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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	internasjonal	politikk	på	flere	måter.	De	viktigste	endringene	var
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knyttet	til	organiseringen	av	internasjonal	politikk	gjennom	opprettelsen	av	folkeforbundet.	Videre
ble	også	prinsippet	om	nasjonalt	selvstyre	aktualisert.	Selv	om	konferansen	fikk	skapt	store
"teoretiske"	endringer	kan	man	også	snakke	om	store	omveltninger	i	realpolitikken	i	verden.
Ettersom	fredsoppgjøret	fikk	store	følger	for	skjebnen	til	Tyskland.
Den	amerikanske	presidenten	Woodrow	Wilson	kom	til	konferansen	i	1919	med	sine	fjorten
punkter.	De	fjorten	punktene	omhandlet	mange	spørsmål	som	alle	tok	i	seg	problemstillingen
"Hvordan	organiserer	man	verden?".	En	av	de	viktigste	nyvinningene	var	Folkeforbundet.	Tanken
bak	Folkeforbundet	var	å	sørge	for	å	vanskeliggjøre	konflikt	og	sørge	for	at	man	løste	konflikt
gjennom	dialog	framfor	krig.	Det	ble	også	fremmet	tanker	om	kollektiv	sikkerhet	(at	alle	stater
garanterer	for	hverandres	sikkerhet).	Folkeforbundet	sto	også	sentralt	i	administrasjonen	av
mandatområder,	som	kort	forklart	var	områder	satt	under	administrasjon	av	landet	som	hadde	fått
et	mandat	til	å	gjøre	det.	Folkeforbundets	røtter	og	baktanker	kan	virke	gode,	men	utfordringene
var	mange.	Blant	annet	var	hverken	USA	eller	Sovjetunionen	deltagere	fra	starten	av	(USA	går
aldri	inn,	Sovjet	kommer	til	senere).	Dette	gjorde	at	stormaktene	ikke	var	med	å	legitimerte
folkeforbundet	som	en	arena	for	internasjonal	politikk.	Videre	viste	folkeforbundet	seg	dårlig	egnet
til	å	håndtere	konflikter	mellom	medlemsland.	Italia	sin	invasjon	av	Etiopia	ble	forsøkt	straffet
gjennom	sanksjoner,	men	virkningene	var	ikke	store.	Samtidig	ga	Folkeforbundet	noen	viktige
erfaringer	med	internasjonalt	samarbeid	som	medvirket	sterkt	til	skapelsen	av	FN	og	andre
internasjonale	organisasjoner.		Noen	mennesker	fikk	en	opplæring	i	hvordan	man	arbeider
internasjonalt,	flere	av	dem	sto	senere	sentralt	i	opprettelsen	av	FN.
Prinsippet	om	nasjonalt	selvstyre	ble	etter	1.verdenskrig	mer	viktig.	Flere	mente	nok	etter	krigen	at
nasjonalt	selvstyre	var	et	godt	prinsipp.	Noe	av	utfordringen	var	riktignok	at	de	fleste	partene	som
forhandlet	fram	fredsoppgjøret	var	koloniherrer,	tanker	om	nasjonalt	selvstyre	kunne	true
legitimiteten	deres	som	innehavere	av	kolonier.	Allikevel	var	prinsippet	om	nasjonalt	selvstyre
viktig.	I	spørsmålet	rundt	forvaltningen	av	de	gamle	imperiene	Østerrike/Ungarn	og	Det	Osmanske
rike	fikk	noen	nasjonaliteter	bestemme	over	seg	selv,	mens	andre	enten	ble	styrt	gjennom
mandatsystemet	eller	i	en	multinasjonal	stat.	Prinsippet	om	nasjonal	selvråderett	fikk	dermed	ikke
styre	før	realpolitiske	vurderinger.
Til	slutt	ble	den	realpolitiske	situasjonen	sterkt	endret.	Seierherrene	hadde	ulike	agendaer	for
håndteringen	av	Tyskland.	Frankrike	hadde	interesse	av	å	varig	svekke	Tyskland,	samtidig	som
de	ønsket	solide	krigsskadeerstatninger,	videre	var	gjenerobringen	av	tapte	områder	fra	krigen	på
1870-tallet	også	viktig.	Storbritannia	var	nok	ikke	like	opptatt	av	å	svekke	Tyskland,	men	hadde
som	Frankrike	behov	for	krigsskadeerstatninger.	USA	under	Woodrow	Wilson	ønsket	i	større	grad
enn	de	to	øvrige	landene	å	forsone	seg	med	Tyskland.	Resultatet	ble	enorme
krigsskadeerstatninger	som	Tyskland	måtte	betale,	Frankrike	innlemmet	Alsace-Lorraine	i	sitt
territorium.	Tyskland	fikk	også	store	begrensninger	på	hva	slags	militære	styrker	de	fikk	lov	til	å	ha.
Styrkene	de	fikk	ha	var	primært	knyttet	til	å	bevare	indre	stabilitet.	Alt	i	alt	kan	dette	fredsoppgjøret
ha	bidratt	sterkt	til	at	Tyskland	ikke	klarte	å	gjennoppbygge	landet	hurtig	nok,	på	den	måten	økte
misnøyen	i	landet	og	Hitlers	vei	til	makten	ble	enklere.
	
Oppgave	3:
Perioden	1950-73	i	Norge	har	fått	ulike	betegnelser.	Berge	Furre	ga	perioden	tilnavnet	"Den
sosialdemokratiske	orden",	mens	den	mer	kritiske	Jens	Arup	Seip	kalte	perioden	for	"Ett-
partistaten".	De	sentrale	kjennetegnene	ved	ordenen	var	en	stabil	utvikling	og	stor	politisk	enighet.
Den	økonomiske	utviklingen	i	perioden	var	preget	av	en	balansegang	mellom	planøkonomi	og
markedsøkonomi	som	på	norsk	blir	kalt	"Blandingsøkonomien".	Med	planøkonomi	mener	man	at
staten	planlegger	ressursbruken	i	stor	detalj	og	i	mindre	grad	enn	andre	økonomiske	systemer	lar
innbyggerne	ta	egne	valg.	Denne	linjen	er	effektiv	i	gjennoppbygningsfaser	i	et	land.	Ikke	bare	Ap-
politikere	støttet	linjen	også	mer	høyreorienterte	politikere	som	Gunnar	Jahn	i	Venstre	støttet	å
bruke	staten	som	det	fremste	verktøyet	for	gjenoppbygging.	Staten	sto	også	sentral	i	å	bygge
industri	og	arbeidsplasser	i	områder	hvor	andre	ikke	hadde	investeringsviljen	eller	kapitalen	som
skulle	til.	Et	eksempel	på	dette	var	dannelsen	av	jerneverket	i	Mo	i	Rana.	Et	annet	eksempel	på
planøkonomi	finner	man	i	hvor	lenge	rasjoneringen	varte	i	Norge.	I	1960	forsvant	rasjoneringen	på
biler.	Tanken	ved	å	opprettholde	rasjonering	var	å	styre	ressursene	som	fantes	mot	investeringer,
framfor	forbruk.	Samtidig	som	planlegging	var	en	sentral	del	av	norsk	økonomisk	politikk	er	det
liten	tvil	om	at	også	markedsøkonomien	spilte	en	rolle.	Norge	var	en	åpen	økonomi	hvor	mye	av
produksjonen	ble	eksportert	ut	av	landet.	Videre	sørget	Marshall-planen	og	mekanismene	rundt
denne	for	at	norsk	økonomi	ble	mer	markedsrettet.
Det	forekom	en	stor	grad	av	politisk	stabilitet	i	perioden.	For	det	første	hadde	Arbeiderpartiet	rent
flertall	helt	fram	til	valget	i	1961,	etter	det	hadde	de	flertall	med	Sosialitisk	Folkeparti	fram	til	1965.
Hva	er	det	som	gjør	at	Jens	Arup	Seip	sin	karakteristikk	av	perioden	er	feil?	Et	av	de	viktigste
tegnene	på	det	kan	være	at	Arbeiderpartiet	mistet	makta	i	en	kort	periode	i	1963	som	følge	av
Kings	Bay-Saken	på	Svalbard.	De	borgerlige	partiene	fikk	riktignok	bare	styre	i	en	måned,	men	en
"Ett-partistat"	ville	neppe	la	dette	skje.	I	1965	fikk	landet	en	ny	borgerlig	regjering	med	Per	Borten
som	satt	fram	til	1971	som	på	de	fleste	måter	videreførte	Arbeiderpartiet	sin	politikk.	Et	annet	tegn
på	den	politiske	stabilitetet	var	at	folk	i	følge	undersøkelser	som	ble	gjort	i	perioden	gjerne	stemte
det	samme	i	valg	etter	valg.	Det	gjorde	at	styrkeforholdene	mellom	partiene	i	liten	grad	endret	seg
dramatisk.
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Det	forekom	også	store	sosiale	endringer	i	perioden.	For	det	første	kan	man	snakke	om
gjennomføringen	av	en	utdanningsrevolusjon	i	perioden	som	ledet	til	en	mer	standardisert
skoledag	med	flere	muligheter	til	folk	uavhengig	av	bakgrunn.	Videre	kan	man	også	snakke	om	en
overgang	fra	"Sosialhjelpstaten"	som	partiet	Venstre	hadde	vært	en	stor	eksponent	for	før	krigen	til
en	velferdsstat.	Forskjellen	var	i	stor	grad	at	ordningene	ble	universelle	framfor	å	være
behovsprøvde,	selv	om	satsene	fortsatt	ble	differensiert	(med	unntak	av	barnetrygden	som	kom	på
40-tallet).	Selv	om	innrettingen	av	noen	av	ordningene	ble	diskutert	var	det	i	stor	grad	enighet	bak
økningen	av	ulike	hjelpeordninger.	Slike	ordninger	sin	andel	sammenlignet	med	BNP	økte	med
ca	10	%	i	perioden	som	betegnes	som	den	sosialdemokratiske	orden.
Spørsmålet	er	hva	som	fikk	ordenen	til	å	slå	sprekker.	Et	svar	kan	være	diskusjonen	rundt	norsk
medlemskap	i	EF	(i	dag	EU).	Denne	diskusjonen	viste	virkelig	fram	skillelinjer	i	norsk	politikk
generelt	og	i	enkelte	partier	spesielt.	Videre	kan	man	argumentere	for	at	endringene	folk	opplevde
i	perioden	bidro	til	å	endre	politiske	holdninger.	F.eks	at	man	gjennom	bedre	utdanning	skapte	et
mer	individualistisk	samfunn.	At	man	finner	olje	som	bidrar	til	en	sterk	økning	av	rikdommen	i
Norge	bidro	nok	også.
	
Oppgave	4:
Det	var	lenge	en	diskusjon	om	opprettelsen	av	et	forsvarsforbund	i	Skandinavia.	Denne	tanken
ledet	ikke	fram	blant	annnet	på	grunn	av	ulike	holdninger	til	internasjonale	spørsmål	og	politiske
realiteter.	Norge,	Sverige	og	Danmark	sto	i	ulike	sikkerhetspolitiske	situasjoner	etter
2.verdenskrig.	Sverige	hadde	lange	tradisjoner	for	nøytralitet,	mens	Norge	og	Danmark	hadde
opplevd	ulike	former	for	okkupasjon	underveis	i	krigen.	Danmark	og	Norge	hadde	også	tettere
tilknytning	til	Vest-maktene	i	2.verdenskrig	enn	det	Sverige	hadde.	Ulike	holdninger	til	allianser
utover	det	skandinaviske	forsvarsforbundet	spilte	også	inn.	Den	svenske	holdningen	var	at	man
ikke	kunne	alliere	seg	med	USA,	den	holdningen	delte	ikke	Norge	og	Danmark.	Forholdet	til
Sovjetunionen	spilte	også	inn.	Sverige	fryktet	sovjetiske	reaksjoner	hvis	man	allierte	seg	med
USA,	mens	Norge	nok	så	på	USA	som	en	mulig	beskytter	mot	sovjetisk	aggresjon.	Alt	i	alt	talte
hverken	prinsipielle	eller	realpolitiske	holdninger	for	at	et	forsvarsforbund	kunne	opprettes	i
Skandinavia.	Istedenfor	ble	Danmark	og	Norge	med	i	NATO,	mens	Sverige	opprettholdte	en
nøytralitetslinje.
	
Del	B:
Europautredningen	som	ble	utgitt	mot	slutten	av	den	rød-grønne	regjeringens	tid	i	Norge	sier	at
Norge	er	over	70	%	med	i	EU.	Hvordan	kan	det	ha	seg	når	Norge	ikke	er	medlem	av	EU?	Den
europeiske	integrasjonsprosessen	siden	1947	har	både	inneholdt	debatter	om	politisk	og
økonomisk	utvikling.	Med	integrasjonsprosess	kan	man	mene	flere	ting.	Både	en	prosess	som
gjør	at	man	samarbeider	tettere	og	mer	inngående,	men	også	en	prosess	som	bidrar	til	å	knytte
flere	land	inn	i	samme	politiske	fellesskap.	Norge	har	stått	sentralt	i	deler	av	utviklingen	og	er	i	høy
grad	integrert	i	Europa	økonomisk.	Hvilke	prosesser	og	beslutninger	har	bidratt	til	dette?	For	å
avgrense	oppgaven	velger	jeg	å	legge	mest	vekt	på	prosessene	som	har	ledet	fram	til	det
europeiske	samarbeidet	vi	i	dag	kjenner	som	EU.	Det	skyldes	at	EU	har	vært	den	største
eksponenten	for	integrasjon	i	Europa.
I	1947	ble	organisasjonen	OEEC	opprettet	som	en	følge	av	behovet	for	å	samarbeide	i	Europa
rundt	fordelingen	av	den	amerikanske	Marshall-hjelpen.	Denne	organisasjonen	bidro	nok	ikke	til
en	stor	grad	av	europeisk	integrasjon	i	seg	selv,	men	man	fikk	nok	erfaring	med	å	samarbeide	og
kjennskap	til	hverandres	politiske	posisjoner.	I	denne	organisasjonen	var	Norge	med	som
mottaker	av	Marshallhjelpen.
Robert	Schuman	som	var	utenriksminister	i	Frankrike	kom	i	mai	1950	med	det	man	i	dag	kaller
Schuman-erklæringen.	I	denne	erklæringen	la	han	fram	en	tanke	om	et	kull-og	stålsamarbeid	som
ville	sikre	felles	kontroll	over	kull	og	stål	i	Frankrike	og	Tyskland.	Grunnlaget	for	å	velge	disse	to
varene	var	at	de	er	de	viktigste	råvarene	som	skal	til	for	å	ruste	opp	til	krig.	Her	kan	man	også
argumentere	for	at	man	starter	på	en	av	veiene	EU	har	gått	for	å	sikre	seg	mot	krig,	nemlig	å	gjøre
stater	mer	avhengig	av	hverandre	økonomisk.	Samarbeidet	om	kull	og	stål	ble	realisert	endelig	i
1952.
Romatraktaten	som	ble	inngått	mellom	Belgia,	Nederland,	Luxembourg,	Italia,	Frankrike	og	Vest-
Tyskland	i	1957	satte	virkelig	i	gang	prosessen	mot	å	skape	en	organisasjon	som	ligner	på
dagens	EU.	EEC	ble	skapt	gjennom	traktaten	og	man	startet	arbeidet	for	å	bygge	ned	tollmurer,
gjøre	reiser	mellom	landene	enklere	og	sørge	for	en	felles	landbrukspolitikk.
Arbeidet	for	et	mer	integrert	Europa	møtte	på	utfordringer	på	60-tallet.	I	denne	perioden	integrerte
man	hverken	flere	land	inn	i	EEC,	samtidig	som	man	heller	ikke	samarbeidet	tettere.	Norge	ble	på
tidlig	60-tall	med	i	EFTA	sammen	med	blant	annet	Storbritannia	og	Danmark,	denne
organisasjonen	hadde	til	forskjell	fra	EEC	nærmest	et	utelukkende	fokus	på	handel.	Man	kan	også
si	at	den	var	en	form	for	europeisk	integrasjon	fordi	den	brakte	mange	land	inn	i	et	samarbeid	rundt
handel.	Flere	EFTA-land	ønsket	seg	medlemskap	i	EEC,	men	presidenten	i	Frankrike,	Charles	De
Gaulle	ville	ikke	inkludere	Storbritannia	i	EEC.	Den	samme	De	Gaulle	var	også	skeptisk	til	at	EEC
fikk	mer	makt	på	bekostning	av	nasjonalstatene	og	han	sørget	dermed	for	å	stoppe	en	tettere
integrasjon.	De	Gaulle	la	dermed	en	midlertidig	demper	både	på	utvidelse	av	EEC,	men	også	på
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et	tettere	samarbeid.	Norge	søkte	om	medlemskap	på	samme	tidspunkt	som	Storbritannia,	men
fulgte	ikke	opp	søknadene	når	Storbritannia	fikk	nei.
Den	første	utvidelsen	av	EEC	kommer	i	1972	når	Irland,	Danmark	og	Storbritannia	sier	ja	til
medlemskap,	mens	Norge	blir	på	utsiden	som	følge	av	at	flertallet	av	befolkningen	sa	Nei	til
medlemskap.	Integrasjonen	i	Europa	var	nok	en	av	mange	grunner	til	at	folket	sa	nei	til
medlemskap.	Spesielt	tanker	om	selvråderett	og	frykt	for	at	primærnæringene	ville	lide	med	et
norsk	medlemskap	bidro	sterkt	til	et	nei-flertall.
80-tallet	i	Europa	var	preget	av	flere	historiske	svingninger.	For	det	første	fikk	man	i	mange	land	en
politisk	høyredreining	som	ledet	til	liberaliseringer,	markedsutsettinger	og	frislipp	på	mange
områder.	Man	løsnet	opp	i	mange	etablerte	økonomiske	strukturerer.	Europa	sto	også	ovenfor	en
utfordring	med	å	konkurrere	med	de	nye	fremmadstormende	økonomiene	i	Asia.	Det	gjorde	at
arbeidet	for	å	ferdigstille	det	indre	marked	i	EU	ble	intensivert.	I	1986	ble	enhetsakten	inngått	som
la	til	rette	for	at	landene	som	var	med	i	dagens	EU	enklere	kunne	handle	seg	i	mellom.	I	den
samme	perioden	ble	også	land	som	tidligere	hadde	vært	underlagt	autoritært	styre	med	i	dagens
EU.	Portugal,	Hellas	og	Spania	ble	med.	Denne	utvidelsen	bidro	til	endring	av	organiseringen	av
forgjengeren	til	EU.	Landene	som	kom	inn	var	i	stor	grad	vanskeligstilte	økonomisk	og	det	krevde
investeringer	for	å	løfte	landene.	I	denne	perioden	ser	man	de	første	tegnene	på	at	EEC	eller	EF
som	det	heter	på	norsk,	går	fra	å	være	en	samling	av	rimelig	like	land	rent	økonomisk	til	å	også
inkludere	mer	vanskeligstillte	land.
I	1992	ble	EF	til	EU	gjennom	Maastricht-traktaten.	I	denne	traktaten	trekker	man	fram	tanker	om
tettere	økonomisk	samarbeid	og	også	en	felles	valuta.	Det	samme	året	godtar	Norge	EØS-avtalen.
Denne	avtalen	introduserer	de	fire	friheter-	Fri	flyt	av	varer,	tjenester,	arbeidskraft	og	kapital.
Økonomiene	til	EU-landene	blir	i	enda	større	grad	tett	integrert.	Enhetsakten	i	1986	blir	på	mange
måter	videreført	i	Maastricht-traktaten,	man	legger	f.eks	et	stort	fokus	på	at	varer	som	skal	selges
på	det	europeiske	markedet	må	oppfylle	de	samme	standardene.	For	Norges	del	blir	EØS-avtalen
viktig	for	norsk	økonomi,	men	den	får	også	store	juridiske	og	politiske	konsekvenser.	EØS-avtalen
er	dynamisk,	det	vil	si	at	den	endrer	seg.	Norge	må	stadig	ta	inn	nye	regler	for	å	tilpasse	seg	EUs
regelverk.	Som	regel	er	dette	lite	problematisk	da	det	f.eks	handler	om	kvalitet	på	varer	eller
lignende.	I	andre	tilfeller	kan	regelendringene	få	store	konsekvenser	for	rettighetene	til	borgerne
eller	andre	samfunnsverdier.	EØS-avtalen	kan	bidra	til	å	sette	norske	politikere	på	sidelinjen	i
viktige	spørsmål	siden	Norge	ikke	har	en	formell	politisk	posisjon	i	EU-systemet.
Store	deler	av	det	samarbeidet	Norge	fortsatt	står	i,	EFTA	meldte	seg	inn	i	EU	i	1994	inkludert
Finnland,	Sverige	og	Østerrike.	I	dagens	EFTA	er	bare	Norge,	Island,	Liechenstein	og	Sveits	med,
hvorav	bare	de	tre	første	har	EØS-avtalen.	Norge	sa	igjen	nei	til	EU-medlemskap	i	en
folkeavstemning	i	1994.	Igjen	var	selvråderett	og	hensyn	til	primærnæringene	viktige	argumenter.
Videre	hadde	man	også	sikret	seg	markedstilgang	gjennom	EØS-avtalen.
Utover	2000-tallet	ble	stadig	flere	tidligere	Øst-blokkland	med	i	EU.	Igjen	må	EU	bidra	med	midler
for	å	bygge	opp	landene.	Det	finnes	flere	utfordringer	med	øst-utvidelsen.	For	det	første	gjør	det
lave	lønnsnivået	i	de	nye	medlemslandene	det	vanskeligere	for	arbeidere	i	høy-inntektsland	som
f.eks	Norge	å	bevare	rettigheter	og	et	høyt	lønnsnivå.	Videre	er	det	nok	også	større	politiske
forskjeller	mellom	de	nye	medlemslandene	enn	de	opprinnelige.	Samtidig	viser	EU	seg	som	en
Europeisk	Union	og	ikke	bare	som	en	union	for	de	økonomisk	utviklede	landene.	For	Norge	får
denne	integrasjonsprosessen,	en	utvidelse	av	EU,	flere	konsekvenser.	En	av	de	mest	fremtredene
er	en	stor	økning	i	antall	øst-europeere	som	kommer	til	Norge	for	å	jobbe,	enten	på	heltid	eller	i
sesonger.	Dette	har	både	positive	og	negative	sider	for	det	norske	samfunn.	Blant	de	positive	er	at
staten	får	tilgang	på	arbeidskraften	som	skal	til	for	å	løse	oppgaver	i	samfunnet.	Samtidig	kan	det
lave	lønnsnivået	i	f.eks	Polen	bidra	til	å	legge	press	på	det	norske	lønnsnivået	og	andre
rettigheter.	Denne	problematikken	er	av	noen	også	blitt	trukket	fram	som	en	av	bidragsyterne	til	at
det	britiske	folk	stemte	for	å	forlate	EU.
Innføringen	av	Schengen-samarbeidet	rundt	år	2000	er	et	samarbeid	og	en	integrasjonsprosess
Norge	har	vært	med	på	lenge.	Samarbeidet	om	å	styrke	grensene	rundt	Schengen-området
samtidig	som	man	får	stadig	mindre	kontroll	internt	har	vært	en	viktig	integrasjonsprosess	hvor
Norge	faktisk	er	mer	integrert	enn	eksempelvis	EU-medlemmene	Irland	og	Storbritannia	(som	ikke
er	med	i	Schengen-samarbeidet).
Innføringen	av	Euro	som	felles	valuta	i	EU	har	fått	store	konsekvenser.	Landene	i	den	såkalte
euro-sonen	må	i	større	grad	enn	andre	EU-land	forholde	seg	til	den	samme	økonomiske	politikk.
Utfordringen	med	å	ha	samme	valuta	i	ulike	økonomier	er	mange.	Ved	tidligere	økonomiske	kriser
har	ekspelvis	Hellas	skrevet	ned	verdien	på	egen	valuta	for	å	gjøre	det	enklere	å	eksportere	sine
produkter,	denne	muligheten	finnes	ikke	med	felles	valuta.	Videre	gir	euroen	en	tettere	økonomisk
sammenknytning,	noe	som	gjør	at	et	lands	krise	blir	krisen	til	flere.
Et	interessant	aspekt	ved	EU	er	hvor	stor	variasjon	det	er	i	hvor	integrerte	landene	er	i	ulike
politikkområder.	F.eks	i	klimapolitikken	er	EU	sterkt	integrert	og	EU	har	muligheter	til	å	sette	krav
til	kutt	i	de	ulike	medlemslandene.	Dette	har	vist	seg	som	en	virkningsfull	måte	å	kutte	utslipp	på.
Målene	og	en	del	av	virkemidlene	i	EU	har	sågar	Norge	sluttet	seg	til	under	dagens	regjering.	Et
område	som	har	satt	det	Europeiske	samarbeidet	under	press	er	utfordringene	knyttet	til	folk	på
flukt.	Her	har	enkelte	land	som	Tyskland	og	Sverige	tatt	et	enormt	ansvar,	mens	andre	land	ikke
har	bidratt	nevneverdig.	At	EU	ikke	har	klart	å	forplikte	sine	land	til	å	bidra	også	på	dette	området
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skyldes	i	høy	grad	at	mange	land	er	skeptiske	til	å	gi	EU	kontroll	over	enkelte	politiske	områder.
Norge	står	på	mange	måter	også	i	denne	situasjonen.	På	mange	områder	er	vi	ekstremt	godt
integrert	i	EU.	Eksempelvis	går	mer	enn	80	%	av	norsk	eksport	til	EU.	Samtidig	har	motviljen	mot	å
la	fiskeri-	og	landbrukspolitikken	vår	komme	i	andres	hender	bidratt	sterkt	til	å	holde	Norge	ute	av
EU.
Norge	har	som	tidligere	vist	i	teksten	vært	med	på	mange	integrasjonsprosesser	i	Europa	siden
1947.	I	all	hovedsak	har	Norge	vært	med	på	prosesser	som	gir	økonomisk	integrasjon,	men	på
områder	som	favoriserer	norsk	næringsliv	(eksempelvis	kjempe	for	frihandel	på	fisk,	men	ikke	på
landbruk).	Norge	har	også	integrert	seg	med	Europa	i	spørsmål	om	større	grad	av	reisefrihet	og	de
fire	frihetene	som	er	tidligere	nevnt	i	teksten.	Norge	er	også	svært	integrert	i	Europa	juridisk.	I
mange	spørsmål	er	det	mulig	for	norske	borgere	å	anke	saker	fra	det	norske	rettsvesenet	til
overnasjonale	domstoler.	Videre	gjør	også	EØS-avtalen	at	mye	norsk	lovverk	er	identisk	til
lovverket	som	følges	av	EU-land.	På	det	politiske	området	er	derimot	Norge	lite	integrert	i	EU	og
Europa.	Det	skyldes	at	vi	har	valgt	å	ikke	være	medlemmer	i	EU.
Avslutningvis	kan	man	si	at	den	europeiske	integrasjonsprosessen	har	vært	mangfoldig	og
innholdsrik.	Den	har	både	inneholdt	en	integrasjon	gjennom	å	utvide	samarbeidet,	men	også
gjennom	et	tettere	samarbeid	på	enkelte	saksfelt.	Norge	har	stått	utenfor	mange	av
integrasjonsprosessene,	men	er	allikevel	i	stor	grad	integrert	i	Europa	økonomisk	og	juridisk.	Den
europeiske	integrasjonen	har	vært	en	dynamisk	prosess	som	har	endret	seg	i	takt	med
omgivelsene	og	mulighetsbildet.	Derfor	er	det	vanskelig	å	spå	hva	slags	integrasjon	man	kan	se
for	seg	i	fremtiden	og	hvilken	rolle	Norge	evt	vil	ha	i	en	slik	prosess.	Norge	har	vist	uvilje	mot	å
integrere	seg	politisk	og	har	som	konsekvens	av	det	hatt	lite	innvirkning	på	EØS-regelverket	som
påvirker	nordmenn	hver	dag.	Spørsmålet	er	om	det	noen	gang	vil	endre	seg.
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