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Rapport 

Brexit or not 
Skisser til forklaring av britens Europa-ambivalens 

 
Av Torbjørn Wilhelmsen 

 
 
”The European issue fuses together issues of sovereignty and identity with political 
economy in a novel and powerful way.”  Andrew Gamble. The European Issue in British 
Politics.  
 
 
 
Denne oppsummeringen er basert på litteratur om Brexit - Storbritannians mulige 
uttreden av EU -, møter med EU-interesserte og egne observasjoner fra London 
månedsskiftet oktober-november 2015.  
 
Hvordan kan man forklare at skepsisen til EU og Kontinentet er så utbredt i England? 
Dette er utgangspunktet for et kort feltstudium i London og gjennomgang av aktuelle 
kommentarer og litteratur.  
 
Gjennom en rekke samtaler med politisk aktive, rapport fra en sosialdemokratisk 
orientert tenketank og dagsaktuelle medieanalyser, tegner det seg gradvis et bilde av et 
folk som langt på vei deler synspunkter som likner på det man finner i brede lag av 
Nordmenn: Mens britene vurderer å tre ut av EU, er det et bredt flertall i Norge for å 
holde landet utenfor. Det er mulig at det ligger faglige og aktuelle politiske grunner for å 
revurdere EU-tilknytningen. Men under dette ligger en dyp EU-skepsis i store deler av 
det britiske folket. Hvordan kan dette forklares for britenes del, ut ifra et økonomisk, 
historisk og eller kollektivt psykologisk perspektiv?   
 
For anslagets skyld er det lett å snakke om briter, irer eller nordmenn som om de er en 
ensartet gruppe. Det er selvsagt ikke tilfelle og dermed per definisjon uriktig. Når jeg 
innimellom likevel tillater meg å bruke så omfattende generisk betegnelser, er det for å 
forklare stereotypier på generelt nivå og ikke enkeltpersoner eller gruppers refleksjoner 
og synsmåter. 
 
Innledning 
Storbritannia (UK) har historisk hatt et trøblete forhold til landene på Kontinentet. Det 
har tidvis vært fiendskap og krig som har kommet rekende over kanalen, og det har vært 
kriger på Kontinentet som har tvunget britene til å krysse kanalen. Etter at tanken om 
EU fikk sin spede begynnelse i 1948 og med etableringen av kull- og stålunionen i 1952, 
har britenes forhold til det europeiske prosjektet vært gjenstand for store svingninger – 
men heller ikke har motstanden vokst. UK ble EU-medlem i 1973, men seks måneder før 
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folkeavstemmingen i 1975 om britene skulle opprettholde sitt medlemskap, viste 
meningsmålinger at et stort flertall ville stemme for et ”exit” mens resultatet ble at to 
mot en stemme for å bli værende (67% for fortsatt medlemskap).  Siden har stemningen 
i folket svinget i tråd med EUs suksesser og kriser, hevder den politiske analytikeren og 
ja-tilhengeren Roger Liddle. Meningsmålinger viser at britene i 2015 mener det er 
nødvendig med overnasjonale institusjoner for å håndtere arbeidsløshet, 
miljøproblemer, bekjempe kriminalitet og styrke sikkerheten. Men tilliten til EUs 
institusjoner er liten – akkurat like liten som tilliten til regjeringen, parlamentet og de 
politiske partiene. Roger Liddle mener at den største utfordringen ligger i den politiske 
eliten og ikke i folket. Han mener UK mangler et politisk lederskap som evner å føre en 
retorikk slik at borgerne føler seg i skjebnefellesskap med de øvrige 450 millioner 
europeere på fastlandet.   Men hva er det som gjør det mulig å mis-lede slik? 
 
Økonomisk 
UK har ca 64 millioner innbyggere og er forventet å ha en betydelig befolkningsvekst de 
nærmeste 10-15 årene UTEN tilskudd av tilførsel av unge immigranter slik tyske 
myndigheter har tilkjennegitt som en av årsakene til åpne grenser for (mange tusen) 
flyktninger fra Syria (og andre land).  Gjennomsnittsalderen i UK er 40,4 år, forventet 
levealder er 80,5 år og fødselsraten er 1,89 barn pr kvinne.    
 
UK er fjerde største bidragsyter til økonomien i EU, etter Tyskland, Frankrike og Italia 
(Norge er det tiende største bidragslandet målt i Euro). Spørsmålet mange briter (og 
også innbyggere i andre EU-land) stiller seg er: Hva får vi igjen, What’s in it for us? EUs 
budsjetter balanseres med en inntekt fra hvert av medlemslandene og en tilbakeføring 
til prosjekter i hvert av landene. Tall fra Eurostat 2013 viser at UK var NETTO nest 
største bidragsyter til EU – etter Tyskland. Dette er rene monetære transaksjoner 
mellom UK og EU. Samlet sett er det økonomiske argumentklusteret langt mer 
omfattende og sammensatt. 
 
En politisk kommentator formulerte det slik: For hvert økonomisk argument man 
utvikler til fordel for et fortsatt EU-medlemskap, kan man også utvikle et argument imot. 
Det foreligger allerede et betydelig antall rapporter fra regjeringen, 
interesseorganisasjoner og tenketanker, og disse er i stor grad basert på økonomiske 
vurderinger. Hvordan vil britisk industri klare seg innenfor/utenfor EU? Hvordan vil 
City, finansnæringen i London, reagere dersom det blir et Brexit? Hvordan vil den 
viktige jordbrukssektoren klare seg utenfor EU? Helsevesen, transport, skolevesen? Det 
er gode analyser for det meste, men spørsmålet om det lønner seg er av slik art at det 
ikke er mulig å sette to streker under ett eneste svar. Dette er som meteorologi: Det er 
kaosteori men hvor man likevel danner prognoser basert på erfaring og sannsynligheter. 
Det er knapt nok mulig å slå fast et historisk faktum for de samme temaene. Problemet 
er at man ikke kan la være å utrede mulige konsekvenser av et Brexit av disse grunner. 
Samtidig er det stadig flere som innser at spørsmålet ikke avgjøres av kalkyletro eller 
betraktninger over økonomiske risikofaktorer den ene eller den andre veien.  

Til tross for dette, vil jeg peke på en rapport om arbeidsinnvandring og regnestykket for 
dette.  Et av de viktige argumentene for å tre ut av EU, er en ”flom” av 
arbeidsinnvandrere til UK fra fattige EU-land i øst.  Myten er at arbeidsinnvandring 
koster det britiske samfunnet store summer. Uavhengige forskerne fant imidlertid noe 
annet. Rapporten er publisert i et vitenskapelig tidsskrift (og således underlagt en viss 
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faglig kvalitetssikring). I rapporten, ”The fiscal effects of immigration to the UK”, skrevet 
av Christian Dustmann and Tommaso Frattini (2014) heter det i blant konklusjonene at 

* Arbeidsinnvandrerne fra EU har det siste tiåret bidratt med 200 milliarder kr. mer i skatt til den britiske 
stat enn de har mottatt av ytelser. 

* Immigranter fra de 15 opprinnelige EU-landene alene innbrakte Storbritannia et netto overskudd på 150 
milliarder kr., mens den britiskfødte populasjonen i samme periode utgjorde en netto utgift. 

* EU-immigranter har en lavere arbeidsledighetsrate enn briter. Storbritannia er også det land i Europa som 
tiltrekker seg innvandrere med høyest fagkompetanse og utdanning. Ifølge UCL har britene spart 68 milliarder 
kroner på utdanningsbudsjettet ved at ferdig skolerte immigranter har kunnet gått rett i jobb. 

http://www.cream-migration.org/files/FiscalEJ.pdf 
 
Dette er ikke helt ulikt analyser om forhold i Norge konkluderer med. På den annen side 
går arbeidsinnvandringen midt inn i det krevende mentale baklandet hvor sårene til en 
betydelig redusert fagbevegelse og mange vanlige arbeidere sin følelse av et 
modernisert Labour under Tony Blair, ligger like under en tynn film av post-
Thatcheristisk plaster. Mot en slik bakgrunn er det mulig å forstå at økonomiske 
analyser ikke duger i møte med millioner av ansatte i ”innvandringsutsatte” næringer. 
 
Historisk 
Kan man forstå britenes skepsis ut ifra den britiske nasjonsbyggingshistorien?   
Storbritannia var ved inngangen til det 20 århundre en verdensmakt. Basert på 
omfattende kolonialisering hadde kongedømmet sikret tilgang til råvarer og foredlete 
produkter som førte til en betydelig økonomisk vekst. Rikdommen kom ikke hele folket 
til del, men det britiske narrativet fikk gjennomslag. De to verdenskrigene styrket 
legitimeringen av stormaktens rolle i brede lag av det britiske folket, samtidig som 
imperiets økonomiske handlekraft ble sterkt redusert. UK beholdt likevel rollen som 
global stormakt og var pådriver for etableringen av folkeretten og FN. Et eksempel som 
bekrefter dette er Storbritannias faste plass i Sikkerhetsrådet i FN, sammen med USA, 
Kina, Russland og Frankrike. UK har fått leve med et selvbilde av unikhet.  Etter krigen 
reiste UK seg raskt og bygget ut en velferdsstat som dannet mønster for andre land i 
verden; NHS helsevesen og sykehus og en moderne velferdsstat. Dette, mener mange, 
har vært med å sementere et britisk selvbilde om styrke og handlekraft på egne bein. I 
egne øyne hadde britene et moralsk lederskap i verden – som anfører i the 
Commonwealth og initiativtaker til FN. 
 
En artikkel fra NUPI i 2008 (Seniorforsker Kristin M. Haugevik), beskriver det historiske 
perspektivet meget presist: 
 

Om Storbritannias forhold til FN ikke alltid er problemfritt, framstår det likevel som 
mindre komplisert og ambivalent enn forholdet til Europa og EU. Storbritannias 
beliggenhet utenfor det europeiske fastlandet, dets koloniale fortid og rollen som USAs 
«utvalgte allierte» har bidratt til å nøre opp under ideer om britisk «eksepsjonalisme» og 
«annerledeshet». Dette har skapt problemer for samarbeidet med Europa. 

Winston Churchill satte i sin tid ord på dette da han påpekte at Storbritannia var 
«with Europe but not of it» (med Europa, men ikke en del av det). Dette standpunktet 
kom ikke minst til uttrykk da det europeiske økonomiske fellesskapet (EF) ble etablert i 
1957. Mens Frankrike, Tyskland, Italia og de tre BeNeLux-landene inngikk avtaler om 
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gjensidig økonomisk samarbeid for å sikre fred og samhandling i Europa, valgte 
Storbritannia å stå utenfor fellesskapet. En av landets fremste bekymringer var at USA 
ville oppfatte opprettelsen av EF som et signal om at supermaktens nærvær i Europa 
ikke lenger var påkrevd og at den følgelig burde trekke seg tilbake. Da Storbritannia 
noen år senere likevel valgte å søke om medlemskap, var det derfor først etter nøye 
konsultasjon med USA. Én begrunnelse var at det var bedre å kunne påvirke EFs 
utvikling innenfra, enn å stå utenfor uten innflytelse.  
 
Problemene knyttet til britisk medlemskap sluttet imidlertid ikke her. I årene etter la 
den franske presidenten Charles de Gaulle ned veto mot britisk medlemskap to ganger. 
Begrunnelsen var at Storbritannia som medlem ville fungere som «bremsekloss» på 
fellesskapets videre utvikling. Først i 1973 ble Storbritannia endelig tatt inn i EF-varmen. 
Da hadde de Gaulle for lengst gått bort. Muligens hadde de Gaulle også rett i sine 
antakelser: I løpet av sine snart 35 år som EF/EU-medlem har Storbritannia gjentatte 
ganger blitt beskrevet som en «nølende», «skeptisk» og «besværlig» partner for de andre 
medlemslandene. Ikke minst ser vi den britiske skepsisen i spørsmål knyttet til den 
europeiske pengeunionen og utviklingen av en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. 
 
Den frittalende Margaret Thatcher (britisk statsminister 1978–1987) la aldri skjul på sin 
mistro til det europeiske integrasjonsprosjektet. Skepsisen kan kanskje best 
oppsummeres i hennes fyndige «Nei, nei, nei!» på spørsmålet om å gjøre EF mer 
beslutningsdyktig og effektivt på bekostning av medlemslandene. Flere år etter sin 
avgang som statsminister beskrev Thatcher etableringen av EU som «den største 
dumheten i moderne historie» og omtalte Storbritannias medlemskap som «et politisk 
feilgrep av historiske dimensjoner». 
 
Med Thatchers etterfølgere, John Major, Tony Blair og Gordon Brown, er Storbritannias 
relasjon til EU riktignok blitt noe mindre betent, men fremdeles betraktes den britiske 
befolkningen som en av de mest europaskeptiske i EU. Heller ikke britiske aviser har 
særlig mye til overs for EU. Da Blair signerte EUs forfatningstraktat i 2004, ble han av 
hissige kommentatorer beskyldt for å ha «solgt seg ut til EU» og ha «begått den verste 
blunderen i hele sin karriere». 

 
Det historiske perspektivet på britens ”mixed feelings” overfor sine kontinentale feller, 
slår således inn både på britenes nasjonaløkonomi, som ble beskrevet over, og på 
britenes nasjonalpsykologi, som jeg kommer inn på under.  
 
Psykologisk 
Hvilken rolle spiller et historisk selvbilde basert på en monokulturell suveren og 
samtidig global stormakt inn i britisk politikk i dag? 
 
Storbritannia er og forblir en øy. Selv om tunnelen under Den britiske kanal har redusert 
reisetiden mellom London og Paris til ca to timer, er den britiske kollektive bevisstheten 
fundert på øyboer-identiteten. Det er fortsatt usikkert om Churchill inkluderte UK da 
han sa de berømte ordene ”Europe has to unite”.  
 
I boken ”Storbritannia og NATO: Urealistisk realisme? Britisk selvbilde og betydningen 
av fortid, tradisjoner og ambisjoner” (Harald W. Støren, Institutt for forsvarsstudier, 
2010) diskuteres det britiske selvbildet i lys av britenes forhold til og posisjon i NATO. 
Størens observasjoner er like relevante i 2015 i britenes forhold til EU. I boken 
oppsummerer Støren blant annet punktene: 
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Storbritannia ønsker fremdeles å spille en ledende internasjonal rolle, ikke lenger som 
verdensmakt, men som “makt i verden”. Britene har tradisjonelt gjort seg gjeldende ute, 
herunder i Middelhavs- og Midtøsten-regionen og i Asia. En oppdatert avklaring av 
landets mål og muligheter internasjonalt er forsøkt, men det siste forsøket (Strategic 
Defence and Security Review 2010, SDSR) bekreftet i tankevekkende grad at gamle 
forestillinger om landets rolle fortsatt er styrende, ikke minst troen på at viktige 
internasjonale utfordringer ikke kan løses uten britisk medvirkning.  

Dette selvbildet, og britenes identitet, er tradisjonelt forbundet med å være stor, å ha 
innflytelse, og dermed tilgang til de virkemidlene som sikrer stormaktsrollen, synes å 
være den viktigste årsaken til dette. Britiske økonomiske realiteter har alltid virket 
begrensende og forstyrrende i denne sammenheng, men britene har vist en frapperende 
evne til å holde på sitt selvbilde, som dermed også har hatt betydelig innvirkning på 
hvordan London har definert britiske interesser, selv i en globalisert verden der NATOs 
funksjon og rolle er modernisert, den sovjetiske trussel bortfalt, og britenes tradisjonelle 
militære etterkrigsnærvær på kontinentet (i Tyskland) på det nærmeste er opphørt. Det 
går derfor en rød tråd gjennom britisk politikk, der selvbildet, slik det ble utviklet 
gjennom kriger og imperiebygging, i stor grad har opprettholdt de samme nasjonale 
interesser også gjennom perioder av imperieavvikling, tilbakegang (decline) og endring.  

Britiske myndigheter må avklare hva britene vil, og hvilken rolle og betydning NATO bør 
og kan ha for dem. Andre lands forhold til britene vil kunne innvirke på dette, men 
primært vil britiske myndigheters selvbilde forbli avgjørende. Churchills sirkler 
forutsatte at britene forholdt seg til omverdenen primært som et subjekt, ikke objekt. 
Britisk politikk og selvbilde ble derfor preget av evnen til å influere andre mer enn andre 
kunne påvirke britiske beslutninger. Dette synes fortsatt i stor grad å legges til grunn. 
Om britene ikke lenger er sterke og betydelige nok til å influere mer enn å bli influert, vil 
dette selvbildet derfor kunne skape nye utfordringer for London, som også NATO kan få 
merke.  

Støren bruker ordet  ”frapperende” om britenes evne til å opprettholde et selvbilde i 
utakt med det resten av verden har av dem. Oppløpet til beslutning om en 
folkeavstemming og en mulig Brexit kan leses i lys av dette: Hvilken retning tar britenes 
selvbilde? – i retning av en kalibrering mot oppfatninger på Kontinentet eller en 
konsolidering på restene av bildet av en nasjon hvor solen aldri går ned? Mediene spiller 
dessverre en betydelig rolle i utviklingen av eller påvirkningen av britenes selvbilde, og 
her kan det virke som tabloidene favoriserer det siste alternativet. I tillegg kommer 
inntrykket – og det kan være berettiget – at det moderne europeiske prosjektet er et 
elite-prosjekt. Dermed spiller det rett inn i store deler av befolkningens ambivalente 
forhold til eliten: De misliker dem, men de vet også at de er avhengige av dem. 
Folkeavstemmingen om EU-tilknytningen vil vise om et flertall av britene fortsatt føler 
seg bundet av dette historiske «åket». 
 
Går det mot et Brexit? 
Når dette notatet skrives, har David (Cameron) skrevet brev til Donald (Tusk, EU-
presidenten; statsministeren velger å sende brevet med innledningen: «Dear Donald») 
hvor britenes ønsker for tema til reforhandling er presentert. Jeg vil ikke analysere dette 
nærmere enn at analytikere og politiske kommentatorer synes å være enig i at noen av 
punktene synes relativt uproblematiske fordi andre EU-land også kan være interessert i 
å endre dagens regler, mens andre punkt trolig slår rett inn i EUs fire friheter som er det 
nærmeste man kommer noe som er risset i europeisk stein.  
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I samtaler med EU-tilhengere i London i slutten av oktober, var det imidlertid noen 
betraktninger som gikk igjen: 

 UK fremstår som et lite barn som stamper med beina i sandkassen og sier ”nei, 
nei, nei!” 

 Hvem vil samarbeide med UK når vi hele tiden vurderer å trekke oss ut av 
fellesskapet? 

 Det vil innebære et betydelig økonomisk og politisk tilbakeslag dersom UK trer ut 
av EU. 

 Den norske modellen passer oss dårlig; vi er ikke vant til å betale store summer 
uten å ha noe å si i beslutninger som påvirker briters dagligliv.  
  

Min spådom er at UK forblir i EU, men uansett utfall av en forutgående debatt og ete 
valgresultat, vil vi se følgende av svakt politisk lederskap som kan føre til økt splittelse i 
et folk vi nordmenn anser å være i gruppen av våre beste venner. Men vi trenger ikke 
gjøre alle de feilgrep våre venner på andre siden av Nordsjøen gjør, men tvert imot lære 
av dem om hvordan vi kan bevege vår egen EU-debatt fra et snevert perspektiv om egen 
nytte til å bidra til et av de aller største og mest spennende politiske prosjektene verden 
har sett i felleskapets og fremtidens tegn. 
 
…… 
 
 
Avslutningsvis vil jeg gi ordet til Roger Liddle igjen med noen sitater fra hans bok The 
Europe dilemma: Britain and the Drama of EU Integration 
 
Liddle var rådgiver for Tony Blair (1997-2006) og fra 2004 for Peter Mandelson, EUs 
handelsminister og José Manuel Barroso, Kommisjonspresident. Hans politiske ståsted 
ble utviklet i en arbeiderpartifamilie og han var sterkt politisk aktivt i Labour frem til 
1981 da en indre strid la grunnlag for Social Democratic Party. Etter å ha blitt 
introdusert for Tony Blair  og Gordon Brown og fikk høre deres glødende Europa-
engasjement, meldte han seg inn igjen i Labour i 1994. 
Liddle skriver blant annet: ”Jeg husker godt statsminister Harold Wilsons ord på TV i 
1967 da han ble spurt om han fryktet tap av suverenitet ved i bli med i EU. Wilson svarte 
at det å samle flere lands suverenitet er et tegn på en utviklende sivilisasjon.” 

Liddle ser på Wilsons statement som en britisk videreføring av kjernen i 
budskapet i Schumann-deklarasjonen: ”Europa vil ikke umiddelbart bli en enhet som 
følge av en enkelt plan. Det vil bli bygget på konkrete fremskritt som skaper en de facto 
solidaritet. … Solidariteten … som skapes vil gjøre det klart at en krig mellom Frankrike 
og Tyskland ikke bare blir utenkelig, men materielt umulig.”  
 
Liddle trekker opp noen trekk ved britisk etterkrigshistorie som har ført landet inn i et 
ambivalent forhold til Europa: 

 Storbritannia avviste Schumann-deklarasjonen i 1950. Dette førte til at nasjonen 
gikk glipp av mange muligheter under formasjonen av det nye Europa.  

 Det som førte Storbritannia inn i denne fellen var landets historie og koloniale 
fortid, noe som gjorde dem forblindet over dynamikken som 
integrasjonsarbeidet i Europa skulle føre til.  

 Eden mislyktes i å få Storbritannia med i Melissa-forhandlingene i 1955. Dermed 
ble også døren stengt for britisk medvirkning til å utforme Roma-traktaten.  
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 Da de Gaulle trakk seg i 1969, utsatte UK muligheten for å søke medlemskap 
under Callaghan-regjeringen. Dette la grunnlaget igjen for mange diskusjoner om 
medlemskapet (som UK fikk i 1972) under Thatcher og Major. Blair 
oppsummerte relasjonen slik: ”Historien om vårt engasjement med Europa er 
(historien) om de tapte muligheter.” Selv mislyktes Blair med å føre UK inn i 
euro-samarbeidet. 

 
Jean Monnet karakteriserte UKs ambivalens til EU som en frukt av seieren? 
Charles de Gaulle undret seg om ambivalensen var UKs ”kall overfor Europa”?  
 
Liddle mener at UK utenfor EU vil føre til at UK blir marginalisert i det globale spillet. I 
dag er britisk utenrikspolitikk i stor grad definert av landets rolle i Europa. Geopolitisk 
er UKs innflytelse stadig mindre som følge av en enorm økonomisk vekst i Asia.   
   
( Og hvorfor det har gått slik at UK nå enda en gang kan velge å tre ut av det europeiske 
felleskapet? Her er noen sitater fra boken: ) 
  
”New Labour’s pro_europeanism was deep and genuine, but its motivations lay in 
domestic politics, not in a clear vision for Britain’s future in the EU. ”    …  
 
”Pro_Europeanism was a crucial part of Labour’s modernisation and slow return to 
electability after the party’s near-death experience in the early 1980:s it was essentially 
a project for British social democracy, not a project for the future of the EU.”   
 
Roger Liddle: The Europe Dilemma: Britain and the Drama of EU Integration.  
I.B.Tauris/Policy Network 2014 

…. 
    


