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Förord

konferenssammankallaunder 1996EU-ländernaskaMaastrichtfördragetEnligt en
ska undersökaKonferensenregeringar.medlemsländernasföreträdare förmed

angivnade mål stårförbehöverändrasfördragetbestämmelserivilka att somsom
med sikteskafördragetuppfyllas. här ägaDendär ska kunna översynen rumav

främst imedlemmar.ill bliantal ländermedutvidgasskap°t E11 ettatt som
Östeuropa.ochCentral-

för arbetaregeringentillsatts96-kommitten har attparlamentariska 1911Den av
kansakfrågorutredningar viktigarehuvuduppgifter: dels låtamedtvå göra somom

den offentligadels stimuleraregeringskonferensen,behandlasunderkomma att
olika åsikterföroch företrädarehuvudfrågorkonferensenskringdebatten ge

uppfattningar.för sinatillfälle argumenteraatt

medskriftseriekommitténarbetsuppgiftenför den utInom engersenareramen
inför 1996 årsfrågorolikabakgrundsanalyserinformation och av

har hittillsFöljande skrifterregeringskonferens. getts ut:

lägesrapportregeringskonferensliUzs en-- organisationsforeträdare,medhearingregeringskonferensEUzsRöster om --
1995:77forskare SOUdebattörer och

ochinstitutionernasregeringskonferensen1996 rapporterEU om -- 1995:80medlemsländer SOUi övrigasynpunkter
1995:83medlemmar SOUblikan EU:s12 länderEU-kandidater nyasom--

inforstimulera debattenmedarbeteXi-kommitténsdel EUviktigEn attav
härhearingar. Denseminarieroch rapportenregeringskonferensenär att arrangera

framtidaaugusti 1995 EUzshölls den 23-24hearingsammanfattar omsomen
pressekreteraresekretariatkommitténssammanställtsharutvidgning. Texten av

Anders Bolling.

Stockholm i oktober 1995

Björn Sydowvon
96-kommitténOrdförande i EU
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INLEDNING

och 24den 23ägdeutvidgningframtidaEUzshearing96-kommitténs rumEU om
ochomfattandeganskaStockholm. Programmetilngenjörshusetiaugusti 1995 var
ochbörjaniSessionerförutomföredrag,parallellaantalinnehöll gemensammaett .lan-ÅkeTarschys,DanielHuvudtalarepaneldebatt.avslutandeochi slutet varen SverkerAbrahamsson,Kjell-AlbinEdling,JanGylfason,ThorDellenbrandt,

Karlsson.och IngmarTuge-ErecinskaÅström, BarbaraHamilton,Carl B

villedeanmält göraförhandhade attföreningarochorganisationerradEn
i någonanlöranden återgessamtligakompletterande inlägg. Strängt taget

sammanfattning.i dennautsträckning

medlemsländerpotentiellaTolv

Malta,i EU. Baramedlemskapföraktuellaländer ärtolv närmastDet är som
1995oktobermittenhade iSlovakienRumänien och avPolen, Ungern,Cypern,

ambitionenpolitiskauttaladedenmedlemskapsansökan.informellt lämnat men
Lettland,Estland,dessasåvälsjälvaländerna är attsåväl EU sex somfrån som

unionen.iinlemmasskasiktSlovenienochBulgarienTjeckien,Litauen,

sådankanKanskeinte.inträde finnsoch ännuförhandlingar enförtidtabellNågon
konferensensEtt1996.regeringskonferensEUsamband medi avutarbetas :s

utvidgning.fortsattatillställning EU:sjustviktigaste är att tateman

relativtförandraförutsättningar ettänhaallmänt störreländernaVissa ansesav baltiskadeTjeckien,Polen,Ungern, treframför alltgäller kanskeinräde.Detsnart
Maltaochstaterna

påInriktat öst

Central-iländernauteslutandevidsiguppehöllhearing nästan96-kommitténsEU
berördes baraoch CypernMaltaÖsteuropa. MedelhavsstatematvåDeoch

marginellt.

ochordningkronologiskiSessionerolikahearingensprincipiåtergerRapporten
slutetiefterföljande debattochtalarekompletterandemedfallförekommandei -- avsnitt.varjeav



Europarådets erfarenheter värdefulla

Hearingen EU:s framtida utvidgning inleddesom Europarådetsav
generalsekreterare Daniel Tarschys. Han uppehöll sig vid två i sittteman
anförande: dels pläderade han starkt för EU:s fortsatta utvidgning, dels
gjorde han jämförelse med Europarådets erfarenheteren snabbt vidgadav en
medlemskrets.

Öst-Utvecklingen i och Centraleuropahar gått snabbtde åren. Tarschyssenaste
illustreradehastighetenmedföljande Östeuropakongressexempel:En internationell
hålls femte år. denNär ägdevart i Washington 1985 stoppade Sovjet allrum
medverkanfrån de östeuropeiskaländerna. ÖsteuropaI London 1990hade enstaka
delegatermed. år,I kongressensamladesnär i Warszawa,deltog alla dessaländer
i helt samtalöppet derasframtidett och möjligheter.om

Strävan Europa-gemenskapmot

Det har revolten i historiens förstasagtsatt öst revolution utopier. Danielvar utan
Tarschys ville inte riktigt hålla med det, menade omvälvningarnautan attom
innehöll olika utopi-inslag. Ett exempel den nationella flyktenrenässansen:var
bakåt till historia inte längre finns. Ett flykten in ien TV:n ochsom annat var
dess värld materiella löften, Svenska Dagbladets Richard Swartzav harsom
formulerat det.-

Under alla omständigheterfinns i dag i alla central- och östeuropeiskaländer enstark, obändig vilja delta i europeiskatt gemenskap.EU instrumenten ettsessom
för detta. Man söker ekonomisk gemenskap, framför allt sökeren men man enandlig gemenskap innefattar sociala och kulturella värden. Denna derassom

måstesträvan stödja, menadeDaniel Tarschys.

Snabb tillväxt för Europarådet

Europarådethar färsk erfarenhet på kort tid sin kretsatt medlemsländerav av
ordentligt utökad. Organisationenbildades 1949, och under mycket lång tid varÖsteuropaden tabu för regimema i Europarådet stod mycket tydligt för-mänskliga rättigheter och demokrati enligt västerländskmodell.

Så småningom etableradesemellertid kontakter mellan Europarådet och olika
dissidenter i de europeiskakommunistländerna.Detta enligt Daniel Tarschys.gav,

moralisk skjuts organisationen.Nästa fortfarande underen Sovjettiden,steg,
Europarådets parlamentariska församlingatt särskildvar gäslstatusgav

Östeuropa.delegationer från länderna i Kontakter började knytas. Olika projekt
i gång, seminarierarrangeradessattes och från knöts tillöst Europarådetexperter

på olika sätt.

Konventionen de mänskliga rättigheterna grundfundamentär förom ett
Europarådet. Alla medlemsstatermåste denna. De måste ocksåacceptera vara
demokratiska deNärrättsstater. och centraleuropeiskaöst- ländernaoch staterna
i det forna Sovjet efter 1989 började söka medlemskapi Europarådetföranledde



tillräckligtdemokratiskavillkorendeFrågandiskussioner.intensivadet varomvar
i intressetsänkasina kravEuroparådetSkulleansökarländer.i olikauppfylldaväl

nej.blevkommunistländema Svaretde fornamöjligtsnabbtsåatt somav
sig.kvalificeraansökarländerallahjälpasigsamtidigt på attrådetMen atttog

Moldavien ochbaltiskaländer, decemraleuropeiska staterna,alladagI är
36,medlemmartotala antalet ärEuroparådet.DetimedlemmarSlovenien varav
Ryssland,ocksåönskvärtdetfem åren. Man attin dehar15 trätt senaste somser

geografisktEuroparådetsikt kanmed. På långVitryssland kommerUkraina och
Tarschys.menadeTurkiet,ochländernakaukasiskadeså långtgå att tasom

längre.lnte

EUSvårare för

fårså snabbtorganisationnaturligtvis förbliromställningpå storaKraven somen
unionenEuropeiska ärstrukturer måsteAllamedlemmar.mångaså anpassas.nya

Enligtmed nio medlemmar.till ochellerfor tolv,styckenmångai dag i anpassat
ochmycket längreblifor EUutvidgningsprocessenkommer attDaniel Tarschys

omfattandemycketpå unionensmed tankeEuroparådet.försvårare merän
reglerekonomiskaalla deminst,och, inteområdeträttsligaförpliktelser, det större

harmoninviktigt fordetbetonaTarschysville ärharmoniseras.Men attmåstesom
utvidgning EU.fori arbetetinteändå tröttasi Europa avatt

finnsregelanpassningar.Detbarahandlar inteutvidgningenmedsvårigheterna om
Ettöverbryggas.måsteEuropaolika delarmellanspänningarockså somav

och vårMedelhavsområdetpåinriktningSydeuropasmellandenexempel är
försökavi måstevidsynthet: sättahär tillvädjadeTarschysDaniel ossBaltikum.

problem.varandrasiin

TERFÖLJANDE DEBATTEF

Europarådet-OSSESamarbete

blandantal frågor,TarschysDaniel annatfickanförandet ettEfter om
samarbeteisäkerhetochforOrganisationentill OSSE.relationerEuroparådets

Tarschys.inteNej, det troddesamordningfördagsdet inteEuropa: är en
styrkaOSSE,sakerdet intetillförsöker görEuroparådet varsatt somsammase

huvudsakligt verktyg.diplomatimedkriser,akutahanteraligger ifrämst somatt
organisationerna.de bådamellansamarbeteägerMen ett rum

arbetsgruppervarandrasdeltar iEuroparådetoch EU,mellangällerDetsamma som
inriktningharfrågorAlladubbelarbete.undvikaockså försökeroch som

samarbete.Östeuropa rättighetermänskliga näraochoch ettCentral- ger

länder gårflesta EuropasdeframtidEuroparådetsgälldefrågaEn avom nuannan
självändamål,EuroparådetinteTarschys ärDaniel ettsvaradePådetmed i EU. att

underaktuellt. Menblevi detuppgå EUskulle kunnavälmycketoch det omatt
fororganisationenden bredaEuroparådetkommerframöver attlång tid varaen

samarbete.europeisktmellanstatligt



Alltför snabb utvidgning riskabel

Jan-Åke Dellenbrandt, professor vid Umeå universitet, berättade om
kandidatlåndernas politiska förutsättningar för EU-medlemskap: de politiska

och den demokratiska kontrollen.systemen Han menade EU utvidgasatt om
Östeuropamed de tilltänkta länderna i Central- och blir förändringarna för

Sverige och svenskarna betydligt större vadän hittills märkts vårtsom av
medlemskap i unionen.

Under åren efter fallnärmast våg eufori såvälsvepte över östmurens en av som
Tankar framväst. växte Europa, skulle byggasett på basennytt, enatom som av

västerländskdemokrati och marknadsekonomi.Denna känsla eufori borta iärav
i dag, menade Dellenbrandt.öst Alla politiska, ekonomiska och ekologiska

problem framstår klart och tydligt. Det slåendehurär svårt det varitrentnu attav
genomföra alla föreslagnareformer i öst.

Det viktigt vi fjärmar frånär det tidiga nittiotaletsatt eufori ochnu oss
emotionella önsketänkande,tyckte Dellenbrandt.Utvidgningen får inte genomföras
på sådant hela EU-projektetett sätt Risker finns,att och detäventyras. viktigtär

ha i minnet.att

Integration på lång sikt

Jan-Åke Dellenbrandt sadesig driva följande EU:s utvidgning:tre teser om
ÖsteuropaCentral- och bär integrerasi EU.-

Integrationen bör skepå lång sikt. EU bör inte utfärda löften inte kan hållas.som-
Först måste utvecklingen i östse an.

Hänsyn måste till den säkerhetspolitiska situationen i omrâdet.tas d- v s
relationerna till Ryssland. EU bör inte i onödan orsaka konflikter med Moskva.

De central- och östeuropeiskaländernahar ganskalång vandra föreväg att etten
EU-medlemskap,ansågDellenbrandt.Allmänna krav de först uppnårpolitiskär att
stabilitet på demokratisk grund och får fungerande rättsinstitutioner och en
utvecklad marknadsekonomi.Som läget i dag menadeDellenbrandtär det äratt
tveksamt kandidaterna i tillräckligt stabila och haröst är tillräckligt braom
ekonomi för inom framtid kunna fullvärdigaatt EU-accepterasen snar som
medlemmar.

målDe Sverige har ställt arbeta för EU-medlem blir enligtattupp som
Dellenbrandt förmodligen svårare uppnåvid utvidgning särskilt deatt österut,en

gäller säkerhetspolitik, miljö, jämställdhet och arbetslöshet.som

Missnöje med reformer

ÖsteuropahelaI Central- och finns dagi missnöjemed de snabbaekonomiskaett
reforrnema. Därför har center-högerpartiermed snabbareformer på programmen
de åren förlorat val, och k postkommunistiskapartier olikasenaste slag oftasts av
kallade socialistiska eller socialdemokratiska vunnit. Motståndet mot
marknadsreformemahar också populistiska och nationalistiska inslag.



vissösteuropeiskaländerochccntral-allakännetecknasiPartistrukturerna av en
dehuruppfattningarolikafinnsrörlighet. Detochinstabilitet om

derastvivlarbedömareSomligabetraktas.skapostkommunistiska partierna
alltdemflestaDellenhrandt dekan trotsEnligtstabilitet somdemokratiska sesav

finns detDäremothållerpartiersocialdemokratiska attslags mogna.som nuett
detinslagen. Som värstapopulistiskaväxandedeskeptiskskäl motatt vara

nedan.RumänienDellenbrant seexemplet tog upp

kandidatländernaiLäget

Östeuropa aktuella for EU-ochCentral- ärländer itionio deSituationen i somav
såi korthetDellenbrandtbeskrevsintepresenteradesSlovenienmedlemskap av

Itär:

undergjortsframstegmångaBaltikum harLITAUEN. lLETTLAND.ESTLAND,
smärtfriaFlerakonsolideras.börjardemokratinpolitiska1995.och Den1994

utvecklats.ekonominharSamtidigthari regeringarnamaktskiften ägt rum.
Estland ochoch isjunka,upphörtheltintedock attLevnadsstandardenhar ännu

vill helt klartbaltiskaproblem kvar. De staternaetniskadelfinns treLettland en
mellanbryggabli västintedömaalltvilloch de attintegreras västerut, enav

i hoppats.vilket mångaoch västöst,

instabil. Redanpolitikenhar gjorts. ärframstegekonomiskaStoraPOLEN. men
vänsteralliansen,Demokratiskaformitill maktenpostkommunisterkom1993 av

mellankonfliktkonstitutionellbekymmersamBondepartiet.Enmedsamregeringi
tillsättningenalltframförgällerolöst. Denpresidentenoch avännuparlamentet är

harreformernaekonomiskai deTaktenoklar.Makttördelningen ärministrar.
framåt.betydandefortfarande stegavtagit något, tasmen

ekonomiskstarkmedstabilitetpolitiskkännetecknas paratTJECKIEN enav
medlemskap.ställerkrav EUdeLandet kommerutveckling. nära

politiska lägetdetmedlemskapskraven,likakommer näraUNGERN nästan men
Tjeckiens.stabiltmindre änär

mellanmellantingMeciarPremiärminister ettrepresenterarSLOVAKIEN.
oklar.landetisituationenpolitiska ärnationalism. Denochpopulismsocialism,

minoritet.ungerskharlandetproblemspänningar storEtniska utgör ett en

hjälpmedpartietsocialdemokratiska ettRUMÄNIEN. detRumänienl avstyr
dettordepartier. Detextremnationalistiskaoch tvåpostkommunistiskt varaäkta

Medregeringsunderlaget.partier ifascistiskaharlandet i Europaenda öppetsom
tillkandidatseriöskanRumänieni dagjag intesituationen kanden att envarase

Dellenbrandt.sadeEU-medlemskap,

Arbetet1994.till maktenkompostkommunistiskt,Socialistpartiet,BULGARIEN.
därefter.fortsattemellertidhar ävenreformemaekonomiskademed



Ryssland viktig faktor

Dellenbrandts tredje inför utvidgningen handladetes undvika konflikterattom
med Ryssland.Det inte så lätt,är menadehan,eftersomlandet labilt.så Oavsettär

vinner de kommandeparlaments-och presidentvalenivem som Ryssland,kommer
utvidgning EU särskiltösterut, med Baltikum,en orsaka spänningarav medatt

Moskva, trodde Dellenbrandt.

Han ville allt Ryssland allt kommertrots tro att när omkring kommer att acceptera
utvidgningen. Men hanmenade det viktigt EU klargörär i vilkenatt omfattningatt
unionen ska samarbetasäkerhetspolitisktoch hur detta samarbeteska utformas i

så det inteöst, uppfattas hot iatt Moskva.ettsom

Övergångsperioder kan lösningvara

Vad kan då för komma tillgöras med utvidgningensatt rätta problem En lösning
kan Jan-Åkebli EU i olika hastigheter,enligtett Dellenbrandt: vissa de aktuellaav
ländernafår fullt medlemskap,medanandra långaövergångsperioderpå olikages
områden.Han dock medveten risken för spänningar inte alla behandlasvar om om
lika. De utelämnasskulle kunna råka i utomordentliga svårigheter.som

Hur väljer lösaproblemenän måsteutvidgningen bliatt långvarigman en process,
sammanfattadeDellenbrandt. Det ingen katastrofär vi och analyserarväntarom
läget. Vi får inte ha för bråttom med utfärda löften medlemskap.att om

EFTERFÖLJANDEANDRA TALARE OCH DEBATT

Tydligare subsidiaritet efterlyses

Regionernas ställning i EU för Monicaämnet Sundström, iVDvar
Landstingsförbundet.Hon berättade hennesförbund tillsammansatt med Svenska
kommunförbundet krävt den regionala och den lokala nivånatt får stärkten
konstitutionell ställning EU och medlemsländerna.gentemot Subsidiaritetsprincipeir
bör förtydligas, enligt förbunden: den bör gälla länderna.även inom
Regionkommittén i börEU kunna undersökabrott subsidiaritetsprincipenochmot
dra felande inför domstolen.parter

Förankring på lokal och regional nivå EU legitimitet, ansågSundström.störreger
Hon sade sig ha tendensertill alltför stark centralstyrningsett i arbetet med att
FördelaEU:s regionalstöd förbättringäven i det avseendetskettom en senare-
tid.

Konkurrens mellan regionerna

Det Europasregioner, inteär medlemsländerna, konkurrerar näringslivetsom om
i EU, hävdadeSundström.För konkurrenskraftig i region behövsatt vara en a
goda kommunikationer, god utbildning, bra möjligheter till forskning och goden
social och kulturell samhällsmiljö. Det sådant lockar företagär i dag, intesom
den gamla statliga regionalpolitiken.



ställer kravDetsadeSundström.starkt i EU,betydelseRegionernas växer
samhällsmodelltidsenligkomplicerad ochmindreskapasjälvaatt merenossoss

detstärkasdemokratin i EUSka rätt vägregional nivå. är att satsai dag påän
stödjaregeringskonferensen1996underbör Sverigenivån. Därförregionaladen

ställning i EU.stödja regionernasgår påförslag ut attsom

Rentvå federalismen

SverigesEkegärdfråntyckte Lars-Gunnarsmutskastat,har blivitOrdetfederalism
fram deplockadet viktigtregeringskonferensenvärldsferleralister. Inför är att

organisation lanserarEkegärd.Hansteorierna,ansågfederalistiskagrundläggande
nerifrån och ochDelegeringenska skedemokratiskfederalism.begreppet uppnu

alltförSverigeliknande.kommundelsnämndsnivåeller tyvärrärbörjagärna
delvis bottnar imenadehanEkegärd. vilketenligtcentralistiskt,

fackföreningsrörelsen.

Så villEuropa.nationalstaterregioner attlandstingKommuner ---- riksdagenroll förförordade vidareEkegärdbyggas.samhällsstrukturenska en
mellansamlande mötenregeringskonferensen,under t genomex

nationella parlamenten.deochEuropaparlamentet

tänkbaraDemokratitrösklar

Jan-Åke Rumänien iDellenbrandts bildfrågorställdePubliken ett avompar
detundradeinstitutetUtrikespolitiskaLindahl från tföredraget.Rutger voreex om

utvidgning, ochdemokrati inforfortröskelvärdenslagsfastställabra ett enatt
själv inteDellenbrandt sade hanvärden skadessa satti så fall sättas. att uppvar

mångahan troddeuppgift,politikernasdettydliga trösklar, attnägra attmen
därregeringsunderlagetochimed fascisterin landinförskulle tveka ettatt ta

Rumänien.alltså dagensminoriteterfor förföljelserisken är storav -

in länderEUvidare omsadeDellenbrandtnivåerAngående ekonomiska taratt
klartutvecklingsnivå detlägrebefinner sig på är att annarsresursersomensom

till angelägnagåkommermiljöarbete hostillskulle attanvänts t merossex
länder.fattigareproblem i dessa

folkrörelsetraditionSvag

Östeuropa. påverkas detHurfolkrörelsearbetet ifrågadeNågon avom
Jan-Åke svenskgår jämföradet intesvaradeDellenbrandt attutvidgningen att

Östeuropa, finns. folkrörelserknappast Deföreteelsendärmedfolkrörelsetradition
politiken.viss roll idockallt finns spelartrots ensom

ifackföreningarochfolkrörelserDellenbrandt,menadevärdefullt,Det omvore
EU-medlemskap.imotsvarighetermedkontakter sina östutvecklade oavsettväst -

ivilar på dagdemokratinpartierdefortsatte han, äriProblemet öst, att som
konsoliderasmåstePartisystemeninte hunnit byggasharså Deär upp.svaga.

imedlemmar EU.fullvärdigaländer blirinnan dessa
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Vanskötsel knäckte östekonomierna

Aldrig förr så mångahar såoch folkrika länder plötsligt börjat lyssna på
nationalekonomers råd åren.de Det gäller i delarsenastesom av
utveeklingsvärlden, framför allt gäller det de forna kommuniststaternamen
i östra och centrala Europa. Thor Gylfason, professor i nationalekonomi vid
Reykjaviks universitet, beskrev i sitt anförande vad gick isnettsom
planekonomierna och hur de har klarat omorienteringen marknad ochmot
privat näringsliv.

I korthet kan, enligt Thor Gylfason, grunden till de ekonomiska problemen i de
kommunistiska sammanfattasi fem punkter:systemen

Centralstyre. Ett centralt kan aldrig bedöma det totala behoveträttstyre av-
och tjänster i samhälle. endaAtt arbetsgivare dessutomett statenvaror ettvar var

hot individens frihet, vilket skadadesamhällsekonominimot stort.
Bortkastade investeringar. Väldiga belopp satsadestill exempel på militären-

och andra strukturer inte bidrog till samhällsekonomin.som
Vanskötsel tjänster. Tjänstesektom förstod bara 20-30 BNP,procentav av-

jämfört med 60-70 i kanMan den ekonomiska maskinenväst. sägaprocent att
gick sönderpå grund för dålig smörjning.av

Vanskötsel företag och myndigheter. inkompetens och korruptionav var-
utbredda företeelser.

Gigantiska företag. Alla sovjetiskasymaskinertillverkades exempelvis i endaen-
fabrik.

Den sjukdomsbehandling i olika grad in i riktar in sig på dessasättssom nu
problem, och åtgärdernakan på motsvarande sammanfattasi fem punkter:sätt

Plan marknad.ersättsav-
Resursfördelningenoch kapitalets effektivitet förbättras.-
Tjänstesektom stärks banker, telekommunikationer m.m..-
Skötseln företag förbättras. Privatisering och prisreform två dit.är vägarav-
Gigantismen avskaffas.-

Övergångsfasen har passerats

Övergångenfrån kommunistiskaplanekonomiertill marknadsekonomierefter 1989
har varit somliga länder klarat sig lindrigare undansmärtsam,även andra.änom
Till början sjönk bruttonationalprodukten. Ekonomin rasade sinen samman av

tyngd. Men måsteväl komma med marknadsidéerochentreprenörersnartegen
utnyttja den billiga arbetskraften, sade sig. händeDetta också, och detman gav

s.k. statisk produktionsvinst, d.v.s. värdet den samlade produktionenen av
hamnadesnabbtpå högrenivå. Därmed själva övergångsfasen menadeöver,en var
Gylfason.

Vad år efter de första marknadsreformerna,märker i flera ländernaman nu, sex av
dynamiskvinst. Thor Gylfason hänvisadetill forskning, visarär friatten ny som

handel inte bara högre produktionsnivå, också snabbare.tillväxtutanger en en av
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dessabetonadeGylfasonteorier, attvisserligensigproduktionen. Det rör menom
ochländernacentraleuropeiskaochgäller dedet öst-längeså närstämmerän

Baltikum.

fornai detländernadåligtganskadynamiska vinster ännuTeorierna passarom
menadedettafalla. Trotsfortsätterbruttonationalproduktemadär attSovjetunionen,

harRysslandtendenser.positivauppvisabörjarländerdessaGylfason ävenatt nu
i år.vänderutvecklingenbedömaretillväxt.haft attnågonhittills inte menarmen

statistikenibättre änSiffrorna

tenderatBNP-rasetsiffrorna attgällerkommunistländer överalla tidigare attFör
kraftigadentillhänföraskandelskäl:tvåDetta rasetöverdrivas. stor avenav
fulltfortfarande intetjänstesektorn utoch ärmilitärproduktionen,inedgången

statistik.officiellrepresenteradi

till nivåerstigitarbetslösheten,hörTill denskuggsida.finns förståsDet somen
under 1990-siffranPolen harländema. lflesta t.ex.i detiopå procentöver av

Därlysandeundantaget. ärTjeckien det mestfrån 6 till l7 ärstigittalet procent.
bedrövligtRyssland harIarbete.arbetskraften nog3,5bara utanprocent av

nivåår. Detnågrabara ärtill årfallit från 64 57medellivslängden somsamma
Indien.i

dehar avtagitökningarna senasteöverallt,höjdenskjutit iocksåharPriserna men
Ryssland 494i1990-1994 procent,inflationenårligagenomsnitt denåren. l var

visadeGylfasonThorTjeckien 21och i25 procent.139, i UngernRumänieni
produktionen:ioch fallinflationmellansambandtydligttabellerhjälpmed ettav

detmenadehan,betyda.fall. kan attDetdestoprisökningar,kraftigare större
ekonomiskadenschack underiprisernahållaförsökaviktigtär att

refonnprocessen.

framgångförutsättningar förFyra

Enligt Thorframöversigklaramarknadsekonomierdå dessa attkommerHur nya
förutsättningar:fyraframgångsrikaunderde bliGylfason kan

ökar,att exporten-
investeringarsparandeochatt sporras,- ochexpanderar,tjänstesektom attatt- starka.blirmyndigheterochinstitutioner-

ochcentral-demångaganskaljust. Trotslägetgäller attdet ärNär avexporten
viktigasteförlorade sinplötsligtfallefterländernaösteuropeiska murens

andel BNPmarknader.Exportenhittalycketsexportmarknad, har de avsomnya
imedlemmarfattigastefyrai EU:sländerdessa änstörrei mångaär -av

Också50ländernabaltiskaoch de över procent.BulgarienTjeckien,Slovakien,
ÖsteuropaochCentral-väl istår sigBNPandelinvesteringarvärdet avsomav

länder.fattigastefyramed EU:sjämfört

tilllettkommuniststatemafornadei mångaekonomin harPrivatiseringen avav
normalt ivadBNP ärandel fmsektorns är störreprivataden somatt av
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Västeuropa. I Tjeckien andelen helaär 65 i Ryssland 50. 40 miljonerprocent,
andelar i privataäger företag. Alla affársbankerryssar i Tjeckien privata.är

Den del ekonomin släparefter tjänstesektorn.ärav l Ungernsom tjänsternasär nuandel den samladeproduktionen två tredjedelar, vilketav genomsnittetmotsvarar
i OECD-ländema. Öst-Inga andra länder i och Centraleuropa eller det forna
Sovjetunionen når emellertid över 50 procent.

Krympande ekonomiskt avstånd

Thor Gylfason avslutade sitt anförande med siffror,att visarpresentera attsom
skillnaden mellan EU och länderna i Central och Osteuropainte såär stor somskulle kunna tro:man

Jordbrukets andel BNP, ofta på den ekonomiskamätare utvecklingsnivån.av en
i Ungernär och Tjeckien bara siffrarunt i Portugalprocent ochsex samma som-lägre i Irland.än Den vanligaste allmänna måttstocken på ekonomin. BNP percapita mätt i köpkraft, 1993baraåtta lägre i Tjeckien i Grekland.var procent än

Estland, Slovakien och Ungern låg i sin bara några bakomtur Tjeckien.procent

Därför måste bereda dessa länder i EU ganskaatt taoss snart, sade
Gylfason, dock liksom de flestaansåg det nödvändigt förstsom är reformeraatt att
EU:s jordbrukspolitik inte budgetenskakollapsa.gemensamma Men måsteom
välja, menadeGylfason. Mitt val klart: Öst-kanär inte avståfrån ochatt ta
Centraleuropaför skydda Västeuropasjordbruk.att

EFTERFÖLJANDEANDRA TALARE OCH DEBATT

Tillväxt i öst bra eller dåligt för miljön-

Thor Gylfasons föredrag föranledde ganska livlig debatt, till delen storsom
handlade förhållandet mellan tillväxt och miljö. Malin Olander frånom
miljödepartementet efterlyste goda exempel på hur i Europa skulle kunna gå

hållbar ekonomisk utvecklingmot ytterligare miljöförstöringen utan i Fleraöst.
frågeställaremed henne skeptiska till möjligheten skapahög tillväxtvar att utan

förstöra miljön.att

Thor Gylfason vändepå och menade tillväxten faktisktresonemanget kanatt varaförutsättning for land ska ha rådatt ett handen miljön.att Hanta om gav
exemplet Ryssland, ökad tillväxt inte kommerutan kunna klarasom en att attav

dåliga oljeledningar,ersätta kollapsande kärnkraftverk En metodm m. annan
Gylfason trodde skulle kunna effektiv miljöstyrningär med hjälp skatter.vara av
Länderna i håller byggaöst sina skattesystem,att medanvåra låsta.ärupp rätt

Miljöpartiets i EU 96-kommittén,representant MarianneSamuelsson,sadesig varachockad ekonomemaslättsammaöver kopplingen mellan tillväxt och miljö.syn
När får nationalräkenskapergröna undradehon.se
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på välsignelserTvivel tillväxtens

sitt inläggperspektivet ividgadehänderFramtiden i vårafrånLagergrenSören
jord:vår 84rikedomfördelningensneda procentdentaladeoch avavom

debefolkning, medanvärldensrikaste 20hos definns procenten avresurserna
problemetlösaSka tillväxtbara 1,4får delafattigaste 20 procent.procenten

det kan vinödvändigt,iUppbrottetfrågadehan.klyftor östmed dessa se.var
i EUvi gåri vårtfelen närmodethar systemMen egetatt nuse

svartvita bilddenmenadeorganisationSundbergfrån attGunnar gessomsamma
för vadfritt framFri marknadojuste:planmarknad kontra är somgerav

detleder till skapamarknadsekonomininte attblirhelst. Det sämreän somnu om
behöver.befolkningvärldens

Thorsvaradeavisst,absurditeter.delinnehållerMarknadsekonomin Jen
centralaoch intekonsumenterna styrfaktumdetGylfason. Men organatt

styrka.marknadsekonominsändåproduktionen är

klyñomaminskamycket forgjortekonomisk tillväxtvidare attGylfason ansåg att
och Singapore,MalaysiaKong,exemplifierade med Hongvärlden. Hani som

år.30klyftaekonomiska västhalverat sin gentemot
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Utvecklad påskyndarmarknad i öst

modernisering i väst

På sikt det Öst-är ingen risk sysselsättningen i Sverigeatt hotas ochom
Centraleuropeiska länder in i EU. Derastas inträde på EU-marknaden
kommer få fortsättaatt skapa påatt jobbatt allt högreoss nya en
teknologisk nivå precis under rationaliseringarna desom senaste-
decennierna. I takt med östekonomierna fåratt utvecklas sedan dessaländer
bättre förutsättningar for goda sociala villkor och högre löner, och därmed

efterfråganstörre på våraäven och behovstörre avanceradvaror av- -Såteknik. optimistiskt såg Jan Edling, välfärdsutredare på LO, på det
ekonomiska och sociala perspektivet utvidgning.av en

Edling inledde med ekonomisk bakgrundsteckning kandidatländerna,dären av
han, liksom Thor Gylfason tidigare underhearingen,konstaterade produktionenatt
fallit i alla central- och östeuropeiskaländer. En del detta berodde påtung av
bortfallet Sovjethandeln. börjarNu ekonomiemadock fart igen, särskilt i detaav
västligaste länderna.Där börjar inflationen stabiliseras.ävenav att

Arbetslösheten ligger i snitt på EU-nivå, i Tjeckien, klarar sig medutom 3,5som
Man bör dock komma ihåg, sadeEdling,procent. del arbetskraftenatt storen av

fallit bort statistiken, beroendepå antal kvinnort inte längreatt ett stortur ex
sökerjobb. Arbetslöshetssiffroma skulle alltså kunna högre.vara

Svårt tänka annorlunda

Omläggningen frånplanekonomi till marknadsekonomi långsam, ochär denrätt
måste få tid, menadeEdling. Det såmånga strukturerta är ska etableras.nya som
Svårast allt kanske ändraär tänka i ekonomin.sättetatt attav

Vissa förändringar tydligt i den sociala verkligheten, berättade Edling:syns
bamafödandeti DDR på 1980-talet barn2,2 kvinna, i dag siffranärvar per vuxen
1,1. Bakgrunden ansträngdafamiljeekonomier.är Dödligheten ökar också imer
allmänhet, särskilt bland Många de sociala förmånermän. på många hållav som
infördesjust efter kommunismensfall börjar eftersom inte har råd.tunnasut, man

Det blir allt vanligare de forna kommunistländerna infor riktade,att selektiva
i socialpolitiken, med de problem detsystem medför i form behovsprövningav

och byråkratisk Förr, under planekonomin, ordnadesde socialaapparat. systemen
inom företagen. Det de för familjens behov. harDetta fallittogvar som ansvar nu
bort, och länderna i håller ochöst skapar offentlig sektor inu en ny -kombination med privata försäkringar för dem har råd.som

Fallet Skoda-Volkswagen

ÖsteuropaVad länderna i Central- och behöver kapital forär kunnamest attnu
öka produktionen, sadeEdling, och investeringarnafrån utlandet faktiskt redanär

Jan Edling exemplifieraderätt med bilfabrikenstora. Skoda i Tjeckien. Den ägs
till hälften tyska Volkswagen,än investeringar 20mer av motsvararvars procent
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inklusive dessSkodaTjeckien.idirektinvesteringarde totala ägt rumsomav
Tjeckien. Storaisysselsättningenför fyraunderleverantörer procent avsvarar

resultat.alltsådet här slagetinvesteringar storagerav

tillverkakandärTjeckien eftersominvesteraihar förståsvaltVolkswagen att man
Östeuropa. tyskaDetSmåbilar ibrabehovetbilar billigare. Dessutom växer av

produktionen iSkodaproduktionenhar tillbilföretaget motsvararsett att
Volkswagen-tyska.tiondel defabriker till lönerVolkswagens är avensomegna - ochfolk i SpanienavskedatvingadesföretagetTjeckien innebarinvesteringeni att

arbetstid.iTyskland gåWolfsburgfabriken ipersonalenfick låta neratt man

hotarbetskraft ingetBillig

sysselsättningen,hotklartöstutvidgningenSydeuropa motI ettsomser man
detta Kommeri Sverige ävendå facketEdling.berättade l-lur ser

tyckaförstone kanIjobb läggs nervänja sig vidVolvoarbetare attatt man
hotEU-marknadentillträde tillösteuropeiskaländernascentral- och ettde voreatt

välfärdssystem,finansieramöjligheteroch vårasysselsättningen ettattmotmot
tvärtom.vad kanskejag tycker,sadeEdling. Men tror,tvärtemot

ii gångpå allvarproduktionen kommer öst,ungefär här:resonerade såEdling när
förförutsättningarländer få bättredessakommermarknadernadär attöppnas,när

allmänhet. Såvälfärd iochpensionssystemvillkor, bättre störregoda sociala
köpkraft ochleder till ökadvilketbli högre,kommer ocksålönernasmåningom att

också uppståkommer störrevåra. Detefterfrågan att ettökad ävenvaror -
miljöteknik.avanceradteknik,behov t exav

strukturomvandlaNödvändigt att

förloradeindustrijobb gåttmängderSverige, harinte minst iI Västeuropa, av
arbetstillfällen påmöjlighet återskapatiden haftvi har helaåren, attmengenom

Edling.också, menadeföljamåsteteknologisk nivå. Dethögre receptet nuen

ibilligare produktionproblem medtextilindustrin fickdetPå 1970-talet somvar
tilltextilindustrisinfinländarna tappadeoch FinlandPortugal senarea
inpumpade längemed stålindustrin. StatenUngefär händedetsammaBaltikum.

och ipå gångkunde hafick till slut Manstödpengar, gett enuppge upp.men
tyckte Edling.bättre,stället använt pengarna

bereddavifortsatte han, bordeprotektionism,stället för sådan attI varaen
sådantvi producerarförutsättningar såkunskaperochomvandla arbetskraftens att

från Central- ochinte minstefterfrågan i framtiden,sigkan vänta en avmansom
Östeuropa. sysselsättningenpåintegrationen hotalltså inteJag motettsomser

arbetskraft.uppgraderavårföljasikt vi törs receptetattom-

Svårt reformera arbetsmarknaden

deltafackföreningsrörelseför svenskviktig uppgiftEdling menade är attatt nuen
arbetsmarknaden.påpartsrelationeri med byggai reformarbetet öst, t attex upp

Edling.i berättade Defortfarandeimpopulärasvårt. Fackendet öst,Men ärär var
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förlängda under kommunisttiden.statens Det går därförarm utvecklatrögt att
riktiga fackföreningar godaäven exempel finns. Dessutomsaknasoftaom- en
arbetsgivarpan.Aktörema arbetsmarknadenhar överhuvud svårt förståtaget att
vilka roller de ska ha. Edling menade det mycket viktigtatt är just dialogenatt
mellan arbetsmarknadens fungerar för allmänparter välfärd ska kunnaatt växaen
fram.

Sänkta jordbruksstöd kan öka konkurrenskraft

Jan Edling avslutademed i likhet med flera andratalareberöraatt problemen med
jordbrukspolitikEU:s vid utvidgning. Om politiken inte reformeras kommeren

livsmedelsprisema i höjden för medborgarnaatt i menade han,öst,rusa
Bidragssystemeninnebär EU:s livsmedelsöverskottkommeratt bli ännuatt större.
Därför, ansåg Edling, måste subventioner och skyddsmurar i EU sänkas och

Ävenbilligare jordbruksprodukter från in.öst u-ländernamåstetas chanspåen
EU-marknaden vilket för övrigt skulle ligga i linje med den internationella Gatt--
överenskommelsen.

Effekterna sådanaåtgärderborde intressantaför EU, menadeEdling: i dagav vara
livsmedlen mycket dyra iär unionen,ochjordbruket skattesubventionerat,vilketär

innebär arbetskraften dyrare den behöveräratt än En del lönerna gårstorvara. av
till livsmedel och, via skattsedeln, till jordbrukssubventionerna. Billigare

arbetskraft skulle i sin öka konkurrenskraftentur USA och andragentemot
marknader, vilket sikt skulle bättre möjligheter till ökad välfärd.ge

EFTERFÖLJANDEANDRA TALARE OCH DEBATT

Glöm inte tredje världen

Gunnar Sundbergfrån Framtiden i våra händersade hansföreningatt gärnaser en
utvidgning EU Men hanuppehöll sig i sittöster. inlägg vid relationernaav mest
till tredje världen.

I debattenföre folkomröstningen förekom ibland uttrycket Festung Europa, eller
fästning Europa. symboliserarDet nykolonialistisk hållning i EU gentemoten
omvärlden. Inför folkomröstningen ville Framtiden i våra händer avvisa EU-ett
medlemskap det fanns risk nykolonialismen skulle stärkasi unionen ochattom en

tredje världen skulle drabbas unionensatt protektionism, berättademer av
Sundberg.Detta historia, bör fortsättaär inriktade tredjeattnu men motvara
världen. Sundberg poängterade världen större vad kanatt är än troman av
mediernasrapportering. Han tyckte Sverigebör hålla fast vid sin antikolonialaatt
hållning och inom arbeta forEU tredje världen.

För in klausul funktionshindrade i fördragetom

De funktionshindrade befinner sig ofta på samhällets botten i de central- och
östeuropeiska länderna, sade Lars Lindberg från Handikappförbundens
samarbetsorgan, bilderDe funktionshindradebarn i Rumänien visats i TVav som
och många ingen ovanlighet, enligtupprört är Lindberg. Han berättade bristenatt
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mångaochsaknasoftakläderakut, attfalli mångamateriel är attpå
ekonomisktiinstitutioner. Avensinaaldrig lämnarfunktionshindrade

problem kvar.finnsPolenländerframgångsrika storasom

Lindberg.negativ, sadevanligensamhälletfunktionshindrade i ärpåSynen
förmågankopplat tilvaritlänge attländernade härMänniskovärdet har i

sigdet visarfamiljersinafäder lämnar när attovanligtinteDetproducera. attär
stöd.får ingetmödrarnaensamståendefunktionshindrade. Dederasbarn är

i EU,medlemmarde blirländernai de härförbättrassituationenSannolikt kan om
någonbedriveri dag inteEUkritiskhanLindberg. Men mot attmenade var

fördragi EU:svill detorganisationHansöverhuvud atthandikappolitik taget.
skullefunktionshinder. Detgrunddiskrimineringklausul geinförs mot aven

borde enligthandikapparbeteför EU:sinitiativ. Basentillmöjligheter
standardreglerFN:ssamarbetsorganHandikappförbundens omvara

samhället.delaktighet ifunktionshindrades

utvidgningeninförproblemenMigrationen stort

migrationenochflyktingproblemenblikommerUtvidgningens attstötestenstora
vidinvandringsforskning vförDacyl från CentrumJaninamenadeDetinom Europa.

ekonomiskadetstärkanödvändigtdetEnligt Dacyluniversitet. attärStockholms
Östeuropa frånflyktingströmmarfortsattaochmellan Väst- storasamarbetet om

måste EU:sutvidgningklaraför österutförhindras. Menskatill attvästöst en
migrationsproblemenflykting- ochfrågor berörikompetens somgemensamma

flyktingmottagning,förprocedurersamordninghandlarstärkas. Det t avex om
förrörelsefrihet inom EUreglerflyktingfrågor ochiinformationsutbyte om
skadettaförutsättning förviktigutanför unionen. En attfrån ländermedborgare

kraft,iregler träderplanerade tlängeförverkligas exär att gemensamma
medlemsländer.godkäntsi allaintegränskontroll. ännukonventionen yttre somom

dessamedlemsländernavilja från steg snart.tadock ingen attDacyl såg större

flykting- ochsamordningockså bättreefterlysteDacylJanina aven
reglerminst behövsEU-länderna.mellan Inteinvandringsfrågoma gemensamma

flyktingmottagande, menadekostaderförochflyktingarfördelningrättvisareför av
flyktingströmmar. Ettstorskaligaförebyggandeåtgärderkrävs mothon. Dessutom

innebäraskulleochtidig varning, attwarning, önsvärtearlyför voresystem
dendandra pelare,under EU:socksåförasmåstellyktingfrågoma v s

säkerhetspolitiken.ochutrikes-gemensamma

inordnasi dag kanvärldens flyktingardellitenbaradilemmaEtt är attstort aven
mekanismer förfungerandesaknar i dagtlyktingkonvention. Europaunder FN:s

Dacylicke-konventionsflyktingar.kallainströmningmassivhanteraatt saven
för detta.regionalaformdet behövsnågonmenade systematt av

förvärvsfrekvenslågLåg fertilitet och

allti ikvinnornasig störredet kan komma östfick frågan hurEdling attJan
ihop meddär går detlön Hursig påKlararhemma.utsträckning stannar enman

gått nerfödandetatt
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En viktig förklaring enligt Edling denär sociala infrastrukturenatt med t exbarnomsorgalltmer försvinner. sysselsättningenhar sjunkit totalt och detsett, är
andel kvinnorstörre lämnatän arbetskraften.män lågAtt kvinnligsom

förvärvsfrekvens och låg kvinnlig fertilitet kan gå ihop exempel på ävenser man
i i Tyskland.väst, Sverige hade samtidigtt fram till nyligen den högstaex
kvinnliga förvärvsfrekvensen i Västeuropa i kombination med de högstaen av
kvinnliga fertilitetsnivåema.

Utvidgning till marknadernya

Mats Hårsmar från Sverigeskristna råd bad Edling utveckla sitt resonemangom
vår industri måste uppgraderasatt inär EU. Vad händeröst tas deom nya,

högteknologiska jobben inte kommer och dem konkurrerasersätter utsom

Edling upprepadedet nödvändigai moderniseraproduktionen,ochatt detta inteatt
något helt Allaär har jobb i dag löper risk förloranytt. det de inteattsom om

deltar i ständig läropr0cess. Men sysselsättningspolitikpå europeisk nivåen kan
inte bara handla utbildning och liknande, måste också innebärautanom en
utvidgning till marknader,menadeEdling. Han påpekade Japanoch USAnya att
har utvecklats den Japan i Ostasienoch Oceanienoch USA igenom processen
Latinamerika. Vi måste utnyttja de möjligheter till lägresom nu ges
arbetskrañskostnaderför viss produktion, samtidigt vi får säljmarknader.som nya
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hemmahörighet i EuropabekräftaviljaEn att

ochi Central-majoritetöverväldigandevisarOpinionsmätningar att en
Östeuropa årnågra sedanEU. Förmedlemskap isig positiv tilli dag ställer

detNuväderleksrapporterna. ärförekom inågot baraBaltikum somvar
oss.måste börja bryhögtrycksområde, och vipolitiskt

sigi Warszawa,Ekos korrespondentAbrahamsson.Dagens togKieli-Albin an
Öst-länderna iopinioner inationellaklimat ochkulturelltbeskrivauppgiften att

känna.läraviktigare föralltländer det blirCentraleuropa. attoch oss
Polen,Visegrad-ländernaktala detillbegränsadesigAbrahamsson att om s -

sig bäst.menade kännahanoch SlovakienTjeckienUngern, som-

ställer sigbefolkningenungefär 72i dagmätningarPolen visar procentl att av
fråganAbrahamsson,sadeska dåmedlemskapi EU. Man attbakom veta, omett

delVill niuppfattasundersökningari sådanamedlemskap vara ensom:snarare
i Polenuttalat EUendaoch rika Europa Dedemokratiska är emotdet somav

dock stadigtosäkraökarAndelenhögerextremister.skinnhuvudenochtycks vara
i 19och är procent.uppe

denlängtan tillhandlar detDelvismed i EUvill då så många gåVarför om en
tillhörbekräftelsepåvillviktigaremarknaden.Men attrika är att manenman

kännereftersom i daghem,sökerMan attVästeuropa.Europa, ett manman
verkligen inte så lättdefinitioner detgeografiskaMedsig i gråzon. ärbefinner en

Östeuropa; alla dehuvudstäderna iellervad Väst- treslå fast äratt som
Prag.1995 liggergick med i EUvästländer öster omsom

långtnått olikaHar

för medlemskapdå bästkvalificerar sigVisegrad-ländernaVilka av

for intebestämtsigsnabb.Landet harUtvecklingenför Polen.går bra är attDet
valutafonden, IMF, och detInternationellahosutnyttja sina lânemöjligheterfullt ut

fanns, skulle detinte Polenbehöver. Omsnabbare detgamla lånbetalar änav
utbredd i landet.specielltMaffian intehar någonuppfunnits IMF,ha ärsagt.av

hellerjordbruk inteovanligt litet somarbetslöshet, ärhar lågTjeckien ett
inflation. detoch låg Meni statsbudgeten äröverskottsubventionerat, stor

ekonomisktallångtgåendepremiärminister Vaclav Klausskillnad på om
menadeoch verkligheten,thatcheristisk andailiberalisering närmast -- Tjeckien vill visalönekontroll i landet.fortfarandefinnsAbrahamsson.Det t enex

inte riktigt täckning.mirakel, den harmarknadsekonomisktbild menavupp en

Säkerhet lockar inte

organisationeri Central-andrapolitiskalockar partier ochdet med EUVad är som
Östeuropa och säkerhetsaspekten,särskilt hög grad freds-det inte ioch Ja, är

sällankring EUhör till. DiskussionernaAbrahamsson; den Nato rörsade
miljöfrågor.skydd minoriteter ellermänskliga rättigheter, av
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Däremot talas det mycket jordbruk, särskilt i Polen, där femtedelom en avl arbetskraftenpå något sysselsatti jordbruket.sätt Gårdarnaär ofta mycket små.är
Men småskaligheteni sig inte problemetär Tyskland haräven andelstoren-småjordbruk ineffektiviteten. Näringen står for bara åttautan landetsprocent av-
bruttonationalprodukt. Men det polskajordbruket ekologiskt bra. En polskär gris
lever i genomsnitt i nio månader; gris i EU bara i De polska böndernatre.en
använder bara fjärdedel så mycket konstgödsel sina kolleger ien som
Nederländema.Polen det storktätastelandet iär Europa.

Polacker ogillar byråkrati

Vad kan då tänkas skrämma frånöstcuropéema medlemskap Enligt Kjell-Albin
Abrahamssonkan överföringen nationell suveränitettill bliav gemensammaorgan

fornaDe kommunistländemaistötesten. har för inte längesedanfrigjortöst sigen
från Moskvas överhöghet i Sloveniens och Slovakiens fall dessutom från-
Belgrads respektive Prags och för i stället behöva lyda Brysselatten oro nu-

inte långsökt.är

Detaljreglering och byråkrati något kan irriteraär dagens polacker. Densom
samladepolska EU-delegationen exempelvis barahälften såär Sverigesstor som
jordbruksdelegation i unionen.Här kan tuff match mellan Polenvänta ochman en
EU i framtida medlemskapsiörhandlingar,menadeAbrahamsson.

Det finns också viss rädsla för medlemskap ska leda tillatt etten en
amerikanisering kulturen. Frankrike, i dag for ganska kamp iav som en ensam

Öst-EU USA:s kulturella dominans, kommer stöd från ländernaimot ochatt
Centraleuropai dennafråga, trodde Abrahamsson.

Känslomässigt betonade frågor finns i alla Visegrad-länderna. Ett exempel är
tjeckemas för tyskar åter ska kunna möjlighet köpa land iatt attoro
Sudetlandet. finnsGenerellt också rädsla för bli behandlad B-lagatt etten som -

inte särskilt rädd for bli B-lag.är att ettmen man

Växlande allianser

Om de fyra Visegrad-ländema blir medlemmar kommer naturligtvis EU att
förändras. Vissa slaviska drag kommer bli tydligare, det svårtatt även är attom

precis vilka.säga

vissaI frågor kommer dessaländer de sydeuropeiskamedlemsländernasittatt ge
stöd, i andra kommer ställa sig bakom nord. Det blir Förmodligenattman senare
fallet det gäller viljan till lagarbeteoch tillnär genomförafattadebeslut. troddeatt
Kjell-Albin Abrahamsson.De medlemmarnakommer slåss för minskadattnya
statlig inblandning i samhälletoch mindre byråkrati.

låsningKulturell i väst

Visegrad-ländemahar, menadeAbrahamsson, huvudproblemtvå lösa innan deatt
Österrikekan bli accepterade EU. Sverige, och Finland hadebara dem,ettav av

tekniskt: lagar och regler till EU:sett bestämmelser.att anpassa gemensamma
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Polen och de andra måste däremot på kulturell ridå gårvänta att atten upp, en
överbryggas: instinktivtlåsning tycker vi dessaländer inte hör till i EU.att oss

finns ovedersägligt kulturellt avstånd mellan folkenDet de slaviska ochett
ifrånVästeuropa långt alla kandidatländer bebos slaver. Järnridånäven om av

kommunismensågs del bekräftelseoch på slavernainte hörde hit.attav en somen
intressetför östländerna,Vi tappadehelt enkelt sadeAbrahamsson.

många lager arbeta slig igenom innanDet delväst östatt ser som en av
framförEuropa. Här har arbete sig mentalt, kulturellt ochstörreväst än öst,ett

psykologiskt.

Kjell-Albin Abrahamsson avslutade sin framställning med Rudyardtaatt upp
ÖstKiplings berömda och och aldrig de två. Oftastär öst väst är väst, mätasvers

just i finnsciteras bara dessaord, dag det anledning läsa hela dikten,attmen
menadeAbrahamsson inklusive den löftesrika avslutningen:-

finnsMen finns och blodäs väst, gräns, ras,
där stå med hjärtat fullt mod.mäntappra mot varann av

EFTERFÖLJANDEOCHANDRA TALARE DEBATT

Varför inte vänta

från StudieförbundetRaymond Larsson Vuxenskolan menade, mångastvärtemot
uppfattning, det angeläget EU sig fördjupa sittär ägnaratt att attnu mer

försöka utvidga unionen ytterligare.samarbete Han hänvisadetill denän att att
infrastrukturendemokratiska väldigt olika i olika delar Europa, ochut attser av

det civila samhället, skapardemokratisk legitimitet, olika ut.som ser

Kjell-Albin Abrahamssonhöll med det finns konflikt mellan utvidgningattom en
och fördjupning i han villeEU, samtidigt bara kanEUpoängtera attmen
expandera det ska expandera.Abrahamssonmenade framtidEUzsösterut attom
ligger i beredvillighetdess sig efterlysteHanöppnaatt öster. störreen
nyfikenhet på och menade folkrörelsema kan insats i detöst att göra en
sammanhanget.

Birgit Friggebo, ledamot i 96-kommittén, undradeEU det verkligen ärom
realistiskt så optimistisk östutvidgningen Kjell-Albinatt omvara som
Abrahamsson tycktes finns ingen risk för från EU-länder Kommervetovara;
folken i stödja inträdet Bulgariensverkligen ambassadör i Sverige,öst att
Antoinette Primatarova, påpekade det kan bli problem Visegrad-ländemaatt om
går med i samtidigt Rumänien, Bulgarien,EU Slovenien och de baltiskautan att

det. Ocksåandrayttryckte skepsistill skyndapå med utvidgningen.staternagör att

Visegrad-Iänderna inte problematiska

Åtminstone polackernavill understryka problemen med derasEU-inträde inteatt
så de framställs i enligt Kjell-Albinär Abrahamsson.Visegrad-väst,stora som
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ländernakommer i EU-undersökningar vilka länder folk här villöverst om sesom
medlemmar i unionen. De verkliga problemen börjar med Baltikum och
Balkanstatema.

Angåendeden sydeuropeiskabromsen tyckte Kjell-Albin Abrahamssonäven att
sådan existerar, och den dessutom kommer bli och uttalad.att atten mer mer

sikt länder Grekland och iKanske kommer på Spanien kräva utbyteatt annatsom
för utvidgning. medgav det kan finnas skäl for bromsa.Hanatt att attaccepteraen

det psyko-politiska klimat råder det svårt: utvidgningen ladesMen i ärsom omnu
bekräftelsei malpåseskulle människornai det på Europa delatöst att ärta som en

gång för alla.en

småföretagsamhetEnergisk

Christian ville hur det tillSAF:s Bratt står medvetarepresentant
kandidatländema. Helena Nilsson, ledamot ismåföretagsamheteni EU 96-

inför förkommittén, ställde sig frågande EU-östeuropéemas att ettoro
kulturen.medlemskapskulle amerikanisera

entreprenörsandaKjell-Albin Abrahamssonkunde berätta i Polen ärom en som
imponerande, asiatisk. Nyöppnade skriver stolt på sinanästan restauranger

de har Samtidigt förekommerskyltfönster de aldrig så länge gäster.stängeratt
överdriñer: i har T0p-less Car Wash nyligen vilket kanskeWarszawa öppnat,

företagare siginte precis vad polackernabehöver just nu. Svenska hävdarär mest
ligger nionde plats i tabellen investeringar frånväl i Polen. Sverige på över

utlandet.

amerikanisering kulturen delvisEU-medlemskap skulle innebäraAtt är enen av
förorättvis anklagelse,tyckte Abrahamsson.Men delvis den uttryck rakär ett en

slavoñlema i den slaviska tankevärlden,konflikt mellan väst-anhängamaoch
sig lite platt förmenade han. uppfattar det EU lagt denMan tattsom ex

filmindustrin. film Gump med sitt livetamerikanska En Forrest ärtema attsom
Östeuropa.inte på människorna ikartong chokladpraliner imponerarsom en
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plussäkerhetspolitiska väger tungtEU:s

Vi har i dagfall.efter Sovjetunionensenastående situationVi har en
frihet ochsäkerhet,tillchanserEuropamöjlighet bygga nyttatt ett gersom

Åström, tidigareSå Sverkerinleddeeuropéer.allademokrati för
anförande deutrikespolitik, sitti svenskochkabinettsekreterare nestor om

kandidatländerna.EU ochmellansäkerhetspolitiska relationerna

historia med ii sinförsta gångenSverige föriinträdet EUoch medI är en
utrikes- ochståndpunkteriprogrammatiskt sökerorganisation gemensammasom

frågor.säkerhetspolitiska

fredligTyskland tillbinda främstEU-samarbetetgrund iviktig ärEn att en
för uppnåMedlenmålsättning.dennaTyskland bejakar attochutveckling,

samarbetetsäkerhetspolitiskaaspekternaekonomiska. Deförstfredsmålet var
inåt; gälltfredsprojekt har koncentreratssmåningom.EUförst såframväxte som

införhandfallenorganisationen stått såDärför har yttremedlemmarna.de egna
Åström.menadeSverkerJugoslavien,fornaden i detkonflikter, som

nedslag ikonstitutionellasina förstagjorde EUMaastrichtfördragetMed
utrikes- ochdenandra pelareunionenssäkerhetspolitiken: är gemensamma

konstruktion. Allamellanstatligdenförkortad GUSP. Mensäkerhetspolitiken, ären
hittills svenskadagordningenvaritfrågor ärenhällighet.i Debeslut fattas som

Åström.enligtparadfrågor,utrikespolitiska

osannoliktförsvarGemensamt

står idesäkerhetspolitikochutrikes- ämnenär ettEU:s somavgemensamma
kapitelMaastriehtfördragetsregeringskonferensen 1996. lunder omcentrum

skallsäkerhetspolitikenochutrikes-denartikel J4står iGUSP att gemensamma
utformningen på långinbegripetunionens säkerhet,beröralla frågoromfatta som

leda tillskulle kunnamed tidenförsvarspolitik, ettsikt somgemensamav en
enhällighet.förutsätterriktningVarje i dennaförsvar. steggemensamt

formuleringarÅström ändring i fördragetsdramatisknågontrodde inteSverker att
artiklarna.städa ipragmatisktochfrågornahanterakommerblir aktuell. Man att

formregeringskonferensenblir någonredanEUhelt uteslutetDet attär genom
i ställetochalltmer,försvarsaspektemaförsvarsunion. De tonas nu nerrenaav

humanitärfredsbevarandeinsatser,Petersberg-uppgifternaklyfter fram deman s -
Åström. Sverige ochbådelugnt räkna medkanMandyl menadehjälp atto - regeringskonferensen.alliansfrihet eftersin militärafortsättaFinland kan

villeGUSP,utveckling inomtveksamoch är väntalångsamTrots attatt en
säkerhetspolitisk funktionÅström har viktigredanEUändå poängtera att en

detmedlemsländerna ochmellansamrådet attdet ständiga genomgenom
krigökar.solidariteten Ettutbytet ochberoendet, mot ettömsesidiga av

angelägenhet for allanödvändighet blimedmedlemsländerna skulle en
föranleda överläggningar.omedelbartskullemedlemsländer.Det
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Öst söker sfärny

Detta säkerhetspolitiska plus har rimligen avskräckandeeffekt och ären ett
Öst-huvudskäl för länderna i och Centraleuropa söka medlemskap i EU,att

Åström.menadeSverker Han trodde kandidatländemai gång för alla villatt öst en
markera de placeradeutanför Rysslandsär intressesfár,att de inte längreäven om

rädda för direkt ryskt anfall.är ett

Nätverket samarbeten mellan olika västliga strukturer och de fornaav
kommunistländema i blirEuropa alltöstra Nato-samarbetettätare: PFP, NACC,
Europaavtalmed ÅströmEU, deltagandei EU:s allmänna råd sadesig medm m.
intresseha Rysslandstillatigande verkarnoteratatt utvidgning EUaccepteraen av

Kansketycker deösterut. ryska ledarna utvidgat bättreEU ensidigtatt ett är än ett
Åström.tyskt inflytande i omrâdet,resonerade Eller tänker de sig medlemskapatt

i EU paradoxalt skulle stärka banden med de central- och östeuropeiskanog
länderna,bl via det växandeekonomiska samarbetetmellan ochEU Ryssland.a

finnsDessutom rysk önskan närmandetill EU på sikt.egeten om

detNär gäller utvidgning Nato målen däremot abstraktaär i dag, sadeen av mer
Åström. Han menade det tekniskt och politiskt kompliceratatt är integreraatt

ÖsteuropaCentral- och i Nato. De militära strukturerna i dessa länder är
fortfarande kvar i gammalt tänkande så inom andraett samhällssektorer.änmer-Samtidigt vill Ryssland betona inte får underskattarisken förväst splittringatt i
det ryska Nato utvidgas. Vore detta prisetsystemet för väst undrarvärtom man
i Moskva.

Nato-integration kommer därför längretid EU-integration. siktPâ kanskeatt ta än
bara två-tre länder i Central- och Osteuropakommer bli medlemmar i Nato,att

Åström.trodde

Möjliga intressekonflikter Sverigemed

Vilka då Sveriges intressenär Först på listan står konsolidering denen av
demokratiska Åström.och ekonomiskautvecklingen i Baltikum, sade Men Sverige

Öst-stödjer förstås hela och Centraleuropasnärmandetill EU.

Effekten EU:s medlemsländermåste lösa sinaatt konflikter på fredligav väg
sprider sig redan till kandidatländema. Det krävs ansvarsfullt och lugntett
uppträdande,disciplin, från dessaländer kommer de inte in i EU.annars-

Men anslutning de central- och östeuropeiskaländerna till EU kan ocksåen av
Åström:innebära problem för svenskdel, enligt de här ländernakommer säkert

vilja gå längre Sverige i säkerhetspolitiskaatt än frågor. troligtDet somligaär att
dem vill VEU integreras it EU. Dessutom blir institutionellattav ex se en

konsekvensnaturligtvis Sverigesrelativa inflytande minskar.att

Fyra huvudpunkter

ÅströmAvslutningsvis ville Sverker påpeka mycket lite det han tagitatt av upp
under sitt anförandestårpåregeringskonferensensdagordning.Han sammanfattade



sålunda:synpunktersina l
och detden solidariteti dagKandidatländema påverkas redan av-

plus finns i EU.säkerhetspolitiska som
försvarsunion.renodladskapaRegeringskonferensen kommer inte att en- koppling mellan EUstarkaregälla. Möjligen fårEnhällighet kommer att ense

Petersberg-uppgifterna.i fall för de ksåoch VEU, smen
fördäremotför utvidgning EURyssland inga hinder österut, enmenavreser en-

Nato-utvidgning.
Öst- särskiltCentraleuropa,i ochländernai Sveriges intresseliggerDet att- leder tillutvidgningdet troligtSamtidigt östsig EU.Baltikum. är attnärmar en

Sverige.säkerhetspolitisk linjemedlemsländergår på änfleratt en annan

EFTERFÖLJANDE DEBATTTALARE OCHANDRA

säkerhetspolitisk lösningEnada

hon taladepåpekadedockFredsråd honFrölich från SverigesMaud att som
alleuropeisktanförandesitt föranmäldalanserade iprivatperson ett nytt,

Defence Association. DettaAtlanticNorthEnada,säkerhetssystem: European
Organisationen föroch OSSEVEUsammanslagningfödasskulle avur en

samarbetei Europa.säkerhetoch

innefatta hela Europa,fördelenföljande bakgrund: OSSE harFrölich attavgav
oeftergivligadessländerna.Nackdelenoch östeuropeiskade central- ärinklusive

säkerhetspolitiskteffektivareskulle kunnaskapakonsensus.EU system,krav ett
Östeuropa utvidgningmed där. EnCentral- ochinnan heladet dröjer är avmen

behövsdessa skälöverskådlig tid.realistisk inom Avinte hellerNato är en
nyordning.

fredsbevarandeåtgärder,utföra OSSE:still OSSEochskulle knutetEnada vara
försvars-europeiskförhindra skapandetskulleFrölich. Systemetsade av en ny

avseendetför belastatdag. i detmånga rädda för i Natosupermakt, ärär avsom
vilketsamarbete, skrämmer.tyngdpunkten på militärthaatt

pengarkan frigöraGUSP-samarbete

skiljedomsföreningen troddefreds- ochEliasson från SvenskaOckså Karin att
dock,alleuropeisk säkerhetsstruktur.Fråganfinns förförutsättningarna ärennu

Eliasson det viktigtviljan finns. Enligtpolitiskamenade hon, den är attom
få länder.till bara någraöstutvidgningen inte begränsas

stärkt samarbeteinomfreds-representantenförespråkade SvenskaSamtidigt ett
samarbetemåstesäkerhetspolitik, GUSP. Dettautrikes- ochEU:s gemensamma

Ärintegrationsprocess. EU-politiskt stöd tillekonomiskt ochinkludera östs
kostar GUSP-betala vad östutvidgningen Ettländema beredda närmareatt

medlemsländernasdekunna frigöra 15samarbete skulle pengar ur
sadeEliasson.miljarder kronor,försvarsbudgetar,sammanlagt 1.200
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Med eller tänderutan

ÅströmSverker ställde sig i kommentar positiv till Maud Frölichs förslagen om
Enada. i vilket skedeska säkerhetsgemenskaptänder frågadeMen man ge en
han sig. varje säkerhetssamarbetekommer småningom till frågan:I så närman

beredda delta Försvar.medlemsländerna i sinär att ett gemensamt att uppge
militära neutralitet

ungerskeSverigeambassadörenLaszlo frågan eventuellDen Deseötog upp om en
felsamordning mellan alla samarbetsstrukturer. rädd forEuropas Det är att vara

bokstavssörjan, menadehan. länder olika, och mångfald fördel.Europas är är en
ÅströmsApropå EU-medlemskapbekräftade Sverker bildDeseöösts strävanmot

demonstrerasin självklara i samtidigtkandidatländemavill plats Europa,att men
finns praktiskt skäl: investeringar i i dag, inte minst frånUngerngörsett stora

investerarevill känna säkerhet.utlandet, och dessa

förklaradepolska kollega Barbara Tuge-Erecinska hennes land inteDeseös att
Nato-medlemskapföre EU-medlemskap,vilket många i Sverigeprioriterar tror.

viktigtBåda prioriteras lika högt. Hon menade vidare det allaär attatt
parallellt.förhandlingar medlemskapmed kandidatländemaskerom

oförmågaSkamlig i ex-Jugoslavien

huruvida minskade relativa tyngd vidYtterligare frågor ställdes Sveriges enom
samordnatnordiskt agerandeoch hur USAöstutvidgning kan vägas ettav omupp

säkerhetspolitiskt på östutvidgningen.ser

Åström nordiskamenade det svårt vilket uttryck detSverker ännu äratt att veta
formellsig inom viktigare tyngd isamarbetet kan EU:s Men änta ram.
arbete utför,ministerrådet kvaliteten de förslag lägger och på detär manman

Åström totala intresse förbetonade gäller USA ansåg amerikanernashan. Vad att
bra: vi bör motverka detta. Vissa europeiskai sjunkande,vilket inteEuropa ärär

behålla USA:s intresse.Nato-medlemmar östutvidgningen sättett attser som

naturligtvis under debatten.EU:s stoltaKrisen i f d Jugoslavien ocksåvar uppe
tillinledningsfas 1991-92 har fallit platt marken,deklarationer under krisens

Åström.konstaterade skamligt och skandalöst EU inte lyckatsSverker Det är att
dock inte skulle underskatta dennågot Jugoslavien.Han tycktegöra att man

konflikten.politiska vikten ändåhållit front iEUatt en gemensamav

frågade framtida roll. SverkerOdell, ledamot i 96-k0mmittén, VEU:sMats EU om
Åström kanskeorganisationenkommer bli kvar, och dessroll kantrodde att attatt

ha mål kräva VEU-medlemskaputvecklas ytterligare något. Men att attsom av
Åström inte heller någon i dagEU-medlemmar jag inte på. Enligt atttrortror

skrivningar förpliktelser ömsesidigt försvar kan i verket.VEU:s sättasomom
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Jordbruket utvidgningens stora stötesten

Vad beror integration på Enligt skola är den folk umgåsspontan:en mer
och över gränserna och företag investerar i ökandemer grad i olika länder.
Efter bekräftarett tag politikerna utvecklingen slutaattgenom
samarbetsavtal olika slag. En skola det förstav krävsattannan menar
politiska avtal banar vägen sedan kan integrationen komma gång.som i-Integrationen i EU de central- och östeuropeiska länderna går framav längs
båda dessa linjer, sade Carl B Hamilton i sitt föredrag utvidgningensom
konsekvenser for EU:s nuvarande medlemsländer.

De potentiella medlemsländerna i deltar redanöst i antal internationellaett
politiska och ekonomiska organisationer Europarådet, Internationella-valutafonden, Europeiska utvecklingsbanken. OSSE Det visstettm m. gerförsprång i integrationen, ÖstekonomiskamenadeHamilton, chef för institutet på
handelshögskolani Stockholm. Samtidigt påpekadehan flera ländernaharatt av
svårt fylla sina internationellaatt åtagandenmed innehåll. Det gäller tillatt attse
så sker innan det blir aktuellt med EU-medlemskap.

Europaavtal med baksida

Omedelbart efter fall började sluta olikaväst slags avtal medmurens Deöst.
viktigaste i dag Europaavtalen,är EU:s associationsavtal med politisken
dimension: de kopplade till utfástelserär framtida medlemskap vissaom
villkor. Till del handlar naturligtvisstor Europaavtalen handel. korthetlom
innebär de frihandel ska råda för industrivaroratt inom tio år efter det deatt
undertecknats.Denna frihandel sprider sig också mellan de länder i Central- och
Östeuropa slutit Europaavtal med EU, sade Hamilton. En baksidasom det,avmenade han, dessa länderär i vissatt mån handelspolitiskt kan kommma att
skydda sig länder utanför detmot område avtalen berör.mer som

Nackdelarna i Europaavtalen enligtär Hamilton två: dels jordbruk inte ingår,att
dels EU har möjlighet påatt lösarätt grunder slåatt till med handelspolitiskaen
skyddsåtgärder. Det skapar viss osäkerhethos dem i de central- ochsenare en
östeuropeiskaländerna tillverkar handelsmässigtkänsliga produkter,som stålt exoch tekovaror.

Jordbruket sorgebarn

Ändå integrationenär relativt oproblematisk det gäller industrivaror,när tyckte
Hamilton. Sorgebarnet jordbruket.är Thor Gylfason menade tidigare att
jordbrukets omfattning i de potentiella EU-ländema i överdrivs.öst Hamilton höll
inte riktigt med det. I beräkning gjord fore den utvidgningen alltsåom en senaste
med tolv EU-länder kom fram till med nio medlemsländeratt i Central-man nyaÖsteuropaoch Slovenien inte med i beräkningen skulle jordbruksarealenökavar
med 38 och antalet sysselsattai jordbruketprocent med 112 procent.

Visserligen bidrar inte östjordbruket så mycket till BNP. där har Gylfason rätt,
dessomfattning innebärändå det skulle bli frågamen att åtagande förett stortom
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där fjärdedelPolenoch Rumänien,Framför allt gäller detvid utvidgnig.EU enen
jordbruket. Klarar integrerasysselsattipå någotarbetskraften sätt är attmanav

också, sadeHamilton.de andra ländernasjordbruk i klararPolens EU, man

avstå från reformDyrt

jordbrukspolitik enkelt utsträckteshelttänker sig EU:sOm att gemensammaman
reform, vad skulle då hända Denländerna,östeuropeiskatill de central- och utan

jordbruksdelenbudget skulle bli växteföljden för EU:sdirekta attgemensamma
följandeHamilton ungefär vis:Carl påövrigt resonerade BImed 93 procent.

ochvärldsmarknadenshållas nivåjordbruksprodukter skullepå överPriserna en
detill konsumenternaiskulle ledai får i dag. Detböndernadet öst attöver som

Öst- för sina livsmedel,finge betalaCentraleuropai ochEU-ländema mernya
skullekompensationlevnadsstandard.Krav påförsämradi sin skullevilket tur ge

oftast krävsmedfinansieringnationellapensionärerna.Denställas från t somex
statligaleda till ökadeskulle också kunnajordbruksbidragenförinom ramen

budgetunderskott.för växandedet innebärmed den riskutgifter,

eftersom detsin produktion,vilja ökaskulle troligenvinnarna,Bönderna, vore
EU-bönder fårbliskulle därmedExportöverskottenför dem. större.lönsamt

världsmarknaden:dumpning påofta innebärvilketsubventionerför exportera,att
internationellamed denkonfliktiskulle kunna kommaman

jordbruksvaror.handel medfriareGattöverenskommelsenom

utvidgning.föreingentinginträffaallt dettaskulle görsinte säkertDet är att enom
flera led på det härifölja konsekvensernaHamilton måsteenligt Carl BMen man

kan uppstå.vilka problemför förståsättet att som

MacSharry och GattFölj

dåVad skamenade Hamilton.nödvändig,jordbruksreforrn såledesEn är man
kandidatländemapåintegreradåliga varianter. Enfinnsgöra Det attett vorepar

kontrollera varutlödetskulle bli svårtjordbruk. Det överalla områden attutom
andraklassensmedlemmar.Enskulle bliEU-ländemaoch degränserna, annannya

regler,jordbrukspolitikensbehåller denlösningdålig att gemensammavore man
återskapaplanekonomin.Detböndernaförbjuds producera attatt voremer.men

enligt Hamilton:stället börI man,
Östeuropa,i Central- ochprislägetijordbrukspolitikenprisernaminska motner- MacSharry-planenochmed den ki enlighetsamtidigt fortsätta avregleraoch att s

Uruguayrunda,Gatts
miljöpolitik, socialpolitikmycketlikajordbrukspolitikenlåta de delar ärsomav- Nationellabudgetar.till EU-ländemasregionalpolitik återföraseller egna

prioriteringar skulle här få slå igenom.

ändrasför regionalstöd kanKriterier

främstde k strukturfondema,budgetutgiñsposteni EU:sandra ärDen stora soms
med EUskulle öka 90regionalstöd.används till Denna procentpost om
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utvidgades reform. Om inte bidragen minskar inom dagens EU både viautan -
strukturfondernaoch viajordbrukspolitiken kommer medlcmsavgifterna höjasatt
vid utvidgning, menadeHamilton. finnsDet starkt motståndfrån Sydeuropaetten

minskade bidrag. Kanske också från Sverige och Finland.mot norra

CarlEnligt B Hamilton måste dagens iattigdomskriterium för fåatt
strukturfondspengar bort. l stället bör iutgå från produktiønspolemiaentas man
olika regioner bidrag ska betalas betyder regioner med högDetnär ut. att
arbetslöshetbör kunna del strukturstödet. kriterietMed det skullestoren av

Östeuropakostnaderna relativt hli lägre: arbetslösheteni Central- och ärsett
integenerellt högre i dagens förändringEU. Någon radikal reglerna skulleän av

det inte bli, eftersom arbetslöshet redan i dag kriterierna iär ett av
strukturfonderna.

påNärmaste grannländcrna vinner utvidgning

Vilka blir då de ekonomiska konsekvensernaför Sverige utvidgasEUattav
österut l allmänhet har länderde ligger vinna pånärmast mest attsom en

Österrike.utvidgning, ansågHamilton Sverige,Finland, Tyskland och Dettat ex
såväl utifrån säkerhetspolitiska ekonomiska aspekter. Länder handlar isom
allmänhet med sina närmastemest grannar.

Svenskakonsumenter företagoch skulle tillgång till störreen av varormeny
och tjänster. Ibland sådanökning något i det här fallettränger ut annat,en men
skulle sannolikt produktion i delar frånandra världen denträngas utsnarare av
svenska marknaden tekoproduktiont i Sydostasien, sade Hamilton.ex

ÖsteuropaBeräkningar visar baraökningen tillväxten i skapatmellan 2.000att av
och 3.000 jobb i Sverige under 1995 den ökadeefterfrågan på svenskanya p g a
produkter i dessaländer.

Politikernas dilemma

Carl HamiltonB avslutadesitt framförande med reflexion kring hur svårt deten
för politiker för något och samtidigt kunna uttala sig kritiskt det:är att vara om

alla eniga måsteutvidgaär EU ingen vågar talaatt österut, Öppetom man men om
problemen, eftersom det skulle kunna tolkas vacklan. Detta är ett stortsom en
dilemma. Man kan inte riva problemen med utvidgningen till Central- ochav
Östeuropasista kvällen i förhandling.en

ANDRA TALARE

påMindre kritisk jordbrukspolitikensyn

Den negativa bilden EU:s jordbrukspolitikrätt nyanserades Hans Jonsson,av av
ordförande i Lantbrukarnas riksförbund LRF. Jonssonslog dock först fast att

böndernai Sverige står bakom denäven starkapolitiska viljan för utvidgning,en
de finns antal frågetecken.även Vi har för Europa blirett ett att östraom ansvar

stabilt, destabiliserarvi själva.annars oss
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irriterarMen, sadeJonsson,det mig framställer det om fixar denatt man som
Östeuropa.jordbrukspolitiken, fixar utvidgningen till Så enkeltgemensamma

det inte. utvidgning kommerEn kosta mycket, både politiskt ochär att
ekonomiskt.

Ett sammanhållande kitt

Hans Jonssonansåg EU:s jordbrukspolitik visserligen skulle haatt gemensamma
mycket vinna på avbyråkratisering ökadoch enkelhet. Men han menadeatt atten
det finns ijordbrukspolitikensockså värde kontinuitet. Den viktig delärett en av
det kitt håller särskiltEU, många andra håll i unionen. LRF-som samman
ordföranden ville ocksåpekapå priset för detta sammanhållandekitt inte såatt är
högt det ofta framhålls. del iDen EU:s budget går till jordbruketsom som

medlemsländernas0,64 samlade BNP. Med 25motsvarar procent av
andelenkanskemedlemsländer blir procent.en

ville politikerna för ochJonsson till bönderna i EUsägaatt ut attvarna
utvidgningen måste ske till priset de får kraftigt inkomster.sänkta Detav
skulle bli kontraproduktivt. Bönderna skulle kraftigt, och utvidgningenreagera
skulle vi bara kunna glömma.
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långOro för iväntan EU:s väntrum

Den förestående EU-utvidgningen handlar den slutgiltiga europeiskaom
integrationen. Det sadePolensambassadör Sverige,i Barbara Tuge-Erecinska,
i sitt anförande.

Såväl alla politiska krafter befolkningen i Polen står bakom målet gå medsom att
i EU, sade Tuge-Erecinska. Det gäller i utsträckning de övrigastor även

Öst-kandidatländernai och Centraleuropa.Fred, stabilitet och säkerhet ses som
de huvudskaliga målen med medlemskapet.

Tuge-Erecinska radade idel positiva möjligheter för de ochöst-upp
centraleuropeiskakandidatländernavid Eli-medlemskap:

Att moderniseraekonomin.-
få in miljökunnandeAtt och möjligheter skyddastörre miljön.attges-
skapavillkorAtt för modernt välfárdssamhälle.ett-
skapaAtt fler jobb, vilket skulle kunna höja konsumtionen till EU-nivå.-

Flera viktiga har tagits EU-anpassningi kandidatländerna.steg mot Vaden
for inte vi ska problem med integrationen,är att det ska blioroar oss utan att

lång i EU:s väntrum.väntanen

Den polska ambassadörenansåg det nyttigt och bra de potentiellaatt är EU-att
ländernasamarbetarinfor medlemskapsförhandlingarna, länderna olikaäven ärom
och har valt olika politiska och ekonomiska lösningar.

Tidtabell skulle disciplinera

En fast tidtabell för inträdet disciplinera ekonomi ochsätt politikett iattvore
kandidatländerna någonting hänvisa till vid svåra beslut, tyckteatt Tuge--
Erecinska. sådanEn också garanti for EU allvar och säkerhetattvore en menar en
för investerare. Det löfte Malta och Cypern fått,har förhandlingaratt om
medlemskap ska inledas månader efter det regeringskonferensensenast attsex

Östeuropa,avslutats. bör gälla Central- och sadeäven ambassadören.

Tidtabellema bör dock skräddarsysfor varje land, enligt Tuge-Erecinska, försom
Polens del såg framför sig medlemskapsforhandlingar 1998 och inträde it o m
EU år 2000 med vissa övergângsperioder.-

Omvänd hotbild

Hon menade det viktigt varje områdeär i integrationsprocessenatt att noga
utvärderas,eftersomalla östutvidgningen blir dyr, ingen precisvet att hurvetmen
mycket den kommer kosta. detNär gäller jordbruket påpekadeatt Tuge-Erecinska

från polskt perspektiv hotbilden omvänd: utanföratt är EU måstepolska bönder
statliga subventionerkonkurrera med starktutan subventioneradeEU-produkter.

Ändå kandidatländernai EU framför allt viktigtöst europeiskt projekt,ser ettsom
och inte mjölkko, vilket många i tycks tro, sadeväst Tuge-Erecinska.som en
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upplever ibland den finnsochskiljer inte längreMuren öst väst, attmen
kvar.

och centraleuropeiskade åren demångdubblingTrots öst-ärsenasteexpertens
fortsättafortfarande negativ, och det kommerhandelsbalans EUländernas attmot

förinträde blir EU. Deambassadören.Våra ländersså, sade störstagynnsamt
ska bära själva.anpassningskostnadema

EFTERFÖLJANDE DEBATT

hårdbliHistoriens dom kan

och sadeGöranskillnadernamellan väst.chansen utraderaVi måste östatttanu
blir historiens dominlägg.i 96-kommittén, i AnnarsLennmarker, ledamot EU ett

erfarenheternavisar det kande svenskasadeocksåhård. Lennmarker attatt a
viljan finns.i EUfortare kommagå än tror att omman -
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Utan medborgarnas stöd ingen utveckling

EU:s utveckling har gåttalltid vågor.i Just befinner sig unionen inu en ny
vågdal, menade Ingmar Karlsson från UD:s idé- och analysgrupp. Hans ämne

den politiska miljön och de politiska förutsättningarna införvar
regeringskonferensen.

EGEU har i första handvarit projekt för Europa.Nu, med utvidgningenvästraett
i princip beslutad,står inforösterut utmaning. En förutsättning förstor attman en

nå framgång emellertid ha folkligt stöd. Efterär tid ekonomisk krisatt växeren av
folkens missnöjeoch misstro politiska ledarei allmänhet det inte baramot ärnu -i Sverige EU-skepsisen utbredd,påpekadeIngmar Karlsson.Europa saknarärsom
nödvändigt momentum, drivande kraft, från sina medborgare.ett en

l och med den inre marknadens fullbordande och Maastrichtfordraget har det
teknokratiska konceptet i utvecklingEU:s nått ände,menadeKarlsson. EUvägs

inte tidens utmaningarmöter ännu trovärdigt Europapolitiken ingetett sätt. är
övergripande mål i sig, alltför uppenbart nationella intressen. Enutan styrs av

europeiskvaluta hot de nationella identitetema.Förettgemensam mot attsessom
bekämpa arbetslöshetenfinns bara nationella strategier och inte den europeiska
krisövervinningsstrategi skulle kunna ökad legitimitet.EUsom ge

Européernahar förvirrats krav for eller Europa de inteatt emot ettav vara som
kunnat definiera.

Samling hot farligtmot yttre

byggtEU på kompromisser mellan nationellaär intressen, och samarbetetblir
därför sökandeefter minsta fåett kannämnare,en gemensamma som personer
identifiera sig med. historien harl Europa samlats för kämpa hot,att mot yttre

faran avvärjts har och gåttnär hem till sig. Man har något,men enatsmotvar en
sällanför något. finnsDet uppenbarfara i dag, menadeKarlsson,men atten man

åter söker samlande hot i realiteten inte finns,ett islam.yttre tsom ex

Eller kan nationalismenblossa på Nationalstatenoch regionen ställsnytt.upp nu
Europaintegrationen. EU blir avfallstipp formot allehanda obehagen som

nedskärningar, regleringsiver eller förlust regional identitet. bristandeEU:sav
trovärdighet hänger också med krångliga ord och kompliceratettsamman
regelverk. När inte kan förklara den jordbrukspolitiken,experterens gemensamma
hur ska då och kvinnan på den europeiska förstå reglernagatanmannen

Häri ligger regeringskonferensensviktigaste uppgift, ansågIngmar Karlsson: de
styrandehar inte de styrdasgodkärmande.Bristen på legitimitet kommer ochmer

dominera debatten.attmer

Gemensam identitet saknas

Kärnan i det demokratiskaunderskottet avsaknadenär europeiskav en gemensam
identitet, menadeKarlsson. Folkomröstningama i Danmark, Frankrike, Schweiz,
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eniga politiska elitenfor den ivisar hur svårt detSverige och Norge är stort sett
sitt Europa-projekt.få med sig folket iatt

därfördefiniera europeiskaoch kommerlättareNationella intressen änär attatt
kommeröverskådlig framtid. Nationsgränser ochdominera för statsgränser att

konsumtions- ochmellan olika gemenskaper. Enfortsätta gränserutgöraatt
folk värjer sigexisterar visserligen redan i EU,produktiønsgemenskap motmen

inom område.kulturell gemenskap sammaen

ödesgemenskap,politisk europeisk gemenskap,Vad krävs är utan attensom en
Karlsson. Han taladenationella identitetema försvinner, sadeför den skull de om

tillnaturligt Sverige,folkomröstning, där i dag detden dagliga sägaattser
länge innan till Europa. Fördröjadär det kommer sägasäger attattmen

de ingår imänniskorna kännadagliga val måstetill Europa i detta störreatt en
vinna denna.de har något påden nationella, ochintressegemenskap attän att

framväxt.nationalstaternasmellan utveckling ochibland paralleller EU:sDet dras
politiska ställningstaganden,fram starkanationalstatemaMen växte genom

uppsättningmotsvarigettill denfinns ingenbetonadeKarlsson. I EU gemensamma
förfogarnationernaoch symboler över.myter som

nationalstatsattribut:unionenförsök uppifråndock gjortsDet har att renage
också ansträngningarEuropa-dag.DetEU-hymn ochEU-flagga, görsgemensam
Maastrichtfördragetsutbildningsväsendet.dimension ieuropeiskskapaatt en

europeiskgemenskapkanexempel. känslaEnunionsmedborgarskapär annatett av
menade Karlsson. Denuppifrån, Ingmardetta byggasemellertid inte sätt upp

naturligmåste framväxa process.som en

utveckla politisktmåste blifor EuropamakarnahuvuduppgiftEn ettattnu
förtroendemedborgarnashandlingsförmåga härrörsjälvförtroende och som uren

vilka frågor2000-talet. måsteroll ManEuropas prövaoch motsvarar nogasom
centralistiskallEuropa-nivå, och stålösning påverkligen behöver emotensom

klåfingrighet.

kring fördragenEU:s chans: uppslutning

fram.inför EUslagsförfáttningspatriotisnzframtid ligger i växerEU:s att ett
medborgarnasade Karlsson. det kräverTyskland, Menungefär i attsom

Gränsöverskridandeunionens förehavanden.och brettinformeras öppet om
utvecklas. Det måstebehöverocksåpartier, eller partinät, växaorganisationeroch

författningsstateuropeisktill sådanopinion. Vägenfram europeisk allmän enen
hindret liggerkanskeKarlsson. Detoundviklig, ansåglång och svår, störstaär men

europeisk diskussion.språkgemenskap ingeni mångfalden språk. Utanav -

avnationaliseradesochKarlsson Europaparlamentetidealscenario enligtEtt attvore
till andra kammare.ministerrådet blevlagstiftningsrätt, ochfick klassisk att en

utsedd regeringschef. Dettaparlamentetskulle ledasKommissionen av en av
dennationernasintressen,det genomfördesskräckscenario motett menomvore

särdrag.och derasåstadkommasmed nationernaeuropeiskaenhetenkan bara
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europeiskaDen integrationen kommer inte förverkligas något slagsatt som
naturnödvändighet, påpekadeKarlsson, blir bara fullbordad tillräckligtutan om
med politisk energi Den europeiska unionens framtid vilar därför påsatsas.
medlemsstaternas intressenoch inte europeiskt folks politiskaettgemensamma
vilja det enkla skälet någon sådaninte finnsattav-

Makt kan skiftas både uppåt och neråt

Nödvändigheten övernationellt ökar i takt med nationalstaternaett system attav
får svårare klara vissa uppgifer. Men det inte nödvändigt skiftaatt är att ut
besluten uppåt, kan lika fördelas till den regionala nivån.utan gärnaansvaret
Nationalstaterna såledesi kantenfrån två håll: Europaoch regionerna.Attnaggas
den Europa-integrerandeoch den decentraliserandetendensenpågårsamtidigt gör

inteEU kan grunda sin utveckling på redan existerandestatsrättsliga former,att
menadeKarlsson. Förbundsstater Schweiz,USA, Indien, Kanada alla har desom -
egenheter de oanvändbara förebilder förgör är den europeiskaattsom som
integrationen.

Europamåstealltså sin med nationalstaten basför legitimiteten.vägegen som-
För de flesta medlemsländer i EU det svårt tänka i federalistiskaär att termer.
Under överskådlig framtid kommer unionen ofullbordad förbundsstat;att vara en
lite statsförbund, inte heller den vingklipptaän torsoett EU-mer men som
motståndarnavill enligt Karlsson. EU kommer varken bli Förentaatt ett nyttse,

eller upphöjt frihandelsområde. Den europeiskaidentiteten kan barastaterna ett
uppnåsmed nationernas intressen,inte dem.mot

En demokratisk europeiskunion omfattas medborgarna möjlig, detärsom av men
krävs tålamod menade Ingmar Karlsson. EG under decennierstort var en
nyttogemenskap. Vi bara i början ödes- ochär vägen motnu en
erfarenhetsgemenskap.

Tunn dagordning 1996

Sammanfattningsvis menade Karlsson förutsättningarna föratt
regeringskonferensen1996 ungefär följande:är

Det politiskt omöjligt få igenom alla långtgåendeplanerär lagts fram.att som-
Förmodligen kommer inte heller några långtgåendeinstitutionella förändringar-

genomföras för förbereda för östutvidgningen.att att
Andra anpassningar krävs inför östutvidgningen inom jordbruket,som- -

strukturfonderna skjuts på framtiden tills de blir oundvikliga.m m -

EFTERFÖLJANDETALAREANDRA OCH DEBATT

Fördragsändringar i parlamenten

Lars-Gunnar Ekegärd från Sveriges världsfederalister hade förslagnågra till hur
legitimitetEU:s skulle kunna förbättras. Legitimiteten ifrågasätts till delstor

eftersom byggersamarbetet avtal mellan regeringarna. Ländernas respektive
parlament har inte deltagit direkt i den där beslutsrätt flyttats tillprocess
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fördragöverstatlig nivå. Möjligheten utkräva politiskt saknas.Om EUzsatt ansvar
i stället utarbetades folkvald församling skulle legitimiteten öka, ansågav en
Ekegärd. skulle kunna Europaparlamentet, församlingDet mengöras av en

de nationella parlamentenbestående delar såvälEuropaparlamentet voreav av som
bättre.ännu

borde kunna ha lagstiftandeförsamling med kamrar:Ekegärd tyckte EU treatt en
representeradedagensEuropaparlament, där regeringarnaärmotsvarar enen som
godkännanderegionerna. Med sådan församlingsoch representerar enen som

förståelsenverkställande kunna tillsättas. Modellen skulle ökaskulle de organen
samarbete nödvändigt, menade Ekegärd. Denför det överstatliga ärsom

fram.författningspatriotism Karlsson efterlyste skulle lättareIngmar växaatt

Regional förankring

i Sverige ska hanteraLöfstedt, i 96-kommittén, undradehurBerit ledamot EU
behandlas ganskamenade den frågandet regionala inflytandet i EU. Hon att

vilken rolleller vad Löfstedt frågadeocksåvalhänt här. Ska skapa län,större
regionkommittén bör ha.

det. han sadeKarlsson inte heltäckande MenIngmar attett svargav
från de tyska delstatemaochtill efter starkapåtryckningarregionkommittén kom

olika delarregionala förutsättningarnai allahadekanske annorlunda desett ut om
lättare förankra EU-in. Karlssonmenadevidare det skulleEU attvägts att varaav

Gotland de regionalabl Skåne,Jämtlandochidén i vissa delar Sverige omav a --
Tyskland och de central- ochandra länder,möjligheterna betonades I sommer.

kulturellt djupt förankrade,historiskt ochösteuropeiskaländerna,där regionernaär
självklar.regionaspektenär mer

utvidgningFörsiktig eller reslout

till försöka lösa EUstarkasteUtvidgningen denösterut är att :ssporren nu
institutionella svårigheterna, sade Ungernslegitimitetsproblem och de

viktigt inte bara nöjer sig medSverigeambassadörLaszlo Deseö.Det är att man
medlemmar, menademarginella justeringar och därför barakan in någrata nya

Deseö.

viktigtinte med. sade det visserligenKarlsson höll riktigt HanIngmar är attatt
inledssamtidigt, turordningen i EU-förhandlingar medalla kandidatländer attmen

förutsättningar. Karlssonändå ländernas faktiskainträdet måste avgöras av
tillfrågan institutionemas anpassningupprepadeantagandeti sitt anförandeatt om

regeringskonferensen, först detinte kommer lösasunderEU närstörre att utanett
bli frågaklart hur många medlemsländerdet kanstår om.nya

Legitimitet handlingskraft eller demokrati-

fast krävs för organisation ska hainte lätt slå vadDet är att att ansessom en
ocksålegitimitet. Det handlar inte bara demokrati, organisationenmåsteutanom

politiske chefredaktörvisa sig handlingskraftig, menade Nyheters HansDagens
Är viktigaste just undrade ochinte detta det nu BergströmBergström.
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exemplifierade med Bosnienkriget och problemen i ekonomin. Dessautmaningar
uppgifter för elitens ledarskap de kan inteär sitta och vänta. kraftfulltEttner-

agerande eliten det enda överkommaär allt det dårskapsättet i EU,att ärav som
bli meddäligjordbruksptulitik. slippa styrningatt intressen,menadesnävaattav av

Bergström. Och detta just för legitimitet och kunna mobiliseravinna folk foratt
det europeiska projektet.

resultat krävs forAtt legitimitet KarlssonIngmar helt med på. Ettatt ge var
kraftfullt agerande. i östutxtidgningen,kan verka identitetsskapande.Mentsom ex
Karlsson ansåg samtidigt det linns risk kortsiktigt tänkandeatt att taren
överhanden det inte finns klara majoriteter bakom agerandet.om

ÅströmSverker sammanfattadestämningamai diskussionen.Han konstateradeatt
dialektiken mellan folklig legitimitet och handlingskraft högst aktuellär en
företeelse i EU. Dock innebär kraftfullt handlande frågornai inför 1996ett en
fara: går för långt, och efter regeringskonferenseninte finner stödatt attman man
i medlemsländemas parlament. Man bör inte riskera enda nej i deettens
kommande parlaments- och folkomröstningama. Då kan hela EU-processengå

styr.över
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avgörandei bred meningSäkerheten är- -

paneldebatt, där panelenutvidgning avslutades medHearingen EU:s enom
Åström, Carl B Hamilton ochTarschys, Jan Edling, Sverkerbestod Danielav

sammanfattning sinafem talarna inledde med varsinIngmar Karlsson. De av
Därpå diskussion demunder seminariet. vidtoganföranden tidigare en

sammanfattas här.publiken,emellan och med som

och återkomunder debatten,de förstaEtt ettämnen togs som parsom uppav
menade tyskarna i praktikenroll i Carl Hamiltongånger, Tysklands EU. B attvar

med i denvilka länder ska komma EMU,i fråganhar vetorätt om som
EMU-projektet kanske sistaunionen. menadeekonomiskaoch Han ärmonetära att

tillräckligt starkt iTyskland EU.chansen integreraatt

tyskapå dagensdet viktigtKarlsson ansågIngmar äratt att ta vara
Tyskland dagmakten i igenerationpolitiker harintegrationssträvanden.Den som

efterfoljama kommer havilken inställningintegrationsvänlig,genuint attär men
rollför tyskarnasockså viss förståelse sväraKarlsson efterlystevi inte.vet en

eftersomagerandemycketbalanserasittinför östutvidgningen: de måste noggrant,
Östeuropa.för mycket ide för lite ellerkritikde får omvärldens göroavsett om

Polen och Tjeckientillmotverka tysk revanschismbästaDet änatt attsättetatt se
överbryggaMedlemskapetblirfortsatte Karlsson.kommer med i sättEU, ett att

i dessaländer.minoriteter finnskonflikter med tyskade som

utvidgningIdeologisk övertygelse om

kalladeför vad haninledningsanforande slagi sittDaniel Tarschys slog ett
genomföramöjligtbör genomföradet är attsuccessivitetsprincipen att somman-

Löfstedt, ledamot i EUfort det går det. Beritmed såi integrationen göraöst att
kanskeefterfinns fara i detta:undrade det inte96-kommittén, väst ett tagom en

det verkligenbörjar tvivla påi tillräckligt ochländernatycker östatt gett omman
Tarschys höll medfullvärdiga medlemmar.in demnödvändigt att ta omsom

övertygelsenideologiskamenade denfinnas,den risken kan attattatt ommen
bibehållas.stark och måstesakutvidgning bra ärännuär en -

gränskonllikterkorruption ochHur undvika

frågadevid utvidgningoch fusk inom ökarkorruption EUFinns det risk att enen
detta inte barabetonadefrån Nej till EU. HanBjöm der Esch är ettattvon

moraliskt.ekonomiskt problem, även ettutan

avskaffa denkorruptionen inom EUtill medbästa komma ärDet rätta attsättetatt
vidare deHamilton. ansågjordbrukspolitiken, tyckte Carl B l-lan attgemensamma
lika välmedmåste hushålla EU-pengarenskilda medlemsstaterna att somsporras

nationella budgetmedel.med sina

efterandra motsättningar kring EU:sRisken med etniska och yttergräns ennya
Samuelsson. Karlsson96-ledamotenMarianne Ingmarutvidgning EUtogs upp av



39

inne på och menade bör tänka dettatemat och inteattvar t accepteraman ex
Ungern EU-medlem samtidigt in Slovakien, harutan attsom ta storsom en
ungersk minoritet.

Ungernsambassadöri Sverige,Laszlo Deseö, dellösning på eventuelltettangaven
problem med EU-mur längs regionalt samarbete,yttergränsen: såvälen
ekonomiskt kulturellt och militärt. Kan EU bygga god praxis här, kansom upp en

undvika del faror.man en

Ryssland utvidgningaccepterar

ÅströmEnligt Sverker har EU-medlemskapetinneburit säkerhetspolitisktplusett
för Sverige. Finns det risk detta plus med ytterligare kanske tioatt tunnasuten
EU-medlemmar undrade Mårten Nilsson från tidningen Från Riksdag och

ÅströmDepartement. upprepadevad han Ryssland allt dömasagt att attom av
EUzsöstutvidgning. Det i alla händelser for föraccepterar är Rysslandsent att

Åströmnu. Dessutomtrodde inte EU-utvidgningen provocerandereagera att är
på Nato-utvidgning.sättsamma som en

säkerhetspolitiken blev alltmer tongivande under debatten.ett ämne Den polska
SverigeambassadörenBarbaraTuge-Erecinskakändesig manad försvarahennesatt
och andra och centraleuropeiskaländersöst- gå med i Nato. Densträvan att
västliga alliansen har alltid hållit sig inom sina påpekadehon, vilketgränser, är

kan Warszawapakten.än säga Tuge-Erecinskaförklarade vidaremer man om att
polackernaaldrig haft rädslaför Ryssland for vilja medett argument atten som
i Nato. Vi upplever ofta finns kvar, inte minst hänvisaratt tillnär västmuren
ryssrädsla för Polensvilja handla.att

Säkerhet är god ekonomiäven och demokrati

Säkerhetspolitik inte baraförsvar,är också god ekonomisk utveckling,utan t ex en
sade Jan Edling. llan menade det finns krafter inom EU verkaratt motsom
utvidgningen: sydeuropeiskaintressen,bönder Om dessafår bli tongivandem m.
riskerar utveckling med långa övergångsperioderFör kandidatländema,man en
och det säkerhetspolitiskt farligt.vore

EU måste reformeras två områden för bli instora att moget att ta nya
medlemmar i sadeEdling: jordbruket och arbetsmarknaden.öst, l det falletsenare
gäller det förutse vad kan händadär och föregripa utvecklingen.att De härsom
bådaområdenahänger menadeEdling. Alla jordbruksbidrag bindersamman, upp

skulle kunna användasför integrationsförberedelseroch åtgärderresursersom
arbetsmarknaden.

hellerlnte Daniel Tarschys ville reducera säkerhetspolitiken till pakt-frågor.
Demokratins utveckling bidrar också till stabiliteten. enigl-lan också medvar
Laszlo Deseö gränsregionaltsamarbetei ömtåliga gränsområdenatt braärom en
väg.
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medlemskapMiljökrav för

ställaundrade inte bordemiljödepartementet EUOlander frånMalin sammaom
säkerhetspolitiken förmiljöområdet inomuppträdandepåkrav attgott som

tillHamilton tveksammedlemmar.Carl Bkandidatländema attacceptera varsom
blivit bättre i tackpåpekadeförst miljön harkrav. Hanställa sådana öst,attupp

mycketmarknadsekonomi. Samtidigt menade hanochdemokrati attvare
tillska ställa Anledningenhur kravnaturligtvis återstår Mengöra. storaatt

historia. Ska defattiga och har plågsammiljö dede har dålig ärär attatt en
straffas för det

traditioneroch nordiskaLegitimitetsproblemet

Åström, ihakade Ingmarfick Sverkeri debattenSistaordet resonemangetsom
frånvaronproblem foravgörande EUföredrag: fullständigtKarlssons ärett av

enda nej frånvitalt, eñersom baralegitimitet. såverklig folklig Detta ettär ett
regeringskonferensenstjälper hela EU-folkomröstning eñermedlemsland i en

projektet

fram. kanskeinte piskas Menlösning kanlegitimitetsproblemet Ja,lösaHur en
Åström. levandehär, föreslog Förtillerfarenheterkannordiska attnytta envara

alla nivåernätverk kontakterbehövsfästedemokrati ska få över gränserna av
Nordenstatlig inblandning. Iochkonstiga överenskommelseri samhället utan- viktighar någonorganisationerkopplingar mellansådanafinns just att statenutan

hela.roll i det
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