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Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 

 

På en grønn gren med opptrukket stige 
 

Av Trygve G. Nordby 

 

 
 

Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU 

medlemskap nå er 12 prosent. 80 prosent er i mot og 8 prosent vet ikke.  

 

12 prosent! Det er lite det! Nå er det snart sånn at nyhetsmeldingene i stedet for å nevne 

prosentvis oppslutning om EU kan nevne de av oss som fortsatt er for medlemskap - med fullt 

navn. Jeg kan forestille meg følgende nyhetsmelding: ”God Morgen her er Østfoldnytt. 

Trygve G. Nordby og fire andre personer i Mosseregionen er fortsatt for norsk EU 

medlemskap. Resten er i mot. De fire andre som er EU-positive foretrekker å være anonyme. 

En av de fire, som for øvrig er bonde i Råde, sier til NRK at han vurder å stifte et nettverk for 

anonyme EU-tilhengere.”  

 

Dersom jeg senere på dagen skulle bli invitert til et lengre intervju ville dette antakelig gå 

omtrent sånn: 

 

- Velkommen i studio til formiddagssendingen fra NRK Østfold Trygve Nordby. 

- Trygve G. Nordby – med G. 

- Javel. G. Hva står G’en for? 

- Gulbrand - etter far og farfar. 

- Velkommen skal du uansett være. Ved siden av at du er kjent som tidligere generalsekretær 

både her og der og sist i Europabevegelsen, er det mange i Mosseregionen som også kjenner 
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deg som skribent i Moss avis hvor du på en eller annen måte klarer å lure inn en referanse til 

fiskebåten Elg IV i hver helgekommentar enten det handler om båten eller ikke. 

- Det stemmer det. 

- Uansett, velkommen skal du være. Hva er det som får en oppegående mann som deg….. 

- Takk for komplementet. 

- Hva da? 

- Oppegående sa du. 

- Å ja. Ingen årsak. Hvor var vi? Jo. Hva får en oppegående østfolding som deg til å holde på 

et ja til norsk EU-medlemskap? 

- Jeg er ikke østfolding. 

- Men kommer du ikke fra Son? 

- Jo, men det ligger i Akershus. 

- Sier du det? 

- Ja, grensa går nord for Kambo. 

- Javel, men uansett; hva får en mann som deg til å støtte norsk EU medlemskap nå i disse 

tider? 

- Hva mener du med disse tider? 

- Disse tider med gjeldskrise, økonomisk nedgang, arbeidsledighet, og så videre? 

- Og så videre? 

- Ja, økende innvandring av søreuropeere til Norge, økende grensehandel, mangel på smør, og 

jeg veit ikke hva. 

- Men er ikke dette argumenter for EU da? 

- Si meg, er det du eller jeg som intervjuer? 

- Er du usikker på det? 

- Nei. (intervjueren ser litt forvirra ut) Men du stiller faktisk flere spørsmål til meg enn jeg 

gjør til deg. 

- Beklager 

- Greit. Hvor var vi? 

- Du spurte om hvordan jeg fortsatt kunne være for EU medlemskap i disse tider.  

- Ja det stemmer. For det er jo ikke bare det at det går dårlig med land i Sør-Europa. 

Her i Norge finner vi samtidig mer olje og gass hele tida. Så om det en gang var slik at vi 

kunne ha trengt et EU-medlemskap, må det være helt uaktuelt nå, sier NRK Østfold. 

- Et så viktig spørsmål som dette burde ikke være så konjunkturavhengig at holdningene 

svinger bare fordi vi nå er inne i en periode med økonomiske problemer. Det er som om 

holdningene til monarkiet i Norge skulle svinge med om man liker Mette Marit eller ikke. 

- La oss holde oss til EU. 

 - OK. Jeg vil hevde at det ikke en gang er EU som er årsaken til dagens problemer. Det 

skyldes finansinstitusjoners og enkelte lands uansvarlighet over lengre tid. I dette perspektivet 

er EU snarere en del av løsningen. Utfordringen er at dagens EU har vist seg å være for svakt 

til å hamle opp med problemene. Vi trenger et sterkere EU.  

- Er du for et sterkere EU? 

- Ja, vi som har vokst opp med at ”sammen er vi sterkere” bør både være for et sterkere EU og 

at vi i Norge, som europeere, tar vår del av det felles løftet som skal til for å komme på tur 

igjen. 

- Det høres ut som om du forsøker å beskrive EU som et solidarisk prosjekt. Det må da være 

temmelig søkt? 

- EU er historien om spredning av demokrati, sikkerhet og velstand, både på nasjonalt og 

europeisk plan. Et overnasjonalt demokrati er bygd ut på en måte verden aldri før har sett. 

- Greit nok, men er det radikalt? 
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- De utfordringer vi står over for i det 21. århundre er lokale, nasjonale, regionale og globale. 

Demokratiske institusjoner må utvikles og styrkes på alle disse nivåene. Felles for Norge, 

Europa og verden, er at evnen til å finne politiske løsninger på tvers av nasjonale grenser, 

overskygges av den hastigheten som mennesker, kapital og klimautslipp beveger seg over 

grensene med. Sett med politisk progressive øyne, er den største politiske utfordringen at 

politikken henger etter markedet. Skal man gjøre noe med det, trengs organisasjoner som EU. 

- Men der er vi ikke i dag, med ungdomsledighet og sosial uro over hele fjela. 

- Jeg er enig i det. Situasjonen er uholdbar og mye må gjøres. Det er her vi må se at EU skaper 

muligheter for en radikal politikk. Sentrum-venstre burde kjempe for et Europa som arbeider 

for deres målsetninger - en verden hvor demokrati, menneskerettigheter, gode sosiale forhold 

og bærekraftig utvikling er grunnlaget for mennesker overalt i verden.  

- Dette høres ut som en utopi. 

- Kanskje det, men denne visjonen kan bli til virkelighet hvis krefter som kjemper for disse 

verdiene kjemper sammen.  

- Hva er verst med å være for EU i disse tider Nordby? 

- Det som virkelig frustrerer er at vi i Norge nå er blitt så rike og mette og selvgode at vi ikke 

orker å engasjere oss i de store spørsmålene knyttet til Europas framtid. Vi sitter på vår 

grønne gren og har trukket stigen opp etter oss. Her i landet kan man ikke reise en eneste 

diskusjon om vår egen verdensdel uten at det reduseres til et for eller mot norsk medlemskap i 

EU. Vil man ta opp de store debattene eller hevde et positivt syn på integrasjon av europeisk 

kultur, politikk og økonomi kan ikke det skje uten at noen samtidig skal inviteres inn med sitt 

klippe-klippe mot alt som kommer fra EU.  

- Da takker vi Trygve G. Nordby for at han ville dele sine ideer om Europeisk integrasjon 

med NRK Østfolds lyttere. I morgen til samme tid kan dere høre vårt intervju med den lokale 

lederen av foreningen Nei og atter nei – for balansens skyld. 


