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Nobels fredspris til EU:

En hån mot folkene
i Europa og hele verden
EU er ikke et
fredsprosjekt. EU
er ikke et «folkenes
Europa». EU er
og har alltid vært
monopolenes Europa.

Nobelkomiteen fortsetter ufortrødent
med å skandalisere fredsprisen, Norge og Nobels
testamente i en grad som
vekker hoderysting og flauhet ute som hjemme.
Under ledelse av tidligere DnA-leder, statsminister og nåværende generalsekretær i Europarådet,
Thorbjørn Jagland, har komiteen prestert å gi prisen
til USAs krigførende president Obama. Og nå til EU.
Den

norske

årets tildeling til EU er at «Unionen og dens forløpere har
gjennom mer enn seks tiår
bidratt til å fremme fred
og forsoning, demokrati

Begrunnelsen

for

og menneskerettigheter i
Europa.»
Dette er som å spytte de
europeiske folkene midt
i fjeset. Mer enn 25 millioner over hele Europa er
rammet av massearbeids-

løshet. Halvparten av de
unge går uten arbeid og hele befolkningen i land som
Hellas og Spania rammes
av velferdskutt og elendighet i et ekstremt omfang,

med utsikter til ytterligere
forverring. De «nasjonale»
regjeringene i de mest kriseramma medlemslanda er
nærmest satt under administrasjon. De blir truet og
instruert av troikaen – EUkommisjonen, Den euro-

peiske sentralbanken ESB
og Pengefondet IMF – til å
kutte bevilgninger til skoler, pensjoner, sjukehus og
lønninger inn til beinet.

fortsetter på baksida

Det fredsame EU er verdas største våpeneksportør				

Dei talar om fred medan dei ruster til krig o
Den svenske sprengstoffprodusenten Alfred Nobel sitt testamente slår fast
at fredsprisen skal delast
ut på grunnlag av arbeid
for «mellommenneskeleg
brorskap, nedrustning og
arrangering av fredskongressar» … Er det heilt EU
det då?
Det er utruleg når Nobelkomiteen heilt neglisjerar EU si rolle som aggressiv imperialistblokk som
nyttar militære maktmiddel andsynes andre land
og nasjonar. Her er nok å
nemne leiande EU-land
sin militære aggresjon i Afghanistan, Irak, Serbia og
Libya. I tillegg kjem dei
mange krigane som vert
ført gjennom stråmenn i til
dømes land i Afrika.
Oppbygginga av ulike militære stabar og store landog sjømilitære innsatsstyrkar i regi av EU til bruk ved
framtidige «Out of area»operasjonar tyder ikkje på
at Europaunionen berre
satsar på fredleg konflikthandtering i sin «utanrikspolitikk». Våpeneksport
har óg vorte gjort til ein del
av EU sin indre marknad

Ein Typhoon Eurofighter i Saudi-Arabias luftvåpen. Fly og stridsvagnar vert eksportert frå EU-land til det despotiske regimet gjennom
gigantiske våpenkontrakter. Foto frå Wikipedia.

slik at framtidig eksportkontroll frå EU si side vil
verte veikare.
det svenske
fredsforskningsinstituttet
Sipri for perioden 2007–
2011 syner at åtte av EUlanda i denne perioden sto
for 32 prosent av verdas våpeneksport. Dette er frå og
med Tyskland som åleine
er nummer 3 på lista over
verdas største våpeneksportørar til Belgia som er
nr. 17 på same lista. Noreg
er til samanlikning nr. 18
på denne lista.

Statistikk

frå

sto for 30 prosent av
verdas våpeneksport i same
perioden. Vidare når det

USA

gjeld EU so er og Tsjekkia, Austerrike og Finland
store våpeneksporterande
land, men desse produserar i stor grad våpen til den
sivile marknaden som ikkje gjev like høg profitt og
difor ikkje gjev like store
utslag på eksportstatistikken, og for Austerrike og
Finland sin del og til ein
stor heimemarknad. Tyskland, Frankrike, Italia og
Spania produserar likeeins og mykje til den sivile marknaden, og saman
med Storbritannia mykje
våpen til eigne militær- og
politistyrkar, som då heller ikkje kjem fram på internasjonale statistikkar
som berre vurderer eksport

				

Opprustning påbudt i Lisboatraktaten

og intervensjon
av våpen basert på tolldeklarasjonar og tilgjengelege sluttbrukaravtaler i
hht internasjonalt regelverk. Våpen som ikkje
vert deklarert som fylgje
av direkte militæravtalar
fell óg utanom denne statistikken. Andre EU-land
som Slovakia, Ungarn,
Polen, Bulgaria og Romania har og stor våpenproduksjon, men mest til
innanlandske føremål. n

NATO neste,
Jagland?
Etter at Thorbjørn Jagland først har prestert å
gi fredsprisen til en høyst krigførende president
Obama, og deretter til EU,
så er det vel bare fredspris
til NATO som gjenstår?
Alfred Nobel trodde han
ga ansvaret for fredsprisen
til en fredsommelig nasjon
som kjempet for fred og
uavhengighet for sitt eget
og andre folk og ikke lot
seg dirigere av stormakter.
Det var dengang, det!

Traktatfestet opprustning
Med Maastricht-traktaten i 1992 ble prinsippet om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU (FUSP) formalisert. Få måneder senere brøt krigen i det daværende Jugoslavia ut.
Siden har det gått slag i slag, bokstavelig
talt. På toppmøtet i Roma i desember 2003
bekreftet EU at unionen skal utvikle militære
muskler. EU har bygget en hær (utrykningsstyrke) med 60 000 soldater. Norge
har også knyttet seg til denne styrken med
3500 soldater. Styrken har egne institusjoner som er uavhengig av NATO. EU har også
vedtatt å opprette kampstyrker (Battle groups)
som kan settes inn på bare ti dagers varsel.
Denne styrken består av 13 enheter, hver på
1500 mann.
EU-grunnloven som ble nedstemt av
Frankrike og Nederland i folkeavstemninger
inneholdt mange bestemmelser om felles forsvars- og sikkerhetspolitikk. Disse er beholdt
ordrett i Lisboatraktaten. Medlemslandene
forplikter seg til å bygge opp sin militære
kapasitet. EU skal ha en felles politikk som
«vil føre til fælles forsvar» når rådet bestemmer
det med enstemmighet (artikkel 42.2).
Traktaten påbyr dessuten opprustning:
«Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å
forbedre deres militære kapasitet.» (Artikkel
42.3.)
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Fredsprisen (forts. fra s.1)
Et krigsprosjekt

EU skal ha skapt «fred» på
Balkan – det samme EU,
med Tyskland som særlig
aktiv aktør, som oppmuntret til og framprovoserte
borgerkrigene i Jugoslavia
på 90-tallet!
Siden har vi sett hvordan særlig Frankrike og
Storbritannia, men også
andre EU-stater, har vært
de mest aggressive interBlant Jaglands
utallige «gullkorn»:
«Jeg har ikke for
vane å se meg
så veldig mye
tilbake, og heller
ikke framover.»

vensjonsmaktene i forhold
til for eksempel bombardementet av Libya, og som
nå bruker lignende trusselretorikk mot Syria.
Den norske nobelkomiteen håner Europas arbeidere på groveste vis. Men
den håner også det norske
folk, som slett ikke ser på
unionen som et fredsprosjekt. Det er en av grunnene til at sytti prosent av
nordmennene sier nei til
norsk EU-medlemskap!
Vi ber derfor folkene i Europa og hele verdens folk
om forlatelse for at Norge
har en politisk elite og herskerklasse som ikke representerer eller respekterer
sitt eget folk, men som
bare lystrer storkapitalen,

USA og Den europeiske
union.
Monopolenes Europa er en

imperialistisk konstruksjon som har to mulige utganger: Enten en «vellykket» imperialistisk union
under tysk førerskap som
utbytter arbeiderne hjemme og ute og fører krig mot
andre stater og folk. Eller
så vil motsetningene mellom unionens medlemsstater og kapitalgrupperinger
føre til brudd, handelskrig
og kanskje åpen krig mellom disse stormaktene
innbyrdes. I begge tilfeller er EU alt annet enn et
fredsprosjekt.

Hendene vekk fra Syria!
Flere «fredelige» EU-makter deltar allerede uoffisielt
i den syriske borgerkrigen,
sammen med tusener av
fanatiske salafister og jihadister som strømmer inn i
landet, noen av dem også
fra Norge.

EU har innført skjerpede sanksjoner og støtter
den islamistdominerte opposisjonen. Den norske regjeringa har hengt seg på.
Storbritannia og Frankrike
presser på for flyforbudssone og direkte militær inter-

vensjon i Syria etter libysk
oppskrift. Som i Libya ser
vi at NATO og islamistiske
terrororganisasjoner samarbeider for å knekke et
sekulært regime som står i
veien for NATO, EU og Israel. Stopp imperialistene!

