDEN
i arbejdet for folkestyre og
et frit internationalt samarbejde
med udgangspunkt i nordisk
menneskesyn og fællesskab.
Foreningen er tværpolitisk og
uafhængig af andre organisationer.
Bliv medlem eller abonnent.

Nærmere oplysninger hos
landssekretær

Hanne Kock
Ryslingevej 24
DK-8270 Højbjerg
hannekock@post.tele.dk

Eller hos formændene:
Frit Norden, Danmark:

Jesper Morville
Christianshvilevej 3, 1. sal
DK-2920 Charlottenlund
tlf. +45 39 63 35 37
JesperMorville@mail.dk

Fritt Norden, Norge:
Torbjørn Dahl
Hunderfossvn. 24
N-2625 Fåberg, Norge
tordahl@online.no

Fritt Norden, Sverige:
Jörgen Bengtson
Långholmsgatan 16, 5 tr
Se-117 33 Stockholm
tlf. +46 (0)8 720 20 23
mobil +46 (0)706 60 55 60
jorgen@infopress.se

Eller besøg vores hjemmeside:

http://www.fritnorden.dk

Fritt Norden - Norge arrangerer
(med støtte fra Fritt Ord)

KONFERANSE
onsdag den 31. oktober fra kl.17 til 20
i Håndverkerens lokaler,
Rosenkrantz-gate 7, Oslo

FOLKE-
SUVERENITET,

 INTERNASJONALT
SAMARBEID OG

GLOBALISERING
- ER NORDISK RÅD
ET FORBILDE?

Konferansen vil rette søkelyset på internasjonalt samarbeid i
en globalisert verden. Tema for Nordisk Råd er globalisering,
og vi vil utfordre representanter fra de 5 nordiske land og 3
selvstyreområder til å uttale seg om internasjonalt samarbeid
og om folkesuverenitetsprinsippet vil kunne overleve det økte
presset for overnasjonal styring.

Panelet ledes av professor Trond Nordby og
føreamanuensis Peter Ørebech.

Konferansen vil fokusere på folkesuverenitetsprinsippets plass
i ulike avtaler som Helsingforsavtalen, forslag til EU-grunnlov
og FN-pakten. Hvem skal bestemme innen ressurspolitikk,
handelspolitikk, arbeidslivspolitikk, sosialpolitikk, skatter og
avgifter?
På hvilke politiske områder er overstatlig styring ønskelig?

For Fritt Norden-Norge
Torbjørn Dahl (leder)

http://www.fritnorden.dk
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