
KLASSEKAMPENKOMMENTAR KLASSEKAMPEN2 Mandag 30. november 2015

 

EU i dag sliter med økende forskjel-
ler, fallende lønninger og et 
jordbruk som er like presset som 
på trettitallet. Utsiktene er dystre 
og til tross for det avvikler EU i 
fellesskap mange av de regulerin-
gene som har gitt noenlunde 
balanserte arbeids- og råvaremar-
ked. Oppå dette har «godhetens 
akse», Østerrike, Tyskland og 
Sverige, lagt til rette for en inn-
vandring som gjør situasjonen 
enda mer krevende.

Arbeidsløsheten i EU er høy og i 
mange land fortsatt økende. 
Samtidig er inntektsutviklingen 
svak. Over 3 millioner arbeidere i 
Tyskland lever under fattigdoms-
grensa, det vil si at jobb ikke lenger 
er nok for å holde en unna fattig-
dom, lønna strekker bare til 
eksistensminimum. «De arbeiden-
de fattige» har i mange år vært et 
kjent begrep i USA, nå har det også 
kommet til Europa, som tidligere 
har ansett seg å ha en langt bedre 
modell enn USA. Tyskland går 
tilsynelatende bra, samtidig som 
den sosiale modellen forvitrer – 
lønningene faller, midlertidig 
arbeid øker og barnetallene synker. 
Det slår ut i manglende etterspør-
sel og en anemisk økonomi.

En del av årsaken er knyttet til 
fri flyt av arbeidskraft som det 
heter på EUsk, eller mennesker for 
oss andre. Det er for mange som er 
villige til å jobbe i forhold til antall 
arbeidsplasser. Da virker tilbud og 
etterspørsel som forventet.

Enda verre er det i jordbruket. 
Gjennom de siste tyve årene har 
politikken blitt gradvis bygd ned. 
Støtten er kuttet, markedsregule-
ringen barbert og i vår forsvant de 
nasjonale melkekvotene. Det 
finnes knapt reguleringer igjen 
innenfor EUs landbrukspolitikk til 
å håndtere det store etterspørsels-
fallet vi nå ser. Problemet er at økt 
produktivitet ikke har gitt større 

lønnsomhet fordi reguleringene er 
fjernet parallelt med at effektivite-
ten øker. Nå truer det den kanskje 
det mest europeiske av all kultur 
– melkeproduksjonen. Basisen for 
oster med århundrelang tradisjon 
og kultur og landskap utformet i 
over flere årtusen. Samfunnet 
melkes, og folket opplever 1930-tal-
let på nytt.

EU gir oss en leksjon årsaken til 
at det finnes en jordbrukspolitikk. 
De reguleringer EU har kvittet seg 
med, er politiske virkemidler som 
er bygd opp ikke minst for å takle 
ekstremsituasjoner slik vi nå 
opplever. De er bygd opp basert på 
1930-tallets overproduksjon og 
prisfall, krigserfaringer og fra 
gjenoppbyggingen, samt overpro-

duksjonen på 1980-tallet, da melke-
kvoter ble innført. Norge er i den 
heldige situasjon at stortingsfler-
tallet har sikret våre virkemidler. 
Det er vi alle tjent med.

Før eller senere vil man måtte 
finne fram til virkemidler som 
ligner på de man har brukt de siste 
30 år på å avvikle. Paradoksalt nok 
beveger dagens regjering Norge i 
samme retning, mot større gårds-
bruk og ønske om mer markeds-
styring både i råvare- og arbeids-
markedet. Erfaringene fra EU 
tyder på at det er lite klokt. I 
praksis er bønder og arbeidere der 
i samme båt. Tilbudet er større enn 
etterspørselen, reguleringene er 
sterkt svekket og lønninger faller. 

Fri flyt har ikke 
levert.

Oppå dette blir det 
presset gjennom en 
innvandring dagens 
samfunnsorden 
vanskelig kan tåle. 

Blir innvandringssituasjonen 
brukt som et virkemiddel for å 
presse ned velferdsstaten og styrke 
makten til de best bemidlede? 
Eller er det ideologi som er løpt 
løpsk knyttet til ideen om fri flyt, i 
hele verden? Er det slik at idealis-
tiske liberalister baner veien for 
kyniske kapitalister – slik Ottar 
Brox har spissformulert det?

Dagens EU leverer verken 
trygghet eller økonomisk fram-
gang. Systemet synes å gå mot 
undergangen. La oss håpe at den 
blir fredelig som Sovjetunionens, 
og ikke voldelig som Østerrike – 
Ungarns endelikt.

Chr. Anton Smedshaug,
daglig leder i AgriAnalyse

cas@agrianalyse.no

Dagens EU leverer verken trygghet eller økonomisk framgang.

Mot undergangen

«Samfunnet melkes, 
og folket opplever 
1930-tallet på nytt»

Det er slett ingen tilfeldighet at 
Den europeiske sentralbanken lig-
ger i Frankfurt, og trolig heller in-
gen tilfeldighet at den tyske sen-
tralbanken ikke er flyttet tilbake til 
Berlin etter den tyske gjenforenin-
gen. Byens skyline ved elva Main 
strutter av finansiell selvtillit. I dag 
er det 300 år siden den tyske banki-
eren Johann Philipp Bethmann ble 

født i Nassau. Da amtmann 
Simon Moritz von 
Bethmann (1687–1725) 
døde i Nassau, vendte enka 
Elisabeth (1680–1757) tilba-
ke til Frankfurt der eldste-
sønnen Johann Philipp be-
gynte i lære hos onkelen, 
kjøpmann Jakob Adami 
(1670–1745) og arvet halve 
formuen. Tre år etter, i 
1748, grunnla han sammmen med 
broren Simon Moritz (1721-82) ban-
ken Gebrüder Bethmann, seinere 
Bethmann Bank, på rettighetene 
til kjøpmannshuset Adami, med 

forbindelser til handelssel-
skapet som broren Johann 
Jakob opprettet i Bordeaux. 
Huset Bethmann vokste 
raskt, ikke minst på handel 
med statsobligasjoner, og 
var ledende inntil huset 
Rothschild kom på banen. 
Det finansierte prosjekter 
for keiserinne Maria There-
sia, pave Pius 6., tsar Alek-

sandr 1., samt Eiffeltårnet.
Bethmann døde 27. november i 

det franske revolusjonsåret 1793 og 
sønnen Simon Moritz tok over das 
Haus.                PMJ

Bethmann am Main

J.P. Bethmann

DU KOM AKKURAT 
TILBAKE I TIDE, HONEY. 
JEG TRENGER HJELP 
MED Å ARRANGERE DEN 
MEDISINSKE KONFERANSEN
      I NESTE UKE.

HØYSKOLEN 
SKAL 
ARRANGERE 
EN MEDISINSK 
KONFERANSE?

JEPP, OM 
ECSTACY. 
NARKO MYNDIG-
HETENE HAR 
AKKURAT 
ERKLÆRT AT 
DET ER STORT 
NEI-NEI.

TROR 
IKKE JEG 
KJENNER 
TIL DET.

PSYKIATERE HAR 
BRUKT DET I 
ÅREVIS, MEN 
KIDSA HAR, SOM 
VANLIG, ØDELAGT 
FOR ALLE. DE 
BRUKER MDMA 
SOM FESTDOP.

MDMA? ÅH, DU MENER 
METYLEN DIOKSY MET-
AMFETAMIN?

KUTT UT, 
HONEY.

Doonesbury
av G.B. Trudeau
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FOKUS
Chr. Anton Smedshaug

30. NOVEMBER
Kalenderen

n Fra Hammerfest i nord til Kristi-
ansand i sør deltok engasjerte 
nordmenn i den globale klimamar-
sjen lørdag. I Oslo møtte 3400 
mennesker opp på Jernbanetorget, 
ifølge NTB, under paroler som 
«Kutt utslippene nå» og «Det finnes 
ingen planet B». Over 70 organisa-
sjoner fra miljøbevegelse, fagbeve-
gelse og kirken stilte seg bak 
mobiliseringen i Norge. Nettstedet 
350.org melder at det var over 2000 
lignende arrangementer i mer enn 
175 land samme dag. Hensikten var 
å sende et klart budskap til delega-
tene som i dag åpner FNs klimat-
oppmøte i Paris (COP 21).

n Som Klassekampen skrev lørdag 
har verdens utslipp av klimagasser 
økt med 60 prosent siden det første 
klimatoppmøtet i Rio de Janeiro i 
1992. I en lengre artikkel beskrev vi 
hvordan forhandlingene har gått 
fra å handle om de mest foruren-
sende landenes ansvar, forplikten-
de utslippskutt og overgang fra 
fossil til fornybar energi, til å dreie 
seg om kjøp og salg av klimakvoter. 
Et avgjørende øyeblikk var da 
USAs daværende president Bill 
Clinton fikk gjennomslag for 
kvoteordningen i Kyoto i 1997 – selv 
om USA selv endte med å ikke 
ratifisere Kyoto-protokollen. I dag 
baserer også Norge seg på denne 
modellen, til tross for at effekten i 
beste fall er høyst tvilsom.

n «Det er bare markedskreftene 
som er i stand til å frikoble økono-
misk vekst fra utslipp av klimagas-
ser», uttalte Høyres miljøpolitiske 
talsperson Nikolai Astrup til Da-
gens Næringsliv i helga. Det er 
denne markedstroen som også 
legger premissene i Paris de neste 
ukene. Som forskningsleder Stef-
fen Kallbekken ved Cicero senter 
for klimaforskning uttalte her i 
avisa lørdag: «Det er så mye poli-
tisk kapital investert i kvotesyste-
met at det er utenkelig at EU vil gå 
bort fra det. Og når også Kina tar 
kvoter i bruk, er det sannsynlig at 
det vil fortsette som det viktigste 
virkemiddelet internasjonalt». Like 
fullt må Norge være lyttende til 
land og aktører som kommer til 
Paris med ønske om å diskutere 
alternative modeller enn dagens 
kvoteordning. I dette globale 
eksperimentet har vi bare ett 
forsøk.

YOHAN SHANMUGARATNAM

Klimamarked


