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AKTUELT
Chr. anton smedshauG
daglig leder Agri Analyse

Folkesuvereniteten er 
kjernen i demokratiet. Folket 
skal være suverent til å bestem-
me sin egen skjebne, og mak-
ten skal ligge hos folket i valg. 
Derfor var Italias president 
Mattarellas beslutning om ikke 
å godkjenne den euro- og tysk-
kritiske finansministeren Paolo 
Savona i Italia, dramatisk. Fol-
ket hadde gitt flertall til to par-
tier som er sterke motstandere 
av euro og som ønsker en ek-
spansiv finanspolitikk – og vår 
demokratipraksis gir grunnlag 
for avgjørelser med knapt fler-
tall når det gjelder vesentlige 
spørsmål. Enten det er innmel-
ding i EU, som i Sverige med 52 
prosent, eller utmelding av EU, 
som i Storbritannia, med 52 
prosent.

i praksis ser vi nå at EU prak-
tiserer det som Merkel under fi-
nanskrisen kalte «markedskon-
formt demokrati», dvs. et folke-
styre innenfor euroens tvang-
strøye, EUs økonomiske disi-
plin og Pengefondets (IMF) og 
Goldman Sachs' økonomiske 
forståelse. Forrige gang Italia 
var i krise ble landets sentral-
bank styrt av Mario Draghi, fra 
nettopp Goldman Sachs. Og 
hvem kunne blitt statsminister 
om ikke Lega Nord og Femstjer-
nersbevegelsen hadde endre fi-
nansministerposten? Carlo 
Cottarelli, en tidligere toppby-
råkrat i IMF. Og hvor er Mario 
Draghi nå? Han er sentralbank-
sjef i EU – og for tidens euroens 
store beskytter. Storfinans og 
storpolitikk har smeltet 
sammen.

det doble alvoret i situasjo-
nen er jo at Italia klarer seg 
svært dårlig med euroen som 
valuta. De har knapt høyere 
BNP per person i dag enn ved 
tusenårsskiftet. I tillegg føler 
italienerne seg, reelt nok, svik-
tet i migrasjonsspørsmålet, der 

ivrige EU- og EØS-land bombet 
Libya til sammenbrudd, slik at 
samfunnsstrukturen gikk i 
oppløsning og kontrollen med 
grensene forsvant. Finans- og 
migrasjonskrisen har tatt hardt 
på Italia, og EU-solidariteten er 
vanskelig å få øye på for et land 
som bærer hovedbyrden for 
Middelhavsmigrasjonen.

tilsvarende er Hellas et of-
fer for begge deler, med en øko-
nomi som ble presset helt i senk 
gjennom finanskrisen, der 
Goldman Sachs var med på å 
fingere grunnlaget for deres 
inntreden i euroen. Senere har 
IMF innrømmet at de tok feil i 
vurderingene både angående 
Hellas' økonomi og årsakene til 
finanskrisen. De så ikke krisen 
komme, og var senere for opti-
mistiske i vurderingen av Hel-
las vekst under betingelsene 
landet fikk for å håndtere 
gjeldsbyrden. Euroen har vært 
skjebnesvanger for begge land.

land med egen valuta både 
innenfor og utenfor EU har ta-
klet krisene bedre. Ungarn var i 
hardt vær etter krisen, med en 
befolkning som var stimulert til 
å ta store valutalån i sveitser-
franc gjennom bankvesenet. 
Da den ungarske forinten falt 
med 2/3 mot francen, tårnet 
problemene seg opp. Det så 
ikke lovende ut, og Orbán ble 
valgt i 2010, ikke minst for å 
skulle løse den økonomiske kri-
sen, der både IMF og EU hadde 
gitt redningslån. Ved å la ban-
kene som formidlet lånene, ta 
store tap, greide vanlige folk å 
komme seg gjennom. Videre 

økte bl.a. skattene på utenland-
ske selskap og sektorer med 
utenlandsk dominans, og vitale 
selskap ble nasjonalisert. Mom-
sen ble økt og finansselskap 
skattlagt hardere. Ikke minst 
ble pensjonsordningene nasjo-
nalisert og delvis brukt til å 
nedbetale gjeld. Ungarn har vi-
dere valgt en vei langt fra Brüs-
sels ønsker i migrasjonsspørs-
målet. Det økonomiske baktep-
pet er viktig for å forstå Ungarns 
valg av Orbán for tredje gang på 
rad. I Ungarn ble regjeringen 
oppfattet å verne folket mot ka-
pitalen, mens i Italia ble kapita-
len vernet mot folket.

island som suveren stat, var 
inne i en dyp krise fra 2006 og 
noen år framover, og landet 
hadde også en president som sa 
nei. Ólafur R. Grímsson sikret 
seg et navn for evigheten med 
sin demokratiske håndtering av 
en mulig økonomisk tvang-
strøye da han gikk inn for folke-
avstemning om avtalen kalt 
Icesave i etterkant av sammen-
bruddet i de islandske banke-
ne, som hadde filialer i Neder-
land og Storbritannia. Island 
har nå høy økonomisk vekst og 
er godt på vei ut av krisen.

det er vanskelig å ha politisk 
frihet, om du ikke har økono-
misk frihet, noe Island og Un-
garn vs. Hellas og Italia illustre-
rer gjennom forskjeller i egen 
handlefrihet med suveren va-
luta og flere frihetsgrader i na-
sjonal politikk. Og når troen på 
euroen synes større enn re-
spekten for demokratiet – da 
kommer politiske jordskjelv.

Det er vanskelig med politisk 
frihet uten økonomisk frihet

markedsdemokrati: Land med egen valuta (ikke Euro) både 
innenfor og utenfor EU har taklet krisene bedre, skriver Chr. Anton 
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e6: Det er ikke slik det skal være. Det er heller ikke slik 
det vil bli. 

midtdeleren som hindrer trafikantene fra å 
komme over i motgående trafikks kjørefelt, 
redder liv. Så også på E6 mellom Vingrom og 
Mjøsbrua. Noen år etter at den kom på plass, er 
konklusjonen åpenbar. Rekkverket har gjort en 
sterkt ulykkesbelastet veg tryggere. 
det er ikke vanskelig å forstå dramatikken i at 
nødetatene har problemer med å ta seg raskt 
nok fram på en veg uten forbikjøringsmulighe-
ter når trafikken står bom fast etter en ulykke. 
Det kan handle om liv eller død. Selv om red-
ningsmannskapene er forberedt og trent for de 
utfordringene som venter, er det knapt mulig å 
unngå at det tar mer tid å nå fram dit hvor 
hjelpen trengs.
det er ikke slik det skal 
være, og det er heller ikke 
slik det vil bli. Fire felts 
motorveg med fysisk skille 
mellom kjøreretningene er 
for lengst på tegnebrettet. 
Arbeidet med den nye 
vegen vil fortsatt ta noen 
år. Inntil denne står klar, er 
det begrenset hvor mye 
som kan gjøres med den aktuelle strekningen. 
møteulykkene er den klart største utfordringen i 
arbeidet for tryggere veger, og midtdeler er et av 
de viktigste svarene på denne utfordringen. 
Midtdelere er en viktig del av strategien for å 
redusere antall ulykker på vegene, og for å 
begrense skadene når ulykker likevel skjer. 

Fram mot 2030 skal det bygges 1800 kilome-
ter møtefri veg. To-felts veg med midtdeler 
utgjør en stor andel av disse kilometerne, og vi 
vil derfor få flere riksveger som likner den E6 vi i 
dag har nordover fra Mjøsbrua. 

Det er åpenbart mulig å sikre framkommelig-
heten for nødetatene bedre ved å bygge bredere 
vegskulder, flere og større plasser for nødstopp, 
og med forbikjøringsfelt på enkelte strekninger. 
De erfaringer som vinnes på E6 i dag, må 
selvsagt tas med i utviklingen av planer for nye 
riksvegstrekninger som skal sikres på samme 
måte. 

God nok E6, 
mens vi venter

Møteulykkene er 
den klart største 
utfordringen  
i arbeidet for 
tryggere veger
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