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Dagens samfunn kjennetegnes av omfattende internasjonalt 

samarbeide. Innen de fleste områder av samfunnslivet rna man 

forholde seg til en eller annen internasjonal avtale. 

Organiseringen kan være forskjellige avhengig av hvem som 

samarbeider og hva målsettingen for dette er. 

I dette notatet trekker konsulent Bjørn Strøm linjene bakover for 

å vise hva som har vært det idepolitiske grunnlaget og de mere 

realpolitiske rammene for utviklingen av internasjonale 

organisasjoner. Hovedvekten er lagt på handelsmessig samarbeide. 

Dette notatet inngår i en serie benyttet i et kurs om 

internasjonalt samarbeide. 

Oddvar M Nordnes 

Landbrukets Utredningskontor 
- administrativt underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er et samarbeidsorgan for: 

Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norges Kjøtt og Fleskesentral, Norske Eggsentrale1; 
A.L. Gartnerhallen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentralen A/L, NRF-Avlslaget for Norsk Rødt Fe, 

Norsk Svineavlslag, Landteknikk, Gjensidige Forsikring, Fokus Bank A/S, Landkreditt. 
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FREMVEKSTEN AV INTERNASJONALE ORGANISASJONER 

1. Internasjonale organisasjoner 

Internasjonale organisasjoner er i utgangspunktet en 

institusjonalisert løsning på samarbeide på tvers av 

statsgrenser. I denne type samarbeide inngår både stater og 

forskjellige typer organisasjoner. I den grad det er stater som 

er involvert i denne type institusjoner er det tale om 

internasjonal samhandling. Slike internasjonale organisasjoner 

kan defineres som en institusjon dannet av to eller flere 

suverene stater med det formål å fremme regulær politisk 

samhandling. 

De forskjellige typer internasjonal samhandling er vokst fram 

gjennom de historiske erfaringer som aktørene har gjort både 

kollektivt og enkeltvis. De historiske røtter for 

institusjonalisering av internasjonal samhandling ligger langt 

tilbake i tid. Tradisjonen med "sendemenn", utveksling av 

diplomater, forhandlinger, internasjonale kongresser, avtaler 

mellom stater og overenskomster av bilater _al _ e ll_ex_muLt ilater _al ___ _ 

karakter kan føres langt tilbake. 

De nye institusjonene som har vokst fram, særlig i dette århundre 

har vært knyttet til traktater, pakter, konvensjoner og 

internasjonale organisasjoner hvor kontrahentene har inngått 

forpliktelser overfor hverandre. Disse forpliktelser kan omfatte 

et bredt sakregister, være regler for internasjonal atferd i en 

bestemt situasjon, kan omfatte et spesifikt område, eller kan 

være sektorovergripende forpliktelser knyttet til de fleste av 

samfunnslivets områder. 
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EKSEMPLER PÅ TYPER AV INTERNASJONAL SAMHANDLING: 

TRAKTATER BASERT PÅ TRAKTATER SOM IKKE ER 
ORGANISASJONER 

0 

· SASERT PA ORGANISASJONER 

STATLIG- EF SVALBARDTRAKTATEN 
MEDL. SKAP EFTA HAAGKONVENSJONEN 

NATO ANTARKTISKTRAKTATEN 
OPEC 

IKKE- UEFA VENNSKAPSBYORDNINGER 
STATLIG IOC UTVEKSLINGSAVTALER FOR 
MEDL . SKAP DET INTERNASJ. STUDENTER MELLOM LÆRE-

RØDE KORS STEDER 

Den type organisasjoner som interesserer oss utfra et perspektiv 

hvor internasjonal politikk og samhandling står i fokus er 

internasjonale organisasjoner hvor den enkelte stat står som 

medlem. Men også blant denne type internasjonale organisasjoner 

må vi skille utfra hva som er organisasjonens oppgave, og hvem 

som kan delta i organisasjonen som medlem. Er organisasjonens 

oppgave spesifikk eller generell, og er medlemskapet begrenset 

eller universelt ? 

EKSEMPLER PÅ FORSKJELLIGE TYPER INTERNASJONALE 
O~GANISASJONER ETTER ARBEIDSFELT OG MEDLEMSMASSE 

SPESIFIKT GENERELT 
ARBEIDSFELT ARBEIDSFELT 

BEGRENSET EFTA ORGANISASJONEN 
MEDLEMSSKAP FOR AFRIKANSK 

ENHET (OAU) 

UNIVERSELT VERDENS HELSE FORENTE 
MEDLEMSSKAP ORGANISASJON NASJONER 

(WHO) (FN) 



3 

Videre kan vi betrakte de internasjonale organisasjoner utfra 

hvilket spesifikt arbeidsfelt de baserer sin virksomhet på. Det · 

er her vanlig å skille mellom organisasjoner som arbeider med 

økonomiske, sosiale og kulturelle, eller sikkerhetsmessige 

spørsmål. • '· \ • . f. I ' ,\ t ~ ·f· . . -i:-· •. 

2. Fremveksten av internasjonale organisasjoner 

Vi kan utfra den utviklingen som har funnet sted påpeke visse 

generelle trekk i fremveksten av internasjonale organisasjoner. 

Spiren til den moderne internasjonale organisasjon med stater som 

medlemmer fikk man etter Wien-kongressen i 1815. I stor grad var 

det praktiske forhold som ble underlagt ansvarsområdet for de 

første internasjonale organisasjoner. Særlig fremveksten av et 

moderne kommunikasjonssystem stimulerte til opprettelser av 

denne type institusjoner. Et annet kjennetegn er at 

organisasjonsveksten er særlig stor i kjølvannet av konflikter. 
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Fra den første organisasjonsdannelelse etter Wien-kongressen som 

markerte slutten på Napoleonkrigenes Europa og som omhandlet 

ferdsel på Rhinen: via folkeforbundet i 1919 til FN i 1945 ser vi 

at avslutningen av store internasjonale konflikter gjerne blir 

markert-. med oppret-tel·se ~ · av me1il:omstatli·ge ' ·'Organisasjoner; Figuren 

viser organisasjonsveksten, og hvor utslagene er særlig store 

etter de to verdenskriger. Veksten i siste halvdel av 1800-tallet 

markerer i stor grad fremveksten av et internasjonalt moderne 

kommunikasjonsnettverk hvor post, telegraf, jernbane og 

skipstrafikk fikk sitt gjennombrudd. Høyt utviklede 

kommunikasjoner mellom forskjellige stater - til tross for stor 

geografisk spredning - er forutsetninger for interessen og 

utbytte av å etablere internasjonale organisasjoner. Et annet 

trekk ved utviklingen er at de globale mellomstatlige 

organisasjoner er blitt mer global etter den 2. verdenskrig. 
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Vi ser at framfor alt har asiatiske og afrikanske land økt sin 

andel innen det globale organisasjonssystem - her illustrert ved 

F.N. og Folkeforbundet. Dette er et produkt av 

dekolonialiseringen som fant sted i etterkrigsårene, men også et 

utrykk ~or ~~t ·· verdenssamfunneb · har • fått · nye medlemmer som aktivt 

ønsker å delta. Ser vi på hvilke stater som man oftest vil støte 

på i internasjonale organisasjoner er bildet preget av vest

europeisk/amerikansk dominans. I særlig grad er dette tilfelle i 

forhold til hvilke stater som har de fleste medlemsskap i 

internasjonale organisasjoner. 

STATER MED FLEST MEDLEMSSKAP I INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
(20 STØRSTE DELTAKERE 1977) 

ANTALL 
NO. STAT MEDLEMSSKAP 

01 FRANKRIKE 104 
02 STORBRITANNIA 91 
03 VEST-TYSKLAND 87 
04 NEDERLAND 84 
05 BELGIA 83 
06 U.S.A. 78 
07 DANMARK 76 
07 ITALIA 76 
09 CANADA 75 
10 SPANIA 74 
11 JAPAN 71 
12 AUSTRALIA 70 
12 SVERIGE 70 
14 NORGE 68 
15 INDIA 65 
16 BRASIL 64 
17 EGYPT 62 
17 TUNISIA 62 
19 ØSTERRIKE 61 
19 MEXICO 61 
19 PORTUGAL 61 
19 SVEITS 61 

KILDE: Jacobsen, 1980 
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3. 1945: En reorganisert verden 

Allerede under 2. verdenskrig ble det klart for de vest-alliertes 

politiske ledere at man etter krigen ville stå overfor store og 

krevende utfordringeD. For det første ~ar · det gjenreisningen av 

verdensøkonomien og verdenshandelen, og for det andre var det den 

politiske utfordringen i forhold til totalitære og autoritære 

politiske bevegelser og deres oppslutning. Et annet område som 

framsto med overordnet betydning var mekanismer for å hindre 

væpnede konflikter. Erkjennelsen av at to verdenskriger var to 

for mye, innrømmelsen av at Versailles freden etter 1. 

Verdenskrig slo feil, og - ikke minst - viljen til å se sosiale 

problemer og materiell nød i sammenheng med politisk og økonomisk 

stabilitet slik at totalitære maktovertakelser som hadde funnet 

sted i mellomkrigstiden kunne unngås. 

Løsningen på disse problemer var knyttet til internasjonalt 

samarbeide. Det var en klar uttrykt vilje til å skape sterke 

verdensomspennende internasjonale organisasjoner for å sikre "den 

kollektive sikkerhet", legge grunnlaget for økonomisk utvikling 

og vekst, og derigjennom hindre politiske sammenbrudd som førte 

til totalitære regimers gjennombrudd. 

Hovedinstitusjonen i det system som ble bygget opp på globalt 

nivå for å ivareta krigstidens visjoner for freden var F.N. På 

det økonomiske området var det på bakgrunn av en konferanse i 

1944 (Bretton Woods-) blitt enighet om et sett av institusjoner 

og avtaler for å regulere problemområdene under det økonomiske 

gjenreisningsarbeidet. 
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3.1. Bretton-Woods organisasjonene 

De viktigste elementer for å sikre en gunstig reorganisering av 

verdensøkonomien var: 
' . ;~ 

- valuta og betalingsforhold, 

- handelspolitiske spørsmål, 

- regulering og produksjon, 

- omsetning og priser på råvarer, 

- langsiktige investeringer. 

Verdensbanken var det instrument som skulle bidra til 

gjenoppbygging og utvikling av det økonomiske liv i 

medlemslandene ved å investere kapital for produktive formål. 

Særlig var banken med som en kapitalformidler til de land hvor 

krigen hadde skapt store ødeleggelser av produksjonsutstyret. 

Videre skulle banken fremme private investeringer gjennom 

garantier eller direkte deltagelse i private lån. 

Hensikten var å fremme veksten i den internasjonale handel, 

opprettholde likevekten i de enkelte lands betalingsbalanse og 

heve produksjonen, levestandarden og arbeidsvilkårene i 

medlemslandene. 

Pengefondet, eller valutafondet, var ment som et instrument for å 

sikre valutastabilitet. I 1945 stod man overfor det problem at 

valutasystemet var destabilisert som følge av den pengepolitikk 

som var ført under _krigen. En av de første arbeidsoppgavene for 

pengefondet var å medvirke til at medlemslandene fikk tilgang på 

fremmed valuta - hovedsaklig dollar - for å øke verdenshandelen, 

og for sikre at disse landene fikk en rimelig dekning av sitt 

import behov. 

Den internasjonale handelsorganisasjon (I.T.O.) var ment som den 

tredje pilar i "Bretton-Woods"- systemet. Det ble utarbeidet en 

svært omfattende traktat som omtales som "Havana-Charteret". 

Organisasjonen skulle være et middel for internasjonalt 

samarbeide om handelspolitiske spørsmål. Målsetningen som ligger 

nedfelt i Charteret er i stor grad identisk med målene for 
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Verdensbanken og Pengefondet. Organisasjonen ble imidlertid aldri 

realisert . Hovedsaklig fordi det amerikanske Senat var skeptisk i 

forhold til den ''suverenitetsavgivelse" ratifikasjon av "Havana

Charteret" medførte. 
·I!'· d 

3.1.1. GATT 

Samtidig med forhandlingene om I.T.O. pågikk tollforhandlinger 

mellom de land som medvirket i ITO-forhandlingene . Disse 

forhandlingene resulterte i tollinnrømmelser. For å administrere 

og overvåke disse ble tollbestemmelsene og de handelsrelaterte 

bestemmelsene i "Havana-Charteret" nedfelt i en egen avtale -

Generalavtalen om Tolltariffer og Handel (GATT). Ettersom den 

amerikanske kongress hadde stor motvilje mot å avgi så mye 

suverenitet som en ratifisering av Havana-Charteret innebar ble 

amerikansk politikk derfor at internasjonale spørsmål vedrørende 

handelspolitikk skulle føres i regi av GATT. 

GATT-avtalen ble undertegnet i Geneve 30. oktober 1947. 

Målsetningene bygget i hovedsak på Havana - Charteret, men omfanget 

av virkemidler og avståelse av myndighet fra de undertegnede 

stater var mer begrenset. Iverksettelsen av avtalens bestemmelser 

skulle foregå før utformingen og opprettelsen av I.T.O . var 

ferdig forhandlet. Dette fordi det ble sett på som viktig at 

bestemmelsene om tollreduksjon ble iverksatt. Riktignok var det 

en i midlertidig iverksettelse som fant sted, og GATT-avtalen ble 

på en del punkter endret med basis i Havana-Charteret. 

Avtalen inneholdt foruten rene tollbestemmelser også enkelte 

prinsipper for mellomstatlig handel. 
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GATTs HOVEDPRINSIPPER: 

1. BESTEVILKÅRSPRINSIPPET: Alle land skal ha samme vilkår 
for markedsadgang som det land som har de beste vilkår. 

·. Unnt:ak ,· her er .-frihandelsavtaler;· ·- tol·lunioner og adgang 
til særbehandling av utviklingsland. 

2. PRINSIPPET OM STABILE KONSESJONER: Konsesjoner forhandlet 
med andre land, tradisjonelt i form av bundne tollsatser, 
kan ikke trekkes tilbake uten kompensasjon i form av til
svarende konsesjoner. 

3. PRINSIPPET OM NASJONAL BEHANDLING: Utenlandske varer skal 
etter import behandles på samme måte som nasjonale varer 
med hensyn til interne avgifter og andre handelstiltak. 

4. FORBUD MOT KVANTITATIVE IMPORT HINDRE: Til dette 
prinsipp er nedfelt viktige unntak i avtalen. 

St. meld. nr . 11 (1989-90) 

Videre ble det nedfelt en del tekniske bestemmelser i avtalen 

vedrørende handelspolitikk. Det dreide seg om bestemmelser om 

anti-dumping, kamptoll, beregninger av tollverdier, 

opprinnelsesmerker, offentliggjøring og håndheving av 

handelsreguleringer. GATT-avtalen framstår dermed som ett sett av 

regler som regulerer den handelspolitiske atferd til de stater 

som har underskrevet avtaledokumentet. 

GATT-avtalen har gjennom flere forhandlingsrunder bidratt til å 

redusere handelsbarrierer mellom avtalelandene. For å forhindre 

bilateralisering av handelen og for å unngå styrt handel ved 

hjelp av gjensidige restriksjoner har man i GATT sammenheng tatt 

opp spørsmålet om å styrke GATT. I den 8. forhandlingsrunden 

(Uruguay-runden) er det reist spørsmål om en utvidelse av avtalen 

i retning av tjenesteyting, investeringer, og intellektuelle 

rettigheter (patenter m.m.). Her har også handel med 

landbruksvarer kommet på dagsorden. 
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4. Regionalt samarbeide - europeisk integrasjon 

Det ble snart klart at de globale institusjoner ikke alene ville 

makte å oppfylle målsetningene i forhold til gjenreisning og 

økonomisk utvikling. Dessuten ble motsetningsforholdet mellom 

krigens seierherrer - mellom Vest og Øst - utviklet til "kald 

krig" hvor globalt samarbeide vek plassen for regionalt 

samarbeide hvor "blokk-tilhørighet" var den avgjørende faktor 

for hvilke regional organisasjon man deltok i. Det var i særlig 

grad i Europa denne polarisering var synlig og tok form i den 

tidlige etterkrigstid, men siden skulle også Asia inndeles på 

tilsvarende måte. 

Når vi nå skal se ,på regionale internasjonale organisasjoner i 

Europa blir det historien om vest+ige organisasjoner og om Vest

Europeisk integrasjon. Ideen om et sterkere og tettere samarbeide 

mellom de europeiske stater må sees på bakgrunn av flere forhold. 

For det første de erfaringer som var høstet i form av to 

verdenskriger med sitt utspring i regionen. For det annet det 

krafttak som krevdes for å gjenreise Europa etter 2. 

verdenskrig. Videre var det behovet for oppdemming mot autoritære 

politiske bevegelser som kunne utnytte de rådende sosiale og 

økonomiske forhold for å vinne tilslutning. På denne bakgrunn må 

vi se ideen om et styrket internasjonalt og institusjonalisert 

samarbeide i Europa. Imidlertid må bestrebelsene i Europa også 

sees som et ledd i den globale utvikling, og U.S.A. la ikke skjul 

på at man i Washington så positivt på et tettere europeisk 

økonomisk samarbeide, og at dette var en forutsetning for 

Marshall-hjelp. 

4.1. OEEC (Organization for European Economic Cooperation) 

OEEC ble det europeiske svaret på amerikanernes ønske om en 

organisasjon for europeisk økonomisk samarbeide i forbindelse 

med Marshall-hjelp programmet. Marshall-hjelpen ble til etter en 

stigende erkjennelse i U.S.A. at den europeiske gjenreisning ikke 

ville kunne gjennomføres med ønsket hastighet hvis det 

utelukkende var de globale instrumenter som skulle dra lasset. 



11 

Dessuten kom det politisk motiverte forholdet knyttet til ønsket 

om politisk stabilitet i Vest-Europa. Marshall-overføringer var i 

utgangspunktet også ment å være et tilbud til alle europeiske 

stater - også Øst-Europa - som ville følge opp forutsetningene 

for hjelpeprogrammet. ,. 

OEECs arbeide var i første rekke basert på kanalisering av de 

store amerikanske overføringene, planarbeide for gjenreisningen 

av Europa, evaluering av de enkelte deltaker lands økonomiske 

politikk og oppfølging av de tiltak som var utarbeidet i forhold 

til den europeiske gjenreisningsplan. Videre skulle OEEC bidra 

til økt samhandel mellom deltakerlandene, og - i forlengelsen av 

dette - undersøke muligheter for opprettelse av frihandelsområder 

og tollunioner. Det ble gitt uttrykk for ønsket om et europeisk 

frihandelsområde i OEEC-regi. Det ble også på 1950-tallet 

arbeidet med å finne en vei til en felles europeisk 

landbrukspolitikk. 

Arbeidet med å innfri målsetningen om et mest mulig utviklet 

frihandelsområde i OEEC-regi foregikk med å etablere og utvikle 

de såkalte "frilistene" og fjerne kvantitative 

handelsreguleringer. Det som imidlertid skulle vise seg var at 

det blant OEEC-medlemmene var uenighet om målet for den 

økonomiske integrasjon. Det ble tidlig klart at Frankrike, Be-Ne

Lux-landene, Italia og Vest-Tyskland ønsket en omfattende 

økonomisk integrasjon parallelt med en politisk integrasjon. De 

skandinaviske land, Storbritannia, Sveits, Portugal og Østerrike 

ønsket ikke en tett politisk integrasjon, og på det økonomiske 

område så de for seg et frihandelsområde. Disse to synspunktene 

viste seg umulig å forene i utformingen av det praktiske 

samarbeide. Vi kan si at det var en konflikt mellom en 

sektorrelatert samarbeide basert på konsensus knyttet til 

handelsspørsmål mot en langt mer overnasjonal holdning hvor både 

økonomisk- og handelspolitikk var trukket inn. Det er denne 

forskjellige holdning som leder fram til etableringen av EF

systemet og frihandelsorganisasjonen EFTA. OEEC blir tillagt nye 

arbeidsoppgaver, opptar nye medlemmer og blir til OECD. 
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4.2. Europarådet 

Europarådet ble opprettet i 1949 som et resultat av Haag

kongressen. Formålet med kongressen, og som skulle videreføres av 

Europarådet-i · var ··å fremme ideen om•' et ,forenet Europa. Forsvars

og sikkerhetspolitiske spørsmål var unntatt fra det samarbeid 

rådet skulle fremme. Europarådet fikk en rådgivende karakter, og 

kunne utelukkende anbefale at medlemslandene gjennomførte de 

forslag som ble vedtatt. Medlemmene er i hovedsak alle 

vesteuropeiske land, og Norge var et av de opprinnelige 

medlemmer. 

Europarådets organer er ikke tillagt noen overnasjonal myndighet. 

Medlemsstatenes utenriksministre utgjør minister-rådet, og 

parlamentarikere utvalgt av medlemsstatenes nasjonalforsamling 

utgjør en rådgivende forsamling. På et område har imidlertid 

samarbeidet utviklet seg til noe nært et overnasjonalt regime av 

regional karakter - i menneskerettsspørsmål. På grunnlag av den 

Europeiske Menneskerettskonvensjon fra 1950, og som er 

undertegnet av samtlige medlemsstater ble det opprettet en 

Europeisk Menneskerettskommisjon som velges av ministerrådet. 

Denne kommisjonen har til oppgave å sikre at konvensjonen 

overholdes. Denne kommisjonen kan oversende saker til 

Ministerrådet, som igjen kan bringe saken inn for Den Europeiske 

Menneskeretts Domstolen. Dommerne velges av 

Parlamentarikerforsamlingen, og saker blir påtalt etter initiativ 

fra Ministerrådet eller fra medlemsstater. De avgjørelser som 

Domstolen treffer blir så overvåket av Ministerrådet. 

Seks av medlemmene i Europarådet fant at dette prosjektet ikke 

tilfredsstilte deres ønske om en vidtgående integrasjon. Rådet 

var basert på medlemsstatens suverene stilling i forhold til de 

vedtak som ble fattet. Vedtakene kunne betraktes som 

rekommandasjoner, som ikke var forpliktende overfor den enkelte 

medlemsstat. Europarådet kunne i beste fall karakteriseres som en 

"løs" konføderasjon, og ·var langt fra å være et skritt i 

føderalistisk retning slik endel kontinentale stater ønsket. 

Dette var en av årsakene til at disse dannet den Europeiske Kull 
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og Stål Union, og siden utvidet sitt samarbeide gjennom det 

europeiske økonomiske fellesskap og EURATOM-samarbeidet. De 

resterende landene fant sin samarbeidsform på det 

handelspolitiske område i EFTA, hvor det var frihandel med 

industri varer som·\ var · organi sas,j onens ·mål - , ikke pol i tisk 

integrasjon. 

NORSK MEDLEMSSKAP I INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
OG TILSLUTNING TIL TRAKTATER (ÅR FOR TILTREDELSE): 

1945: F.N. 
1945: VERDENSBANKEN 
1945: DET INTERNASJONALE PENGEFOND (IMF) 

1948: GATT 

1949: OEEC (FRA 1961: OECD) 
1949: NATO 
1949: EUROPARÅDET 

1952: NORDISK RÅD 

1960: EFTA 

1973: FRIHANDELSAVTALE MED EF 

1975: KSSE-FORHANDLINGENE (KONF. OM SIKKERHET OG SAMARBEID 
I EUROPA) 

1992: EES/EØS ? 

4.3. "1945-systemet": Noen perspektiver 

Etter 2. verdenskrig skjøt på ny veksten i internasjonale 

organisasjoner fart. Det hersket en internasjonal 

samarbeidsideologi på bakgrunn av de felles dramatiske 

opplevelser gjennom krig og sosial nød. På det globale plan ble 

det dannet et sett av organisasjoner knyttet til F.N. - systemet. 

"Den kalde krigen" og inndelingen i en Øst- og Vest blokk skulle 

få dominere verdensbilde i årtier. De regionale og mer spesifikke 

mellomstatlige organisasjoner som ble etablert - og da særlig i 

Europa - gjenspeiler denne splittelse i verdenssamfunnet. 
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Den europeiske integrasjonsprosess kan fram til 1990 betraktes 

utelukkende som en vest-europeisk prosess. Fra OEEC-samarbeidet 

går linjene fram mot samarbeide av både handelsmessig- og 

politisk karakter. Den europeiske integrasjonsprosess er delt 

mellom en · tradisjon hvor føderal integrasjon fikk dominere den 

ene retning, og hvor målsetningene var en politisk og økonomisk 

union slik vi finner det uttrykt gjennom EF-systemet. Den annen 

retning kan betraktes som et avgrenset handelsmessig samarbeide 

med frihandel for spesifikke varegrupper som målsetning. Dette 

har vært den oppgave EFTA har ivaretatt. 

EFs "indre marked" og ideen om "et europeisk økonomisk 

samarebeidsområde 11 (EØS) mellom EFTA-landene og EF setter igjen 

spørsmålstegn ved om de to tradisjoner som danner grunnlaget for 

organisasjonene lar seg forene. I forhold til å skape et "indre 

marked" i regi av EØS for industrielt bearbeidede produkter, 

enkelte tjenester, finansielle transaksjoner og enkelte 

yrkesgrupper behøver det ikke være noen prinsipielle stengsler. 

Dette fordi mange av de tiltak som må gjennomføres for å sette 

dette ut i praksis er gjennomført, eller er under utarbeidelse 

også i andre sammenhenger enn i dialogen mellom EFTA og EF. Det 

som kan være problematisk er hvor omfattende EØS skal være, og 

hvordan deltakerne skal institusjonalisere kontrollmekanismer og 

tvisteløsningsmekanismer innen dette system. Det er i første 

rekke på dette felt de to forskjellige syn på integrasjon går på 

tvers - altså i hvor stor grad det skal finne sted en politisk 

overnasjonal integrasjon. 

Imidlertid har det også i de senere år vært en annen viktig 

utviklingstendens. I ly av "det pene været'' mellom supermaktene i 

siste halvdel av 1980-årene har F.N. igjen kommet til å spille en 

konstruktiv entreprenør rolle for å løse konflikter. Videre er 

det FNs fortjeneste at miljøspørsmål og miljøpolitikk nå ser ut 

til å få økt gjennomslagskraft. Det var F.N. som tok initiativ 

til en rapport om miljøproblemer og løsninger hvor resultatet ble 

rapporten 11 0ur Common Future". Vi ser at GATT søkes utvidet til 

nye områder, og at det er en stadig økende erkjennelse av at 

utviklingslandenes problemer må søkes løst ved globalt 
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samarbeide. Verdensbanken og Pengefondet har lenge spilt en rolle 

i dette arbeidet, men på samme måte som under europas 

gjenoppbygging vil det bli nødvendig å supplere med flere tiltak. 

Utviklingstendensen ser imidlertid ut til å være at de globale 

institusjoner ·tilhørende 11 1945-systemet'' har fått økt renessanse. 

Når det gjelder de regionale europeiske institusjoner som også 

kan betraktes som elementer i 11 1945-systemet" er situasjonen mer 

differensiert. Utviklingen i Øst-Europa i 1989 gjør at 1990-årene 

innledes med en situasjon der det kan stilles fordomsfrie 

spørsmål ved de fleste institusjonelle løsninger som til nå har 

framstått med den største selvfølgelighet. Det er i første rekke 

i Europa endringer i "1945-systemet" vil være merkbar på kort 

sikt. Det er her ikke snakk om at geografiske kunnskaper blir 

foreldet, og at etterkrigstidens kartverk får plass i historiske 

atlas. Det er det politisk-ideologiske rammeverk som er i 

endring, og dermed mye av basis for det regionale 11 1945-

systemet". 

Hendelsene i Øst-Europa må betraktes både som et oppgjør med et 

politisk system som egentlig aldri har vært ønsket av et flertall 

i folket i disse nasjoner, og som et oppgjør i forhold til et 

imperium - sovjetstaten - med et klart element av "løsrivelse". 

Vi har dermed en situasjon hvor vi i Øst ser tendenser til 

etablering av nasjonalstater, mens vi i Vest har en tendens i 

retning overnasjonalitet og integrasjon. En av utfordringene vil 

være å forene disse retninger. En annen utfordring blir å finne 

en erstatning for "1945-systemet" i Europa for å etablere en ny 

stabilitet. Den tredje utfordringen blir de europeiske staters 

ansvar og rolle for en positiv utvikling på global basis. 



Norsk medlemsskap i internasjonale 
organisasjoner og tilslutning til 

· ·'--tr_aktater : 

1945 FN 
1945 Verdensbanken 
1945 Det internasjonale 

pengefond (IMF) 

1948 GATT 

1949 OEEC (fra 1961: OECD) 
1949 NATO 
1949 Europarådet 

1952 Nordisk Råd 
1960 EFTA 

1973 Frihandelsavtale med EF 

1975 KSSE-forhandlingene 

1992 EES I EØS ?? 

~~~~~~~~ LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~~ 
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Eksempler på forskjellige typer 
internasjonale organisasjoner etter 

arbeidsfelt og medlemsmasse : 

Spesifikt 
arbeidsfelt 

Begrenset EFTA 
medlemsskap 

Universelt Verdens 
medlemsskap helseorganisasjion 

(WHO) 

Generelt arbeidsfelt 

Organisasjonen for 
afrikansk enhet ( 0 AU) 

Forente Nasjoner (FN) 

~~~~~~~~~ LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~~ 



Eksempler på typer av 
internasjonal samhandling : 

Statlig 
medlemskap 

Ikkestatlig 
medlemskap 

Traktater basert på Traktater som ikke er 
organisasjoner basert på 

EF 
EFTA 
NATO 
OPEC 

UEFA 
IOC 
DET INTERN. 
RØDE KORS 

organisasjoner 

SVALBARDTRAKTATEN 
HAAG-KONVENSJONEN 
ANTARKTISTRAKTATEJ'.' 

VENNSKAPSFORENINGER 
UTVEKSLINGSAVTALER 
FOR STUDENTER 
MELLOM 
LÆRESTEDER 

~~~~~~~~~ LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~~ 


