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generell	informasjon	HI-117	vår	2017
Emnekode:	HI-117
Emnenavn:	Verden	og	Norge	på	1900-tallet
	
Dato:	23.05-2017
Varighet:	09.00	-	15.00
	
Tillatte	hjelpemidler:
	
Merknader:
	
	
-------------------------------
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og
læringsformål.	Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.
Besvarelsen	vil	være	anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 HI-117	oppgave
Hi-117,	ordinær	eksamen,	vår	2017
Eksamenen	er	delt	i	to.	Under	del	A	skal	du	besvare	tre	av	fire	oppgaver.	Under	del	B	skal	du		skrive
én	av	de	to	oppgavene.	Beregn	ca	2	timer	på	del	A,	og	ca	4	timer	på	del	B.
	
Del	A.	Besvar	tre	av	oppgavene:

1.	 Gjør	rede	for	sentrale	forutsetninger	for	industrialiseringen	av	Norge	i	årene	etter	1905.
2.	 Paris-konferansen	i	1919	endret	rammebetingelser	for	internasjonal	politikk	på	flere	måter.

Hvordan?
3.	 Perioden	1950	til	1973	i	norsk	historie	er	blitt	karakterisert	som	”Den	sosialdemokratiske	orden”.

Gjør	rede	for	sentrale	kjennetegn	ved	denne	ordenen.
4.	 Ved	slutten	av	1940-tallet	ble	det	i	Skandinavia	forhandlet	med	sikte	på	å	danne	et

forsvarsforbund.	Hvorfor	skjedde	dette,	og	hvorfor	førte	forhandlingene	ikke	fram?

	
	

Del	B.	Skriv	én	av	oppgavene:

Gjør	rede	for	utviklingen	av	Norge	som	oljeland	og	drøft	internasjonale	forholds	betydning	for
denne	utviklingen.

	

Gjør	rede	for	hovedtrekk	i	den	europeiske	integrasjonsprosessen	siden	1947	og	diskuter	Norges
forhold	til	denne	prosessen.

	
	
Skriv	ditt	svar	her...

Del	A	-	Oppgave	2)		Paris-konferansen	i	1919	endret	rammebetingelser	for	internasjonal
politikk	på	flere	måter.	Hvordan?
	



HI-117	1	Verden	og	Norge	på	1900-tallet Candidate	8901

3/6

Paris-konferansen	i	1919	hadde	en	rekke	ulike	mål.	Først	og	fremst	ønsket	man	å	komme	fram	til
et	faktum	om	hvilket	land	som	hadde	ansvaret	for	utbruddet	av	krigen,	og	hvordan	skylden	skulle
fordeles.	I	neste	forstand	ønsket	man	å	danne	et	internasjonalt	system	som	kunne	hindre	at	en	slik
verdenskrig	kunne	bryte	ut	igjen	i	fremtiden.	I	europeisk	sammenheng	måtte	man	også	håndtere
en	rekke	nye	nasjonalstater	som	hadde	oppstått	som	en	konsekvens	av	oppløsningen	av	det
russiske,	osmanske	og	østerrisk-ungarske	imperiet.	"Selfdetermination	of	the	peoples"	var	et
begrep	som	ble	brukt	i	denne	sammenhengen.	Med	dette	begrepet	mente	man	at	de	ulike
folkeslagene	i	europa	hadde	rett	på	en	egen	stat,	og	bestemme	dems	egen	skjebne.
Tankgegangen	var	at	opprettelsen	av	etnisk	homogene	stater	ville	føre	til	økt	stabilitet	og	mindre
fare	for	konflikt	i	fremtiden.
	
På	sterkt	initiativ	fra	Wilson-administrasjonen	blir	en	ny	internasjonal	organisasjon	dannet;
Folkeforbundet.	Denne	nye	organisasjonen	skulle	være	en	"møteplass"	for	de	ulike	stormaktene	i
verden,	der	man	skulle	prøve	å	løse	konflikter	via	diplomati	og	diskusjoner,	ikke	krig.	Selv	om
Wilson	hadde	vært	pådriveren	for	opprettelsen	av	folkeforbundet,	ender	kongressen	i	USA	å	si	nei
til	amerikansk	deltagelse	i	verdensorganisasjonen.	Dette	faktumet	vil	i	senere	tid	svekke	FF's
mulighet	til	å	sanksjonere	effektivt	på	et	globalt	nivå	og	unngå	aggresjon	fra	enkeltland.
	
Under	folkeforbundets	mandat	dannes	det	ulike	mandatområder	i	midøsten	(Franske	mandat,	og
britiske	mandat)	Det	at	Frankrike	og	Storbritannia	underla	seg	nye	områder	var	ikke	noe	nytt	i
internasjonal	sammenheng,	men	forskjellen	her	er	at	suvereniteten	over	disse	områdene	hadde
større	internasjonal	legitimitet	via	folkeforbundet.	Dette	nye	systemet	innebar	at	Folkeforbundet
felles	skulle	agere	mot	enhver	form	for	aggresjon	og	"trussel	mot	verdensfreden",	og	at	hvis	et
enkelt	land	var	i	ferd	med	å	bryte	disse	prinsippene,	så	skulle	resten	av	folkeforbundet	kollektivt	gå
til	aksjon	mot	den	aggresive	staten.	Fra	et	tysk	og	japansk	synspunkt	kan	man	hevde	at	denne	nye
verdensordenen	i	internasjonal	politikk	var	svært	hyklersk,	da	folkeforbundet
konsoliderte/legitimiterte	britisk	og	fransk	ekspansjonisme,	mens	senere	japanske	og	tyske	krav
om	landområder	ble	møtt	med	fordømmelse	og	sanksjoner.	Japan	hadde	selv	fremmet	ønske	en
erklæring	som	ville	definere	"rasemessig	likhet"	for	alle	raser	under	konferansen	i	1919,	noe	som
ble	avvist	av	vestmaktene.	Utviklingen	senere	i	mellomkrigstiden	utfordret	denne	nye
internasjonale	ordenen,	og	folkeforbundet	viste	seg	impotente	til	håndtere	japansk
ekspansjonisme	i	Asia,	Italiensk	imperialisme	i	Abbysinnia,	og	klarte	heller	ikke	stå	imot	tysk
gjenopprustning	og	økende	krav	om	landområder	(Re-militarisering	av	Rhinland,	Anschluss	1938,
Annekteringen	av	Sudetenland	1938(senere	invasjon	av	Tjekkoslovakia)	Når	Tyskland	og	Japan
ble	kritisert	av	folkeforbundet	på	30-tallet,	valgte	begge	statene	å	gå	ut	av	forbundet,	noe	som	igjen
forsterket	tankengangen	bak	folkeforbundets	manglende	handlekraft.
	
	
Oppgave	3)		Perioden	1950	til	1973	i	norsk	historie	er	blitt	karakterisert	som	”Den
sosialdemokratiske	orden”.	Gjør	rede	for	sentrale	kjennetegn	ved	denne	ordenen.
	
Perioden	1950-1973	blir	betegnet	som	den	"sosialdemokratiske	orden",	og	basisen	for	dette
begrepet	består	av	en	rekke	ulike	faktorer.	Det	er	viktig	å	nevne	arbeiderpartiets	totale	dominans	i
denne	perioden.	I	perioden	1945-1961	har	AP	rent	flertall	på	stortinget,	og	kan	på	bakgrunn	av
denne	maktposisjonen	forme	samfunnet	i	sitt	eget	bilde	i	denne	perioden.	Okkupasjonstiden
hadde	skapt	en	ny	nasjonal	felles	tankegang.	I	perioden	1945-1950	var	gjenreisning	av	landet	det
aller	viktigste.	Når	man	kommer	til	starten	av	50-tallet	får	man	en	ny	optimisme,	og	et	enormt	ønske
om	fremgang	for	landet.	Denne	tidsperioden	består	av	en	stor	grad	av	stabilitet	i	henhold	til	politikk
og	økonomi.	I	hele	perioden	har	man	en	generell	reallønnsvekst	og	relativt	lav	ledighet.	I
politikken	råder	den	såkalte	"sosialdemokratiske	konsensus".	Staten	hadde	en	særdeles	sterk	og
aktiv	rolle	generelt	i	samfunnet	og	i	økonomien.	Staten	er	inne	i	en	rekke	bransjer	og	bedrifter	via
direkte	statlig	eierskap	av	aksjekapital,	og	i	andre	sammenhenger	sterk	delaktiv	via	reguleringer
og	statlig	støtte	til	bedrifter.	Staten	satte	opp	en	rekke	skatte-incentiver	for	investeringer	i
distriktene,	da	spesielt	i	Nord-Norge.
	
Norge	kan	betegnes	som	en	klassisk	blandingsøkonomi	i	denne	perioden.	Med	begrepet
blandingsøkonomi	menes	det	at	produksjonsmidlene	og	størsteparten	av	bedriftene	er	under
privat	eierskap,	men	staten	som	regulator	og	deltager	er	sterkt	til	stede	i	økonomien.	En
konsekvens	av	denne	sterke	statlige	deltagelsen	er	monopolisering	av	en	rekke	bransjer.	I	denne
sammenhengen	er	det	viktig	å	nevne	kringkastingsmonopolet,	televerket,	og	monopoliseringen	av
kraftmarkedet	via	NVE.	Når	det	kommer	til	politikk	var	velgerne	svært	lojale	til	partiet	de	stemte	på,
og	så	lenge	fremgangen	i	levestandard	fortsatte,	så	befolkningen	ikke	grunn	til	å	bytte	partilojalitet.
Ap	dominerte	som	regjeringsparti	i	denne	perioden.	Opposisjonen	på	stortinget	var	som	nevnt
ovenfor	i	stor	grad	enig	i	de	store	linjene	i	politikken,	og	støttet	opp	om	mesteparten	av	den
politiske	agendaen	til	AP.	Allerede	i	1948	tok	Gerhardsen	et	oppgjør	med	NKP's	innflytelse	i
Norge	under	den	såkalte	"Kråkerøytalen".	Dette	er	et	viktig	vendepunkt	i	norsk	sammenheng,	og
man	ser	en	sterk	statlig	innsats	(i	stor	grad	overvåkning)	for	å	motarbeide	kommunistisk	aggesjon	i
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hele	denne	tidsperioden.
	
Oppgave	4)	Ved	slutten	av	1940-tallet	ble	det	i	Skandinavia	forhandlet	med	sikte	på	å	danne
et	forsvarsforbund.	Hvorfor	skjedde	dette,	og	hvorfor	førte	forhandlingene	ikke	fram?
	
Mantraet	"Aldri	mer	09.april"	ble	fremhevet	av	den	politiske	eliten	i	Norge	etter	freden	08.mai.
Norsk	økonomi	hadde	opplevd	vanskeligheter	under	krigen,	men	var	allikevel	i	relativ	god
forfatning.	I	både	Norge,	Danmark	og	Sverige	skjønte	man	at	hvert	enkelt	land	i	seg	selv	ikke	var
sterkt	nok	til	å	sikre	seg	mot	aggresjon	utenifra.	Ideen	om	et	skandinavisk	forsvarsforbund	ble	en
ide	som	fikk	stadig	sterkere	støtte	både	blant	befolkningene,	men	også	i	den	politiske	eliten.
Hovedspørsmålet	med	en	slik	allianse	var	hvordan	den	skulle	være	utformet,	og	hvordan	man
skulle	forholde	seg	til	til	verdens	to	nye	supermakter;	USA	og	Sovjetunionen.	I	alle	de	ulike
skandinaviske	landene	(men	spesielt	i	Norge)	hadde	man	en	sterk	frykt	for	å	provosere
Sovjetunionen.	Det	var	et	ubestridelig	faktum	på	slutten	av	40-tallet	at	krigsalliansen	mellom	vest
og	øst	hadde	slått	sprekker,	og	at	spenningen	i	verden	var	økende.	Sverige	hadde	i	motsetning	til
Danmark	og	Norge	ikke	blitt	okkupert	under	krigen,	og	dette	faktumet	preget	dem	under
forhandlingene.	Ett	av	hovedproblemene	i	diskusjonen	om	et	Skandinavisk	forsvarsforbund	var
USA's	rolle.	Fra	svensk	side	var	man	svært	skeptisk	til	at	en	amerikansk	sikkerhetsgaranti	skulle
være	inkludert	i	avtalen.	Svenskene	mente	at	dette	ville	være	en	provokasjon	ovenfor
Sovjetunionen,	og	at	dette	ville	dra	de	skandinaviske	landene	inn	i	konflikten	mellom	USA	og
Sovjetunionen.	Ett	annet	faktum	som	minsket	sannsynligheten	for	en	skandinavisk
forsvarsalliansen	var	utviklingen	internasjonalt.	Alliansen	fra	2.VK	mellom	USA/Sovjet	var	i	ferd
med	å	slå	sprekker,	og	jernteppet	som	var	i	ferd	med	å	legge	seg	over	øst-europa	bekymret
spesielt	Norge.	Stalins	forslag	til	en	såkalt	"Vennskapsavtale"	med	Finland	var	også	med	å	bygge
opp	under	denne	frykten	(Man	fryktet	at	Staling	også	skulle	foreslå/påtvinge	"vennskapsavtaler"
med	andre	nordiske	land.		Fra	dansk	og	norsk	hold	var	frykten	at	et	skandinavisk	forsvarsforbund
ikke	ville	være	nok	til	å	stå	imot	Sovjetisk	aggresjon,	og	på	bakgrunn	av	disse	ulike	konfliktene	ble
det	ikke	enighet.	Resultatet	endte	med	at	Norge	og	Danmark	gikk	inn	i	NATO	i	1949,	mens
Sverige	valgte	å	holde	seg	nøytrale.
	
Det	er	viktig	å	nevne	at	Norge	gikk	inn	i	NATO	med	visse	begrensninger	(De-militarisert	Finmark,
nei	til	permanente	baser	i	fredstid,	nei	til	atomvåpen	på	norsk	jord).	Disse	konsesjonene	som
Norge	fikk	forhandlet	frem	med	de	andre	NATO	landene	førte	til	at	man	mente	at	man	hadde	klart
denne	balansegangen	(unngå	å	provosere	Sovjetunionen)	Når	disse	kravene	ble	møtt,	dannet	det
seg	en	konsensus	i	den	norske	utenrikspolitiske	eliten	at	NATO	medlemskap	var	det	beste
alternativet	for	norges	egen	sikkerhet.
	
DEL	B)	Gjør	rede	for	hovedtrekk	i	den	europeiske	integrasjonsprosessen	siden	1947	og
diskuter	Norges	forhold	til	denne	prosessen
	
2.VK	førte	til	enorm	ødeleggelse	i	Europa,	og	det	dannet	seg	raskt	en	konsensus	om	at	en	slik
type	krig	aldri	måtte	kunne	gjenta	seg.	De	vestlige	seiersmaktene	(USA,	SB,	Frankrike)	hadde	tatt
lærdom	av	Versailles	traktaten,	og	forsto	raskt	at	man	måtte	prøve	en	annen	tilnærming	til
Tyskland.	Fra	amerikansk	hold	dukker	ideen	om	"Marshallplanen"	opp.	Ideen	var	gjenreise
Europa	via	lån	og	amerikansk	kapital.	USA	hadde	en	rekke	ulike	motiver	bak	denne	planen.
Alliansen	mellom	USA	og	Sovjetunionen	slo	raskt	sprekker,	og	man	forsto	fra	amerikansk	hold	at
vedvarende	nød	i	Europa	ville	øke	støtten	for	radikale	kommunistbevegelser.	Man	fryktet	i	denne
forstand	også	Sovjetisk	innflytelse.	USA	var	den	eneste	industrielle	makten	i	verden	som	ikke
hadde	blitt	berørt	av	krigen,	og	man	forsto	også	at	man	hadde	en	egeninteresse	av	å	hjelpe
Europa.	For	å	muliggjøre	gjenreisning	i	Europa	sto	amerikanske	industriprodukter	sentralt.	USA
var	i	ferd	med	å	omgjøre	industriproduksjonen	tilbake	til	ordinær	fredstid,	og	man	visste	at
overskuddsproduksjonen	av	varer	kunne	selges	til	det	europeiske	markedet	hvis	man	klarte	å
gjenreise	de	ulike	euripeiske	økonomiene.	Ved	å	ta	imot	Marshallhjelp	måtte	de	europeiske
landene	akseptere	en	stor	grad	av	markedsøkonomi	og	tollbegrensninger.	Dette	er	hovedårsaken
til	at	Sovjetunionen	og	de	øst-europeiske	landene	ikke	takket	nei.	Organisasjonen	OEEC	(dagens
OECD)	dannes	også	i	denne	perioden.	Denn	organisasjonen	skulle	fremme	frihandel,
markedsøkonomi	og	samarbeid	på	tvers	av	de	europeiske	landegrensene.
	
Det	dannet	seg	raskt	en	konsensus	blant	europeiske	politikere	om	at	nasjonalismen	hadde	ført	til
krig	og	ødeleggelse,	og	at	løsningen	på	dette	ville	være	en	viss	form	for	europeisk	føderasjon.
Uteriksministeren	i	Frankrike	kom	med	sin	deklarasjon	i	1950(Schuman-deklerasjonen)	der	han
fremhevet	viktigheten	av	felles	Tysk-Fransk	kontroll	over	hverandres	kull	og	stålproduksjon.
Schumans	tanker	dannet	basisen	for	hva	som	blir	opprettet	i	1951;	Kull	og	stålunionen.	I	denne
sammenhengen	ble	det	opprettet	et	felles	overnasjonalt	råd	som	skulle	holde	oversikt	over
produksjonen	av	kull	og	stål,	og	dermed	forsikre	seg	om	at	en	av	stormaktene	ikke	ville	ha
muligheten	til	å	gå	til	krig.	Man	anså	kull	og	stål	som	de	viktigste	ressursene	som	var	nødvendig
for	å	utkjempe	krig,	og	at	med	å	holde	kontroll	på	disse	kunne	man	sikre	varig	fred.	Kull	og
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stålunionen	besto	av	de	såkalte	"indre	6"	(Tyskland,	Frankrike,	Nederland,	Belgia,	Luxembourg,
og	Italia)
	
Neste	steg	i	integrasjonsprosessen	kommer	i		1957,	ved	signeringen	av	Roma-Traktaten.	På
denne	konferansen	blir	man	enige	om	grunnpilarene	i	den	som	senere	utvikler	seg	til	dagens	EU;
"De	fire	frihetene"
Fri	flyt	av	varer,	tjenester,	kapital,	og	personer.	Man	hadde	også	et	ønske	om	å	starte	å	samordne
handelspolitikken	til	de	ulike	landene.	I	perioden	som	etterfølger	Roma-trakteten	utvides	EEC	med
en	rekke	nye	land,	og	får	et	økt	fokus	på	samordning	og	harmonisering	av	regler.	Storbritannia
velger	i	stor	grad	å	stå	utenfor	denne	prosessen.	Årsaken	til	dette	er	at	man	fra	britisk	side	frykter	at
ved	å	delta	i	et	felleseuropeisk	handelssamarbeid,	så	vil	dette	gå	ut	over	SB's	mulighet	til	å	handle
med	resten	av	det	britiske	samveldet	(tollmurer,	handelsbarrierer	etc)	EFTA	opprettes	i	1959,	og
en	rekke	andre	europeiske	land	velger	å	gå	med	i	dette	handelssamarbeidet,	selv	om	de	fortsatt
ikke	går	inn	som	fullverdige	medlemmer	i	EEC.	I	løpet	av	1960-tallet	får	man	en	fornyet	interesse
fra	britisk	side	å	bli	med	i	EEC.	Den	franske	presidenten	De	Gaulle	ser	med	stor	skeptis	på	dette,
og	det	ender	med	at	Frankrike	legger	ned	veto	mot	britisk	deltagelse.	Selv	om	unionen	bærer	preg
av	å	stadig	utvide	handelsfrihet	og	nedbygging	av	tollmurer,	så	er	det	viktig	å	bemerke	seg	at
denne	tilnærmingen	ikke	strekker	seg	til	landbruket.	Innen	landbruk	opprettes	det	en	rekke
subsidier	og	tollmurer.
	
1960	og	1970-tallet	er	preget	av	at	unionen	stadig	samordnes	og	harmoniseres	til	en	stadig	større
grad	innen	handel,	finans,	jordbruk	og	politikk.	Begrepet	"Ever	closer	union"	stammer	fra	denne
tidsperioden.	Med	dette	begrepet	menes	det	at	man	til	stadighet	skal	knytte	seg	tettere	sammen,
og	at	man	stadig	skal	nærme	seg	et	føderalt	Europa.	I	løpet	av	1970-tallet	blir	også	Storbritannia
medlem,	selv	om	de	til	enhver	tid	holder	en	armlengs	avstand	til	store	deler	av
integrasjonsprosessen.	
Neste	store	institusjonelle	grunnpilar	i	denne	prosessen	er	enhetsakten	1986.	Her	ønsket	man	å
konsolidere	handelspolitikken	i	enda	større	omfang.	Hendelsene	i	1989,	slutten	på	den	kalde
krigen,	og	spesielt	Tysklands	samling	medførte	seg	store	forandringer	i	den	europeiske
maktbalansen.	Maastricht-avtalen	fra	1991	skulle	være	med	å	danne	grunnlaget	for	den	videre
integrasjonsprosessen	i	det	nye	Europa.	ØMU,	såkalt	"økonomisk	monetær	union"	er	et	begrep
som	stammer	fra	denne	avtalen.	Det	var	i	denne	sammehengen	at	man	la	grunnlaget	for	det	som
senere	ble	til	den	felleseuropeiske	valutaen	EURO	på	2000-tallet.	Man	innså	at	valutaen	i	seg
selv	var	et	stykke	frem	i	tid,	men	grunnlaget	ble	som	sagt	lagt.	På	90-tallet	konsoliderer	og
ekspanderer	de	ulike	statlige	institusjonene	som	preger	dagens	EU.	Europaparlamentet,	EU
kommisjonen	får	befestet	sine	posisjoner	som	essensielle	europeiske	institusjoner.	Man
konsoliderer	også	det	indre	markedet	i	en	enda	større	grad	i	denne	perioden.	Ved	å	fjerne
toll/handelsbarriærer	innad	i	EU/EØS	øker	man	muligheten	for	unionen	til	å	opptre	som	en	samlet
blokk	i	internasjonale	fora.
	
Ved	enden	av	1900-tallet	består	EU	av	de	aller	fleste	landene	i	Nord/vest/sør	Europa.	Unntaket	i
denne	forstanden	er	Sveits	(Sveits	forhold	til	EU	består	ev	en	rekke	ulike	handelsavtaler)	Norge,
Island,	Licthenstein	går	inn	i	EØS,	noe	som	i	praksis	gjør	at	de	må	godta	de	aller	fleste	EU-
reguleringer,	men	selv	ikke	har	muligheten	til	å	være	med	i	beslutningsprosessen.	Neste	steg	i
integrasjonsprosessen	skjer	i	perioden	etter	2004.	I	årene	2004-2013	øker	EU	med	13	nye
medlemsland	fra	øst/sentral-europa.	EU	setter	de	såkalte	"Københavnkriteriene"	til	grunn	for	at
nye	land	kan	bli	medlem	av	unionen.	Kritieriene	består	i	av	at	landet	må	ha	stabile	demokratiske
institusjoner,	demokrati,	og	markedsøkonomi.	Året	2003	er	også	svært	viktig,	nemlig	ved	at	Euroen
blir	innført	i	en	rekke	europeiske	land.	Viktig	å	bemerke	seg	her	at	Storbritannia	velger	å	stå
utenfor	(	i	tråd	med	sin	generelle	skepsis	til	integrasjonsprosessen)	Innførelsen	av	Euro	befester
EU	som	en	internasjonal	makt,	og	det	blir	mye	enklere	for	unionen	å	legge	press	på	andre	makter
og	opptre	som	en	felles	blokk	i	internasjonale	forhold.	Man	ser	en	klar	trend	i
integrasjonsprosessen,	nemlig	at	man	til	enhver	tid	prøver	å	konsolidere	og	bygge	videre	iht
integrasjonen,	og	at	man	ved	gjevne	mellomrom	formaliserer	fremgangen	via	traktater	og	avtaler.	I
denne	forstand	er	Lisboa-traktaten	(2007)	er	en	viktig	grunnpilar.	Her	vedtas	det	en	egen	grunnlov
for	EU,	og	man	formaliserer	igjen	fremgangen	man	har	oppnådd	iht	integrasjon,	samordning	og
harmonisering	av	lover/regler.
	
I	den	senere	tid	har	det	vist	seg	at	EU	har	en	rekke	svakheter	og	utfordringer	når	det	kommer	til
krisehåndtering	og	muligheten	til	å	opptre	som	en	samlet	blokk.	Finanskrisen	og	den	medførende
Eurokrisen	viste	store	svakheter	i	EU's	maktapparat.	I	nyere	tid	viste	også	flyktningskrisen	i	2015
flere	av	EU's	institusjonelle	problemer.	Vedtak	fra	kommisjonens	side	om	fordelinger	av	flyktninger
har	blitt	møtt	med	avvisning	fra	en	rekke	europeiske	land,	og	unionen	som	en	helhet	har	ikke	klart
å	håndtere	denne	enorme	utfordringen	på	en	tilfredsstillende	måte.	Man	har	også	i	senere	tid
opplevd	nasjonalistiske	"euro-skeptiske"	bevegelser	i	en	rekke	av	Eu's	medlemsland.	I	denne
forstand	vil	jeg	fremheve	Front	National	i	Frankrike,	Frihetspartiet	i	Nederland,	og	ikke	minst
Brexit-bevegelsen	i	Storbritannia.	Hvordan	Eu	som	helhet	klarer	å	takle	storbritannias	utmeldelse
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av	EU	er	essensielt	for	unionens	fremtid.	På	et	institusjonelt	plan	virker	ikke	Brexit	til	å	ha	satt	en
stopper	for	den	europeiske	integrasjonsprosessen.	Man	fortsetter	å	harmonisere	regler,	spesielt
fremhevet	her	er	innførelsen	av	en	såkalt	"bankunion"(Harmonisering	av	finans/bankreguleringer),
og	viktigheten	Euroens	rolle	fremover.	I	enkelte	kretser	snakkes	det	også	om	å	forsterke	prosessen
fram	mot	et	"united	states	of	europe",	noe	som	man	ønsker	å	oppnå	via	felles	utstedelse	av
statsobligasjoner	(eurobonds),	felles	europeiske	skatter	etc.	Tiden	fremover	vil	vise	om	dette	er
prosesser	som	er	mulige	å	fullføre,	eller	om	nasjonalismen	atter	en	gang	vil	overta	i	Europa	i	tiden
fremover
	
Norges	forhold	til	den	europeiske	integrasjonsprosessen
	
Som	nevnt	ovenfor	i	besvarelsen	valgte	Norge	å	motta	Marshallhjelp,	selv	om	man	i	starten	fra
regjeringens	side	var	skeptisk	til	de	medfølgende	amerikanske	kravene.	Norge	ble	også	en	del	av
OEEC	(dagens	OECD).	Fra	norsk	hold	så	man	på	kull	og	stålunionen	som	noe	de	europeiske
maktene	bedrev	med,	og	man	så	ikke	nytten	av	å	integrere	seg	inn	i	dette	systemet	på	et
institusjonelt	nivå.	Selv	om	Norge	hadde	en	svært	delaktig	og	inngripende	stat	i	økonomien,	så
velger	vi	å	gå	inn	i	EFTA	samarbeidet,	og	man	ser	også	nytten	av	europeisk	integrasjon	fra	norsk
side.	Man	ønsket	seg	tilgang	til	det	europeiske	markedet	i	henhold	til	eksport	og	import.	Norges
paradoks	i	denne	sammenhengen	er	at	man	støtter	sterkt	opp	å	frislipp	av	handelsbarriærer	når
det	kommer	til	fisk	og	annen	industrieksport(aliminium,kunsgjødsel	etc),	men	man	var	svært
opptatt	av	å	beholde	tollmurene	på	landbruksprodukter	fra	norsk	side.	Norge	ber	om	muligheten
for	medlemskap	for	første	gang	i	1962,	men	i	sammenheng	med	det	franske	veto'et	mot	britisk
medlemskap,	så	medfører	denne	prosessen	ikke	noe	ytterligere	når	det	kommer	til	Norge.
	
Neste	milepælen	i	denne	forstand	er	1972.	På	tross	av	at	store	deler	av	den	politiske,
samfunnsmessige,	og	økonomiske	eliten	er	for	norsk	medlemskap	i	EEC,	ender	den	norske
befolkningen	å	si	nei	til	medlemskap	via	en	folkeavstemning.	NEI-siden	består	av	venstresiden	i
politikken,	nasjonalister,	enkelte	næringsorganisasjoner,	og	generell	motstand	i	store	deler	av
distriktene.	Det	blir	en	omkamp	i	forhold	til	dette	spørsmålet	i	1994,	da	folket	igjen	svarer	NEI	til
medlemskap.	Forskjellen	i	1994	er	at	tilnærmet	hele	den	politiske	eliten	(partiene)	er	for
medlemskap	denne	gangen.	Med	unntak	av	enkelte	næringsorganisasjoner	og	bøndene	er	også
store	deler	av	den	økonomiske	og	akademiske	eliten	for	medlemskap.	Flertallet	for	medlemskap
er	stort	i	de	største	byene,	mens	det	er	et	stort	NEI-flertall	i	distriktene.
	
Kompromisset	som	følger	ved	folkeavstemningen	i	1994	er	norges	innlemmelse	i	EØS.	Som	nevnt
ovenfor	medfører	dette	at	Norge	må	innføre	de	aller	fleste	delene	av	reguleringer	vedtatt	av	EU-
institusjonene,	men	vi	har	ikke	noen	form	for	medbestemmelse	når	det	kommer	til	selve
beslutningsprosessen.	Norges	forhold	til	resten	av	EU	har	siden	1994	blitt	styrt	av	EØS	og	EFTA
reglementet.	Norge	er	via	disse	to	avtalene	underlagt	EU's	konkurranseregler.	Norges	forhold	til
EU	er	også	blitt	preget	av	den	senere	tids	eurokrise	og	flyktningkrise.	Blant	partiene	på	Stortingen
står	fortsatt	støtten	om	EØS	sterkt,	men	støtten	begynner	å	minke	i	enkelte	partier.	SP's	nylige
fremgang	(og	vedtak	om	krav	om	folkeavstemning	iht	EØS-avtalen),	kombinert	med	stortingsvalg	i
2017	vil	bli	skjebnesvangert	for	norges	forhold	til	EU	i	tiden	fremover.	I	befolkningen	er	det	forsatt
flertall	for	EØS	medlemskap,	mens	støtten	for	EU	er	såpass	lav	av	ingenting	tyder	på	at	vi	står
ovenfor	en	ny	kamp	om	fullverdig	EU-medlemskap	i	fremtiden.

	

Besvart.


