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NORDEN og EU-GRUNDLOVEN 
Oplæg af Bjørn Elmquist (DK), Heming Olausson (N) og Gerd 
Söderholm (SF) 
 
Den efterfølgende debat kredsede i starten om den såkaldte 
gummiparagraf i unionstraktatforslaget, som muliggør overførsel af 
kompetence fra medlemslandene til EU. En tilsvarende gummiparagraf 
findes i den gamle Rom-traktat (artikel 235), og et beslægtet aktuelt 
instrument er de såkaldte ”passerelle-bestemmelser” i artikel IV-444 
(”passerelle” er fransk/italiensk, betyder egentlig ”gangbro”), der giver 
EU (Det Europæiske Råd) mulighed for at ophæve vetoretten, det vil sige 
at ændre reglerne fra enstemmighed til kvalificeret flertal. Det er 
derigennem muligt at sikre EU mere magt på flere områder, uden 
godkendelse i de enkelte lande.  
 
Unionstraktatforslaget måtte derefter en tur i vridemaskinen. Det er en 
vildfarelse, fremhævede Bjørn Elmquist, at forfatningstraktaten 
repræsenterer en logisk og konsekvent løsning. Nej, den officielle 
argumentation for forfatningen synger med på det samme velkendte 
omkvæd: Vi skal blot tage endnu et skridt på vejen, så bliver alting meget 
bedre. Med andre ord, en flugt fremad, en såkaldt ”sneplovs-tankegang,” 
hvor det stilles i udsigt, at tingene bliver bedre i fremtiden.  
 
Flere hæftede sig ved de demokratiske mangler i unionsforfatningen, og 
en af dem, som tog til orde i denne debat, problematiserede selve 
forestillingen om, at man meningsfyldt kan diskutere demokratisering i 
en EU-sammenhæng. Det er simpelt hen en vildledende diskussion. Men 
man må gå ind i denne demokratiseringsdebat og påpege de fejl og 
mangler, som findes. En mangelvare er eksempelvis en fælles europæisk 
offentlighed og et fælles værdigrundlag. Anderledes stiller det sig i 
Norden: Her har vi offentlighed og værdigrundlag til fælles, og vi har 
massemedier, der når ud til befolkningerne og er åbne for debatter i 
nordiske sammenhænge. Bjørn Elmquist var enig i denne betragtning: 
Den fælles folkelige basis mangler simpelt hen i EU, og fælles 
partistrukturer eksisterer heller ikke. Hertil kommer de store forskelle 
mellem Europa i øst og vest og i nord og syd. Forudsætningerne for et 
fælles demokrati i Europa er dermed ikke rigtig til stede. I en strøtanke 
var Elmquist inde på, at Nordek blev lagt i graven for mange år siden, 



men præmisserne for skabelsen af en sådan fælles nordisk konstruktion er 
anderledes i dag.  
 
Nejet i Frankrig og Holland blev også bragt ind i debatten plus den 
dekreterede ”tænkepause.” Der blev givet et par bud på, hvad der kan ske 
med unionstraktatforslaget. Et nyt konvent, en bestræbelse på at starte 
forfra med et skær af demokratisk fernis og ”folkelig medinddragelse,” er 
ikke nødvendigvis påkrævet eller forventeligt. Nej, det er en mulighed, at 
man vil lurepasse, vil prøve at få ”varen solgt” igen efter tysk valg til 
forbundsdagen og efter at en ny fransk præsident er på plads. Men et nej 
er trods alt et nej! Henning Olausson var inde på, at den fremadskridende, 
kontinuerlige ratifikationsproces (af traktaten) i medlemslandene kan 
anskues som et taktisk middel: Man bruger ratifikationen til at øve 
pression mod befolkningerne med sigte på at få unionstraktaten endeligt 
vedtaget til sidst.  
 
Også EU-grundlovens og de nationale grundloves sameksistens og 
samspil eller måske snarere indbyrdes modstrid var oppe at vende. I 
Danmark blev der for få år siden gjort et behjertet forsøg på at sætte gang 
i en debat om revision og opdatering af den gældende grundlov, men 
debatten kom aldrig rigtig ud over rampen og fik aldrig et ordentligt 
gennemslag i massemedierne.  
 
Gerd Söderholm tog tråden op fra sit oplæg vedrørende militariseringen 
af EU og tilpasningen af Finlands forsvar til nye opgaver. Hun henviste i 
denne forbindelse til en bog, der omhandler EU’s intentioner om 
supermagtsstatus og glidning mod øget militarisering. Den er skrevet af 
Gerald Oberansmayr og hedder på finsk: ”Supervalta EU – Euroopan 
unionin militarisoimisesta”. A-våben er således indeholdt i EU’s militære 
dimension – der er jo atomvåbenmagter i Europa – selv om man forsøger 
at nedtone dette perspektiv. A-våben er en del af EU’s militære 
ambitioner, men man går stille med dørene på dette punkt. I Finland har 
man gang i en omstrukturering af landets militære ressourcer, som skal 
forberede forsvarets kapacitet til de såkaldte ”out of area-operationer,” og 
der anes samtidig en glideflugt mod medlemskab af NATO. Finland skal 
acceptere atomvåbenparaplyen, og samtidig satses der på udbygning og 
fornyelse af atomkraften lige som i Frankrig. I Frankrig ekspanderer 
atomkraften, og en ny generation af atomkraftværker er på 
planlægningsstadiet.  
 
Desværre er der i Finland et kæmpedemokratisk underskud, pointerede 
Gerd Söderholm, som har sin rod i EU-udviklingen. I Norge ses en 
tendens i retning af omlægning fra værnepligt til professionel hær. 



Samme ikke overraskende tendens kan iagttages i flere andre lande. Gerd 
Söderholm ville anbefale, at man går til sin forsvarsminister for at 
konfrontere vedkommende med spørgsmål, der kan belyse baggrunden 
for og politikken bag disse tendenser! Henning Olausson fremholdt, at 
den øgede vægt på et professionaliseret forsvar er blevet behandlet i det 
norske storting og må ses som en del af den igangværende politiske kamp 
i Norge.  
 
Olausson var i øvrigt indstillet på – med reference til grundlovsdebatten i 
Norge og et grundlovsforslag fra partiet Høyre – at gå videre med et 
forslag om, at organisationen Nei til EU sikres en plads i Stortinget. 
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