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Myntunion utan fiskal union – hur är en sådan politiskt möjlig? 

av Sverker Gustavsson 

 

Med jämna mellanrum inträffar händelser, som skärper den egna blicken för vad som är 
betydelsefullt. Det kan vara läsningen av en bok, som ger sammanhang och perspektiv. Eller 
som i det här fallet, att bli ordentligt ställd mot väggen av en kollega. 

En sådan konfrontation var jag med om under några dagar 1999 på en forskningskonferens i 
Förenta staterna. Något hundratal amerikanska statsvetare, specialiserade på EU, hade inbjudit 
en lika stor grupp europeiska kolleger till överläggningar. Dessa pågick i fyra dagar och hade 
på vanligt sätt formen av föreläsningar, paneldebatter och diskussioner av egna utkast. 
Händelsen inträffade under en paneldebatt. Plötsligt föll en amerikansk kollega litet grann ur 
ramen och började provocera. Vad anser våra europeiska gäster? Har de någon lösning på det 
problem, som det innebär att deras myntunion inte också har konstruerats som en fiskal 
union? Eller är det med dem som det var med de kolleger från Öst- och Centraleuropa som vi 
mötte före 1989? De återgav bara vad deras regeringar hävdade utan att göra någon egen 
bedömning. 

Dagens europeiska regeringar tänker inte följa Förenta staterna, Kanada och Tyskland i 
spåren. Det är vad vi hör våra europeiska gäster säga, fortsatte utmanaren sarkastiskt. Deras 
myntunion avses bli den första i modern historia, där centralmakten inte förfogar över 
skattebaserna och därigenom förmår omfördela. Den inrättning, som regeringarna så vackert 
kallar stabilitetspakten, tror de skall onödiggöra fiskal integration. Myntunion utan fiskal 
union kan rimligen inte fungera. Likafullt har idén satts i verket. Förhoppningarna har ställts 
till två ömsesidiga förpliktelser. Länderna lovar varandra att aldrig låta underskottet i de 
offentliga finanserna överstiga tre procent samt att aldrig sätta sig i större skuld än sextio 
procent av landets samlade produktion. Om dessa båda löften kan hållas, resonerar man, 
kommer länderna aldrig att behöva undsätta varandra. Därmed behöver de heller aldrig 
förfoga över varandras skattebaser. Att överstaten inte kan beskatta och därmed inte heller 
omfördela tolkas utifrån dessa båda löften som en överkomlig svårighet. 

Förutsatt att stabilitetspakten respekteras behöver frågan om bristande förmåga att omfördela 
aldrig ställas. Detta är pudelns kärna, ironiserade vår kollega. Länderna centraliserar och 
frånhänder sig makten över myntet utan att samtidigt centralisera makten över skattebaserna 
och de offentliga utgifterna. Detta är inget mindre än en sensation, fortsatte han. Lösningen 
har karaktären av ett fullskaleexperiment utan känd teori. Vilket ansvar inför eftervärlden 
påtar sig inte regeringarna genom att välja denna konstruktion! Experimentet förefaller 
vägledas av en mystifierande förlitan på historien som ett högre väsen, sade provokatören 
vidare. Om inte Ni europeiska statsvetare reagerar mot detta, ligger misstanken nära till 
hands, att även Ni föreställer Er att något övernaturligt sist och slutligen skall ställa allt till 
rätta. Eller försöker Ni i smyg lösa problemet? Vad har Ni i så fall kommit fram till? 

Provokatören uppnådde sitt syfte. Under resten av veckan kom många samtal att handla om 
huruvida stabilitetspakten var konstruerad på ett sätt som kunde hålla. Något samlat svar blev 
det väl knappast. Forskningskonferenser fungerar inte på det sättet. Men det väckte i varje fall 
hos mig – och jag tror hos de flesta som var med – en känsla för att myntunion utan fiskal 
union är något som avviker från vad det finns skäl att förvänta sig. 
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Så här långt efteråt har jag svårt att skilja mellan vad som faktiskt blev sagt vid det aktuella 
tillfället och vad som återspeglar senare läsning och eget arbete med problemet. Som jag själv 
minns det kände jag mig mindre provocerad än vad många andra gjorde. Att unionen var 
asymmetriskt uppbyggd hade jag redan kommit att framhålla i mina publikationer. Om detta 
handlade också mitt eget bidrag till den amerikanska konferensen. Som poängen i efterhand 
framstår i alla händelser utmanarens eminenta förmåga att sträcka sig utöver den ekonomiska 
och juridiska analysen och framhålla vikten av att även fråga efter den politiska möjligheten 
att upprätthålla myntunion utan fiskal union. 

Ekonomiskt och juridiskt går arrangemanget lätt att tänka sig. Från politisk synpunkt, 
däremot, behöver myntunion utan fiskal union reellt kunna förpliktiga. Medlemsländernas 
medborgare måste i medlemsländer grundade på yttrandefrihet, föreningsfrihet och allmän 
rösträtt vilja godvilligt acceptera en ordning med gemensamt mynt, gemensam växelkurs och 
gemensam ränta. Så måste de vilja göra trots att skattebaserna inte har integrerats och trots att 
det saknas en effektiv federal mekanism för utjämning mellan länderna. 

Det gäller bara att förstå vad som är bäst för alla, säger en ekonom som bortser från den 
politiska aspekten. Det gäller bara att fästa på papper vad man har avtalat och tillämpa 
överenskomna sanktioner, säger på motsvarande sätt en jurist som bortser från den politiska 
aspekten. Att fråga efter vad som övertygelsemässigt binder medborgarna till varandra 
breddar perspektivet. Politiskt är frågan vad som fordras utöver att tänka ut vad som är bäst 
för alla och att fästa detta på papper. Vad är det som gör att länderna och medborgarna som en 
socialt naturlig sak godtar myntunion utan fiskal union? 

Faktum är att budgetunderskotten och skuldsättningen blev större än vad uppläggningen 
förutsatte. Samtidigt är det påfallande att detta under de första tio åren inte tilldrog sig 
nämnvärd uppmärksamhet. Den långa högkonjunkturen blev i praktiken ägnad åt att dölja hur 
länderna bortsåg från stabilitetspakten. Ända till våren 2010 kom det att dröja innan den 
politiska frågan på allvar började ställas. Risken för sammanbrott förmådde då länderna att 
överge tanken om att inte komma till varandras undsättning. Den fråga, som den amerikanske 
provokatören elva år tidigare hade velat förmå sina europeiska kolleger att besvara, kom nu på 
allvar att börja dryftas. 

För att något litet distansera mig från den i dag aktuella debatten om växande arbetslöshet, 
hotande statsbankrutter och tilltagande högerpopulism i medlemsländerna börjar jag med att 
redogöra för den uppenbara lösningen. Enligt denna uppfattning, som den amerikanske 
provokatören underförstått utgick från, förutsätter myntunion fiskal union. Det var denna 
bedömning som Delorskommittén avvisade, när den i sin rapport 1989 föreslog den lösning 
som sedermera valdes och som fick sitt formella uttryck i Maastrichtfördraget 1991. 

Tjugo år senare möter vi i huvudsak tre reaktioner på den då valda lösningen. Den första går 
ut på att hålla fast vid Delorsrapportens bedömning. Den andra är att radikalt ompröva vad 
som då sades och i stället satsa på den uppenbara lösningen, vilket skulle innebära en 
konsekvent uppbyggd myntunion med i stället för utan fiskal union. Enligt ett tredje sätt att 
reagera, slutligen, bör vi besinna det historiska fullskaleexperimentets inbyggda risker och 
nöja oss med att något litet – men på viktiga punkter – modifiera den faktiskt valda lösningen. 
Frågan blir vilka överväganden, som närmare bestämt bör vägleda en sådan försiktigare och 
mer genomtänkt hållning till frågan om vad myntunion utan fiskal union politiskt kräver. 

Efter denna inledning avser jag att närmare redogöra för den uppenbara lösningen samt att 
klargöra på vilken punkt Delorskommittén avvek från denna. Därefter framställer jag hur de 
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båda sinsemellan mycket olika åsiktsriktningar, som är kritiska mot den gjorda avvikelsen, 
argumenterar. Mot bakgrund av de olika argumenten för och emot den valda lösningen 
avslutar jag sedan med att formulera min egen uppfattning. 

Den uppenbara lösningen: låt det ena steget följa på det andra! 

Hållbarheten av olika invändningar blir lättare att pröva, om vi tänker oss att de riktar sig mot 
en som självklar betraktad grunduppfattning. Huvudlinjerna i varje teoretiskt meningsutbyte 
framträder på det sättet tydligare. Här handlar det om graden av politiskt samgående. Olika 
nivåer av politisk integration låter sig med fördel utmejslas som en räcka trappavsatser, där de 
högre stegen förutsätter dem som kommer innan och ligger lägre. 

Integrationstrappan som ett sätt att framställa saken lanserades av den ungersk-amerikanske 
ekonomen Bela Balassa 1962. Dennes förenkling är enligt min mening alltjämt oöverträffad, 
när det gäller att klargöra vad som är kontroversiellt. Den tänkta trappan sträcker sig från en 
första avsats, helt utan samgående, till en sjätte nivå, där enheterna tillsammans utgör en fiskal 
union. Även skattebaserna är då gemensamma. Mellan den ena ytterligheten, utan någon 
bindning till andra länder, och den andra extremen, som är fullt genomförd fiskal union, möter 
fyra mellanlägen: frihandelsområde, tullunion, gemensam marknad och myntunion. 
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Figur 1. Integrationstrappan 

Inom ett frihandelsområde, den andra nivån i trappan, råder tullfrihet mellan de ingående 
länderna. Tullsatserna är emellertid inte samordnade gentemot tredje land. När samgåendet 
har formen av tullunion, den tredje nivån, är den yttre tullmuren lika för alla. Då marknaden 
är gemensam, den fjärde nivån, är inte bara tullar utan även andra handelshinder undanröjda. 
På den femte nivån frånträder medlemsländerna rätten till eget mynt samt därmed egen ränta 
och egen växelkurs. Medborgarna kan då bara anpassa sig till de ekonomiska svängningarna 
genom att sänka sin standard eller genom att flytta. De medborgare och territorier som ingår i 
myntunionen kan inte överbrygga tillfälliga motgångar genom att devalvera eller låta värdet 
på sitt eget mynt prissättas enligt principen flytande växelkurs. 
 
På den sjätte avsatsen i trappan, slutligen, kombineras myntunionen med ett gemensamt 
förfogande över tillgängliga skattebaser. Innebörden blir fiskal union, det vill säga att resurser 
som skapas inom någon viss del av territoriet och av olika delar av befolkningen, efter 
gemensamma beslut kan användas inom hela territoriet och för hela befolkningen. Fiskal 
union möjliggör utjämning av regionalt, socialt och demografiskt betingade skillnader inom 
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territoriet och befolkningen som helhet. Det går då att solidariskt kompensera för effekterna 
av att hela territoriet har samma ränta och växelkurs. Medborgarna behöver inte sänka sin 
standard fläckvis till följd av ekonomiska chocker, som inte drabbar alla delar av territoriet. 
De kan hävda principen om lika lön för lika arbete och de behöver inte ställas inför valet att 
flytta eller drastiskt sänka sin levnadsstandard. 

Vad steget från den femte till den sjätte avsatsen empiriskt innebär framgår av att moderna 
förbundsstater som Förenta staterna, Kanada och Tyskland omfördelar tjugo à trettio procent 
av den samlade produktionen. Detsamma gäller i ännu högre grad för enhetsstater av typen 
Danmark, Storbritannien och Sverige. Samma mynt, ränta och växelkurs förutsätter i 
praktiken en offentlig politik, som kompenserar för att de ekonomiska förutsättningarna är 
olika i skilda delar av landet och för olika samhällsgrupper. 

Utan denna koppling mellan myntunion och fiskal union skulle anspråken på medborgarnas 
flexibilitet, i fråga om lika lön för lika arbete och samma levnadsnivå oavsett bostadsort, 
alltför mycket komma att tangera gränsen för det politiskt uthärdliga. Med vidmakthållen 
yttrandefrihet, föreningsfrihet och allmän rösträtt går det inte att gå hur så långt som helst när 
det gäller att tvinga medborgarna att anpassa sig. Om företrädarna för något visst territorium 
vågar ta det femte steget i integrationstrappan, måste de följaktligen även vara beredda att ta 
det sista och politiskt avgörande steget till den sjätte nivån. En europeisk myntunion kan med 
andra ord bara formas analogt med hur historiskt givna enhets- och förbundsstater har vuxit 
fram och kommit att fungera. Annars kommer den inte att vara långsiktigt hållbar. 

Så ter sig den uppenbara lösningen framställd med hjälp av Bela Balassas integrationstrappa. 
Enligt detta sätt att tänka är det naturligt att föreställa sig, att myntunion framtvingar fiskal 
union. Det som förutsätts för att det skall vara på det sättet är de konstitutionella ramvillkor, 
som utgörs av politisk frihet och allmän rösträtt i medlemsländerna. 

Resonemanget har som allmän förutsättning, att det är tillåtet att skriva i tidningar, bilda 
fackföreningar och kämpa om den politiska makten utifrån principen om allmän rösträtt och 
legitim opposition. Om unionen bestod av en samling diktaturer, skulle lösningen inte vara 
lika uppenbar. Så snart problemet ställs under förutsättning att det rör sig om en grupp 
demokratier följer av detta en benägenhet för omfördelning mellan regioner, samhällsgrupper 
och generationer. Därigenom lindras sociala spänningar, som inte går att utjämna bara genom 
att medborgarna flyttar eller sänker sin levnadsstandard. 

Förekomsten av politisk frihet och allmän rösträtt gör det svårare för demokratiskt beroende 
regeringar att motstå medborgerliga krav. Om väljarna är fria att yttra sig och kan rösta bort 
sina förtroendevalda, finns det en uppenbar risk – eller möjlighet om vi så vill – att dessa 
möjligheter utnyttjas på ett sätt som framtvingar en massivt omfördelande fiskal union. 
 
Den första huvudståndpunkten: den sjätte nivån måste förbli avspärrad! 
 
Den självklara invändningen mot den uppenbara lösningen är att den på det europeiska planet 
är oprövad. Det rör sig om en skrivbordskonstruktion. Den visar vad som är naturligt, inte vad 
som är genomförbart. Problemet i verkligheten är att medborgarnas förtroendevalda inte kan 
stanna klockan och börja från början. Om de vill gå utöver att göra marknaden gemensam, 
måste de försöka göra detta inom historiskt givna förutsättningar. 
 
Ramvillkoren utgörs inte bara av den politiska friheten i form av verksamma massmedia och 
fackföreningar. Avgörande är den allmänna rösträtten. Av den följer en opinionsberoende 
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parlamentarism eller, i de länder där detta är aktuellt, ett opinionsberoende presidentstyre. 
Styrelseskicket är mer begränsande på nationell än på europeisk nivå. Fiskal solidaritet över 
nationsgränserna är följaktligen inget som utan vidare kommer att inställa sig. Det framstår 
som lärdomen mot bakgrund av hur nationellt demokratiska och fiskala gemenskaper under 
de senaste hundrafemtio åren undan för undan kom att befästas. Valrörelser handlar mest av 
allt om skatter och offentliga utgifter. 

Utifrån den invändningen förstår vi bättre varför stats- och regeringscheferna för tjugo år 
sedan valde en annan lösning än den från principiell synpunkt närmast till hands liggande. 
Den uppenbara lösningen skulle ha inneburit, att länderna hade utrustat unionen med egen 
beskattningsrätt. Uppgiften skulle ha blivit att utforma riktlinjer för en omfördelande union 
syftande till djupgående politisk och fiskal integration. För detta saknades förutsättningar. 
Allmänna opinionen kunde inte förväntas tillstyrka en genomgripande fiskal solidaritet över 
nationsgränserna. 

Likafullt bestämde sig stats- och regeringscheferna under senare delen av 1980-talet för att ta 
steget upp till den femte avsatsen. Poängen är att de bestämde sig för att göra detta utan att 
även vilja ta det sista steget. Detta krävde att den nya ordningen – i syfte att parera vad som 
kunde tänkas inträffa enligt den uppenbara lösningen – utrustades med en spärr mellan den 
femte och den sjätte avsatsen. För att klargöra beskaffenheten av denna som nödvändig 
ansedda låsanordning riktar jag nu blicken mot Delorskommitténs rapport. Dess bedömning, 
låg till grund för Maastrichtfördraget i december 1991 och medlemsländernas ratificering 
under 1992 och 1993. 
 
Den 17 april 1989 överlämnade Delorskommittén sin rapport om inrättandet av en ekonomisk 
och monetär union till stats- och regeringscheferna. Mandatet hade kommissionsordföranden 
Jacques Delors och hans medkommitterade, som var ländernas centralbankschefer, fått vid 
toppmötet i Hannover tio månader tidigare. Före sina avgörande förhandlingar önskade stats- 
och regeringscheferna en samlad bedömning av lösningens principiella innebörd och ett 
förslag om stegvis praktiskt genomförande. Så hade regeringarna gjort när Romfördraget 
förbereddes under ledning av den belgiske premiärministern Paul-Henri Spaak på 1950-talet. 
Också denna gång bedömdes denna teknik att förhandla i två steg, med ett stort inslag av 
tjänstemän i det första steget, vara vad som krävdes för att undvika politiska låsningar. 
Ledande förtroendevalda borde inte förhandla om vad som i ett större perspektiv framstod 
som administrativa detaljer. 

På det sättet kom vad jag här kallar spärrfrågan att analyseras som om problemet enbart var 
ekonomiskt och juridiskt. Den politiska svårighet, som kunde bedömas föreligga, fördes åt 
sidan för att möjliggöra framgångsrika förhandlingar. För en statsvetare, som betraktar 
kommitténs analys tjugo år senare, vill det förefalla som om frågan om bästa sättet att spärra 
den översta avsatsen i trappan därigenom blev alltför styvmoderligt behandlad. 

Visserligen skedde detta på ett sätt som med största sannolikhet gagnade tidsplanen. Samtidigt 
är det lätt att se hur frånvaron av politisk analys bäddade för framtida svårigheter. För att 
kunna snabbt lösa problemet tvingades kommittén reducera betydelsen av den påfrestning på 
ländernas sammanhållning, som myntunion utan fiskal union måste medföra. Att 
yttrandefriheten, föreningsfriheten och rösträtten är etablerade som en konsekvens av de båda 
världskrigen och det kalla kriget kom på det sättet förutsättas inte ha någon avgörande 
betydelse för idén om att vilja ta de femte men inte det sjätte steget. 
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Avvikelsen från den uppenbara lösningen framgår av den valda terminologin. Enligt det 1989 
etablerade språkbruket åtföljs myntunionen inte av en fiskal utan av en ekonomisk union. Ofta 
går det att utläsa nyanser genom att jämföra hur något uttrycks på de olika unionsspråken. Här 
är bilden entydig. På tyska är den föreslagna unionen en ”Wirtschafts- und Währungsunion”. 
På franska och engelska är den en ”union économique et monétaire” respektive ”economic 
and monetary union”. Det som framhävs genom valet av ordet ”ekonomisk” i stället för ordet 
”fiskal” är på alla tre språken marknadsaktörernas intresse av stabila villkor. Vad som 
kommer i andra rummet är medborgarnas potentiella intresse av lika rättigheter grundade på 
att skattebaserna används solidariskt över nationsgränserna. 

Rapporten var disponerad i tre kapitel. Det första av dessa behandlade förhistorien, det andra 
vad som utmärker det fullt genomförda systemet och det tredje det praktiska förverkligandet 
av de olika stegen fram till det önskade slutresultatet. Utifrån den här ställda frågan om hur 
den uppenbara lösningen antogs kunna undvikas är det mittersta avsnittet av störst intresse. 
Närmare bestämt är det fem sidor i det kapitlet under rubriken ”den ekonomiska unionens 
grunddrag”, som redovisar den gjorda avvikelsen i förhållande till den uppenbara lösningen. 

Poängen med en ekonomisk union, i motsats till en fiskal, är att den förstnämnda kombinerar, 
heter det på dessa fem sidor, egenskaperna hos ”en obegränsad gemensam marknad” med ”en 
uppsättning regler som är oavvisligen nödvändiga för att en sådan marknad skall fungera på 
det mest ändamålsenliga sättet”. Om dessa båda önskemål samtidigt skall kunna tillgodoses, 
hävdar kommittén, förutsätter det följande fyra grundelement: 

 en gemensam marknad, inom vilken personer, varor, tjänster och kapital kan fritt 
cirkulera 

 en konkurrenspolitik och andra liknande regler, som är ägnade att stärka tillämpliga 
marknadsmekanismer 

 en unionsgemensam politik, som är ägnad att främja strukturomvandling och regional 
utveckling, samt 

 en samordning av ländernas ekonomiska politik, som bland annat innefattar bindande 
regler för medlemsländernas budgetpolitik. 

Avvikelsen från den uppenbara lösningen kommer främst till uttryck i den tredje punkten. 
Stödåtgärder för strukturomvandling och regional utveckling innebär visserligen kostnader för 
en unionsbudget byggd på medlemsavgifter och därmed jämförelsevis begränsade möjligheter 
till omfördelning av resurser över nationsgränserna. Vad formuleringen utsäger är likafullt 
något annat än vad den uppenbara lösningen förutsätter, nämligen utjämning med hänsyn till 
innehållet av begreppet medborgarskap. 

Utjämning mellan näringsregioner och inte mellan medborgare 
 
Det som avses i den tredje punkten är inte rättigheter för den enskilde medborgaren utan ett 
unionsintresse av att någon viss näringsregion inte hamnar på efterkälken. På det sättet 
kringgår Delorskommittén det av yttrandefriheten, föreningsfriheten och den allmänna 
rösträtten förorsakade problemet. Det sker genom att man inrättar vad man bedömer vara en 
spärranordning mellan den femte och den sjätte avsatsen i integrationstrappan. Idén är att 
främja ett element av ”sammanhållning” utan att denna samhörighet grundar sig på enskilda 
medborgares individuella rättigheter. 
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Poängen är att det därigenom på ett politiskt mindre påfrestande sätt går att omfördela 
begränsade resurser. Det sker genom att rätten till någon viss nyttighet eller tjänst inte knyts 
till den med yttrandefrihet, föreningsfrihet och rösträtt utrustade individuelle medborgaren på 
det sätt som den uppenbara lösningen förutsätter. Territorier är förvisso företrädda också inom 
en union, som är ekonomisk men inte fiskal. Skillnaden är att den ekonomiska unionen inte 
förutsätter några rättigheter till någon viss levnadsstandard för den enskilde, absolut eller 
relativt definierad, vilka går att åberopa inför myndigheter och domstolar. 

Delorskommittén förmådde med andra ord på ett – åtminstone kortsiktigt – skickligt sätt 
skapa enighet kring idén om att länderna borde ta det femte steget i trappan utan att göra 
ansvaret för skattebaserna gemensamt. Det skedde genom att flytta uppmärksamheten från 
den enskilde medborgarens levnadsstandard till regionerna och deras näringsliv. På ett 
intuitivt plan hade med andra ord Delorskommittén fullt klart för sig den opinionsmässiga 
verklighet, som Linda Berg beskriver i sitt kapitel. 

Uppgiften att politiskt hålla samman unionen borde enligt Delorskommittén inte lösas genom 
att utjämna individuell levnadsstandard. Befolkningarna i länder med lika och allmän rösträtt 
är helt enkelt inte beredda att acceptera något sådant för att kompensera för de individuellt 
samhälleliga verkningarna av att ränta och växelkurs inte kan variera. Inriktningen bör i stället 
vara, skriver kommittén, att utjämna produktionsvillkor med avseende på fysisk infrastruktur, 
kommunikationer och inrättningar för utbildning, ”så att anpassningen till nya 
marknadsbetingelser inte huvudsakligen behöver åstadkommas genom storskaliga 
befolkningsrörelser.” Sammanfattningsvis var kontentan av resonemanget, att trycket på 
skattebaserna borde göras regionalt intressebaserat och inte grunda sig på medborgarnas 
anspråk på individuella rättigheter. 

Våren 2010 sattes det av Delorskommittén föreslagna sättet att spärra passagen mellan den 
femte och sjätte avsatsen på sitt hittills allvarligaste prov. Det skedde när det blev aktuellt att 
ställa krav på att stabilitetspakten faktiskt skulle följas. Vid sidan av en debatt om bättre 
upprätthållande av gjorda åtaganden framställdes grundläggande politisk kritik. Vad skulle 
legitimt kunna hindra medlemsländer från att alltför mycket skuldsätta sig och vilja undsätta 
varandra när så redan skett? 
 
Invändningarna mot hur spärranordningen hade konstruerats kom från två olika håll. Längs 
den välkända äldre linjen gick kritiken ut på att hela den grundläggande idén om att spärra 
passagen från den femte till den sjätte avsatsen är missriktad. Det enda rätta är och förblir, 
började det återigen att hävdas, att på allvar resa frågan om myntunion med snarare än utan 
fiskal union. Längs en annan och motsatt linje i debatten började det ställas krav på fördjupad 
konstitutionell förståelse och tydligare differentiering mellan vad som är medlemsländernas 
och överstatens uppgifter. Bara därigenom skulle det gå att säkerställa långsiktigt politiskt 
stöd för idén om att unionen permanent befinner sig på den femte avsatsen. 

Den andra huvudståndpunkten: den sjätte avsatsen får inte blockeras! 

Våra dagars främste företrädare för den uppenbara lösningen är den kände rättsfilosofen och 
demokratiteoretikern Jürgen Habermas. Hans starkt polemiska artikel i Die Zeit den 20 maj 
2010 visar vad som är huvudsaken för den som menar att det är historiskt missriktat att 
bekymra sig om en spärr mellan den femte och den sjätte avsatsen. Vad som just hade hänt 
visade enligt hans mening hur meningslöst det är att försöka hålla tillbaka inslaget av fiskal 
union, när steget upp till den femte nivån väl har tagits. 
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Bakgrunden var de ledande politikernas misslyckande tio dagar tidigare, natten mellan den 8 
den 9 maj. Den tyske förbundskanslern Angela Merkel och den franske presidenten Nicolas 
Sarkozy hade då tillsammans med övriga stats- och regeringschefer – tvärtemot grundtanken i 
stabilitetspakten – tvingats ta gemensamt ansvar för samtliga medlemsländers statsfinanser 
och offentliga politik. Därmed hade det enligt Jürgen Habermas inträffat ett paradigmskifte. 
Idén om negativ solidaritet, att länderna lovar varandra att inte fiskalt undsätta varandra, hade 
i praktiken övergivits. 

Mot detta paradigmskifte hade Jürgen Habermas i och för sig inget att invända. Det som hade 
inträffat låg helt och hållet i linje med den uppenbara lösningen. Vad han lade de ledande 
politikerna till last var inte åsiktsbytet som sådant utan bristen på demokratiskt klargörande 
förberedelser för denna omvändelse under galgen. Det som saknas hos våra europeiska ledare, 
skriver han, är en förmåga att kunna räta på ryggen och visa ledarskap i ljuset av ländernas 
gemensamma erfarenheter av krig och förödelse. Över alla gränser behöver de europeiska 
medborgarna i alla medlemsländer generation efter generation göra sig själva medvetna om 
sitt gemensamma öde och ansvar i ljuset av det förgångna, argumenterar Jürgen Habermas. I 
stället för att i ett rationellt samtal klargöra huvudlinjerna i den europeiska historien låter sig 
politikerna jagas av boulevardpressen och de globala finansmarknadernas skrupelfria aktörer. 
Vad som är den allmänna meningen anses vara fastställt genom opinionsmätning och inte på 
grundval av klargörande debatt med utmejslade argument och vetenskaplig analys. 

Sättet att framställa problemet illustrerar vad som på ett praktiskt plan utmärker den 
uppenbara lösningen. De som företräder den uppfattningen är bergfast övertygade om vad 
som är rätt politik. Lösningen är för dem uppenbar. Av detta följer samtidigt att de tar lätt på 
tänkbara invändningar om vad som är realistiskt och vad försiktigheten kräver. Jürgen 
Habermas tänker sig på fullt allvar att intellektuellt och moraliskt starka ledare skall kunna 
omvända sina medborgare till att vilja omfördela resurser inom unionen som helhet. Idén är 
med andra ord att politiker och väljare, som är mer politiskt upplysta än för närvarande, kan 
övertalas att uppvisa nödvändig fiskal solidaritet över gränserna. 

Att ländernas politiska system präglas av yttrandefrihet, föreningsfrihet och allmän rösträtt 
tolkar Jürgen Habermas uteslutande som en tillgång för den som önskar genomföra den 
uppenbara lösningen. Idén om att det behövs en spärranordning mellan den femte och den 
sjätte avsatsen är enligt hans mening uttryck för missriktad modstulenhet. Att intressera sig 
för spärrproblemet är i hans ögon en moraliskt tvivelaktig verksamhet. Skälet är att den 
avleder medborgarnas uppmärksamhet från vad som är långsiktigt nödvändigt. 

Historisk medvetenhet är vad som politiskt möjliggör 

Utgångspunkten för den av Jürgen Habermas med sådan bravur företrädda humanistiska 
grundtanken om den genomtänkta åskådningens och argumentationens politiska möjligheter 
är vad som i våra skolböcker kallas för den nya tiden – en tredje tidsålder efter antiken och 
medeltiden – och som på allvar började gestaltas för femhundra år sedan.  

Påven och kejsaren hade i det medeltida Europa gjort anspråk på att förvalta den romerska 
världsstatstanken. Reformationen och renässansen och de stora religionskrigen hade ryckt 
undan grunden för de sista resterna av dessa anspråk. Den nya tidens kyrkliga och världsliga 
furstar hade haft att finna en ny formel för samlevnad. Genom den westfaliska freden 1648 
hade det kommit till ett minimum av samförstånd. Efter tusen år av strider och dubbel 
oklarhet om de legitima auktoritetsförhållandena – horisontellt mellan kyrka och stat och 
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vertikalt mellan de administrativa nivåerna – hade kungarna etablerat en princip för att kunna 
vara på en gång självbestämmande och hängivna en sista rest av föreställningen av en 
världsstat som inte styrdes av geografiska särintressen. Den nya principen var suveränitet. 
Innebörden var konstitutionell strukturrationalisering. Kungarna kunde var och en för sig och 
sina folk bestämma religion, hävda gränser och förfoga över skattebaser.  

Samtidigt hade intresset av fredlig samlevnad föranlett en liten, men betydelsefull, eftergift åt 
den äldre idén om en högre rättsordning. Med tiden fick detta lilla undantag från principen om 
suveränitet praktiska konsekvenser. Även när krigen under 1700-, 1800- och 1900-talen 
rasade som värst, upprätthölls ett minimum av folkrätt och diplomati. Efter varje krig 
samlades statsledningarna till fredskonferenser, ritade om kartorna och slog fast ett minimum 
av principer som måste respekteras. 

Det senaste – och i det långa loppet förhoppningsvis mest framgångsrika – försöket att 
kombinera europeisk gemenskap och nationellt självbestämmande är den union, som har vuxit 
fram efter 1945. Detta försök gör anspråk på att utgöra den slutliga lösningen. Den stora 
skalan och den höga ambitionsnivån gör att den saknar förebilder. Dess karaktär av 
statsteoretiskt fullskaleexperiment är påfallande. Varje mått och steg som länderna företar sig 
riskerar att åstadkomma icke förutsedda följdverkningar. Det är mot denna bakgrund som 
spärrdebatten enligt Jürgen Habermas bara är uttryck för de obotfärdigas förhinder. 

Historisk insikt gör oss politiskt modiga. Det är den grundinställning, som möter hos den 
namnkunnige tyske rättsteoretikern. Förvisso har det genom århundradena funnits utopiskt 
sinnade politiker, som har velat gå till ytterlighet och kunnat tänka sig såväl en europeisk 
enhetsstat som en världsdel med från varandra helt isolerade stater, länder och nationer. Men 
på det hela taget har den sortens renodlingar inte varit vägledande. Knäckfrågan blev tidigt 
och har förblivit att så organisera världsdelen, att länderna kan på en gång hävda ett 
gemensamt intresse och bevara sina möjligheter att själva bestämma. Uppgiften blev att 
”samla de europeiska folken i en enda politisk kropp samtidigt som varje nation bevarar sitt 
självbestämmande”, som är titeln på en bok av den franske samhällsteoretikern Claude Saint-
Simon från 1825. 

Den senaste boken av Jürgen Habermas från 2009 framställer dagens europeiska union som 
ett vacklande projekt. Unionen befinner sig i en politisk återvändsgränd till följd av att våra 
dagars förtroendevalda inte inser sitt historiska ansvar. De har kört fast beroende på att de inte 
har vågat undervisa medborgarna om vikten av att börja praktisera den uppenbara lösningen. 
Konflikträdsla och intellektuell bekvämlighet gör att politikerna saknar det mod, som de 
skulle behöva för att slippa väja för finanshajar och boulevardjournalister. För att rätt förstå 
hur han resonerar är det med andra ord nödvändigt att tolka honom som en sentida Immanuel 
Kant. Det är av världshistorisk betydelse, menar han, att den europeiska lösningen på 
problemet att försona politik, juridik och ekonomi inte går överstyr. Ty vår europeiska uppgift 
i ett större perspektiv är att förhindra att världen återfaller i en alltigenom nationalistisk och 
från synpunkten allas krig mot alla realistisk referensram. 

Spärrfrågan förtjänar i detta perspektiv inte att tas på allvar. Ju förr vi når stadiet myntunion 
med fiskal union, desto mer tillfredsställande måste utvecklingen i vår del av världen anses ha 
varit, menar Jürgen Habermas. Historiskt har länderna var för sig och inom sig själva 
integrerats. Den faktiska uppslutningen bakom en nationell medvetenhet har vuxit i betydelse 
ända därhän att skattebaserna inom ett land kan utnyttjas samlat av hela dess befolkning. 
Mycken strid och stora motsättningar har utmärkt denna nationella integration. Denna process 
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ligger nu i huvudsak bakom oss. Tiden är kommen för att börja tillämpa våra lärdomar på den 
större frågan om hur hela Europa skall kunna bilda en offentlig gemenskap och länderna 
tillsammans utnyttja sina nationella skattebaser. 

Min och den amerikanske provokatörens fråga är – vilken jag tillåter mig att upprepa – vad 
som politiskt möjliggör myntunion utan fiskal union. Delorskommittén argumenterar för att 
det räcker med marknadsregler, nationellt självpålagd budgetdisciplin samt en politik för 
sammanhållning, som tar sikte på regioner och inte på individernas levnadsstandard. 

Jürgen Habermas företräder den uppenbara lösningen och kräver av oss att vi skall våga ta 
ansvar för Europas och världens framtid genom att visa att vi har lärt av historien. Idén om 
myntunion utan fiskal union är enligt hans mening en villfarelse. Ländernas ledande politiker 
måste med det snaraste komma till insikt om detta och uppträda som nationella, europeiska 
och globala vägledare. Vad vi nu står inför, anser han, är en stort upplagd omvändelse till den 
uppenbara lösningen. Problemet är att den måste företas under exceptionellt svåra betingelser 
på grund av att våra förtroendevalda inte tillräckligt har förmått klargöra bakgrunden. 

Den tredje huvudståndpunkten: utan en informell tillitspakt ingen union! 

Alla principiellt lagda debattörer är inte lika starkt övertygade om poängen med den 
uppenbara lösningen som Jürgen Habermas. Längs en tredje argumentationslinje möter 
statsvetare, som gör anspråk på att vara lika historiskt medvetna men som drar en motsatt och 
avsevärt försiktigare slutsats av de långa linjerna i den europeiska historien. Deras anklagelse 
för politiskt lättsinne riktar sig inte bara mot den uppenbara lösningen och dess storslaget 
argumenterande företrädare. Udden är lika mycket riktad mot frånvaron av historisk och 
politisk analys i förberedelserna för Maastrichtfördraget. 

De bäst artikulerade företrädarna för denna tredje linje är två ledande italienska och tyska 
forskare, Stefano Bartolini och Fritz Scharpf. Mot bakgrund av sina egna länders enande 
under de senaste hundrafemtio åren manar de till försiktighet. Det för dem centrala är vilka 
politiska krafter, som med lätthet kan släppas lösa, om aktörerna inte rätt tolkar innebörden av 
de olika avsatserna i integrationstrappan. Den uppenbara lösningen är uppenbart orealistisk 
och därför orimligt ansvarslös. Detsamma gäller om den 1989 gjorda avvikelsen. Ingendera 
lösningen tar rimlig hänsyn till vad som faktiskt hände under 1800- och 1900-talen, när stora 
länder som Italien och Tyskland enades och politiken inom respektive land förenhetligades. 
Om politikens nationalisering skall tjäna som förebild för dess europeisering, finns det då inte 
skäl att hysa betänkligheter? Vad som faktiskt inträffade på det nationella planet under de 
sjuttio åren från 1919 till 1989 gör att de varnar för en motsvarande europeisk utveckling. 

Grundläggande för hur Stefano Bartolini och Fritz Scharpf ställer problemet är samma 
historiska perspektiv, men de drar en annan praktisk slutsats. De hänvisar till hur ett system 
med sammanfallande och självförstärkande gränser undan för undan kom att etableras i vår 
del av världen. Det hela började i nordvästra Europa på 1500-talet. Kungar som Gustav Vasa i 
Sverige, Kristian II i Danmark och Henrik VIII i England gjorde sina länder till avgränsade 
stater utom räckhåll för såväl påven som kejsaren. När de moderna forskarna Stefano 
Bartolini och Fritz Scharpf framställer den historiska bakgrunden till dagens europeiska stater, 
går tankarna hos en svensk läsare till hur August Strindberg i sina dramer Mäster Olof, 
Gustav Vasa och Erik XIV framställer den nationella frigörelsen. Grundberättelsen handlar 
om vikten av att göra sig kvitt påven, kejsaren och lübeckarna och hur angeläget det är att 
komma tillrätta med smålänningar och dalkarlar. Hela det europeiska statssystemet har 
skapats enligt ungefärligen detta mönster under loppet av fem århundraden. 
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Gränserna mellan länderna konsoliderades genom att statskyrkor skapades och bibeln 
översattes. Detta förutsatte i sin tur nationellt utarbetade skriftspråk. Gränserna befästes 
ytterligare genom hemmamarknader understödda av nationellt beslutad ekonomisk 
lagstiftning. Ännu mera kom gränserna mellan länderna att befästas, när kungarna fråntogs 
sina anspråk och ersattes av ett på politisk frihet och så småningom även på allmän rösträtt 
baserat folkligt självbestämmande. Som kronan på verket i fråga om konsolidering kom 
välfärdsstaten. Därmed hade staterna på allvar kommit att avgränsas från varandra. De var 
inte längre bara politiska, ekonomiska, rättsliga och demokratiska gemenskaper. Nu var de 
också fiskala unioner. Det senare var ingalunda någon marginell omständighet. Uppemot 
hälften av den samlade produktionen land för land togs i anspråk för utjämning mellan åldrar, 
regioner och samhällsgrupper. 

Betydelsen av gränser mellan länderna har genom en utveckling under flera århundraden fått 
en allt djupare innebörd. Mot denna bakgrund formuleras kritiken längs den tredje linjen. Den 
riktar sig inte bara mot den uppenbara lösningen utan lika mycket mot idén om att fiskalt 
utjämna mellan näringsregioner i stället för mellan medborgare. Det senare är något som 
kräver att föreningsfriheten, yttrandefriheten och den allmänna rösträtten inte tillåts ha någon 
betydelse, framhåller Stefano Bartolini och Fritz Scharpf. 

Den ur politisk synvinkel avgörande förändringen – så som den förstnämnde framställer saken 
i sin bok Restructuring Europe 2005 och den sistnämnde i sitt motsvarande arbete Community 
and autonomy 2010 – är det projekt som iscensattes efter 1945 och som innebar att gränserna 
mellan länderna luckrades upp. Poängen är att detta bryter med den tidigare utvecklingen mot 
alltmer konsoliderade gränser. Den tidigare huvudtendensen mot förstärkta gränser avlöstes 
efter andra världskriget av en rakt motsatt strävan. Dess innebörd är att skilja mellan vad som 
gäller politiskt å ena sidan och vad som gäller affärsjuridiskt å den andra. På det sättet 
uppkommer en ny spänning. 

Skattebaser och välfärdsprogram förfogar medborgarna fortfarande över nationellt. Det gäller 
däremot inte för marknaderna och de regler som tjänar som ramar för rörligheten av kapital, 
varor, tjänster och arbetskraft. Där har utvecklingen gått i rakt motsatt riktning. Makten ligger 
på unionsnivå och betydelsen av gränser har kommit att avsevärt reduceras. Detta skapar en 
ny svårighet, som vare sig Jürgen Habermas eller Jacques Delors nog tydligt uppfattar enligt 
Stefano Bartolini och Fritz Scharpf. 

Problemet är att utvecklingen mot ett europeiskt i stället för ett nationellt beslutsfattande inte 
försiggår symmetriskt utan är asymmetriskt fortgående. Gränserna avvecklas olikformigt i 
fråga om såväl procedur som innehåll. Ansvaret utkrävs inte konsekvent på samma nivå som 
där makten ligger. Det är den ena sidan av saken. Den andra är att makten över marknaden är 
centraliserad men inte makten över skattebaserna. Inte bara demokratin utan också förmågan 
att reformistiskt styra utvecklingen har därigenom kommit att försvåras. Dessa båda 
olikformigheter förstärker varandra ömsesidigt. 

Genom detta dubbelt asymmetriska förhållande blir relationen mellan författningspolitik och 
vanlig politik annorlunda beskaffad europeiskt än vad den är nationellt. Inom varje land för 
sig kan striden mellan höger och vänster vara hård, men kampen förs inom ramen för givna 
spelregler. Dessa anses av alla parter ligga fast oavsett utgången av någon viss kraftmätning. 
Den förlorande sidan har jämförelsevis lätt att acceptera det beslut som fattas. Dels har 
vederbörande till någon del fått sina synpunkter tillgodosedda. Dels vet han eller hon att 
beslutet går att ändra som följd av ändrade majoritetsförhållanden efter nästa val. På det sättet 
utvecklas på ett dynamiskt sätt en kombination av strid och samförstånd, som håller samman 
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den nationella levande författningen. Striden gäller politikens innehåll och praktiskt taget inte 
alls de grundläggande spelreglerna. 
 
Vad överstaten beträffar, däremot, blandas motsättningar i sak med frågan om på vilken 
konstitutionell nivå något visst beslut rätteligen bör fattas. Om någon viss aktör – till höger 
eller till vänster på skalan – önskar hävda någon viss synpunkt, som han eller hon inte har 
majoritet för inom det egna landet öppnar sig en ytterligare möjlighet. Vederbörande kan ta 
hjälp av den europeiska nivån för att driva igenom beslut, som bättre tillgodoser vad han eller 
hon önskar. Omvänt kan den som inte gillar innehållet i ett europeiskt beslut argumentera för 
att saken rätteligen bör beslutas på nationell nivå. Praktiskt betyder det att de flesta sociala 
och ekonomiska frågor är politiserade i två dimensioner. Striden gäller inte bara – som fallet 
är inom varje land för sig – vad som kan politiskt beslutas utan också med vilken rätt unionen 
eller det egna landet kan fungera politiskt utslagsgivande. 

Risken för storskalig högerpopulism går inte att tänka bort 

Mot historisk bakgrund är det uppenbart, hävdar Stefano Bartolini och Fritz Scharpf, att den 
levande författningen vertikalt aktualiserar en motsättning, som går vida utöver vad som är 
aktuellt vid en horisontell konfrontation mellan motstående intressen inom varje land för sig. 
Inomnationellt tar medborgarna för givet, att de argumenterar inom given författning. Landets 
grundlag är svårföränderlig men den går att ändra om det finns majoritet för att så göra. Ingen 
tar heller för givet att majoritetsförhållandena självklart är desamma efter nästa val. På det 
sättet räddas samhällsfreden. 

Räddandet av den europeiska samhällsfreden, däremot, är beroende av en på tvärs med 
sakdebatten fortgående debatt om ett svårtolkat och samtidigt svårföränderligt grundfördrag. 
Diskussionen gäller inte bara vad som är rätt i sak utan också med vilken rätt företrädare för 
andra länders medborgare kan bestämma vad som gäller ”här i landet”. Varför skall jag som 
medborgare böja mig för en lagstiftning, som jag bara synnerligen indirekt kan påverka och 
för vilken det inte finns något majoritetsstöd i mitt eget land? 

På den frågan finns inget bra svar. Det är vad som oroar Stefano Bartolini och Fritz Scharpf. 
Inom varje land för sig kan politiska motsättningar bearbetas på ett sätt, som rättfärdigar 
majoritetsbeslut. Den som förlorar en omröstning låter sig nöja med möjligheten att kunna 
tillhöra den segrande sidan efter nästa val. När den vertikala dimensionen är omstridd, 
däremot, blir nederlag svåra att förlika sig med. Ty han och hon kan inte räkna med att vid 
någon valurna samlat få ta ställning till frågan om lagen är rätt utformad. 

Att få sina idéer och intressen tillgodosedda genom att ändra det fördrag, som ligger till grund 
för den överstatliga makten är väsentligt mera krävande och därmed frustrerande. Samtliga 
länder måste ratificera grundläggande fördrag. Det gör den fördragsfästa principen om fri 
rörlighet till något extremt svårföränderligt och för den enskilde opåverkbart. Även den som 
gillar frihandel och näringsfrihet måste inse på vilken bräcklig politisk grund den partiellt och 
informellt tillämpade generalklausulen om fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och 
arbetskraft faktiskt vilar. Den politiskt legitimerande idén är att tillämpningen kan framställas 
såsom varande av intresse för alla berörda samt att medborgarna accepterar det antagandet.  

Något som definitionsmässigt anses vara allas angelägenhet och samtidigt är notoriskt 
svårföränderligt låter sig inte utan vidare politiseras utan att det öppnar för storskalig 
populism. Att vara grundläggande försiktig med hur generalklausulen tillämpas framstår i 
detta perspektiv som den pragmatiska lösningen på problemet, argumenterar Stefano Bartolini 
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och Fritz Scharpf. Unionen låter sig inte på något avgörande sätt reformeras eller politiseras 
utan att detta riskerar att utlösa en konstitutionell härdsmälta. 

Enligt denna tredje argumentationslinje är svaret på frågan om vad som politiskt möjliggör 
myntunion utan fiskal union informellt. Rekommendationen blir att aktörerna bör undvika att 
ställa den vertikala frågan på sin spets. Generalklausulen om gemensam marknad på den 
fjärde nivån liksom idén om myntunion utan fiskal union på den femte avsatsen måste 
förutsättas vara tyst accepterade. För att undvika ett totalt sammanbrott behöver dessa båda 
överenskomna grundprinciper tillämpas med ömsesidig respekt och lojalitet. Det utesluter, 
som jag tolkar Stefano Bartolini och Fritz Scharpf, att överstaten skulle kunna bötfälla och 
frånta enskilda medlemsländer deras rösträtt. 

Inom ramen för det slags konstitutionell terrorbalans, som utmärker unionen, ställs det stora 
krav på återhållsamhet. Generalklausulen om fri rörlighet och icke-diskriminering kan i 
praktiken bara tillämpas för kapital och varor men knappast alls för tjänster och arbetskraft. 
Det som gäller välfärd och arbetsmarknad befinner sig på ett helt annat sätt över den politiska 
varseblivningströskeln. Vad generalklausulen om fri rörlighet praktiskt medför blir inom 
dessa områden väsentligt lättare att uppfatta. Därmed aktualiseras också på ett helt annat sätt 
möjligheten att opponera med stöd av yttrandefriheten, föreningsfriheten och rösträtten. 

Pregnant sammanfattar Fritz Scharpf vad saken gäller i titeln på sin bok från 2010 genom att 
ställa samman de båda nyckelbegreppen gemenskap och självstyrelse. Överstaten behöver 
göra sitt yttersta för att fatta beslut och tolka gällande rätt på ett sätt som gör att dessa framstår 
som liggande i allas intresse. Samtidigt grundar sig lojaliteten på att överstaten respekterar 
demokratin i medlemsländerna. 

Den informella tillitspakten räcker inte till 

Utmanad av dessa olika uppfattningar tvingas jag själv ta ställning. Hur besvarar jag, för egen 
del och med hänsyn tagen till vad de tre huvudlinjerna i debatten, frågan om vad som politiskt 
möjliggör myntunion utan fiskal union? 

Enkelt formulerat är mitt svar att jag historiskt gör samma bedömning som Stefano Bartolini 
och Fritz Scharpf men att jag har en annan uppfattning om framtiden. En sak är vad som 
hittills har möjliggjort den inre marknaden för kapital och varor i kombination med 
myntunion utan fiskal union. Så långt talar övervägande skäl för att teorin om informell 
tillitspakt och konstitutionell terrorbalans ger den bästa förklaringen. En annan sak är vad jag 
önskar rekommendera som fortsatt riktlinje. Vågar jag med tanke på framtiden förlita mig på 
en tyst överenskommelse? På den punkten har jag en annan uppfattning. 

Uttryckt annorlunda hävdar Stefano Bartolini och Fritz Scharpf, att unionens överlevnad 
grundas på en underförstådd maktbalans. Det rör sig om ett ömsesidigt löfte, som inte är fäst 
på papper. Medlemsländerna lovar att vara lojala mot överstaten i utbyte mot att denna 
respekterar deras nationella självbestämmande. Som förklaring talar övervägande skäl för att 
det förhåller sig på det sättet. En annan sak är om det är tillrådligt att i framtiden uteslutande 
och kallblodigt låta sig vägledas av en så beskaffad grundnorm. 

De upprörda stämningar, som kom till uttryck i samband med Greklandskrisen 2010, var 
illavarslande. Vad som skrevs i den brittiska och tyska pressen om medelhavsländernas 
befolkningar och deras politiska företrädare vittnade inte precis om någon djupt liggande 
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ömsesidig respekt och därpå grundat förtroende. Till detta kommer de tre senaste årens strider 
om tolkningen av begreppet icke-diskriminering på marknaderna för tjänster och arbetskraft. 

All denna nedlåtenhet och alla dessa tolkningskonflikter tyder på att tillitspakten inte längre 
har samma informella stöd som tidigare. Ett växande högerpopulistiskt väljarstöd i praktiskt 
taget alla medlemsländer ger ytterligare stöd för min tveksamhet. Med tanke på allt detta 
förefaller det mig vara alltför äventyrligt att vilja hålla fast vid den informella tillitspakten 
som ensam grundnorm. Det räcker inte i längden, bedömer jag, att enbart förlita sig på att 
ledande förtroendevalda, kommissionstjänstemän, domare och centralbanksdirektörer har det 
slags politiskt omdöme, som den historiskt framvuxna unionen underförstått kräver. 

Konsten är med andra ord att kunna förena den realism som vägleder Stefano Bartolini och 
Fritz Scharpf med den politiskt liberala historiemedvetenhet som Jürgen Habermas uttrycker. 
Enligt min mening går det inte lika lättsinnigt som hittills att bortse från våra europeiska 
erfarenheter av förföljelser, sammanbrott och samhällsorganisatoriska tillkortakommanden. 
En alltför långtgående förnekelse av reella politiska och konstitutionella motsättningar leder 
erfarenhetsmässigt till högerpopulism. En sådan blir följden av att skillnaden mellan 
demokratin som söndagsförkunnelse och demokratin som något som måste undvikas blir 
alltför iögonenfallande. 

Under 1800-talet bearbetade historikerna land för land de skilda nationella erfarenheterna. På 
det sättet lades grunden för en tysk, polsk, ungersk, italiensk, fransk, svensk och spansk 
nationell identitet och så vidare. En på motsvarande sätt alleuropeisk solidaritet förutsätter 
något som går utöver insikten av nyttan av en gemensam affärsjuridik och standardisering av 
varor och krav på produktionen. Den gemensamma historien skulle behöva vara mer påtagligt 
närvarande. Detta är samtidigt inget som kan eller bör åstadkommas genom vad politiker 
bestämmer. Förtroendeskapande kunskaper om Europas historia kan bara åstadkommas av 
fritt arbetande forskare. Att genom innehållsstyrd forskningspolitik stärka den europeiska 
gemenskapen framstår i mina ögon som både farligt och orealistiskt.  

Vad som däremot i mina ögon förefaller både önskvärt och realistiskt är att närma sig 
problemet som en fråga om europeisk författningspatriotism. Hur organiserar vi bäst unionen 
för att den historiskt inte skall ha varit förgäves? Det skulle innebära att vi bättre än hittills 
konstitutionaliserar förhållandet mellan överstat och länder. Med detta uttryck syftar jag på 
vad som krävs för att befästa medborgarnas föreställning om vad som faktiskt gäller i fråga 
om de tre övre avsatserna. Innebörden av gemensam marknad, myntunion och fiskal union 
kan och bör preciseras med avseende på räckvidden av respektive princip. Idén om en 
maktbalans som enbart är informell kommer inte i längden, bedömer jag, kunna tjäna som 
begriplig och förutsebar grund för solidaritet. Länderna behöver fästa på papper var gränsen 
går för överstatens befogenheter. Det krävs för att uppnå brett medborgerligt förtroende. 

Ingen ytterligare avkonstitutionalisering 

Min annorlunda rekommendation jämfört med vad Stefano Bartolini och Fritz Scharpf hävdar 
gör större skillnad än vad det först vill synas. Idén är att ta strid med den förhärskande 
tendensen till avkonstitutionalisering. Med detta menar jag den mentalitet, som går ut på att 
selektivt vilja bortse från grundlagar och fördrag. 

Nedbrytandet av den politiska liberalismens grundnorm om laglydnad motiveras i praktiken 
med att det gynnar unionen som historiskt projekt. Såväl nationellt och europeiskt anses det 
viktigt att kunna fatta de från övergripande integrationssynpunkt ”nödvändiga” besluten. 



15 

 

Aktörerna anser sig då tvungna att hänvisa till ”ultima ratio” i stället för grundlagar och 
fördrag. Så skedde när Angela Merkel inför den tyska förbundsdagen den 7 maj 2010 sökte 
stöd för att bryta med regeln om att inte undsätta nödställda medlemsländer. 

Tendensen märktes också tydligt efter stats- och regeringschefernas möte den 28-29 oktober 
2010. Den krismekanism, som Michael Bergman och Lars Jonung närmare beskriver i sitt 
kapitel, planeras bland annat innefatta en permanent anordning för räddningsaktioner, mer 
intensiv övervakning av ländernas finanspolitik, och eventuellt också indragen rösträtt för 
länder som inte håller sig inom givna ramar. Detta sätt att stärka stabilitetspakten förutsätts, 
av slutkommunikén från toppmötet att döma, kunna åstadkommas genom att stats- och 
regeringscheferna så långt det går enhälligt beslutar. Idén är att så litet som möjligt behöva 
oroa författningsdomstolar och folkopinion i medlemsländerna. Hans Agné beskriver i sitt 
kapitel vad den politiska liberalismen principiellt förutsätter. Det som händer i praktiken 
stämmer med andra ord skrämmande illa överens med kraven på fri debatt och möjlighet att 
legitimt ifrågasätta. 

Frågan om beständigheten av en lösning, där projektet stannar på den femte avsatsen – 
myntunion utan i stället för med fiskal union – aktualiserar med andra ord en övergripande 
författningspolitisk problematik. Utmaningen består i vad vi som medvetna européer och 
politiska liberaler faktiskt vill åstadkomma. Är en europeisk rättsstat grundad på normen om 
förutsägbarhet vad vi önskar? Eller är flexibilitet och smidighet det allra viktigaste? 

Bakgrunden till att jag ställer den frågan är att vi på europeisk nivå under loppet av flera 
decennier har tillåtit oss att låta orden legitimitet och konstitutionalism betyda raka motsatsen 
till vad de betyder i den politiskt liberala traditionen. Båda dessa ord har en historisk och 
principiell innebörd, som hör samman med 1800-talets nationella frigörelser. Nationellt är 
legitimitet liktydigt med demokratiskt lagstyre. På unionsnivå har ordet i stället kommit att 
användas för att beteckna politiskt stöd oavsett den formella aspekten. Det nya språkbruket 
kringgår den praktiskt viktiga kärnpunkten, nämligen vad som händer när unionsrätten och 
den nationella rätten inte harmonierar. 

Tilltron till idén om en informell tillitspakt gör det i praktiken oklart vilka regler som faktiskt 
gäller. Det är inte förutsebart om generalklausulen om fri rörlighet liksom stabilitetspaktens 
regler är vad som ytterst gäller eller om länderna själva kan avgöra. Informalitet framstår med 
tanke på denna oklarhet som en förskönande omskrivning för maktspråk och godtycke. 
Karaktären av det samlade politiska unionssystemet är obestämd. Det går inte att säkert 
fastställa inom ramen för vad för slags politisk enhet bindningar av skilda slag föreslås, 
beslutas och tillämpas. 

Vare sig ländernas regeringar eller unionsorganen anser sig ha intresse av att fixera vad som 
gäller. Oklarheten lämnar ett utrymme för myndigheter och domstolar att informellt vidga 
eller reducera det område, där principen om fri rörlighet förutsätts vara utslagsgivande. Detta 
nyare tiders europeiska sätt att använda orden legitimitet och konstitutionalism undergräver 
unionsprojektets medborgerliga trovärdighet. Så sker genom att det ökar ovissheten om vad 
som faktiskt gäller och ger ständigt ny näring åt människors misstro. För att unionen skall 
kunna långsiktigt överleva och förtroendet befästas behöver sättet att tolka grundlagar och 
fördrag revolutioneras i syfte att återerövra det politiskt liberala språkbruket. 

Stats- och regeringscheferna behöver komma överens om att tänka och handla konstitutionellt 
också i den vertikala dimensionen. De behöver bryta med tendensen att fördunkla i stället för 
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att tydliggöra avgränsningen mellan union och länder. Unionens medborgare, som skall 
fortlöpande övertygas, har rätt att få veta när, hur och varför principen om fri rörlighet för 
varor, kapital, tjänster och arbetskraft tillsammans med de krav som stabilitetspakten ställer 
kan undanröja nationella ambitioner. Avgörande för om myntunion utan fiskal union är 
politiskt möjlig bestäms av graden av konstitutionalism. 

Vad som krävs är inte bara konstitutionalism utan också federalism 
 
Av grundläggande vikt inför framtiden är enligt min mening att vi lyckas effektivt vända den 
förhärskande tendensen att vilja avkonstitutionalisera för att möjliggöra fortsatt samgående. 
Vägledande bör i stället vara den politiska liberalismens lära om en avgränsad politisk makt, 
för vilken den vägledande principen är förutsägbarhet. Naturligtvis är detta ingen lätt 
åstadkommen förändring. Ändå tror jag den är nödvändig som markering av att den politiska 
liberalismen är primär i förhållande till liberalismen som ekonomisk frihetslära betraktad. 
 
Om läsaren accepterar detta ställningstagande blir frågan vad som, närmare bestämt, bör 
fästas på papper och göras svårföränderligt. Önskar vi att det enhetliga skall vara begränsat till 
en formellt bekräftad kärna av angelägenheter? Eller anser vi att samtliga medlemsländer bör 
bedriva samma politik på alla områden? Måste generalklausulen om fri rörlighet och idén om 
myntunion utan fiskal union sätta sin prägel på all slags politik i alla medlemsländer? 
 
Realistiskt betraktat står två uppfattningar mot varandra. Enligt den i våra dagar nyliberalt 
inspirerade enhetsstatliga linjen bör länderna söka förenhetliga inte bara varu- och 
kapitalmarknaderna utan även sina arbetsmarknader och sin socialpolitik. För en sådan 
utveckling bör nationella lagar och grundlagar inte tillåtas lägga hinder i vägen. Ty avsikten är 
att tvinga bort kvardröjande nationella särdag av social- och kristdemokratiskt slag ur de 
välfärdsstater och blandekonomier, som växte fram efter andra världskriget. Politiskt 
motiveras denna hållning av en jämförelse. Föreställningen är att vår europeiska enhetsstat i 
framtiden effektivare skulle kunna konkurrera med Förenta staterna och Kina. Ty där besväras 
näringsidkarna inte lika mycket som i Europa av sociala ambitioner. 
 
Enligt den i våra dagar krist- och socialdemokratiskt inspirerade federala linjen, däremot, bör 
syftet begränsas till att förenhetliga kapital- och varumarknaderna. Vad gäller tjänster och 
arbetskraft bör länderna tillåtas välja olika lösningar. För att uppnå detta syfte behöver 
räckvidden av principerna om fri rörlighet och stabilitetsgemenskap begränsas. Nationella 
beslut avseende socialpolitik och arbetsmarknad behöver då kunna fattas inom varje land för 
sig. Detta är enligt social- och kristdemokratisk mening det bästa sättet att rädda unionen för 
framtida generationer. Allt under förutsättning att vi inte efter kinesiskt mönster önskar 
inskränka yttrandefriheten, föreningsfriheten och rösträtten. 
 
Sist och slutligen blir med andra ord frågan, huruvida unionen långsiktigt kan tillåtas bestå av 
medlemsländer med skilda lösningar eller om det är önskvärt med en standardisering över 
hela linjen. Räcker det att bara varu- och kapitalmarknaderna förenhetligas? Eller måste även 
arbetsrätten och socialpolitiken vara desamma för att kravet på icke-diskriminering skall vara 
uppfyllt och varor och kapital kunna fritt flyta över gränserna? Detta är en politisk fråga, som 
ställs på sin spets redan på den fjärde avsatsen i integrationstrappan. Var går gränsen mellan 
det nationella självbestämmandet och den överstatliga preciseringen av vad som skall menas 
med diskriminering på marknaderna för tjänster och arbetskraft? 
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Vad är det som möjliggör ett kvarblivande på den femte nivån utan att kravet på en övergång 
till den sjätte avsatsen blir överstaten övermäktigt? Därmed är jag framme vid vad jag i dag 
skulle svara den amerikanske provokatören – förutom att teckna huvuddragen i debatten på 
det sätt som jag här har gjort. Reglerna för den fjärde, femte och sjätte avsatsen behöver 
förtydligas och framgå inte bara av de grundläggande fördragen utan också av ländernas 
grundlagar. Det är vad jag anser särskilt behöver framhållas. 
 
Principen för den vertikala maktfördelningen behöver på alla tre avsatserna vara federalt 
avgränsade kompetensområden och inte en antydd enhetsstat. Ett betydande – och för 
medborgarna begripligt – utrymme bör finnas för länderna att själva förfoga över. Annars är 
risken outhärdligt stor för att de av Stefano Bartolini och Fritz Scharpf påtalade riskerna för 
ohämmad nationalism och protektionism kan visa sig stämma. Att unionen blir kvar på den 
femte nivån och inte glider upp på den sjätte avsatsen bygger på en allmän förutsättning. Den 
är att inte bara stabilitetspakten på den femte nivån utan också generalklausulen på den fjärde 
avsatsen tillämpas på ett sätt som medborgarna anser vara förutsebart. 
 
Särskilt viktigt är hur spärren mellan den femte och den sjätte nivån konstrueras. Det centrala 
är att konstruktionen inte är ägnad att undergräva utan stärka konstitutionalism och demokrati. 
Därför är det viktigt att bestämmelserna om budgetunderskott och skuldsättning är sådana, att 
länderna bara binder sig för relationen mellan utgifter och inkomster respektive förhållandet 
mellan skuldsättning och bruttonationalprodukt. Så snart aktörerna söker överstatligt fixera 
nivån för skatter och utgifter respektive prioriteringarna kommer de att röra vid den politiskt 
grundläggande motsättningen mellan enhetsstatlighet och federalism. Då finns det skäl att 
räkna med att unionsprojektet som helhet med stor lätthet kan bryta samman. 
 
Konstitutionalism är sammanfattningsvis ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för 
myntunion utan fiskal union på den femte nivån i kombination med fri rörlighet som 
generalklausul på den fjärde avsatsen. Det är inte bara så att tillitspakten behöver fästas på 
papper för båda dessa nivåer. Därutöver krävs att detta sker med sikte på federation och inte 
med sikte på enhetsstat. Demokratin i medlemsländerna blir annars utan mening. Frånvaro av 
realism på denna avgörande punkt öppnar för högerpopulism. 
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