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INNLEDNING

Gjennom folkeavstemningene hosten 1994 ble det avgjort at både Sverige og Finland
skulle bli medlemmer av Den europeiske unionen (EU) fra 1.1.1995, mens Norge
fortsatt valgte å stå utenfor. Med dansk medlemskap siden 1973 betyr dette at tre
nordiske lands forhold til utviklingslanda i stadig stigende grad viI bli berört av
beslutninger som treffes i EDs ulike organer. Det er samtidig et ubestride!n at
utviklings- og Afrikaforskningen i Norden i beskjeden utstrekning har ViE:;
d\
forbindelsene mellom EU og landa i sOr. Med tanke på de nrere båndene som eKsisterer
mellom Vest-Europa og Afrika, onsket Nordiska Afrikainstitutet derfor en oversikt over
litteratur som avspeiler de viktigste temaer både i politisk debatt, i forskning og i
offentlige dokumenter. Dette oppdraget, som ble gitt klare begrensninger i tid og
omfang, er forsokt lost gjennom en publikasjon som både gir grunnleggende kunnskaper
for nykommere og en kommentert gjennomgang av sentral litteratur. I tillegg er det tatt
med en alfabetisk liste over titler som ikke er kommentert, og i mange tilfeller heller
ikke konsultert eller utsyrt med fullstendige bibliografiske opplysninger, men som
likevei kan tenkes å gi enkelte lesere ytterligere referanser som det er verdt å stifte
nrermere bekjentskap med (kapittel 7).
I kapittel l har jeg forsokt å trekke fram noen hovedlinjer i EUs forhold til u-land, med
vekt på de Lomeavtaler som siden 1975 er inngått med land i Afrika, Karibia og Stillehavsområdet (ACP-land), der alle land i Afrika sor for Sahara - med unntak av SorAfrika - inngår. I denne oversikten er det også gjengitt flere statistiske tabeller som viser
utvikling i samhandel og bistandssamarbeid.
Ettersom selve bibliografien presenterer nrer 400 titier, kan det vrere behov for en
innledende veiledning i en del av den "viktigste" litteraturen. I kapittel 2 er det derfor
trukket fram en del publikasjoner som srerlig er egnet til å gi en aktuell innf();·;.., eller
som har inntatt en sentral plass i de siste tjue års forskning og fagdebatt.
'.ydes
også noen sentrale temaer, synspunkter og tendenser som kjennetegner forskningslitteraturen. Dette er gjort i all korthet, ettersom den påfolgende bibliografien inneholder
lengre annoteringer enn det som er vanlig i slike sammenhenger.
Den kommenterte del av bibliografien er delt inn i fire hovedavdelinger, hvorav de tre
forste er viet generell litteratur om EU og u-landa og titler som behandler Lomeavtalen
og forholdet til ACP-området. Aller forst kommer en gjennomgang av den litteraturen
som er utgitt i bokform eller som storre rapporter og temanumre av sentrale tidsskrifter
(kapittel 3). Deretter folger i kapittel 4 en gjennomgang av nyere tidsskriftartikler,
kapitler i boker og mindre rapporter, hovedsakelig fra l 990-tallet, skilt ut for seg.
Grunnen til dette tidsskillet er oppsvinget i forskning, utredning og debatt som har
tilknytning til opprettelsen av det indre markedet (" 1992"), EUs unionsplaner og
2

forhandlingene om Lome IV (som ble avsluttet i 1989). Sentralt i denne litteraturen står
svekkelsen av Afrika!ACP-1anda som forhandlingspart og akwr i verdens0konomien.
Denne delen av bibliografien tar sikte på å v<ere fyldig og representativ, og vii
forhåpentlig avspeile de ulike forskningstradisjoner og fagområder.
Når det gjelder artikler, bokkapitler og mindre rapporter fra 1970- og 1980-tallet
(kapittel 5), er det foretatt et strengere utvalg. En del av titlene er ta tt med når de
behandler temaer som er lite dekket for~wrig, eller når de representerer synspunkter og
retninger som fortjener å bli 10ftet fram for å vise bredde og allsidighet i litteraturen.
Kapittel 6 gir eksempler på litteratur som har sitt synsfelt konsentrert om u-land som
ikke er ACP-medlemmer, dvs. MiddelhavsområdetJMidt0sten, Asia og Latin-Amerika.
Dekningen er her langt mindre ambisi0s, siden det strengt tatt ligger utenfor oppdraget,
men det er vanskelig å forstå EUs forhold til ACP-landa uten også å ber0re andre deler
av den tredje verden.
I kapittel 8 omtales noen av de mest sentrale 10pende publikasjoner som spesialiserer
seg på EU, med vekt på forholdet til ACP-området og andre deler av den tredje verden.
Når det gjelder mer allmenn Afrika- og u-landslitteratur i form av tidsskrifter,
magasiner og andre h;;pende publikasjoner, der en også kan vente å finne relevant
materiale, Vises det til Kristina Rylander (red.): Att studera Afrika. En
litteraturvägledning. (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 1995).
De aller fleste titlene er på engelsk, et språk som også brukes av flere sentrale forskere
som arbeider i Tyskland, Frankrike og andre ikke-engelskspråklige EU-land. I tillegg er
det tatt med noen nyere hovedverker på fransk og tysk, og av hensyn til dem som
behersker disse to språkene, er litteratur på tysk og fransk langt fy1digere representert i
den alfabetiske lista over ukommenterte titler. Fonwrig er mesteparten av litteraturen på
skandinaviske språk gjennomgått, med s<erlig vekt på de utredninger og den debattlitteratur som sprang ut av EU-debatten i 1993/94, men heller ikke denne delen av
bibliografien sikter mot å v<ere komplett.
I forfatterregisteret bakerst er det tatt med referanser til alle titlene (etter nummer)
hovedbibliografien. Titler som inngår i den ikke-annoterte oppiistingen (kapittel 7) er
bare tatt med i de tilfeller hvor de er skrevet av forfattere som også er representert i
hovedbibliografien.
Den europeiske unionen (EU) er tidligere kjent som EC eller EEC, men for enkelthets
skyld er forkortingen EU også brukt om tidligere tider. En del bel0p oppgis i ecu, som i
februar 1996 svarte til ca. 8 norske kroner.

3

*******************

Under arbeidet med bibliografien har stud. polit. Marianne Moe (som ved avslutningen
er blitt cand. polit.) vrert behjelpelig med litteraturs0kning og gjennomgang av franskspråklige publikasjoner. I tillegg har hun utarbeidet forfatterregisteret og deltatt i den
tekniske ferdiggj0ringen. Eilert Struksnes har - som så ofte f0r - vrert en god språklig
rådgiver, uten å vrere ansvarlig for gjenvrerende feil. Det har også vrert god st0tte å
hente i bibliotekene ved Nordiska Afrikainstitutet (Uppsala), Norsk Utenrikspolitisk
Institutt (Oslo), Direktoratet for utviklingshjelplNORAD (Oslo), Christian Michelsens
Institutt (Bergen), Center for Udviklingsforskning (K0benhavn), Mellemfolkeligt
Samvirke (K0benhavn), Overseas Development Institute (London) og European Centre
for Development Policy Management (Maastricht). Til slutt takkes Nordiska
Afrikainstitutet i Uppsala, ved direkt0r Lennart Wohlgemut, som tok initiativ til
oppdraget, bidrog med innledende finansiering og ventet tålmodig på at
fullf0rt i en tid med sykdom og andre presserende gj0remål. Som vanlig er ,11spl1as:on
hentet fra Agnete Eriksen og Helle Linne Eriksen.

Oslo, 3. februar 1996.
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EIB
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GATT
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L\1F

MFN
MUL
NGO
NICINIE
NIP
N0V
OAU
ODA

ODI
OECD
SADC
STABEX

SYSMIN
UNCTAD
WTO

Afrika, Karibia og Stillehavsområdet
Common Agriculturai Policy (EUs felles landbrukspolitikk)
Centre for development and industry (Industrisenteret under
Lomeavtalen)
EU-kommisjonens generaldirektorat for utviklingssamarbeid
European Centre for Development Policy Management (Maastricht)
Economic Community of West African States
European Currency Unit (Den europeiske valutaenhet. I februar 1996
var l ecu lik 1,3 VS dollar eller 8,04 norske kroner.)
Det europeiske utviklingsfondet
Den europeiske investeringsbanken
Den europeiske unionen
Det europeiske ~konomiske samarbeidsområdet (EUIEFTA)
Generalavtalen om toll og handel
Generalised Special Preferences (Spesielle handelspreferanser som
det innenfor GATTIWTO er tillatt å gi u-land)
Det internasjonale pengefondet
Most Favoured Nation (GATTIWTOs bestevilkårsregel)
Minst Utviklete Land
Non-governmental organisation (private/frivillige organisasjoner)
Newly industrialised countries/economies
National Indicative Program (Nasjonalt rammeprogram for bistand
under Lomekonvensjonen)
Ny 0konomisk Verdensordning
Organisasjonen for afrikansk enhet
Official Development Assistance (Offisiel1 utviklingsbistand)
Overseas Development Institute (London)
Organisasjonen for 0konomisk samarbeid og utvikling
Southern African Development Cornrnunity
Program for inntektsstabilisering av jordbruksprodukter under
Lomeavtalen
Program for inntektsstabilisering av mineraler under Lomeavtalen
FNs konferanse om handel og utvikling
Verdens handelsorganisasjon (etterf~lger GATT)
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1. EV, AFRIKA OG LOIVIEAVTALEN : EN OVERSIKT

Innledning
Hensikten med dette kapitlet er å gi en kortfattet gjennomgang av noen hovedtrekk ved
forholdet mellom Den europeiske unionen (EU) og u-land, med vekt på Afrika og det
avtalefestete handels- og bistandssamarbeidet mellom EU og 70 ACP-stater (Afrika,
Karibia, Stillehavsområdet). Dette er ikke stedet for en diskusjon av alle relevante sider
ved temaet, like lite som det er meningen å foreta en kritisk gjennomgang av tilstanden på
forskningsfronten. Forrnålet er ganske enkelt å tilby brukerne av bibliografien, og da
scerlig dem som regner seg som nykommere på området, en grunnleggende introduksjon
som kan gj0re det lettere å dra nytte av de påf01gende bibliografiske kommentarer og
vurderinger.
ACP-land er en betegnelse som springer ut av den engelske forkortingen for Africa,
Caribbean, Pacific. (I danske oversettelser av offisielle dokumenter brukes gjerne AVSland, der bokstaven V står for vestindiske 0yer, noe som er mer dekkende). Av i alt 70
ACP-stater ligger 47 i Afrika s0r for Sahara, 15 i det karibiske området og 8 i Stillehavet
(se kartet). Av ACP-Iandas 515 millioner innbyggere i 1992 bodde ikke mindre enn 490
millioner i Afrika. Det betyr at de 23 landa som ligger i Stillehavet og det karibiske
området - hvorav de fleste er små 0ysamfunn - til sarnmen ikke har mer enn 25 millioner
innbyggere. De 18 minste av dem, dvs. alle unntatt Papua Ny-Guinea, Jamaica, Den
dominikanske republikk, Trinidad og Tobago og Haiti, har et sarn1et innbyggertall på bare
5 millioner.
Når det opplyses av Lomeavtalen omfatter hele 70 land, gir det umiddelbart et inntrykk av
at vi her har å gj0re med mesteparten av den tredje verden. I virkeligheten utgj0r ACPområdet ikke mer enn 12-13% av u-landas sarnlete folketall. For mange statistiske forrnål,
ikke minst når det gjelder bistandsvirksornhet, handel med EU og ACP-Iandas pIass i
verdens0konomien, treffer det derfor ganske godt når s0kelyset spesielt blir rettet mot
Afrika s0r for Sahara. Det er tross alt her vi finner ncer 95% av ACP-statenes innbyggere
og 90% av deres utenrikshandel.
I sentrum for framstillingen står Lomeavtalen og det institusjonaliserte samarbeidet
mellom EU og ACP-statene, som nye medlemsstater i EU blir en del av. Siden avtalen i
mange sammenhenger har vcert framstilt som kimen til en "ny 0konomisk
verdensordning" og en unik modell for hvordan forholdet mellom i-land og u-land kan
ordnes, er det n0dvendig å bidra til noe mer n0kternhet når det gjelder dens reelle verdi og
rekkevidde. (Et sentralt innslag i nyere faglitteratur, slik det viI gå fram av de
bibliografiske kapitlene, består i en påvisning av synkende handelsandeler for ACP-Iand
og svekket EU-interesse for Afrika s0r for Sahara).
7

LOME-KONVENSJONEN
HOVEDTREKK
Lome-konvensjonen er en omfattende samarbeidsavtale mellom
El! og 70 u-land i Afrika. Karibia og Stillehavsomddet (ACP).
Den forste Lome-konvensjonen ble mngått i 1975 og ble etter
nye forhandlinger avlost av nye konvensjoner i henholdsvis
1979. 1984 og 1989
BISTAND
Det europeiske utviklingsfond (EDFl gir gavebistand og
oslkovillig kapital. mens Den europeiske investeringsbank
(ElB) yter lån til nasjonale og regionale utviklingsprogrammer.
Dessuten er det fem spesielle fond:
STABEX
kompensasjonsordning ved bortfall av
eksportinntekter fra landbrukssektoren
SYSMIN
kompensasjonsordning ved bortfall av
eksportinntekter fra gruvesektoren
- Nodhjelp - for katastrofebistand
- Flyktninghjelp - for bistand i forbindelse med alvorlige
tlyktningsituasjoner
strukturtilpasningsstotte
for bistand til land som
gjennomforer okonomiske reformer
HANDEL
De viktigste ordningene er
- toll- og kvotefri adgang til EU-markedet for nesten alle ACPeksportvarer
- garantert avsetning tiI EU for inntil 1,3 mill. ton n ACP-sukker
til EU-priser
- midler til handelsfremme og utvikling
LOMElV
Varighet
10 år ( 1990-2000)
Deltakere
12 EU-Iand og 70 ACP-stater
FINANSIELLE MIDLER
LaME: I (1975-1980)
LaME: I[ (1980-1985)
LOME: 1lI (1985-1990)
LaME: IV (1990-2000)

millioner ECU
3450
5700
8500

12000

Finansprotokoll (1990-1995)
som omfatter
Det europeiske utviklingsfond (EDF VU)
Gavebistand til nasjonale og
regionale programrner
Strukturtilpasning
STABEX
SYSMIN
Nodhjelp
Flyktningehjelp
Rentesubsidier
Risikovillig kapital

6215
1150
1150
480
250
100
280
825

Den europeiske investeringsbank (EIB)
Lån til nasjonale og
regionale prosjekter

1200

Av det sam lede belop på 12 milliarder ECU (EDF+EIB)
er 1,25 milliarder ECU avsatt til regionalt samarbeid.

ACP-LANDENE
Afrika
Angola
Benin*
Botswana*
Burkina Faso'
Burundi

Den sentralafrikanske republikk
DJiboutiEkvatorial-Guinea*
Elfenbelnskysten
Eritrea (*)
EtioplaGabon
Gambia*
Ghana
Guinea-Bissau*
Kapp Verde*
Kamerun
Komorene*
Kenya
Kongo
Lesotho*
Liberia*
Madagaskar*
Malawi*
Mali'
Mauritius
Mauretania'
Mosambik*
Namibia
Niger'
Nigeria
Rwanda*
Sao Torne og Principe*
Senegal
Seychellene
Sierra Leone*
SomaIia*
Sudan'
Swaziland
Tanzania·
Tchad*
Togo*
Uganda*
Zaire*
Zambia·
Zimbabwe
Karibia
Antigus og Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Dominica
Den dominikanske republikk
Grenada
Guyana
Haiti'
Jamaica
St. Christopher og Nevis
Saint Lucia
St. Vincent
Surinam
Trinidad og Tobago
Stillehavet
Fiji
Kiribati*
Papua Ny Guinea
Salamon-oyene*
Tonga
Tuvalu*
Vanuatu*
Vest-Samoa*
* ink!. i FN's liste over minst utviklede land (MUL)
(*) Eritrea forventes å få MUL-status hosten 1994

Kilde: Stortingsmelding nr. 40 (1993-94), Gill medlemskap i Den europeiske union, Oslo: Utenriksdepartementet

/. EU, Afrika og Lomeavtalen: ell oversikt

Etter et raskt historisk tilbakeblikk for å finne bakgrunnen for den förste Lomekonvensjonen i 1975, viI det gis en kort presentasjon av noen av de internasjonale hovedlinjer som i perioden 1975-1995 har hatt störst betydning for forholdet mellom EU og
ACP-statene. Dette f~lges så aven gjennomgang av dagens handelsm~nster og de ulike
kanaler for ,tand, som föres fram til resultatene av forhandlingene om Lomeavtalen for
siste halvdel av 1990-tallet. Selvom det er Afrika og ACP-land som får mest oppmerksomhet, viI det også gis enkelte opplysninger om EUs forhold til Midt~stenINord-Afrika,
Asia, Latin-Amerika og Sentral- og 0st-Europa. Som avslutning f~lger noen tanker om
Lomesamarbeidets framtid, med vekt på ACP-statenes uro for at deres "spesielle forhold"
til EU m~tes med stadig mindre interesse.

Arven fra kolonitida
Bakgrunnen for forbindelsene mellom EU og de land som i dag inngår i ACP-området,
må naturlig nok s~kes i kolonihistorien. Kolonisystemet var bl.a. kjennetegnet av "en
intemasjonal arbeidsdeling", der mineraler og landbruksvarer ble byttet mot industrivarer.
Billig arbeidskraft og verdifulle naturressurser fra Afrika var således et viktig bidrag til
"moderlandets" vekst og makt innenfor det ~konomiske verdenssystemet. Da
Romatraktaten ble inngått i 1957, var de fleste franske områder i Afrika fortsatt under
fremrnedstyre. Frankrike var under forhandlingene opptatt av at systemet med
handelspreferanser, prisst~tte for utvalgte landbruksprodukter og stabil tilgang på viktige
råvarer skulle opprettholdes, supplert med forestillingen om sin "sivilisatoriske oppgave"
og h~ytidelige erklreringer om EurAfrika. Dette er også sett på som et skritt i retning av
kollektiv kolonialisme, der Frankrike fikk hjelp av andre medlemsland med å dekke
utgiftene tH koloniadministrasjon og utviklingshjelp. Vest-Tysklan.d var på sin side lite
innstilt på å inkorporere franske kolonier, men fikk beskjed om at dette var en forutsetning
for fransk tilslutning til Romatraktaten. Seinere har da også Frankrike spilt en n~kkelrolle
i utformingen av EUs utenriks-, handels- og bistandspolitikk overfor Afrika, i tillegg til å
ivareta sine egne ~konomiske og (militrer)strategiske interesser (se Martin, 254-257).
I 1963, dvs. da de fleste afrikanske land hadde oppnådd selvstendighet, ble det inngått en
assosieringsavtale med i alt 18 tidligere franske og belgiske ko lonier i Afrika
(Yaoundeavtalen). I tillegg til å videref~re den tradisjonelle handelspolitikken dekket
avtalen forskjellige former for bistand gjennom opprettelsen av Det europeiske utviklingsfondet (EDF). Avtalen ble seinere forlenget for en ny femårsperiode fra 1969. Algerie,
Marokko og Tunisia ble imidlertid holdt utenfor, hovedsakelig på grunn av den
~konomiske konkurranse de kunne by EU-land på den andre sida av Middelhavet. Under
forhandlingne om den f~rste Yaoundeavtalen var dessuten krigen mot Algerie ennå ikke
avsluttet.
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Lomeavtalen: en ny

~konomisk

verdensordning?

Da Storbritannia ble tatt opp som medlem av EU fra 1973, var det naturlig å utvide
handels- og bistandsavtalen til en rekke tidligere britiske kolonier. Alt i alt ble 23
samveldeiand invitert til å delta, men folkerike asiatiske land som India, R''''''!ldesh,
Pakistan og Sri Lanka ble holdt utenfor. Midt på 1970-tallet var turen k(
de
tidligere portugisiske koloniene i Afrika. Etter at Namibia og Eritrea ble se iendlge på
l990-tallet, er S0r-Afrika det eneste afrikanske landet s0r for Sahara som er uten
medlemskap. (Fra h0sten 1994 har det pågått forhandlinger om en handels- og bistandsavtale).
Forhandlingene mellom det utvidete EU og det store flertallet av tidligere europeiske
kolonier f0rte tH en ny avtale om handel og bistand. Mens de tidligere samarbeidsavtalene
mellom EU og de assosierte land hadde navn etter hovedstaden i Dahomey (Yaounde),
trådte den f0rste Lomeavtalen (etter hovedstaden i Togo) i kraft tidlig i 1975. Den dekket
femårsperioden fram til 1980.
I faglitteraturen omkring Lome I er det vanlig å understreke at perioden midt på 1970tallet var en historisk spesifikk situasjon hvor u-land ikke gikk helt tomhendte tit
forhand1ingsbordet (se f.eks. Ravenhill, 128). I alt 46 u-land utgjorde ACP-gruppa, som under ledelse av Nigeria og Jamaica - forhandiet med betydelig grad av enhet og
dyktighet. OPECs oljeembargo plasserte sp0rsmålet om stabile råvareleveranser og
naturressursenes tilgjengelighet h0yt oppe på dagsordenen, og i mange industriland var det
villighet til å inngå kompromisser for å sikre stabile leveranser. Det var også forventet at
et Afrika i 0konomisk vekst ville gi marked for investeringer og eksport, samtidig som det
i skyggen av de to supermaktene ble sett på som viktig å markere det europeiske mervceret
i den tredje verden. Idette bildet h0rer det hjemme at det også var en betydelig grad av
enhet innenfor den tredje verden, noe som bl.a. kom til uttrykk gjennom offensive krav
om en "ny 0konomisk verdensordning" (N0V). Blant de viktigste 0nskemål var stabile
råvarepriser gjennom regulering av verdensmarkedet, nasjonal kontroll over naturressurser
og transnasjonale storselskaper, mer - og bedre - bistand, mindre proteksjonisme i nord og
0kt innflytelse for den tredje verden i internasjonale organisasjoner som GATT,
Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).
I tilknytning til forhandlingene om et globalt råvarefond og lettere adgang til industrilandas markeder kom den f0rste Lomeavtalen til å omfatte både regulcer bistand, en
kompensasjonsordning for å dekke en del av tapet ved fall i råvareprisene (Stabex) og en
handelsdel som gav ACP-statene tollmessige preferanser framfor andre u-land. Avtalen
inneholdt med andre ord flere elementer som pekte utover et tradisjonelt bistandssamarbeid, og det manglet heller ikke på entusiastiske erklceringer om dens historiske
betydning. I avtalens artikkel l heter det f.eks. at samarbeidet skal tjene som en modell for
forholdet mellom utviklete land og utviklings1and i den hensikt å skape en mer rettferdig
verdensordning. Bistandsdelen ble likeledes utformet som en slags kontrakt mellom to
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likestilte parter for en femårsperiode. Det ble også lagt vekt på at Lameavtalen bygde på
det enkelte lands politiske uavhengighet og rett til å velge sin egen utviklingsstrategi.
Begreper som "partnerskap" og respekt for medlemslandas integritet satt IQst under
lanseringen. Det ble dessuten opprettet flere felles institusjoner som skulle mQtes med
regelmessige mellomrom, slik som et fe lies ministerråd for EU og ACP-statene, en feltes
parlamentarisk forsamling og en felles ambassadQrkomite. I forbindelse med inngåelse av
Lameavtalen gikk ACP-statene sarnmen om en formell organisasjon og et fe lies
sekretariat.
Selvom det er grunn til å knytte Lame I til en historisk situasjon som gav u-land et visst
spillerom og en viss forhandlingsstyrke, noe som var med på å skape en optimistisk
"N0V"-stemning, bQr ikke dette f0re til at man mister all sans for proporsjoner. De
handelsmessige tordeler innebar ikke noe kvalitativt nytt i forhold til de gjeldende koloniog samveldepreferanser, og det var noen år tidligere åpnet adgang under GATT-avtalen til
å innr0mme alle u-land generelle tollpreferanser uten å kreve gjengjeld (GSP-ordningen).
Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse at det snart viste seg at Lomeavtalen
ikke ble innledningen tiI noen Qkt ACP-eksport, grunnleggende endringer i
handelsmQnsteret eller noen ny "intemasjonal arbeidsdeling". Det var også åpenbare
begrensninger i Stabexordningen, som dessuten hadde den virkning at oppmerksomheten
ble avledet fra planene om et råvarefond og regulerte markedsordninger (Hewitt, 239).
Sett i forhold til antall ACP-stater og innbyggertall var det forQvrig en klar nedgang ~
capita i bistanden fra Yaounde- til Lameavtalen. Selvom betydningen av fe lies
institusjoner mellom EV og ACP-statene ikke skal overses, er det heller ikke rimelig å
forveksle hQystemte erklceringer om likestiIte partnere med den maktpolitiske virkelighet
eller det reelle 0konomiske styrkeforhold.

ACP-statene i det ~konmniske verdenssystemet
Etter Lame I (1975-80) ble det regelmessig forhandiet fram nye avtaler med fem års
mellomrom. Den innevcerende avtalen (Lame IV) trådte i kraft i 1990, og er den fQrste
som er undertegnet for en tiårsperiode. Det var imidlertid enighet om at finansprotokollen,
som fastsetter bistandsdelens stQrrelse, bare skulle gjelde for fem år om gangen.
Når forhandlingene om nye Lamekonvensjoner i beskjeden grad har resultert i
forandringer som avspeiler ACP-statenes Qnske om forbedringer, og på viktige områder
har svekket forhåpningene om "partnerskap", må forklaringer på dette sQkes både i
internasjonale gjkonomiske rarnmevilkår, Afrikas samfunnsmessige krise og den vesteuropeiske integrasjonen selv. Fgjr vi går ncerrnere inn på dagens handelsmgjnster og
bistandsvirksomhet, er det derfor naturlig å gi et riss av noen av de faktorer som påvirker
den styrke som ACP-statene har i forhandlinger om endringer i Lomeavtalen og den
kapasitet de har til å gjgjre bruk av de muligheter den åpner for.
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Den nye 0konomiske verdensordningen vi har fått gjennom de siste tjue åra, har i
hovedsak. fo rrykket maktforholdet ytterli ge re i utviklingslandas disfav0r, ikke minst
dersom s0kelyset srerlig konsentreres om Afrika. Siden midten av l 970-tallet har
tendensen i retning av tre 0konomiske handelsblokker blitt forsterket, der konkurransen
mellom EU (med E0S-avtale med EFTA), USA (med Canada og Mexico) og J apan (med
en rekke naboland i dynamisk vekst) er en av de viktigste drivkreftene. I de aller siste åra
ser vi dessuten till0P til et nytt 0konomisk tyngdepunkt i et slags "Stor-Kina". Men
samtidig som de store handelsblokkene konkurrerer seg imellom, blir de også sterkere
vevd inn i hverandre. Omkring 80% av verdenshandelen foregår mellom industrilanda
innbyrdes, og de 35 000 flemasjonale storselskapene f01ger det samme geografiske
m0nster for sine investeringer. Det skjer på samme tid en regionalisering og en
globalisering. 0kende ulikheter mellom forskjellige grupper og regioner av u-land gj0r det
også vanskelig å opptre samlet i internasjonale forhandlinger. FNs konferanse om handel
og utvikling (UNCTAD) er skj0vet enda mer i bakgrunnen, mens Verdensbanken, IMF og
GATTIWTO spiller en mer dominerende rolle.
Mens enkelte land i Asia og Latin-Amerika har klart å hevde seg på verdensmarkedet, er
de afrikanske land s0r for Sahara skj0vet enda lenger ut i periferien. Et begrep som
marginalisering blir stadig oftere brukt i faglitteraturen, også der forholdet mellom EU og
Afrika blir dr0ftet (Mahler, 249). Med tanke på det nrere forholdet mellom EU og de
tidligere koloniene i Afrika s0r for Sahara er det n0dvendig å minne om det sreregne ved
dagens 0konomiske og samfunnsmessige krise i Afrika. Ved avkoloniseringen tidlig på
1960-tallet bestod ca. 80% av eksporten av ubearbeidde råvarer. I dag er andelen nesten
like h0Y, noe som forklarer hvorfor prisfallet på landbruksprodukter og mineraler gir seg
så dramatiske utslag. Bytteforholdet var ved inngangen til 1990-tallet klart dårligere enn
noen gang etter krisen i mellomkrigstida, noe som utgj0r et inntektstap som overstiger
samlete bistandsoverf0ringer. (Den tanzanianske 0konomen Benno Ndulu har anslått
forverringen i bytteforholdet til et årlig tap i BNP på ca. 3% i Afrika s0r for Sahara under
ett i det siste tiåret). Mens ACP-landa stod for 3% av verdens samlete eksport da den
f0rste Lomeavtalen ble inngått i 1975, er andelen mer enn halvert fram til 1992. Ser vi
bare på deres andel av samlet u-landseksport, er den i perioden 1970-1992 sunket fra i
overkant av 16% til i underkant av 6% (EU Commission, 50).
Selvom Afrikas utenlandsgjeld kan se beskjeden ut i forhold til u-landas samlete gjeld ca. 200 milliarder dollar av i alt 2000 milliarder - viser all FN-statistikk at det er de
fattigste land i Afrika som brerer den tyngste byrden målt i forhold til BNP eller
valutainntekter. Mens kravet om 0kt innflytelse i internasjonale finansinstitusjoner var en
del av N0V-programmet fra Lomeavtalens f0rste dager, opplever gjeldsramte afrikanske
land isteden at stadig flere beslutninger blir truffet i Washington, Brussel eller andre
vestlige hovedsteder. Samtidig som det stilles krav om demokratiske reformer innad i
afrikanske land, blir mange av de viktigste avgj0relsene - med "strukturtilpasning" som
oppskrift - truffet utenfor afrikanske lands grenser, ikke minst i Verdensbanken og IMF.
Når en lang rekke afrikanske land i tillegg er avhengige av bistandsoverf0ringer for å
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dekke mesteparten av sine offentlige budsjetter og investeringer, har de liten makt asette
bak sine krav ved forhandingsbordet. Det gj~r ikke situasjonen lettere at kriger, kontlikter
og tlyktningstr~mmer bidrar til at mange samfunn går fullstendig i oppl~sning.

Fra "euro-sklerose" tiI union?
Det har også funnet sted store forandringer siden midten på 1970-tallet når det gjelder
utviklingen innenfor EU og ambisjonene om vesteuropeisk integrasjon. Fram til
begynnelsen på 1980-tallet ble gjerne "euro-sklerose" brukt som betegnelse på et prosjekt i
stillstand og stagnasjon, men på midten av 1980-tallet trådte Enhetsakten i kraft, der
hensikten var å styrke den politiske - ikke minst den utenrikspolitiske - samordningen.
Omtrent på samme tid skj~t planene om det indre markedet fart, noe som etter hvert
foranlediget en omfattende litteratur om virkningene av "1992" både innad i EU og i
verdenshandelen. (Med vekt på virkningene for u-land, og spesielt ACP-ornrådet,
avspeiles denne litteraturen best hos DavenportJPage, 41). Hensikten med "det indre
markedet" var f~rst og fremst å bryte ned de gjenvcerende barrierer for produksjon, handel,
transport og finansielle tjenester, noe som ble ansett som n~dvendig for å bedre
konkurranseevnen overfor USA og Japan.
Maastrichttraktaten fra 1991 gav nye visjoner om en ~konomisk, monetcer og politisk
union, noe som også innebcerer en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som framtidsmål.
Utvidelse til Hellas (1982), Portugal og Spania (1986), 0sterrike, Sverige og Finland
(1995), sammen med E0S-avtalen med de resterende EFTA-land, plasserer det vesteuropeiske tyngdepunktet enda mer markert i EV og EUs organer. Både ~konomisk krise,
uenighet mellom stater og motstand fra store deler av befolkningen innad i de enkelte
medlemsland kan selvsagt f~re til at dette storstilte prosjektet strander, men i en diskusjon
av EUs forhold til den tredje verden er det rimelig å ha som utgangspunkt at stadig tlere
avgj~relser viI bli truffet på unionsnivå. Allerede i dag opptrer EU langt på vei samlet utad
i flere internasjonale sammenhenger, dvs. at det tales med en stemme i viktige saker som
behandies av OECD, GATTIWTO og på FN-toppm~ter om milj~, befolkning og sosial
utvikling.

Handelspolitikk og ACP-preferanser
Sammen med bistand er det handels- og preferanseregler som utgj~r Lomeavtalens
tyngdepunkt, der hovedregelen er at ACP-landa innr~mmes tollfri adgang til EUmarkedet. Blant unntakene er imidlertid de fleste produktene som inngår i EUs felles
landbrukspolitikk (Common Agriculturai Policy), dvs. en rekke varer hvor u-land nettopp
kan vcere konkurransedyktige. Det er etter hvert utviklet et meget komplisert regelverk
med kvoter, ulike tollsatser og begrensninger etter årstid. Noen ACP-land har fått
garanterte eksportkvoter gjennom scerprotokoller for sukker, rom, bananer og kj~tt, noe
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som i f\i}rste rekke er en videretdring av prefereansesystemet innenfor Samveldet. Disse
kvotene er beskjedne målt ut fra EUs produksjon, men er selvsagt viktige for enkeltland
som feks. Jamaica og Mauritius (sukker) og Zimbabwe, Botswana og Namibia (kj0 tt).
Dette er imidlertid srerordninger med en usikker framtid etter at den siste GATTIWTOavtalen nå også omfatter landbruksvarer. Srerlig omstridt er ordningen som beskytter
bananprodusenter i ACP-Iand (og enkelte EU-land), som nå har vakt stor motstand både
fra mellomamerikanske eksportland, de nordamerikanske banangigantene og forbrukere i
Tyskland (Drachmann, 208; Read, 212-213; Borrel!, 181-186).
Selvom det altså er tollfrihet for eksport som er hovedregelen, dvs. at ACP-statene
formel t behandies på like fot med produsenter i EUIE0S-området, er det i praksis flere
begrensninger enn de som f\i}lger av den felles landbrukspolitikken. Både fra ACP- og
forskerhold pekes det ofte på de hindringer som ligger i kravet som stilles til produktenes
opprinnelse ("rules of origins"). For ACP-Iandas vedkommende må en nrermere fastsatt
andel av det som inngår i bearbeidde eksportvarer stamme fra et EU- eller ACP-Iand, noe
som fungerer som et proteksjonistisk tiltak fra EUs side (Davenport m.fl., 84). Dette
skaper problemer for bl.a. produksjon av tekovarer til eksport, ettersom det ikke gis
tollfrihet om de bygger på importerte t\i}yer. (De frerreste land har egne veverier som
bruker lokalt garn). Under forhandlingene fornt for Lame IV var ACP-Ianda - uten hell opptatt av få til mer romslige opprinnelsesregler, noe som kunne styrke deres industriproduksjon og gi muligheter til en mindre råvareavhengig eksport. I enkelte tilfeller har
\i}kende tekoeksport fra ACP-Iand, slik som Mauritius, også blitt m\i}tt med oppfordringer
om åredusere eksporten for ikke å skape problemer for innenlandske produsenter i EU.
En slik handelshindring - "frivillig eksportbegrensning" - inngår i et knippe av ikke-tollmessige barrierer som ofte anvendes når konkurrenter i den tredje verden blir brysomme.
På samme måte som i GATTIWTO-avtalen har også Lameavtalen en unntaksklausul
("safeguard clause") som kan anvendes når hjemlig produksjon alvorlig utfordres av konkurranse. Denne klausulen har hittil ikke blitt brukt overfor ACP-Iand, men EU har heller
ikke vrert villig til å fjeme den. Når den ikke har kommet til anvendelse, har det bl.a.
sammenheng med at matvarer og enkelte andre ACP-produkter allerede m\i}ter hindringer
som gj\i}r at de ikke blir noen trussel (EU Commission, 50). Preferanser er for\i}vrig i seg
selv ikke noe avgj\i}rende fortrinn dersom f.eks. lav produktivitet og transportproblemer
veier tyngre i motsatt retning, slik tilfellet ofte er i kriseramte ACP-Iand.
Med utvidelse av EU til tolv land på 1980-tallet, samt frihandelsavtale med EFTA - og
deretter en omfattende E0S-avtale - er det stadig flere industriland som handler tollfritt
med hverandre. Portugal, Spania og Hellas har dessuten en eksport som delvis konkurrerer
med u-land, bl.a. når det gjelder frukt, tekovarer og fott\i}y, og utgj\i}r derfor en
proteksjonistisk lobby. Ofte får de st\i}tte av Frankrike og Italia, som \i}nsker bistand mer
enn handelsmessig liberalisering. Med Storbritannia og Tyskland forholder det seg som
regel omvendt.
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Når Lomeavtalens preferanseordning blir stadig mindre verdt som konkurransefortrinn,
har det også sammenheng med den allmenne liberaliseringen av verdenshandelen og de
generelle preferanser (GSP) som gjelder for de fleste u-land. Den britiske utviklingsokonomen og EU-forskeren Christopher Stevens har anslått at ACP-Ianda ikke hadde
noen reelle preferansefordeler framfor konkurrentene for 90% av sin eksport (Stevens,
316). Mens ACP-Ianda i 1975 tronet ensomme på toppen av det som gjerne kalles
"privilegiepyramiden", er avstanden til andre deler av den tredje verden blitt stadig
mindre. Allerede i 1976 inngikk EU en handelsavtale med Maghreb-Ianda (Algerie,
Tunisia og Marokko), og året etter fulgte de fleste land i Midtosten etter. Selvom
tollpreferansene ikke var så omfattende som under Lomeavtalen, er det her tale om land
som har et bedre produksjonsmessig og geografisk utgangspunkt for å folge opp
handelsmulighetene. Det er feks. ikke tilfeldig at deres tekoeksport til EU i dag er mer
enn fem ganger storre enn den tilsvarende eksporten fra 70 ACP-Iand.
Det er seinere inngått samarbeidsavtaler av varierende omfang med en rekke regioner i
den tredje verden, slik som Gulf Cooperation Council (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar,
Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater), ASEAN (Association of South-East Asian
Nations), Mercosur (Argentina, Brasi!, Paraguay og Uruguay) og Central American
Common Market (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). Preferanser
på like fot med dem som gjelder for de minst utviklete land ("Super-GSP"), ble i 1991
innrommet de fire At"l"DES-Ianda (Bolivia, Colombia, Equador og Peru) for å stimulere
alternativer til kokainproduksjon. På 1990-tallet har åpningen mot Sentral- og 0st-Europa
fått ACP-Iand til å frykte de nye handelsavtalene som i hovedtrekk gir GSP-status, dvs. at
de byr på skarp konkurranse for ACP-eksport av enkelte mat- og tekovarer. Alt i alt er det
god dekning for konklusjonen i en omfattende handelsstudie fra 1995: Det finnes ikke
lenger noen "privilegiepyramide" (Davenport m.fl., 84).
I fag litteraturen som drofter den nye GATTIWTO-avtalens virkninger, pekes det generelt
på at de vanskeligst stilte land er de som 1) fra for av har preferanser som får sin reelle
verdi redusert ved generell liberalisering, 2) er nettoimportorer av matvarer som vii stige i
pris, 3) er avhengige av eksport av råvarer som vil falle i pris og 4) ikke har det
okonomiske - eller industrielle - grunnlaget som skal til å for å nyttiggjli're seg de nye
handelsåpningene gjennom li'kt liberalisering. Dette er en beskrivelse som med stor
treffsikkerhet rammer hovedtyngden av ACP-Ianda. De importerer i dag 25% av sitt
matforbruk, er ekstremt sårbare for prisnedgang på råvarer, har verdens laveste
industriandel av BNP, og mister en del av sine fortrinn i Lomeavtalen gjennom allmenne
tollreduksjoner. Mot denne bakgrunn bemerker EU-kommisjonen i sin nyeste rapport om
handelen med u-land at etter Uruguayrunden har Lomepreferansene ikke stort annet enn

historisk interesse (50).
De ulike beregningene av GATTIWTO-avtalen og det nye handelspolitiske regimet er
selvsagt beheftet med mange usikkerheter og svakheter. Et gjennomgående trekk ser
imidlertid ut til å vrere at EU-Ianda er blant dem som hos ter de storste gevinstene, mens de
15

I. EU. Afrika og Lomeavtalen: en oversikt

st0rste tapere nettopp finnes blant ACP-land. If0lge en studie fra OECDNerdensbanken
viI EU-området komme ut med en gevinst på over 80 milliarder USD i år 2002, mens
Afrika viI ha et nettotap på 2-3 milliarder. I tre nyere rapporter fra britiske forskningsinstitutter pekes det også på at ACP-landa er en srerlig sårbar og utsatt gruppe, selvom de
direkte virkningene ikke b0r overdramatiseres (PagefDavenport, 117; Stevens/Kennan,
145; Davenport m.fl., 84). Ikke overraskende 0nsket ACP-land derfor å ta opp sp0rsmålet
om kompensasjon for Uruguayrunden under de forhandlingene som ble f0rt i 1994/95 om
den andre halvdelen av Lome IV (se nedenfor). Også FNs konferanse om handel og
utvikling (UNCTAD) har 0nsket å f0re GATTIWTO-kompensasjon for de aller fattigs te
land opp på sin dagsorden.

Beskjeden - og synkende - handel
Som vist ovenfor, har den reelle verdien av de spesielle - og på papiret meget gunstige handelspreferansene som ligger i Lomeavtalen sunket siden 1975, og de har ikke på langt
nrer vrert i stand til å motvirke ACP-Iandas 0konomiske nedgang, deres strukturelle sårbarhet pga. råvareavhengighet eller deres stadig mer perifere plass i verdens0konomien. Et
talende uttrykk for dette er det forhold at en stadig mindre andel av EU-statenes import
hentes fra ACP-landa. Mens de i 1970 eksporterte mer til EU enn noen annen region i den
tredje verden, er de i dag den minst viktige regionen i EUs utenrikshandel. Som det går
fram av tabell l, er ACP-landas andel av EUs import nesten halvert fra starten av den
f0rste Lomeavtalen til 1993, og har fortsatt i synke videre i 1994. Regner vi med EUlandas handel innbyrdes, utgj0r importen fra ACP-området omkring 1,5%. Ser vi bare på
den importen som EU henter fra u-land, stod ACP-landa ved inngangen til 1970-tallet for
nrer 25%. Av tabell 3 går det fram at andelen var sunket til 16% i 1980 og videre til 9% i
1993. N0yaktig den samme utvikling har funnet sted i ACP-statenes betydning som marked for EUs eksport.
Tabell l: Verdien av EV-import fra ACP-stater og andel av samlet EV-import, 1976-92
1976

1980

6.0

mrd.
ECU
20.1

4.4

3.3

1.6

0.4

lA

0.3

1.5

0.3

0.1

0.7

0.2

0.4

0.1

004

0.1

19.4

7.2

26.8

6.7

21.9

4.7

18.0

3.7

9.7

5.3

13.9

4.8

13.5

3.5

12.3

2.9

6.3

1.6

0.6

0.1

0.4

10.5

6.7

6.6

6.1

Afrika
Karibia

%

6.0

mrd.
ECD
17.2

0.8

0.5

Stillehavsområdet
ACP samlet

0.2

ACP-eksport
utenom olje

%

%

0/0

Kilde: Europe's Preferred Partners? The Lome Countries in World Trade, 1995, London: OOl.

16

%

mrd.
ECU
16.0

mrd.
ECD
24.3

mrd.
ECU
9.4

1992

1990

1985
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Tabell 2: ACPs eksportavhengighet av EU, USA og det japanske markedet, 1990-92 (%)
EU

USA

Japan

Afrika

46

24

3

Karibia

18

57

l

Stillehavsområdet

23

6

24

ACP

41

29

3

Kilde: Europe 's Preferred Partners? The Lome Countries in World Trade, 1995, London: ODL

Tabell 3: EU: Import fra utviklingsland, 1980 og 1990-1993 (i mrd. ecu og prosent)
1980

1990

1991

1992

1993

Samlet import

132 (100)

155 (100)

166 (100)

163 (100)

164 (100)

Middelhavsområdet

22 ( 17)

35 (23)

36 (22)

33 (18)

31 ( 19)

ACP (Lomeavtalen)

21 ( 16)

20 (13)

19 (II)

18 (II)

15 (9)

Latin-Amerika

16 (12)

25 (16)

26 (16)

24 (15)

22 (13)

Asia

20 (15)

57 (37)

69 (42)

72 (44)

80 (49)

OPEC

77 (58)

45 (29)

47 (28)

43 (26)

40 (24)

Gulf Cooperation
Council

39 (30)

12 (8)

13 (8)

12 (7)

12 (7)

Kilde: European Commission: Trade Relations betlveen the European Union and the Developing
Cowltries, 1995.

Mens ACP-statene i 1980 hadde omtrent den samme andel av EUs u-landsimport som
Asia, dvs. 15-16%, stod Asia i 1993 for hele 49% (tabell 3). I dette året var importen fra
de fire opprinnelige NIC-land (S~r-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore) mer enn
dobbelt så h~y som importen fra 70 ACP-land til sammen. Tre land i neste generasjon av
NIC-land, dvs. Malaysia, Thailand og Indonesia, stod samlet for mer eksport enn hele
ACP-området (henholdsvis 17 milliarder ecu og 15 milliarder). Det var heller ikke så
mye som til sammen skilte Brasil, Argentina og Mexico fra det samme eksportbe10p som
ACP-landa. Det er dessuten slik at en gruppe på fem land står for over en tredel av ACPstatenes samlete eksport; ikke overraskende er det oljeprodusentene Nigeria, Angola,
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Gabon, Kamerun og Kongo. Legger vi på fem land til, finner vi at ti land svarer for
n<ermere 70% av eksporten.
Det er ikke bare ACP-landas relative andel som blir mindre. Nyere EU-statistikk viser
også at den absolutte verdien av deres handel har sunket, noe som s<erlig har sammenheng
med fallende råvarepriser. Som det går fram av tabell l, sank ACP-statenes sarnlete
eksport til EU i verdi fra 26,6 milliarder ecu i 1985 til 18 milliarder i 1992. Mens EUstatene i 1985 betalte 7,2 milliarder ecu for sin import av mat-og drikkevarer fra ACPområdet, ble den samme importen betalt med 4 milliarder ecu i 1992. For kaffe, kakao og
te aleine var det i denne perioden en nedgang fra 4,7 milliarder ecu til 1,9 milliarder. Tapet
bare på disse tre varene utgj0r et bek;p som er langt st0rre enn all bistand som 70 land far
gjennom Lomeavtalen.
Selvom ACP-landa er av stadig mindre betydning for EU-statenes 0konomi, er ikke det
motsatte tilfelle. Som vist i tabell 2, gikk 41 % av ACP-landas eksport til EU-området i
1990-1992. Uten medlemsland i Karibia, som av n<erliggende grunner er mermest knyttet
til USA, ville andelen ligge h0yere, slik som tilfelle er for Afrika. For en del land med
avhengighet aven eller flere råvarer er andelen oppe i 85-90%.
Mens m0nsteret i verdenshandelen altså har farandret seg dramatisk i de siste tjue åra, er
Afrikas sammensetning av eksportvarer og verdensdelens handelspartnere i hovedsak som
f0r, Mens industrivarer i 1992 stod for II % av eksporten i Afrika s0r for Sahara, var de
tilsvarende tall for Latin-Amerika og Asia henholdsvis 33% og 66% (UNCTAD: Trade
and development 1993). If01ge samme kilde bestod 55 % av Afrikas eksport på 1960-tallet
av seks råvarer fra landbruket: kakao, kaffe, te, bomull, tobakk og sukker. På 1980-tallet
hadde de samme produktenes andel av eksporten steget til 70%. Denne avhengigheten,
sammen med det forhold at over 75-80% av ACP-eksporten til EU fortsatt består av
råvarer, er kanskje det beste mål på hvor framtredende kolonim0nsteret fortsatt er.
Kontrasten er stor til Asia hvar industrivarer utgj0r ca. 85% av deres eksport til EU.
På bakgrunn av denne gjennomgangen av nyere handelsstatistikk kan det - med unntak for
Mauritius - vanskelig sies at det n<ere Lomesamarbeidet mellom EU og de tidligere
koloniområdene har bidratt til å stimulere til mer allsidig n<eringsdrift eller 0kte eksportinntekter. I faglitteraturen framheves isteden formuleringer som" ... the privileges that do
not matter" (Grilli, 61) eller "... the unimportance ofbeing preferred" (Davenport

EDs feUesbistand
F0r vi går videre til vårt neste anliggende - som er Lomeavtalens bistandsdel - er det
naturlig å gi et sammenfattet helhetsbilde av den fellesbistanden som går gjennom EUs
ulike kanaler (se fig. I). I hovedsak er bistand som kjent et nasjonalt anliggende for det
enkelte medlemsland, men på 1990-tallet har den andelen av deres offentlige bistand
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(ODA) som går gjennom EUs organer, vcert 0kende. I 1994 utgjorde sam1et bistand i overkant av 4, 054 milliarder ecu, eller 17,3% av EU-landas samlete bistand, mot omkring
10% for ti år siden. Dette har ikke minst sammenheng med at det på Edinburgh-toppm0tet
i 1992 var enighet om å styrke EUs engasjement i andre deler av verden, noe som i
bistandssammenheng scerlig betydde 0kt interesse for SentraV0st-Europa og Middelhavsområdet. Det ble antydet en 0kning på ca. 60% i tida fram mot år 2000, men en slik
beslutning om å 0ke overf0ringene gjaldt ikke Det europeiske utviklingsfondet under
Lomeavtalen. Mens midlene til å oppfylle Lomeavtalen skaffes til veie ved en s<.eregen
finansprotokoll som forhandles fram gjennom frivillige bidrag, blir all annen bis tand
dekket gjennom bevilgninger over EUs regulcere fellesbudsjett.

Figur l: EDs bistandskanaler

I Matvarebistand
Bistand til Asia og
Latin-Amerika

EDs
medlemsstater

Bistand til
. Middelhavslandene

Bistand til
ACP-stater (Lame)

Kilde: Marianne Mae (1996): Lome-konvensjonen. En kritisk ana!yse av Lome IV-jorhand!ingene som en
asymmetrisk relasjon mellom EV og ACP-statene. Oslo: NUPIJUniversitetet i Oslo, institutt for statsvitenskap.

Allerede midt på 1970-tallet ble det vedtatt å innlede bistandssamarbeid med enkelte land
i Asia og Latin-Amerika. Det har seinere skjedd ved en fellesbevilgning som deles
mellom de to kontinentene i forholdet 2: l. For 1990-95 har rammebe10pet ligget på 2,25
milliarder ecu, men landavtalene er i prinsippet ettårige. For samme periode ble det
trukket opp en plan for land i Middelhavsområdet, med vekt på Nord-Afrika, innenfor en
ramme på 1,6 milliarder ecu (+ det samme i lån gjennom Den europeiske investeringsbanken).
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Tabell 4: Disbursements of EV Aid 1990-93 (ecu m.)
1990

1991

1992

1993

European Development Funda

1256

1195

1942

1354

General EV budget
of which:

953

2228

2037

2529

Food aid

485

650

627

434

Asia and Latin America

245

253

319

354

Mediterranean

103

165

219

353

Humanitarian aid b

20

116

121

341

NGOs

85

87

101

129

PHARE and T ACIS c

-

305

484

719

Otherd

16

651

165

:200

2209

3423

3979

3883

Total

Kilde: Overseas Development Institute: EV aid post-Maastricht (London, 1995).
(I Ecu = US$ 1,17 in 1993)
EDF disbursements fel! in 1993 because there was no disbursement of Stabex funds (which too k up 32%
of EDF expenditures in 1992).
b Figures for humanitarian aid are not unambiguous due to the changes in the statistical series resulting
from the creation of ECHO in 1992 and the fact that same forms of aid especial!y food aid may include
humanitarian aid.
c Funds provided under the PHARE (Poland and Hungarian Assistance for Economic Restructuring) and
T ACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) programmes exclude food aid
in the form of funding provided between 1989 and 1993 from the common AgriculturaI Guidance Fund.
ECHO funds have also gone to the CEEC and FSR.
d Includes aid to countries affected by the 1991 Gulf war (528m ecu), and (in 1993) environmental
projects (iSm ecu) and projects to South Africa (60m ecu).
a

20

I. EU. Afrika og Lomeavtalen: en oversikt

I tillegg til de geografisk bestemte rammene dekker EUs fellesbudsjett også egne poster
for matvarebistand, flyktning- og n0dhjelp og bistand gjennom private organisasjoner
(NGOer), samt en del mindre bevilgninger til scerformål som aidsbekjempelse, tropisk
skogbruk osv. Disse postene er også åpne for ACP-land. Tidligere har matvarebistand stått
for en stor - og sterkt omdiskutert - del av fellesbistanden. Så seint som i 1990 utgjorde
den 50% av all bistand utenom Lomeavtalen, noe som ofte er sett i sammenheng med
eksportoverskuddet av matvarer. Seinere har omfanget blitt redusert og kommet i skyggen
av andre budsjettposter, men stod i 1994 fortsatt for 20%. Det legges 0kende vekt på
innkj0p i tredje land og lokal matvaresikkerhet.
Etter at European Community Humanitarian Office (ECHO) ble opprettet i 1992, har n0dog flyktninghjelpen 0kt og kommet inn i bedre organiserte former. Denne del av bistanden
er blitt firedoblet i perioden 1990-1994. Omkring 40% av denne bistanden blir kanalisert
gjennom NGOer. N0d- og flyktninghjelpen sorterer under en egen kommisjoncer (som
også steller med forbrukersaker). Lomebistanden har et eget direktorat (OG VIII), mens
bistanden ellers ligger under DGI og kommisjonceren for generelle utenrikssaker. Kina
ligger for0vrig under en annen kommisjoncers virkeområde, slik at bistanden i alt er
splittet mellom fire medlemmer av EU-kommisjonen.
I den siste femårsperioden har real0kningen i EUs fellesbistand 0kt med i gjennomsnitt
0,3% i året, og lå i 1994 på i overkant av 4 milliarder ecu. Tabell 4 går mer i detalj på
sammensetningen på 1990-tallet. Den tydeligste forskyvningen er at bistanden gjennom
Utviklingsfondet (EDF) i Lomeavtalen utgj0r en stadig synkende andel. I 1993 var den
kommet ned på 35%, men ville ha vcert noe h0yere hvis ikke Stabexutbetalingene var
frosset dette året (se nedenfor). For0vrig er 0kningen til Middelhavsområdet og Sentralog 0st-Europa markert (i det siste tilfellet kommer en omfattende matvarebistand i tillegg
til regionalrammen). Ellers viser tabell 4 sterk 0kning når det gjelder n0d- og
flyktningbistanden og bistand gjennom private organisasjoner (NGOer). En annen klar
tendens på 1990-tallet er nedtoningen av Asia.
Når både bilateral bistand, overf0ringer gjennom EUs fellesbudsjett og Lomeavtalen
legges sammen, utgj0r EV-områdets bistand 0, 43% av deres samlete BNP. Det er store
nasjonale variasjoner fra Danmark på ca. 1% til Irlands 0,16% i 1993.

Lomeavtalen og Det europeiske utviklingsfondet (EDF)
Hvis vi går litt ncermere inn på bistandsvirksomheten i den f0rste halvdel av den
innevcerende Lomeavtalen (Lome IV), utgj0r den i alt 12 milliarder ecu for femårsperioden 1991-95 (se fig. 2). Det årlige gjennomsnitt er således 2,4 milliarder ecu.
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Figur 2
Lame IV ConveoUon: Ananciai Protocol199Q-95
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Kilde: EV Aid Review. Paris: OECD, 1995.
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A V dette er hovedtyngden - 10,8 milliarder - gavebistand gjennom Det europeiske
utviklingsfondet (EDF). 1 tillegg kommer 1,2 milliarder gjennom Den europeiske
investeringsbanken (EIB), der det forutsettes at investeringer skjer i land som er kredittverdige og hvor prosjektene gir sikker tilbakebetaling.
Som vist i fig. 2 blir bistanden innenfor rarn.n1en av Utviklingsfondet administrert
gjennom ulike kanaler. Det viktigste innslaget innenfor det som betegnes som
programbistand er de nasjonale indikative planrammer (NIP). 1 tillegg kommer et program
for regionale samarbeidstiltak. Et eksempel på det siste er forbindelsene mellom EU og
SADC, den regionale samarbeidsorganisasjonen for det s0rlige Afrika. ACP-statene er
inndelt i sju ulike regionale områder, der det er satt av 1,25 milliarder ecu for
femårsperioden til felles tiltak for kommunikasjoner, handel, matvaresikkerhet,
investeringer og milj0vem. Disse to programinstrumentene krever til samrnen 57% av det
som administreres av Utviklingsfondet under f0rste halvdel av 1990-tallet. (1 Lome III var
andelen 65%). St0rrelsen på det enkelte lands ramrneprogram fastsettes av Kommisjonen
ut fra en rekke ulike kriterier, slik som geografisk beliggenhet, folketall, 0konomisk
situasjon, gjeldsbyrde m.m . De enkelte programrner og prosjekter trekkes så opp gjennom
forhandlinger med det enkelte ACP-Iand.
Fra midten av 1980-tallet ble det fra EUs side lagt mer vekt på "politisk dialog" og
0konomisk liberalisering, noe som var i tråd med den generelle ornlegging av både
ideologi og praksis innenfor vestlig bistand. 1 hovedsak betydde dette samarbeid med
VerdensbankenJIMF om et program for nedskjcering av offentlige utgifter, tilbakebetaling
av gjeld, privatisering av statsbedrifter, fjerning av matvaresubsidier, opphevelse av
priskontroll, 0kte produsentpriser i landbruket, liberalisering av utenrikshandelen og mer
eksport av landbruksvarer. 1 tillegg ble det understreket at det var 0nskelig å legge mer
vekt på sosial sektor og å utvikle mer lokalt tilpassete programrner enn det som var tilfelle
fra Bretton Woods-institusjonenes side. Etter til dels tilspissete forhandlinger ble st0tte til
gjennomf0ring av strukturtilpasning for f0rste gang f0rt opp som en egen kanal innenfor
programbistanden ved starten på Lome IV.
For perioden 1990-1995 ble det til samrnen satt av 1, l milliarder ecu til st0tte for
strukturtilpasning, dvs. rundt 10% av samlet bistand. Denne budsjettposten er bare åpen
for land som allerede har et 0konomisk/politisk program som settes ut i Ii vet på en
"akseptabel" måte. 1 begrenset omfang åpnes det også for at midler fra det vanlige
landprogrammet (NIP) kan knyttes til strukturtilpasning. Det er rimelig å se de sterke
båndene mellom EUs bistand og betingelser om politiske og 0konomiske endringer, også
kjent som kondisjonalitet, som et skritt vekk fra Lomeavtalens opprinnelige vektlegging
av uavhengighet og rett til selv å velge utviklingsvei. 1 både en dansk og en norsk
statsvitenskapelig studie er nylig strukturtilpasningen trukket fram som et sentralt
eksempel på hvordan Lomesamarbeidet gjennom åra er blitt til mindre "partnerskap" og
mer bistand og intervensjon i tråd med hovedm0nsteret blant vestlige land (Thorup, 147;
Moe, 101).
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I tillegg omfatter EDF også poster for risikokapital og rentesubsidier. som til sammen
utgjor i overkant av l milliard eeu for perioden 1991-95. Dette kan komme både statlige
og private investeringer til gode, mens det i de seinere åra har vcert en markert dreining i
retning av privat sektor. Til slutt kommer egne poster for nodhjelp, flyktninghjelp og stotte
til rehabilitering etter krise og krig. I tillegg til Utviklingsfondet under Lomeavtalen er som nevnt ovenfor - enkelte deler av EDs ordincere budsjetter også åpne for ACP-land,
slik som matvarebistand og nodhjelp. I 1994 kom omkring halvparten av disse to postene
ACP-land til gode.

Stabex og Sysmin
I tillegg til de ovennevnte budsjettposter rommer EDF også et knippe av tiltak som ikke er
programbistand, men som anvendes til spesielle formål på et "ease-by-ease"-grunnlag. Det
viktigste innslaget er her en ordning som tar' sikte på å kompensere for en del av det
valutatapet som ACP-land påfores gjennom fallende priser på landbruksvarer. Stabex
(Stabilization of Export Earning Seheme) ble opprettet som en nyskapning i forbindelse
med den forste Lameavtalen i 1975. Ordningen dekker i teorien 49 ulike jordbruks- og
fiskeprodukter, men er i praksis konsentrert om 10-12 vareslag, med kaffe, kakao, tobakk,
te, bomull, peanotter, vegetabilsk olje og bananer som de viktigste. Selvom Stabexordningen ofte trekkes fram i forbindelse med diskusjonen om råvarefond og
prisstabilisering, er det verken tale om noe fond, noe regulerende inngrep i selve
markedssystemet eller noen indeksering i forhold til prisutviklingen på importvarer. Det
dreier seg i virkeligheten om en form for kompensatorisk bistand, som bygger på en
innviklet prosedyre, der utbetalingene varierer etter tapenes stOrrelse, råvarenes plass i
landets okonomi og den andelen av eksporten som går til ED. Dessuten er det statene - og
ikke primcerprodusentene - som får gevinsten, det er få stimulanser til en mer allsidig
Okonomi og det blir stilt stadig strengere betingelser fra EUs side for hvordan pengene
skal disponeres. (For en aktuell og kritisk gjennomgang av Stabexordningen, se Hewitt,
239).
Utbetalingene gjennom Stabex ble fram til 1990 gitt som lån på gunstige vilkår, men
overfores fra starten på Lame IV som gavebistand. Endringene i reglene for Stabex er den
viktigste grunnen til at i overkant av 92% av all bistand under Lame IV (dvs. alt unntatt
risikokapital) gis på gavevilkår, mens andelen i de to foregående Lame-periodene lå på
henholdsvis 72% og 75%.
Stabexordningen ble ikke utviklet med tanke på det langvarige og strukturbetingete
sammenbruddet i råvareprisene fra begynnelsen av 1980-taHet. Det har dessuten vist seg at
det er et lite antal! land som har lagt beslag på storsteparten av midlene. For Lome illperioden mottok Kamerun, Elfenbeinskysten, Etiopia og Senegal omkring halvparten av
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de samlete utbetalinger, mens Kamerun, Elfenbeinskysten, Etiopia og Uganda aleine stod
for mer 60% av utbetalingene i Lome IV-periodens f0rste fire år.
Overf0ringene er på langt mer store nok til å kompensere for den dramatiske nedgangen i
råvareprisene i det siste tiårer. For den f0rste femårsperioden av Lame IV ble det avsatt et
årlig gjennomsnitt på 300 millioner eeu for 70 land og ncermere 50 produkter. Dette
bel0pet kan holdes opp mot det ovennevnte forhold at ACP-Ianda i 1992 fikk 2,8
milliarder eeu mindre for sin eksport bare av kaffe, te og kakao enn de mottok seks år
tidligere. På grunn av det svekkete bytteforholdet mellom 1980 og 1990 har ACPsekretariatet anslått det akkumulerte tapet i denne tiårsperioden til 225 milliarder eeu.
(Anslaget ble lagt fram i åpningsinnlegget fra formannen for ACPs ministemid da
midtveisforhandlingene i Lame IV startet i mai 1994).
Som et nytt innslag i Lame II (1980-85) ble det opprettet en egen finansieringsordning for
gruvenceringen, med den klart uttalte hensikt å unngå at prisfallet på mineraler skulle f0re
til synkende eller ustabile leveranser til europeisk industri. Sysmin omfattet fra starten
bauxittJaluminium, kopper/koboit, jern, tinn, fosfater og mangan, og ble fra 1990 utvidet
til å inkludere uran. For Lame IV er det samlet satt av 480 millioner eeu for en
femårsperiode. Overf0ringene kombineres ofte med samfinansiering med Verdensbanken,
Den europeiske investeringsbanken og Den afrikanske utviklingsbanken. I praksis er det
bare noen få land, med Zambia i spissen, som er sentrale mottakere av midler fra
Sysminbevilgningen.
Når en skal vurdere ornfanget og verdien av Stabex- og Sysminutbetalingene, er det
vanskelig å se bort fra at det er tale om en regulcer del av Det europeiske utviklingsfondet
innenfor rammen av Lameavtalen. Det er således vanskelig å se at bel0pet ikke ville ha
vcert brukt til noe annet i Stabexordningens fravcer. Med tanke på at EUs fellesbistand,
inkludert Stabex og medlemslandas bilaterale bistand, til sammen ikke når opp i mer enn
0,43% av BNP, er det beskjedent grunnlag for å ta i bruk store ord om "ny 0konomisk
verdensordning". (Det forhindrer ikke at alle bidrag selvsagt er velkomne for utsatte
mineraleksport0rer). Stabex- og Sysminbel0penes st0rrelse kan også ses mot bakgrunn av
at ACP-statene er avhengige av råvarer for godt over 80% av sin eksport, samtidig som
deres memorandum til midtveisforhandlingene under Lame IV, som ble lagt fram i 1994,
viste til en nedgang i eksportinntektene fra USD 62 milliarder i 1980 til 35 milliarder ti år
seinere. (Hvis det tas hensyn til kj0pekraft, tilsvarer dette en nedgang på 57%).

Bistanden i 1994
I to nye publikasjoner fra EU-kommisjonen er det gitt en oversikt over virksomheten
under EDF til og med 1994, som avspeiler at det er tale om omstendelige og tidkrevende
prosedyrer fra fastsetting av landrammer til avgj0relser treffes, kontrakter undertegnes og
iverksetting/utbetaling finner sted (European Commission, 53; EU Commission, 54).
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Dette gj0r at en stor del av utbetalingene for 1994 gjaldt virksomhet innenfor rammen av
Lome III-perioden. Utviklingsfondet under Lame II (1980-85) ble ikke lukket f0r i 1993.
og endte med at et unyttet be10p på 500 millioner ecu ble overf0rt til Lome IV. Ved
utgangen av 1994 var mer 25% av bevilgningene fra Lame III-perioden fortsatt ikke
utbetalt. selvom det var truffet avgj0relser om disponering av nesten hele be10pet. Etter
avslutningen av de f0rste fire åra av den femårige finansprotokollen under Lome IVavtalen var 27% av be10pet utbetalt.
Som nevnt ovenfor, er det f0rst med Lome IV at tiltak for å st0tte opp om 0konomisk
"strukturtilpasning" er blitt en egen bistandsform. Ved utgangen av 1994 var ca. 900
millioner ecu blitt disponert. Det svarer til mer 80% av det fastsatte be10p for dette formål
i femårsperioden, samtidig som andelen som var utbetalt, nådde opp i 60%. Dette kan
sammenliknes med Utviklingsfondets virksomhet som helhet, der bare 27% av
rammebe10pet for 1990-1995 var utbetalt ved avslutningen av 1994, mens det var
forpliktende disposisjoner (commitments) på i alt 63%. For 1993-94 utgjorde st0tte til
strukturtilpasning ca. 20% av samlete utbetalinger under EDF, noe som involverte i alt 30
land. En 0kende del av det vanlige rammeprogrammet for den enkelte stat knyttes også til
gjennomf0ring av 0konomiske endringer i retning av liberalisering og privatisering.
Samlet utgjorde de ulike postene under Utviklingsfondet 1760 millioner ecu for 1994. noe
som ligger mer rekorden for 1992. Når det samlete be10p kan oppvise betydelige
svingninger fra år til år, har dette i f0rste rekke sammenheng med utbetalingene gjennom
Stabexordningen. Mens det under denne posten ble overf0rt i overkant av 600 millioner
ecu i 1992, var bevilgningene i praksis helt ur0rt året etter. På grunn av de h0ye tapene
som ACP-land ble påf0rt gjennom lave råvarepriser i 1992, ble det gjort gjeldende krav på
750-800 millioner ecu som kompensasjon i det påf01gende år. Dette var mye mer enn det
dobbelte av budsjettet. Det ble vurdert å hente inn tilleggsmidler fra andre deler av
Utviklingsfondet, men innenfor de besluttende organer ble det ikke oppnådd enighet om
framgangsmåten. Resultatet ble at det i 1993 verken var forpliktende avgj0relser eller
utbetalinger. Ettersom to år skulle dekkes i 1994, resulterte dette i utbetalinger på 351
millioner ecu og forpliktende avgj0relser for 615 millioner. Sysmin betalte derimot ut ikke
mer enn 21,5 millioner ecu i 1994, mot 87 millioner året f0r. Hvis en holder de sterkt
svingende Stabex- og Sysminordningene utenom, har overf0ringene under Utviklingsfondet ligget på omtrent det samme be10p i de tre siste åra.
Ser vi til slutt på n0dhjelps- og flyktningbevilgningene, var 1994 et rekordår. Det har ikke
minst sammenheng med situasjonen i RwandaJBurundi og på Afrikas Horn. På grunn av
tilf0 ring av ekstra midler til disse postene, bl.a. fra det overskytende be10p fra Lome II, var
overf0ringene i 1994 h0yere enn det som var fastsatt som ramme for den f0rste
femårsperioden under Lome IV. Her h0rer også hjemme bevilgninger til rehabilitering av
post-konfliktområder, slik som S0r-Afrika og Mosambik.
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Når det gjelder fordeling av bistandsmidler på ulike sektorer og kanaler, viser utviklingen
under Lome IV i hovedsak den samme prioritering som i intemasjonal bistand under ett.
Mens det under Lame III scerlig ble satset på jordbruk og landsbygdutvikling (i alt gikk
62% hit), har det på 1990-tallet vcert en klar forskyvning fra jordbruk og annen
prosjektbistand til valuta-, import- og budsjettst0tte ("quick disbursements") og n0dhjelp. I
1991-93 gikk de ulike formene for importst0tte aleine opp i 18% av samlet bistand, mot
4% under Lame III. Det har likeledes vcert et meget markert oppsving ibistand til
helsesektoren, ikke minst i forbindelse med aidsbekjempelse. I 1994 ble hele 70% av
motverdimidlene under st0tteprogrammet for strukturtilpasning kanalisert til denne
sektoren.

Utviklingspolitikk på felles dagsorden
Når det i de siste åra har vcert en tendens til mer debatt om EUs bistand og Lomeavtalens
framtid, har det naturlig nok sammenheng med at det f0rst er med Maastrichttraktaten at
utviklingssamarbeidet er blitt traktatfestet. Felles handelspolitikk overfor omverdenen har
derimot vcert et viktig trekk siden det 0konomiske fellesmarkedet ble opprettet i 1957. I
Maastrichttraktaten heter det bl.a. at: "l. Fellesskapet og medlemsstatene skal samordne
sin politikk for utviklingssamarbeid og skal sarnrå seg med hverandre om
bistandsprogrammer, herunder internasjonale organisasjoner og på internasjonale
konferanser... 2. Kommisjonen kan ta ethvert n0dvendig initiativ for å fremme samordningen omhandlet i nr. l. " (art. 130 X). I traktatens artikkel C heter det videre at "Unionen
skal scerlig sikre at det er sammenheng mellom dens opptreden utad som helhet som ledd i
dens utenriksforbindelser, sikkerhetspolitikk, 0konomiske politikk og utviklingspolitikk".
I traktatens avd. Y, artikkel J.l. klargj0res det at "Medlemslanda skal aktivt og
uforbeholdent st0tte Unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk med en holdning preget av
lojalitet og gjensidig solidaritet. De skal avstå fra enhver handling som er i strid med
Unionens interesser, eller som kan skade dens effektivitet som en sammenbindende kraft i
intemasjonale forbindelser. Rådet skal påse at disse prinsipper overholdes".
For å f01ge opp traktatfestingen av utviklingssamarbeidet utformet Kommisjonen i 1992 et
sentralt dokument: Politikken for udviklingssamarbejde frem til år 2000 (European
Commission, 48). I dokumentet gj0res det klart at selvom utviklingssamarbeidet og
utenrikspolitikken er omhandlet i forskjellige deler av Maastrichttraktaten, skal de
"udbygges parallelt og i takt med fremskridtet henimod Den Politiske Union". Det legges
stor vekt på 0kt samordning mellom medlemsland, ikke minst for å oppveie et
koordinasjonsunderskudd og å fremme "den europeiske identitet". I en meddelse til
Unionsrådet i mai 1993 , med tittelen Policy co-ordination, ble det slått fast at det st0rste
koordinasjonsunderskuddet i EU gjaldt nettopp utviklingspolitikken (COM (93) 95).
Forel0pig er det uklart hva dette vii si i praksis, dvs. hvorvidt det er samordning av
generelle utviklingspolitiske retningslinjer eller mer praktisk samordning i fel ten det er
tale om. I det siste tilfelle er det nå tatt initiativ til en pr~veordning i Mosambik.
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Elfenbeinskysten, Etiopia, Costa Rica, Peru og Bangladesh, med vekt på samordning av
innsatsen innenfor helse, matvaresikkerhet og fattigdomsbekjemping.
Det slås i nye uttalelser og dokumenter ellers til lyd for koherensprinsippet, som handler
om en samordning mellom de forskjellige sider ved EUs politikk som berorer forholdet til
u-landa, inkludert handels-, landbruks- og fiskeripolitikk. Det siste har ikke minst
sammenheng med den kritikk som er reist fra mange u-land (og innad i EU fra private
bistands- og solidaritetsorganisjoner) mot den felles landbrukspolitikkens proteksjonisme,
utviklingen av ED som storeksportor av bl.a. sukker og EUs massive eksportsubsidiering.
Det siste har ikke minst skapt store probierner for kom-, kjott- og gronnsakprodusenter i
u-land, selvom det også gir - i alle fall kortsiktige - gevinster for afrikanske importorer.
Det finnes også eksempler på at dumping av kjott i Vest-Afrika direkte har vanskeliggjort
EUs bistandsprosjekter for produksjon av kjott og meierivarer i området.
Også under råds motet for bistands/utviklingsministre i november 1992, som i hovedsak
sluttet seg til Komrnisjonens dokument, ble koplingen mellom bistandspolitikk,
utenrikspolitikk og okonomisk politikk trukket fram. Bistandsvirksomhet kan selvsagt
ikke losrives fra handelspolitikk, tiltak for å fremme meringsinteresser eller
utenrikspolitikk mer generelt. Ett eksempel på dette er at EU-lands bilaterale bistand til
Kina ble avbrutt som en konsekvens aven utenrikspolitisk beslutning om sanksjoner mot
Kina etter 1989-massakrene. Det er også kjent at ED har forsokt å kople bistand til adgang
til fiskekvoter både utenfor Marokko, Mauretania og Namibia. ED er også i ferd med å
utvikle felles politikk på felter som viI få sentral betydning i det fram tidige
bistandssamarbeidet, også for det enkelte land. Eksempler på dette er menneskerettigheter,
demokratisering og "strukturtilpasning". Det er likeledes vanskelig å vurdere store
gjeldslettelser til Polen og omfattende stottetiltak til enkeltland i forbindelse med
Golfkrigen uten å plassere dette i et utenrikspolitisk perspektiv. At EU på samme tid
kritiserer miliwmegimer og udemokratiske stater i ACP-land og oppfordrer til mer bistand
til Algerie, kan heller ikke forstås uavhengig av utenrikspolitiske interesser.

Hvor mye· og hva slags· bistand?
Et annet gjennomgangstema i den aktuelle debatten er - naturlig nok - hvor stor EUs
fellesbistand skal vcere, hvordan den skal finansieres og hvor stor del den skal utgj0re av
medlemslandas totale utviklinghjelp. I enkelte medlemsland, slik som Tyskand og
Storbritannia, er det en klar stemning for å skjcere ned på EU-bistanden og oke den
bilaterale andelen, noe som også kom til uttrykk under forhandlingene om
finansprotokollen for den andre femårsperioden under Lome IV (se nedenfor). På den
andre sida er det et sporsmål om fordelingen mellom ACP-Iand og andre deler av den
tredje verden, og om hvordan bistandsdelen av samarbeidet med Sentral- og 0st-Europa
skal finansieres. Både i EU-parlamentet og i enkelte medlemsland er det stemning for å
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oppheve skillet mellom Lomefinansieringen ved frivillige scerbidrag og det 0vrige som går
over EDs regulcere budsjetter.
Interessant nok er sp0rsmålet også reist om det i det hele tatt er 0nskelig å drive en
tradisjonell utviklingshjelp på unionsnivå, dvs, at Kommisjonen skal vcere et slags 17,
bistandsorgan, eller om ED isteden burde konsentrere seg om overordnete problemstillinger som utviklingsmål og -strategier, politisk dialog, handelsprinsipper osv, En slik
perspektivrik debatt f\i5res både i forskningsrnilj\i5er og på konteranser innad i ED. En
spennende rapport som kan anbefales i denne forbindelse er European development policy
arter the treaty of Maastricht fra European Centre for Development Policy Management
(14).
Ettersom evalueringsvirksomheten hitti! har vist liten interesse for komparative studier av
EDs bistand i forhold til andre intemasjonale organer eller enkeltland, er det beskjedent
grunnlag for å si noe av generell verdi om de mer kvalitative sider ved bistanden. Blant de
forhold som irnidlertid trekkes fram i deler av litteraturen, i tillegg til de problemer som
alle bistandsgivere sliter med, er stor spredning på land og scerdeles innfl\i5kte veier fra
avgj\i5relser til gjennomf\i5ring. Det er også en vanlig oppfatning at evalueringsvirksomheten lenge var både mangelfull og lukket. Den åpne debatten om bruk av
bistandsrnidlene er også svak, og avspeiler den generelle mangel på en "politisk
offentlighet" innenfor ED. Som man kan vente, spiller Europaparlamentet også på dette
felt en beskjeden rolle. Det finnes riktignok en aktiv flora av private bistandsorganisasjoner og opplysnings- og solidaritetsbevegelser, som er knyttet sammen i
NGDO-EC Liaison Committee. Men i Brussels verden av tusenvis av profesjonelle
"lobbyister" b\i5r det ikke vcere noen overdrevne forestillinger om deres gjennomslagskraft.
En studie utf0rt for det finske Dtenriksdepartementet (HårstadJSilfverberg, 7 l) har,
riktignok innenfor beskjedne rarnrner, gjort et fors\i5k på å sarnrnenlikne enkelte sentrale
trekk ved EDs bistand og "den nordiske modellen". I tillegg til noen av de momenter som
er nevnt ovenfor, pekes det bl.a. på at nordisk bistand har sine sterke sider når det gjelder
sosial infrastruktur, offentlig sektor, rnilj\i5engasjement og interesser for fordeling mellom
grupper og kj\i5nn, mens EDs fellesbistand er opptatt av makro0konorni, privat sektor og
krav om menneskerettigheter.

Midtveisforhandlingene om Lome IV
Ettersom handelspreferansene i praksis ikke har så stor betydning, og ED har vist liten
vilje til å gi adgang for sensitive landbruksprodukter, var det bistandsrammens st\i5rrelse
for siste halvpart av 1990-tallet som stod i sentrum for rnidtveisforhandlingene som ble
avsluttet i juni 1995. Som begrunnelse for sitt krav om en betydelig 0kning i
bistandsbel\i5pet for siste halvdel av 1990-tallet viste ACP-statene bl.a. til gjeldskrise,
\i5konornisk tilbakegang og det faktum at de handelsmessige fortrinn har blitt undergravd
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gjennom de mange multilaterale, regionale og bilaterale handelsavtaler som EV har
inngått i de siste åra. Det ble også vist til at ACP-statenes samlete eksportinntekter (dvs.
også i handel med land utenfor EV) var sunket fra 62 milliarder USD i 1980 til 35
milliarder i 1990.
Selve ordet "forhandlinger" gir ikke det rette inntrykk, ettersom belöpet - som tradisjonen
er - först ble meddelt ACP-statene i siste öyeblikk. Flere ganger var forhandlingsm0tene
blitt utsatt fordi EU-statene ikke klarte å bli enige seg imellom. Under toppmötet i Cannes
sist i j uni 1995 ble det annonsert at den andre halvdelen av Lome rv skulle finansieres
med 14,6 milliarder ecu. Idette inngår en utlånsrarnme på 1,7 milliarder gjennom Den
europeiske investeringsbanken (EIB), som det er et definisjonsspörsmål om kan regnes for
bistand. (For en detaljert oppstilling, se fig. 2). Dersom inflasjonen i siste femårsperioden
tas med i beregningen, er det heller tale om en svak realnedgang i forhold til rammen på
12 milliarder ecu i foregående femårsperiode (Davenport m.fl., 84). Det er heller ikke tatt
hensyn til 0kningen i folketallet i ACP-ornrådet eller tre nye medlemsland i EU. S<erlig
det siste var en stor skuffelse for ACP-statene, som i alle fall hadde håpet at til sammen
880 millioner ecu fra Sverige, Finland og 0sterrike (7% av finansprotokollen) ville
komme som en realökning istedenfor å gjöre det mulig for andre land å skj<ere ned på sine
bidrag. Som en delvis kompensasjon for de lave belöpet gikk EU i innspurten med på
noen forbedringer i tollsatsene på mindre betydningsfulle landbruksprodukter og en
beskjeden reform av opprinnelsesreglene. På begge disse ornråder lå sluttresultatet et godt
stykke fra ACP-statenes forhandlingskrav.
Noen indikasjoner på hvorledes EUs organer ser for seg framtidig bistand innenfor
Lomesamarbeidet får en ved å se på de 0nskemål som ble fremmet i forbindelse med
midtveisforhandlingene. Kommisjonen var i f0rste rekke opptatt av finansielle samarbeidsavtaler som gir st0rre "fleksibilitet" for giverne, ikke minst gjennom en ordning
med forel0pige tilsagn og utdeling i porsjoner (trancher) etter hvor tilfreds EU er med
prograrnmenes framdrift og den politiske situasjonen i det enkelte mottakerland. En slik
"utporsjonering" ble fra ACP-statenes side sett på som en svekkelse både av deres
mulighet til langtidsplanlegging og Lomesamarbeidets preg av å v<ere et kontraktfestet
partnerskap. Under forhandlingene var det - ikke overraskende - ACP-statene som måtte
böye seg for det nye bistandsprinsippet. Etter en dragkamp om prosentsatser ble det
bestemt at 70% av rarnmebel0pet skulle stilles i utsikt for den förste treårsperioden, mens
en evaluering deretter ville avgjöre skjebnen til den resterende porsjonen. For EU var det
en viktig seier å få stadfestet at hele bistandsbe10pet i praksis er underkastet
kondisjonalitet.
Når det gjelder prosedyrer for bistandsprosjekter, gikk Kommisjonen likeledes inn for et
opplegg som ville gi den större fullmakter til å handle på egen hånd, noe som gjelder både
utredninger, analyser og evaluering. Det omfattet også et forslag om sende ut faglig
ekspertise uten at mottakerlandets godkjenning var innhentet på forhånd. Kommisjonen
0nsket seg også större muligheter for prosjekter direkte i mottakerlandet utenfor avtaler
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med statlige myndigheter. En slik pnontering av "effektivitet" og giverstyring kan
utvilsomt sies å skille seg fra den vekt som de nordiske land i de siste åra har lagt på
mottakeransvar og lokal kompetanse- og institusjonsoppbygging (HårstadJSilfverberg,
71). Under forhandlingene ble det ingen endelig avklaring av disse sp0rsmålene.
Kommisjonen 0nsket samtidig å få inn i Lomeavtalen en rett til å redusere eller stanse
bistanden dersom det er misn0ye med den menneskerettslige eller politiske utviklingen.
Allerede i dag har EU ensidig praktisert en slik rett med utgangspunkt i et rådsvedtak fra
1991, og i 1994 var betydelige bel0p frosset gjennom suspensjon eller begrensninger i
bistand til åtte land (Gambia, Ekvatorial-Guinea, Liberia, Nigeria, Sudan, Somalia, Togo
og Zaire). ACP-Ianda var på sin side åpne for endringer i bistanden som f01ge av alvorlige
brudd på menneskerettigheter, men ville selv vcere med på diskusjonen når kriterier skal
fastsettes og avgj0relser treffes. Allerede på et ministerrådsm0te mellom ACP-landa og
EU i november 1992 hadde de f0rstnevnte lansert forslag om et felles organ som skulle
foreta en slik dr0fting, men dette ble avvist av EU som "un0dvendig". Resultatet av
forhandlingene ble en endring av avtaleverket i den retning EU 0nsket, men det ble slått
fast at det på forhånd skulle vcere konsultasjoner med de land det angår.
ACP-statene så i sitt forhandlingsdokument også med uro på de stadig sterkere koplingene
til Yerdensbankens "strukturtilpasning", som etter deres oppfatning har forverret de
sosiale kriseproblemene og forsterket den politiske ustabiliteten. Det ble imidlertid ingen
endringer på dette punkt, og st0tte til gjennomf0ring av slike tiltak vii i de neste fem åra
utgj0re omtrent samme andel av Utviklingsfondet som i den foregående femårsperioden
(se fig. 2). I tillegg ble det stadfestet at både deler av det regulcere rammeprogrammet og
Stabexoverf0ringene kan brukes til dette forrnål.
Fra ACP-landa har det lenge vcert misn0ye med EUs manglende initiativ og innsats når
det gjelder internasjonale forhandlinger om gjeldsreduksjon for de aller fattigste landa,
men de oppnådde heller ikke denne gang så mye utover en generell erklcering om alvoret i
situasjonen. I gjeldssp0rsmålet er det i virkeligheten Unionsrådet mer enn Kommisjonen
som holder igjen, ettersom EU som fellesorgan selv har ansvaret for beskjedne
gjeldsfordringer. Heller ikke det tradisjonelle kravet om åsette EUs felles landbrukspolitikk på dagsordenen under Lomeforhandlingene ble m0tt med annet enn generelle
uttalelser om å se ncerrnere på sp0rsmålet om koherens (se ovenfor).

Marginalisering av Lomesamarbeidet?
I tillegg til ACP-statenes svekkete posisjon i verdens0konomien, noe som også i h0y grad
gjelder deres handelsmessige stilling overfor "partnerne" i EU, er det en utbredt
oppfatning at deres strategiske betydning er redusert etter avslutningen av den kalde
krigen. Resultatet av midtveisforhandlingene er oppfattet som et signal om at også det
privilegerte bistandssamarbeidet innenfor Lomeavtalen er i ferd med å bli svekket.
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Omtrent samtidig som ACP-statene uttrykte sin skuffelse over bel0pets st0rrelse, ble det i
EUs organer trukket opp retningslinjer for bistand og handelssamarbeid med andre deler
av den tredje verden. Sammenliknet med 1,6 milliarder ecu som ramme for bistanden til
Nord-AfrikaIMidt0sten i 1990-1995, ble det enighet om en tredobling til 4, 7 millarder for
den andre halvdelen av tiåret. Per innbygger er dette klart mer enn det som Lame IYbistanden utgj0r for ACP-land, som har blant sine medlemmer 38 av de 47 land som er
regnet av FN som de aller fattigste (MUL) og hovedtyngden av dem som er hardest
rammet av gjeld (severely indebted low-income countries). Det ble samtidig annonsert en
0kning ibistanden til Asia og Latin-Amerika fra 2,2 milliarder ecu til 4,7 milliarder i siste
halvdel av 1990-tallet. Bistandsdelen av samarbeidet med Sentral- og 0st-Europa ble for
det samme tidsrom 0kt til 6,7 milliarder ecu, i tillegg til at det fortsatt ventes betydelige
overf0ringer over posten for matvarebistand. (For OECD-land under ett var deres bistand
til 0st-Europa, måIt per innbygger, allerede i 1992 st0rre enn bistanden til den tredje
verden).
Det er vanskelig å se de utenriks- og bistandspolitiske beslutningene i 1995 som annet enn
en forskyvning i retning av EUs naboområder i s0r og 0st, noe som har sammenheng både
med 0nsket om politisk stabilisering og 0kt kommersielt samarbeid. For Nord-Afrika
spiller utvilsomt også forhold som islamsk fundamentalisme, befolkningspress og
migrasjonsrisiko inn (Andersson, 366).
Forskyvningen bort fra ACP-området og Lomesamarbeidet kom allerede klart fram i EUkommisjonens dokument om utviklingssamarbeidet fram mot år 2000, som er nevnt
ovenfor. Mest interessant er avsnittet som gj0r rede for hvordan Kommisjonen tenker seg
utviklingssamarbeidets framtid innenfor rammen av EUs strategiske og 0konomiske
interesser. Det er i f0rste rekke "n<erområdene" i det s0rlige Middelhavet som 10ftes fram,
noe som på "EURO-MED"-toppm0tet i Barcelona i november. 1995 ble fulgt opp
gjennom planene om et frihandelsområde og 0konomisk integrasjon. Den andre
hovedoppgaven er å knytte seg n<ermere til de 0konomisk mest dynamiske og attraktive
regioner, dvs. S0r0st-Asia, der det er handel og investeringer fra EU som står 0verst på
dagsordenen. Her fulgte EU-kommisjonen opp i 1994 med sitt strategidokument Towards
a new Asian strategy og planene for et 0konomisk toppm0te i Bangkok i 10pet av f0rste
halvår 1996. I Latin-Amerika er det samarbeid som st0tter opp om Yerdensbankens
"strukturtilpasning" det s<erlig handler om, utvilsomt ut fra et håp om at hjulene - og
dermed evne til å importere varer - kommer i gang igjen.
Det er den samme vektlegging som foretas i et annet sentraIt dokument fra EUkommisjonen, Y<ekst, konkurrenceevne, besk<eftigelse. Udfordringer og veje ind i det 21.
århundrede, som ble lagt fram som hvitbok i desember 1993. Forholdet til Asia, Afrika og
Latin-Amerika ber0res bare i den utstrekning det her er markeder som kan åpnes for
eksport fra EU-land, og hvor det er viktig å få fotfeste for å hevde seg i konkurransen med
USA og Japan. Yed siden av "de umåtelige muligheter" som ligger i markedene i
Russland, sentral- og 0steuropeiske land, er det også her Middelhavsområdet og SI2)nast32
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Asia som IMtes fram. Det store området fra Marokko til Tyrkia, som byr på et marked på
200 millioner mennesker, utgj0r en naturlig del av EUs "framtidige 0konomiske og sosiale
miljo" , og målet er derfor "en ncermere okonomisk symbiose" . Når det gjelder handel,
0konomisk samarbeid og strategiske forbindelser, faller mesteparten av Afrika tydeligvis
helt utenfor når EUs plass i verdens0konomien vurderes. Kanskje er det slik som det
sammenfattes på lederplass i det danske u-landsmagasinet Kontakt: "Brolene fra de
0konomiske tigre i Syd0st-Asien og fra den sårede russiske bjorn overdover langt de hese
grynt, som lyder fra den nedslidte afrikanske bush. Stcerke krefter i EU viI heller investere
i Asiens vcekst enn i Afrikas fattigdom" (7/ 1993-94).
I tillegg til disse hensyn er det åpenbart at det institusjonaliserte Lomesamarbeidet med
spesielle tollpreferanser byr på problemer i en mer globalisert verdensokonomi. Hitti! har
det vcert forståelse for at EU har 0nsket sceravtaler med tidligere kolonier, ikke minst fordi
de representerer mange av de fattigste land som med sin svake okonomiske
konkurransekraft utgj0r en liten markedstrussel. Men samtidig er det klart at spillerommet
for slike historiske unntak blir stadig mindre innenfor det nye handelsregimet som
utformes av World Trade Organisation. I desember 1994 ble det akseptert at dagens
avtaleverk kunne fortsette ut Lome IV, dvs. ut 1990-tallet, men enkelte innslag - slik som
bananprotokollen - henger fortsatt i en tynn tråd. Lomeavtalen skal imidlertid gjennomgås
av WTO hvert annet år. Innenfor ED er det heller ikke mangel på politikere og
representanter for Kornmisjonen som allerede er innstilt på at dagens Lomeavtale er den
siste i sitt slag (se bl.a. Davenport m.fI., 84). For ACP-statene er dette nok en bekreftelse
på at de ikke lenger er "interessante" som samarbeidspartnere, verken 0konomisk eller
geopolitisk.
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Sentrale fagstudier
I faglitteraturen om EU, ACP-ornrådet og den 0vrige del av den tredje verden er det
ikke så mange tungtveiende b0ker som beskriver og diskuterer temaet ut fra en
sammenhengende analyse. Trekker vi inn antologier, tidsskriftartikler, utredninger,
mindre studier og mer kampanjepregete publikasjoner, kommer vi imidlertid opp i et
antall titler som er så h0yt at relativt ferske lesere kan ha bruk for en guidet snartur inn i
landskapet. Ettersom de fleste sentrale titler får en fyldig presentasjon i selve biografien,
kan dette skje i all korthet. Det vises for 0vrig til en del litteraturreferanser i forrige
kapittel. I tillegg gjy;res det i kapittel 8 rede for l0pende publikasjoner,i.er,
årsrapporter 0.1.
Retter vi blikket f0rst mot de sentrale monografier som har satt spor etter seg i
forskningslitteratur og debatt, er det av kronologiske grunner naturlig å starte med I.
William Zartman: The politics of trade negotiations between Africa and the European
Economic Community (164) fra 1971. Selvom denne studien omhandler den tidlige
assosiering og Yaoundeavtalene, blir den ofte referert til pga. undertittelen som lanserer
begrepet "the weak confronts the strong". If0lge en slik analyse er det mye å hente for
den svake part ved å appellere til den sterke forhandlingspartens godvilje (og
barmhjertighet) istedenfor å s0ke konfrontasjon. I en kjent artikkel rett etter 1975
argumenterer Zartman sterkt for at Lomeavtalen er et viktig steg i retning av 0konomisk
avkolonisering og uavhengighet, med klar brodd mot mer radikale og kritiske analyser
(364), mens han ti år seinere innr0mmer at de handelsmessige og politiske gevinster ved
Lomesamarbeidet var blitt klart mindre enn forventet (365).
I Europe and Africa (33) fra 1978 f0lger Carol Gosgrove (Twitchett) opp det samme
budskap), men allerede i Framework for development (34) tre år seinere blir det anlagt
en noe mer kritisk synsvinkel når det gjelder de faktiske resultater av den f0rste
Lomeavtalen. Cosgrove, som nå har en ledende stilling i FNs 0konomiske kommisjon
for Europa, har også på 1990-tallet vrert en sentral bidragsyter til EU-forskningen (se
feks.203).
Med en rekke tidsskriftartikler og boka Collective clientelism plasserte den australske
statsviteren John Ravenhill seg som en av hovedpersonene i den faglige diskusjonen
midt på 1980-tallet (126-131). Hans forfatterskap utgj0r for mange et naturlig sted å
starte seri0se studier, ikke minst fordi han forener detaljerte beskrivelser med fors0k på
å utvikle et teoretisk rammeverk omkring begrepet "kollektiv klientelisme". Dette kan
ses på som en videref0ring av Zartman (se ovenfor), ved at det legges vekt på at ACP34
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statene - dvs. de svakeste blant de svake - kan oppnå bedre forhandlingsgevinster ved å
opptre ifeIlesskap enn det deres 0konomiske og politiske makt skulle tilsi. Sett i forhold
til de h0ye forventninger som mange hadde midt på 1970-tallet, har det va=rt et
hovedpoeng i Ravenhills nyes te arbeider at det i praksis er stadig mindre å hente i
forhandlinger som er "rutinisert, ritualisert og marginalisert" og at ACP-statenes
mislykte politikk er en del av forklaringen på at selv beskjedne muligheter er dårlig
utnyttet (293-295).
Et verk fra slutten av 1980-tallet som fortjener å 10ftes fram, er Marjorie Listers The
European Community and the developing world (95), som på bakgrunn aven grundig
beskrivelse av de f0rste Lomeavtalene argumenterer for at klQ)fta mellom retorikk og
virkelighet er blitt stadig st0rre. I et historisk perspektiv framheves det likeledes at
kontinuiteten mellom kolonitid og nåtid er påfallende, og selvom det går fram av
beskrivelsen at det har va=rt handels- og bistandsmessige gevinster å hente,
karakteriseres dette som "nykolonialisme med enkelte velferdstiltak". Det er i hovedsak
den samme tilna=rming som kjennetegner Charles O. Chikekas Africa and the European
Community, 1957-1992 (22) fra 1993.

I 1993 utgav den italienske 0konomen Enzo R. Grilli ut The European Community and
the developing countries (61), som raskt etablerte seg som et sentralt referanseverk med
sin grundige og spennende gjennomgang både av Lomesarnarbeidet og EUs forhold til
Midt!i>sten, Asia, Latin-Amerika og 0st-Europa. Samtidig som det ble vist hvordan
Lomeavtalens betydning ble stadig mindre, ikke minst pga. endringer i det
internasjonale handelsm!i>nsteret, argumenterer GrilIi for at det spesielle forholdet
mellom EV og ACP-statene fungerer som en slags tvangstr!i>ye som hindrer EU i å ta
konsekvensene av at andre deler av den tredje verden er viktigere både 0konomisk,
politisk og strategisk.
Ikke alle sentrale bidragsytere til EV-forskningen har presentert sitt materiale i form av
en sammenfattende og heldekkende studie. Både 0konomen Christopher Stevens og
statsviteren Guy Martin er eksempler på betydningsfulle forskere som i f0rste rekke har
vaklgt å publisere artikler, antologibidrag og rapporter gjennom et tidsspenn på 15-20
år. Christopher Stevens var på 1980-tallet hovedmannen bak en serie på seks årb0ker
om EVs forhold til den tredje verden, EC and the Third World: A survey (138-143).
Sarnlet er dette en uunnvcerlig kilde til både den faktiske utviklingen mellom Lome II og
Lome IV og den faglige debatten i den samme perioden. I en lang rekke av nyere
artikler og kapitler i b0ker (311-318), som utmerker seg ved en nyansert behandling av
mange ulike temaer, kan en kort artikkel i Bulletin of Peace Proposals (316) fra 1992
anbefales som en enkel introduksjon. Når det er grunn til å framheve Christopher
Stevens' betydning, er det ikke minst fordi hans arbeider avspeiler na=r kontakt både
med EU-kommisjonen, ACP-statene og det mer kritiske NGO-milj0et. Guy Martin gir
fra sitt ståsted som en radikal og uavhengig statsviter også en allsidig belysning av
mange temaer, med Frankrikes 0konomiske, politiske og strategiske interesser som et
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spesialfelt (251-257). Hans lenge annonserte bok, Europe and the third world, er ventet
på Macmillan forlag i 1996.

Nye antologier på 1990-tallet
Ved inngangen til 1990-tallet skj~t forsknings- og utredningsvirksomheten om EV og
den tredje verden fart, noe som bl.a. ble påskyndet av det indre markedet, mer ambisi0se
unionsmål, sammenbruddet i 0st-Europa, Vruguayrunden, Afrikas 0konomiske krise og
forhandlingene om Lome IV. Dette gav seg uttrykk i nere antologier og
artikkelsamlinger, ofte som et resultat av konferanser som samlet både forskere,
politikere og folk fra embetsverket. De to mest toneangivende eksempiene på dette er
The 1992 Single European Market and the Third World (135) og Europe and Africa.
The new phase (165), redigert av henholdsvis Sandro Sideri/Jayshree Sengupta og L
William Zartman.
To andre antologier utmerker seg ved å presentere angrepsvinkler og temavalg i de ulike
tyske forskningsmilj~er i engelsk språkdrakt: ACP-EEC: Partners in cooperation (134),
redigert av Manfred Schulz, og Africa and Europe: Relations of two continents in
transition (19), redigert av Stefan BrUne m.n. Disse kan suppleres med Franz
Nuscheler/Otto Schmuck (red.): Die SUdpolitik der EG. Europas entwicklungspolitische
Verantwortung in der veränderten Weltordnung (106) og Hildegard Lingnaus
informative diskusjon av noen nyere tendenser i Lomesamarbeidet: Neue Elemente in
der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft zu Beginn der 90er
Jahre (91). Det nrermeste en kommer en tilsvarende oversikt over bidragsytere fra ulike
fagmilj~er i Frankrike, er to spesialnumre om EV og Afrika/den tredje verden i
tidsskriftene Politique Africaine (118) og Revue Tiers Monde (132).

ACP-statene og EV i internasjonaI handel
Ettersom handel er det viktigste innslaget i forholdet mellom ACP-statene og EU, noe
som bLa. reguleres gjennom de ulike Lomeavtalene, finnes det ikke uventet en betydelig
mengde faglitteratur og statistiske oversikter. Et gjennomgående hovedtrekk, som er
skissert i fOffige kapittel, er ACP-statenes synkende ~konomiske betydning sett fra EVs
side, samtidig som de er like avhengige som f~r av sin råvareeksport til EV.
En verdifull statistisk gjennomgang som avspeiler EU-kommisjonens vurderinger, er
Trade relations between the European Union and the developing countries (50). En mer
detaljert og analytisk presentasjon av ACP-statenes handel og endringer i forholdet til
EV er gitt av Michael Davenport m.fl. i Europe's preferred partners? The Lome
countries in world trade (84). Denne perspektivrike studien er ajourf~rt fram til
midtveisforhandlingene under Lome IV i juni 1995, og inneholder en rekke forslag til
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forbedringer av handelsregimet. To spesiaistudier som går inn på situasjonen etter
Uruguayrunden, og som konkluderer med at ACP-statene/Afrika h0yst sannsynlig er de
som kommer dårligst ut, er World trade reform. Do developing countries gain or lose?
(117) og How will the EU's response to the GATT Round affect developing countries?
(145). Disse to rapportene er f0rt i pennen av henholdsvis Sheila PagelMichael
Davenport og Christopher Stevens/Jane Kennan. De nye reglene for generelle ulandspreferanser (GSP) fra 1995 er fore10pig bare dr0ftet av Paul WaerlBart Driessen i
artikkelform i Journal of World Trade (324).
For dem som 0nsker å gå tilbake til den omfangsrike litteraturen fra inngangen til 1990tallet, som scerlig diskuterte de sannsynlige virkninger av det indre markedet, er den
beste sammenfatningen utvilsomt Michael Davenport/Sheila Page: Europe: 1992 and
the developing world (41).

Bistand, råvarer, strukturtilpasning og landbruk
Faglitteraturen om bistand - herunder "strukturtilpasning" og delvis kompensasjon for
fall i råvarepriser - er ikke på langt ncer så omfattende som tilfellet er for handel. Et sted
å starte er EU-kommisjonens årlige oversikter over utviklingssamarbeidet innenfor
Lomeavtalen, som inneholder mye statistikk og detaljert gjennomgang av de forskjellige
bistandsordninger og -kanaler: Financial cooperation under the Lome Convention (53).
For dem som viI begynne med kortere og mer uavhengige innf0ringer over den nyeste
utviklingen anbefales Tony Germans bidrag til The reality of aid (219) og ODIbriefingen ED aid post-Maastricht: Fifteen into one? (280).
Når det gjelder den seri0se diskusjonen om Lomeavtalens framtid og betydningen av at
Maastrichttraktaten har 10ftet utviklingssamarbeidet opp på unionsnivå, foreligger det
flere interessante rapporter og utredninger fra forskere ved European Centre for
Development Policy Management, slik som Leks. European development policy after
the treaty of Maastricht: the rnid-term review of Lome IV and the complementary
debate (14). En aktuell, informativ og kritisk analyse av Stabex-ordningen for
kompensasjon ved prisfall på råvarer er den britiske 0konomen Adrian Hewitts kapittel i
boka Foreign aid towards the year 2000 (239). Den omdiskuterte koplingen av EUbistand til strukturtilpasning og markeds0konomi er diskutert av flere forfattere i den
generelle litteraturen, og er dessuten tema for spesiaistudier av bl.a. Trevor Parfitt (281282) og Christopher StevenslTony Killick (308-310).
Et annet spesiaitema som har tiltrukket seg mange forskere, er EDs felles
1andbrukspolitikk (CAP) og de konsekvenser den har fått både for u-landshandel og
matvarebistand. For en historisk oversikt fram til rnidten av 1980-tallet er Alan
Matthews The Common Agriculturai Policy and the less deve10ped countries (97)
fortsatt et standardverk, mens nyere diskusjonsbidrag er samlet i artikkelsamlingen EC
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agricultural policy and development cooperation (163), redigert av Klaus Weidmann,
En helt uunnv<erlig grunnbok om Afrikas matproduksjon, EUs landbrukspolitikk og
internasjonal bistand er Modernising hunger. Famine, food surplus & farm policv in the
EEC & Africa (123), skrevet av Philip Raikes ved Center for Udviklingsforskning i
Kobenhavn. For en radikal og mer kampanjeorientert kritikk, se Leks. Hungry farmers
(104) og Kornkrigen. Hvordan europ<eiske landm<end odelegger mulighederne for deres
kollegaer i u-landene (105).

Nordisk litteratur
Den nordiske litteraturen om EU og u-landa har hittil hatt et beskjedent omfang, noe
som selvsagt har sammenheng med at det inntil 1995 bare var Danmark som var EUmedlem. I tillegg til en del kampanjelitteratur og enkelte spesiaistudier, slik som en
interessant artikkel om Lome III-forhandlingene av Klavs A. Holm (345), er det s<erlig
statsviteren Jorgen Dige Pedersen ved Universitetet i Århus som har arbeidet med
helheten i forholdet mellom EU og den tredje verden. Dette har nedfelt seg i et knippe
artikler (284-287, 379-380). U-landsmagasinene KONTAKT (86) og Udvikling (151)
har begge nylig hatt temanumre om EU. Et mer akademisk bidrag, som bl.a.
understreker at erkl<eringene om likeverd og partnerskap er blitt stadig mindre verdt, er
Lene Thorups Lome-samarbejdet: en "enestående" nord/syd-relation! (147).
I Sverige ble det i forbindelse med debatten om EU-medlemskap utgitt flere boker og
antologier av vekslende kvalitet, slik som Nils Skölds Utanför Gemenskapen. Om EG:s
relationer med tredje världen (137), tobindsverket Broarna och murarna (77-78),
redigert av Lars Jederlund m.fl. og Tredje världen och den europeiska integrationen
(88), redigert av Sören LagergrenIGunnar Sundberg (88). Fra svensk UD foreligger det
et knippe av mer offisielIe oversikter og utredninger (153-157).
I Norge ble det forut for folkeavstemningen utgitt en serie med debatthefter og -boker
fra EU-motstandere (2-8) og to mer forskningsbaserte utredninger: Ole David Koht
Norbyes EU og bistanden (80) og Tore Linne Eriksens Norge og EU mellom nord og
§.ffi: (46). Et innholdsrikt hefte fra Idegruppen om Nord/Sor, EUs utviklingspolitikk (75),
byr dessuten på et vell av sentrale dokumenter, debattinniegg og forskningsbidrag fra
inn- og utland. I tillegg bor nevnes en spennende hovedfagsoppgave i statsvitenskap fra
1996, som både analyserer forhandlingene om Lome IV-avtalen og byr på en kritisk
diskusjon av teorier og begreper i faglitteraturen, skrevet av Marianne Moe (10 l).
Av finske bidrag er det s<erlig grunn til å trekke fram evalueringen Finland's and EU's
development cooperation - A comparison (71), med Jarle Hårstad og Paul Silfverberg
som forfattere. Dette er en meget informativ studie som presenterer og sammenfatter et
stort materiale, og som har et skarpt blikk både for likheter og ulikheter mellom "den
nordiske modellen" og EUs bistandspolitikk og -administrasjon.
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l.

Agarwal, Jamuna PrasadIMartin DipplJRolf J. Langhammer (1985). EC trade policies
towards associated developing countries barrier to success. TUbingen: J.C.B. Mohr.
125 s. (Kieler Studien!Institut fUr Weltwirtschaft an der Universität Kiel, nr. 193).
Dette er en jjkonomisk studie av handelsmjjnsteret mellom EU og land med
preferanseordninger, dvs. i fjjrste rekke ACP-gruppa, gjennomfjjrt for EU-kommisjonen avet forskerteam som både tidligere og seinere har gitt ut publikasjoner med
beslektete temaer. Rapporten fra 1985 er da også en av de handelsstudier som det er
referert mest til både i forskningslitteraturen og i diskusjonen om årsakene til ACPstatenes jjkonomiske krise. I tillegg til å gjengi en lang rekke tabeller og statistiske
serier som dokumenterer hvordan handelen med ACP-Iand blir stadig mindre viktig for
EU, ikke minst sammenliknet med andre deler av den tredje verden, er det studiens
hovedanliggende å forklare årsakene til at Lomeavtalens omfattende preferanser har
fått så liten betydning i praksis. Analysen er foretatt innenfor rammen av den tenkning
som ble dominerende innenfor Verdensbanken og vestlige giverland midt på 1980tallet, der hovedforklaringen sjjkes i de afrikanske landas feilslåtte jjkonomiske
politikk. Dette begrunnes bl.a. med at den offentlige sektor har vokst seg for stor på
bekostning av lokale "entreprenjjrer", samtidig som den pris-, rente-, ljjnns- og
valutapolitikk som fjjres, har hindret vekst og hemmet afrikanske land i markedskonkurransen med f.eks. Asia og deler av Latin-Amerika. Det understrekes også at de
statlige reguleringer og forvridninger i pris- og skattepolitikken er s<erlig hemmende for
mulighetene til å jjke eksporten, i tillegg til andre forhold som gj~r at flemasjonale storselskaper og andre former for utenlandske kapitalinteresser ikke finner investeringsklimaet tillokkende nok.
Selvom det også bekreftes at enkelte ytre faktorer har virket i negativ retning, slik som
f.eks. svekkelse av handelspreferansenes betydning gjennom generell senking i
tollbarrierene gjennom GATT, har studiens vektlegging av indre forklaringer på krisen
bidratt til å svekke ACP-Iandas krav om ytterligere forbedringer i handelsvilkårene, og
styrket dem som jjnsket en strammere kondisjonalitet og kopling av Lomeavtalens
bistandsmidler (European Development Fund) til Verdensbankens krav om
strukturtilpasning.
Studien er oppsummert og presentert i The Courier, nr. 98, 1986: 61-96.
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...,

Album, Gunnar m.fl. (red.) (1991). Supermarked eller felles framtid? EF, 0kokrisen Og
Norges valg. Oslo: Cappelen, 138 s.

3.

Hagelia, Ayse M. Bulak (1994). Norsk EU-medlemskap og forholdet til u-landene.
Oslo: Landbrukets Utredningskontor, 25 s. (Notater, vol. 94, nr. 8).

4.

Hillestad, KetiVJan H. Brotnow (red.) (1992). EF og Den tredje verden. Oslo:
Senterpartiets StudieforbundJSosialistisk Studieforbund, 97 s,

5.

3. verden magasinet X (1992). Tema: EF, Norge og den tredje verden, nr. 1: 25-44.

6.

Poleszynski, Dag V.lJohan GaltungIOlav M. Benestad (1992). JA til Norge, ja til
Norden, ja til hele Europa, ja til hele verden. Grjijnn politikk i globalt perspektiv. Oslo:
Cappelen, 250 s. (Også utgitt i kortere utgave som Alternativer til europeisk union.
Oslo: Alternativ Framtid, 1993, 138 s.).

7.

Smaadahl, Ole (1992). EFs 5. frihet: Grense10s utbytting av den 3. verden. Oslo:
Arbeidernes Kommunistparti, 102 s.

8.

S<:etereng, Sigmund Kvaljijy (1994). Naturens nei. Om EU, frihandel og !jkologisk kaos.
Oslo: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 30 s.
Som innspill i den norske EU-debatten ble det utgitt et knippe b0ker og hefter som
trekker inn forholdet til den tredje verden og dagens milj0krise, og som argumenterer
for et norsk nei ut fra hensynet til u-land og det globale livsmiljjijet. Supermarked eller
felles framtid? argumenterer i f0rste rekke mot medlemskap på et 0kopolitisk grunnlag,
bl.a. med bidrag fra kjente jijkofilosofer som Arne N<:ess og Sigmund Kvaljijy S<:etereng.
Den sistnevnte setter i hettet Naturens nei EU-debatten inn i et globalt og 0kologisk
perspektiv, og legger vekt bl.a. på frihandelssystemets konflikt med livsmiljjijet og
verdien av å opprettholde nordisk jordbruk foran en kommende "matjordkatastrofe".
EF og Den tredje verden er en fellesutgivelse fra studieforbundene til Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti, og sarnler bidrag fra både fagfolk og politikere. Utover de
vanlige temaer bjijr det frarnheves en informativ og nyansert oversikt over EUs
fiskeripolitikk i globalt perspektiv (Jens Revold). JA til Norge... , der Johan Galtung er
en av forfatterne, argumenterer for en framtids modell med 0kologisk likevekt og global
solidaritet, der forholdet ti1 den tredje verden berjijres i mange forskjellige kapitler. EFs
5. frihet, som er en publikasjon fra Arbeidernes Kommunistparti, trekker inn både
gjeldskrise, Verdensbanken, rivalisering mellom imperialistimakter og Lomeavtalene
som et nykolonialistisk instrument.

9.

Alting, von Geusau, F.A.M. (red.) (1977). The Lome Convention and a new
international economie order. Leyden: A. W. Sitjhoff, 239 s.
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I denne artikkelsamlingen, som springer ut fra en nederlandsk konferanse om
Lomeavtalen bare ett år etter den trådte i kraft, ligger f0rst og fremst i den detaljerte
presentasjonen av avtalens ulike deler: handel, Stabex, bistand og industrielt
samarbeid. Avtalen er også - sammen med et rikt statistisk materiale - gjengitt i sin
helhet. De fleste bidragene er skrevet av nederlandske akademikere og representanter
fra bl.a. Verdensbanken, UNCTAD, Samveldesekretariatet og ACP-sekretariatet.
Hovedvekten legges naturlig nok på de sidene ved forhandlingsprosessen og selve
Lomeavtalen som peker utover de tidligere samarbeidet mellom EU og de 18 assosierte
land, slik som Stabex, styrking av industrisektoren, mer vekt på likeverd mellom
partene, oppbygging av felles institusjoner osv. Det er også gitt plass for kommentarer
fra USA (se Zartman 363), India og COMECON (Ungarn).
Ettersom konferansen fant sted samtidig med den intensive fasen i forhandlinger om en
"ny 0konomisk verdensordning", blir sp0rsmålet naturlig nok stilt hvorvidt
Lomeavtalen er et steg på veien mot et slikt mål. Mens de fleste bidragsytere uttrykker
optimisme i denne retning, blir det også - ikke minst fra mer uavhengig forskerhold gitt
uttrykk for en bekymring for at EUs forskjellsbehandling mellom ACP-statene og uland for0vrig kan representere en hindring for mer globale eller multilaterale 10sninger.
Dette er konklusjonen i en artikkel som for0vrig er viet sp0rsmålet om EUs
råvarebehov og samarbeidsstrategier med u-land (H. Coppens/G. FaberlE. Lof:
"European Community's security of supply with raw materials and the interests of
developing countries: The need for a cooperative strategy", s. 161-187).

10.

Babarinde, Olufemi A. (1994a). The Lome Conventions and development. An
empirical assessment. Aldershot: Avebury, 250 s.

11.

Babarinde, Olufemi A. (l 994b). African, Caribbean, and the Pacific countries and the
new Europe: Is the Lome Convention doomed? Paper presented at the 37th annual
meeting of the African Studies Association, Toronto, Ontario, 3-6 November 1994, 30

s.
Til tross for en tittel som spenner forventningene h~yt, er Babarindes bok en akademisk
avhandling som i beskjeden grad kaster nytt lys over forholdet mellom EU og ACPstatene. Ambisjonen er å foreta sofistikerte 0konometriske regresjonsanalyser for å
svare på det grunnleggende sp0rsmål: Er handelsforbindelsene og investeringene
innenfor rammen av de ulike Lomekonvensjoner en fordel eller ulempe for ACPstatene? Det antydes også i innledningen at de empiriske funnene viI bli brukt til å
avgj0re hvilken av de to overgripende teorier om utvikling og underutvikling - dvs.
moderniserings/spredningsteori og avhengighetsteori - som er best i samsvar med
virkeligheten.
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F0r forfatteren kommer til den 0konometriske analysen med tallrike desimaler,
inneholder studien en kort oversikt over de viktigste innslag i de fire
Lomekonvensjonene, der det bl.a. pekes på kontrasten melIom de optimistiske
forventninger i 1975 og de mer n0kterne holdninger som har omgitt de påf0lgende
avtaler. Generelt understrekes det også at forhandlingene har båret preg av at EU har
0nsket kontinuitet uten scerlige forandringer, mens ACP-statene har hatt som mål å
bringe inn nye innslag, ikke minst som resultat av deres gjeldskrise og 0konomiske
tilbakegang på 1980-tallet. Et eget kapittel er også viet en gjennomgang av enkelte
tidligere forskningsbidrag.
De empiriske funn - og de slutninger som kan avledes av dem - er i all hovedsak h0yst
trivielle. Når det gjelder handel, er hovedpoenget at AP-statene har en st0rre andel av
sin handel med ED enn det ikke-ACP-stater i den tredje verden har, men at de gjennom
1980-tallet har tapt markedsandeler og sakket akterut i forhold til vekst0konomier i
Asia. Det vises til at det var et kort oppsving i den f0rste perioden etter 1976, noe som
tilskrives Lomeavtalen. Konklusjonen er at de h0ye forventninger på langt mer har slått
til, men at den handel som har funnet sted, må sies å gi ACP-landa enkelte 0konomiske
gevinster. Ettersom det har vcert få tidligere studier av investeringsm0nsteret, får
forfatteren her mer interessante data ut av datamaskinene. Det blir bekreftet at ACPområdet ikke er scerlig tHtrekkende for private investorer i EU-land, og at det faktisk
har funnet sted en tilbaketrekning under Lame ID og Lame IV, dvs. under de to
konvensjonene som sterkest har understreket betydningen av private investeringer.
I sin oppsummering medgir forfatteren at svaret på de grunnleggende sp0rsmål
innledningen fortsatt er uklart. Vekst og stagnasjon i handelen kan skyldes andre
forhold enn Lomeavtalene, og det samme gjelder for investeringsfn0nsteret. Den eneste
sikre konklusjon er at de optimistiske forhåpningene ikke er blitt oppfylt, men at
avtalene på den annen side ikke har vcert så mislykket som radikale kritikere hevdet.
Det uttrykkes tH slutt håp om at de positive sidene ved Lameavtalene kan forsterkes
gjennom fe lIes innsats fra EU- og ACP-statene, selvom det medgis at EU på 1990tallet har vridd mer av sin oppmerksomhet mot 0st-Europa og andre deler av den tredje
verden. Mot en slik bakgrunn blir ACP-statene oppfordret til å forsterke handelen med
andre u-land, samtidig som de må legge forholdene bedre til rette for å trekke til seg
private investeringer fra ED-land.
I paperet til African Studies Association-konferansen i 1994 blir det enda skarpere enn
i avhandlingen vist hvordan ACP-statenes 0konomiske og politiske betydning er
svekket på 1990-tallet, og at ED er blitt mer opptatt av seg selv, sine ncerområder i 0st
og s0r og vekst0konomien i 0st-Asia. Med henvisning til "ny-funksjonalistisk" teori
konkluderes det likevei med at Lomeavtalen ikke er i faresonen, bl.a. fordi det er sterke
historiske bånd til Afrika og fordi det er vanskelig å slå handa av de aller svakeste og
fattigste land iverden. Erfaringene viser også at ACP-statene er blitt mer og mer
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medgj0riige for hver reforhandling av Lomeavtalen, der de for enhver pris vii unngå
konfrontasjon som kan redusere bistandsbel0pene. I tillegg trekker Babarinde fram den
byråkratiske selvoppholdelsesdriften innenfor EU-kommisjonen (sreriig OG Vill).

Benestad, Olav M., se nr. 6.

Betz, Joachim, se nr. 19.

12.

Boardman, Robertffimothy M. ShawlPanayotis Soldatos (red.) (1985). Europe, Africa
and Lome III. LanhamlLondon: University Press of America, 158 s.
Utgangspunktet for denne samlingen av seks akademiske studier er en konferanse i
Cananda om EU/ACP-samarbeidet foran Lome ill-forhandlingene, med deltakelse
både fra forskere og embetsverk fra Canada, EU og ACP-ornrådet. En rapport om
konferansens temaer og diskusjoner er gjengitt, sammen med en omfattende og nyttig
bibliografi.
I likhet med mye annen akademisk litteratur midt på l 980-tallet avspeiler både
redakt0rens innledning og de ulike bidrag at "the spirit of Lome" gradvis er blitt
svekket siden 1975, at den tredje verdens forhandlingsstyrke ikke er som midt på 1970tallet, at EV ikke har 0nsket å begi seg videre på veien mot "en ny 0konomisk
verdensordning" og at avtalens handelspreferanser i praksis ikke betyr så mye. I tråd
med dette understreker John Ravenhill (129) at det er kontinuitet mer enn endring som
kjennetegner forholdet mellom EU og Afrika, mens Isebill V. Gruhn (340) tr0ster seg
med at den 0konomiske situasjonen for afrikanske land trolig ville ha vrert enda verre
uten Lomeavtalene. I sitt bidrag er Christopher Stevens (360) mest opptatt av
situasjonen ved starten på forhandlingene om Lome III, ikke minst EU-kommisjonens
nye vektlegging av "politisk dialog", dvs. kondisjonalitet og mer innsyn/kontroll på den
ene side og ACP-landas krav om 0kt bistand og gunstigere handelsregler på den andre.
Boka inneholder også en studie som sammenlikner EV/ ACP-samarbeidets former og
målsetting med de afrikanske statenes eget program for "collective self-reliance", også
kjent som Lagos Plan of action fra 1980 (David F. Luke: "African development in the
mid-1980s: The Lagos Plan of Action and the Lome III Convention" , s. 85-114).

13.

Borner, SilviolHerbert Grubel (red.) (1992). The European Community arter 1992.
Perspectives from the outside. London: Macmillan, 450 s.
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En samling papers, hovedsakelig skrevet av 0konomer, som belyser hvordan "1992"
ser ut fra ulike land og regioner utenfor ED selv. Tre av bidragene behandler mer
generelle nord/s0r-problemstillinger med vekt på handel, skrevet av Ronald Findlay
("The developing countries", s. 214-228), Guy Pfefferman ("Less developed country
exports of manufactures", s. 375-400) og Parvin AlizadehlManuela Agosin (''The
developing countries", s. 417-442). De deler stort sett det samme perspektiv. der det
framheves at utviklingen vii bli avgjort aven lang rekke usikre faktorer, slik som
omfanget av den 0konomiske veksten i ED selv, endringer i det globale handelsregimet
gjennom GATTIWTO og styrkeforholdet mellom mer frihandelsvennlige og
proteksjonistiske str0mninger innenfor ED. I hovedsak tegnes det et optimistisk bilde
der forventet 0konomisk oppgang i takt med integrasjonen gir 0kt ettersp0rsel etter ulandsprodukter, samtidig som stordrift og teknologiske nyvinninger i storselskaper gir
billigere industriprodukter som senker u-lands importkostnader. På den andre side kan
en slik ED-vekst f0re tiI et h0yere rentenivå, noe som rammer gjeldstyngete u-land,
samtidig som bedre fortjenestemuligheter i ED kan lede investeringer bort fra u-land.
Selvom det innebrerer fordeler for u-land' at de forholder til ett marked med felles
tollsatser og standarder, nevnes også risikoen for at enkelte ED-lands proteksjonisme
og ikke-tollmessige handelsbarrierer nå kan gj0res gjeldende på unionsnivå.
Et eget bidrag behandler de nyindustrialiserte land i Asia for seg, se Tsao Yan Lee
(377).

14.

Bossuyt, Jean/Geert Laporte/Glenn Brigaldino (1993). European development policy
after the treaty of Maastricht: the mid-term review of Lome IV and the
complementarity debate. Maastricht: European Centre for Development Policy
Management (ECDPM), 83 s. + app.

15.

Bossuyt, Jean/Geert Laporte/F. van Hoek (1994). Newavenues for technical
cooperation in Africa. Maastricht: European Centre for Development Policy
Management (ECDPM) (Occasional Paper).

16.

Box, L. (1994). Prospects for industrial development in the ACP. Maastricht: European
Centre for Development Policy Management (ECDPM). (Occasional Paper).

17.

Brigaldino, Glenn (1994). "Neue Konturen der Zusammenarbeit zwischen der ED und
den AKP-Staaten", Politik und Zeitgeschichte, Beilage der Wochenzeitung Das
Parlament, B 2/94: 26-37. Også gjengitt som ECDPM Reprint Series 94 - 1.
Maastricht: European Centre for Development Policy Management.
I forbindelse med det belgiske formannskapet i ED i f0rste halvår av 1993 fikk
European Centre for Development Policy Management i Maastricht i oppdrag å trekke
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i gang en mer perspektiv diskusjon om Lomeavtalens framtid. Utgangspunktet for en
slik studie var både de h0ye ambisjoner om samarbeid og komplementaritet i
Maastrichttraktaten, de forestående midtveisforhandlinger om Lome IV og den mer
langsiktige tenkning om en eventuell etterf01ger ved tusenårsskiftet. Etter å ha
gjennomf0rt en lang rekke intervjuer med representanter for EU, ACP-statene,
forskningsmilj0er, NGO-ere og andre lobbyister, la ECDPM fram et st0rre notat om
ulike holdninger til Lomesamarbeidets framtid, som deretter ble revidert etter nye
innspill på en st0rre konferanse i Brussel.
Den endelige publikasjonen - European development policy... - presenterer ingen
fastlagte konklusjoner, men n0yer seg med å skissere problemstillinger og ulike
scenarierer, som spenner fra praktiske forbedringer når det gjelder Lomeavtalens
implementering tH dyptgripende endringer av hele rammeverket, i tillegg tH det
alternativ som består i å skrinlegge det spesielle EUI ACP-forholdet til fordel for en mer
global utviklingspolitikk. Den andre halvdel av studien tar for seg ulike grader av
koordinering og komplementaritet i utformingen av EUs bistandsvirksomhet, der det
bl.a. pekes på at Kommisjonen og Utviklingsrådet ser ut til å ha ulike ambisjoner.
Mens Kommisjonen har gitt uttrykk for 0nsket om en gradvis overgang til en felles
utviklingspolitikk, går uttalelser fra Rådet mer i retning av praktisk samarbeid og
koordinering av medlemsstaters selvstendige politikk. Sp0rsmålet reises også om at det
i det hele tatt er noe poeng i å ha egen bistandsvirksomhet i regi av EUs organer, som
ikke skiller seg noe sa:rlig ut fra det som gj0res i regi av de enkelte medlemsland. eller
om et alternativ er å la EUs organer spesialisere seg på overordnete policy-oppgaver i
forbindelse med makro0konomiske mål, handelssp0rsmål og regionalt samarbeid.
Som en sentral medarbeider på rapporten har Glenn Brigaldino oppsummert
hovedpunktene i en kortere studie på tysk, mens andre Occasional Papers fra ECPDM
går na:rmere inn på industripolitikk og teknisk samarbeid.

18.

Breitwieser, FranzIPeter Christian Fellner (red.) (1994). Thema: Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union. Wien: Journal fUr Entwicklungspolitik!Austrian Journal of Development Studies, vol. 10, nr. 2, 146 s.
Spesialnummer av det 0sterrikske tidsskriftet for utviklingsstudier i forbindelse med
landets forberedelser til EU-medlemskap. De to redakt0rene har begge tilknytning til
Utenriksdepartementet og internasjonal bistandsvirksomhet, og åpnet spesialnummeret
med hver sin oversiktsartikkel om EUs u-landspolitikk og Lomeavtalen
("Entwicklungspolitische Engagement der Europäischen Union", s. 10 1-138 og "Die
Vertragswerke von Lome - eine KurzeinfUhrung", s. 139-160), Den f0rste utmerker seg
ved et gjennomarbeidet statistisk materiale som analyser all bistandsvirksomhet
gjennom EU fra starten til Lame IV. EUs samarbeid med regioner utenom ACP blir
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oversiktlig presentert av Margaretha Kopeinig/Silvia Michel-Misak, som bl.a. peker på
at forbindelsene med ASEAN-gruppa i Asia og enkelte samarbeidsavtaler med grupper
av latinamerikanske land favoriserer land som ikke er blant de aller fattigste. En
veldokumentert oversikt over handelssp0rsmål, som bl.a. toner ned betydningen av
EUs GSP-ordning, er skrevet av Gert Schmidt ("Aid by trade? Die handelspolitische
Entwicklungszusammenarbeit der EU", s. 183-218). En framtredende EU-embetsmann
fra Utviklingsdirektorat VIII, Dominique David, gj0r rede for Kommisjonens tanker
om bistandssamarbeidets framtid, med vekt på behovet for 0kt samordning mellom
EU-Iand, mer effektivitet og strammere krav om politiske endringer ("Performance
and partnership", s. 219-228). Som avslutning trekker Johannes Wedenig fram noen
hovedpunkter fra Kommisjonens sentrale u-landsdokument fra 1992 ("Horizont 2000:
Die
aktuelle
Diskussion
Uber
das
Verhältnis
zwischen
der
Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft und jener der Mitgliedstaaten", s. 229
- 245).

Brigaldino, Glenn, se nr. 14.

Brotnow, Jan H., se nr. 4.

19.

Brune, Stefan/Joachim BetzIWinrich KUhne (red.) (1994). Africa and Europe:
Relations of two continents in transition. MUnsterIHamburg: LIT Verlag, 258 s.
En artikkelsamling bygd på en konferanse i Ebenhausen i 1992, der framstående
forskere, hovedsakelig fra Tyskland, dr0fter forholdet mellom EU og Afrika i lys av de
globale forandringene ved inngangen til 1990-tallet. Et grunntema presenteres allerede
i innledningen: Afrika er blitt stadig mer marginalisert pga. den kalde krigens
avslutning, sovjetkommunismens fall, 0kt oppmerksomhet omkring indre prosesser i
EU, teknologisk utvikling og redusert behov for råvarer, noe som ytterligere forsterkes
gjennom klare tegn til 0konomisk og politisk krise i Afrika selv. Flere av bidragene som er av h0yst vekslende kvalitet - understreker at Afrikas behov for samarbeid,
bistand og handelspreferanser stiger nettopp på samme tid som EUs interesse for
utviklingen i Afrika er synkende. At Afrika s0r for Sahara spiller en stadig mindre roIle
både når det gjelder handel, investeringer og strategisk betydning, blir grundig
dokumentert i Winrich KUhnes perspektivrike oversiktsartikkel. Det samme skinner
gjennom i mer detaljerte studier av tysk, britisk, fransk, italiensk og portugisisk Afrikapolitikk, skrevet av henholdsvis Rolf Hofmeier, Colin Legum, Stefan BrUne og
Fernando Jorge Cardoso. At EU-Ianda er mer opptatt av egen integrasjon, utviklingen i
0st-Europa og Middelhavsregionen - samtidig som ACP-Ianda og Lomeavtalen skyves
i bakgrunnen - er også et hovedpoeng i bidraget fra C. M. Tibazarwa fra ACPsekretariatet (149).
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De to mest informative og konkrete bidragene er det Joachim Betz ("The new
international environment and EC-ACP cooperation" , s. 123-140) og Christopher
Stevens ("The single European market 1993 and its impact on Africa"; s. 161-174) som
står for. Den f0rstnevnte går detaljert inn på de ulike sider av Lameavtalen, slik som
handel, bistand og råvareekompensasjon, med vekt på forhandlingene foran Lame IV.
Selvom det er hans hovedsynspunkt at skuffelsene over avtalen scerlig skyldes de
urealistiske og oppblåste forventningene fra midten av l970-tallet, at forverringen av
de ytre vilkår som omgir Afrikas plass i verdens0konomien ikke skyldes EU per se og
at en del respektable resultater er oppnådd, er det likevei en tungtveiende og
veldokumentert kritikk av Lamesamarbeidet og medlemslandas Afrika-politikk som
f0res fram. Betz argumenterer for at den dramatiske rekkevidden av Afrikas problemer
pga. gjeldskrise, fallende råvarepriser og gjenvcerende handelshindringer ikke helt ser
ut til å ha gått opp for EU, og at mulighetene for å lette gjeldsbyrden og gi bedre
kompensasjon for fallet i eksportinntekter ble fors0mt under forhandlingene om Lame
IV. Det uttrykkes også sterk skepsis overfor den tiltakende bruk av 0konomisk og
politisk kondisjonalitet, ikke minst ved sammenkobling av EUs bistand til
VerdensbankenJIMFs "strukturtilpasning".
Også Christopher Stevens, som reiser sentrale problemstillinger kjent fra hans mange
publikasjoner (318), uttrykker frykt for at EU-prosessen fram mot det indre markedet
og utvidelse 0st- og nordover kan f0re til at Afrikas 0konomiske posisjon og de
politiske forbindelsene med EU viI bli ytterligere svekket. Det argumenteres også for
at utvikling i mer liberalistisk retning - både innenfor EU og som resultat av GATTforhandlingene - er et st0rre problem for ACP-statene enn frykten for et
proteksjonistisk "Fortress Europe", ikke minst fordi verdien av dagens
handelspreferanser synker og fordi Afrika har store problemer med å bli mer
0konomisk konkurransedyktig på et åpnere marked. (Derimot antydes det at "Fortress"perspektivet kan ha mer for seg når det gjelder arbeidsmigrasjon). Selvom det knytter
seg stor usikkerhet til EU-prosjektets framtid, konkluderer Stevens med at det er et
sannsynlig scenario at EUs politiske profil skjerpes i Middelhavsområdet, at de
0konomiske forbindelsene med Asia styrkes, at Latin-Amerika mer eller mindre
ignoreres og at det vii bli en fortsatt "tilbaketrekning" fra Afrika.
Boka inneholder også bidrag om
milj0sp0rsmål og demokratisering.

20.

temaer

som

migrasjon,

valutasamarbeid,

Center for Udviklingsforskning (red.) (1979). EF og tropisk Afrika. Den Ny Verden,
vol. 13, nr. 4, 115 s.
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21.

Center for Udviklingsforskning (red,) (1984). EF & U-landene. Den Ny Verden, vol.
18, nr. 2.,112 s.
Det f0rste av disse to temanumrene av Den Ny Verden tar sitt utgangspunkt i
overgangen fra Lome I tH Lome II i 1979, Mens Ole Molgård Andersen gj0r rede for
bistandsdelen av den nye Lomekonvensjonen, og Henriette Bonnevie går kritisk inn på
et storre bistandsprosjekt i E1fenbeinskysten som st0ttes av Det europeiske
utviklingsfondet, består tyngdepunktet i heftet av to storre forskningsrapporter av John
Carlsen og Henrik Secher MarcussenJJens Erik Torp. Den forste foretar en bred
gjennomgang av EUs politikk når det gjelder industriutvikling i Afrika, og viser både
hvordan Lomekonvensjonen her går nye veier i forhold til de tidligere
assosieringsavtaler med franske kolonier, samtidig som hovedtyngden av investeringer
kommer i de noe mer avanserte land som kanskje likevei kunne ha trukket tH seg
kapital. I et spennende oppiegg til debatt antyder MarcussenJTorp, på bakgrunn av
Elfenbeinskystens vekst og relasjoner tH EU, at utviklingsforskningen mot slutten av
1970-tallet bor v<ere mer åpen for u-lands muligheter til selvstendig
kapitalakkumu1asjon, brudd med den koloniale arbeidsdeling og overskridelse av
avhengighetssko1ens forestilling om "blokkert" utvikling. Artikkelen bygger på et
storre forskningsarbeid: The European Economic Community, France, and the Ivorv
Coast 1958-1976 (660).
I heftet av Den Ny Verden fra 1984 formidler danske forskere og bistandsadministratorer nyttig informasjon for å forstå hva forhandlingene foran Lome III dreier
seg om, samtidig som hovedinnholdet i et sentralt Komrnisjonsdokument (fort i pennen
av Edgar Pisani) fra 1982 blir gjengitt. I sin oversiktsartikke1 om Lomeavtalens
historiske bakgrunn legger Ole Karup Pedersen s<erlig vekt på Vest-Europas behov for
å vise sin betydning i verdenspolitikken og å stå fram med losninger på
utviklingsprob1emene, mens Jacob Norvig LarsenJHenriks Secher Marcussen viser
med sin gjennomgang av handels- og investeringsmonsteret at EUs interesse for ACPområdet er klart avtakende i forhold tH ti år tidligere. Etter deres oppfatning er det
derfor liten dekning for et begrep som "gjensidig avhengighet". Heftet inneholder også
en artikke1 av Phil Raikes om EUs landbrukspo1itikk og matvaresikkerheten i Afrika
(121).

22.

Chikeka, Charles O. (1993). Africa and the European Economic Community, 19571992. Lewiston: Mel1en, 236 s.
Dette er i hovedsak en deskriptiv gjennomgang av de forskjellige avtaler fra
Romatraktaten ti1 i dag, med s<erlig vekt på de forste tiåret etter Lome I (1975-85),
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supplert med en generell beskrivelse av Afrikas okonorniske avhengighet og
verdensdelens utviklingskrise. Selvom studien ble publisert i 1993, blir det i liten
utstrekning brukt materiale som er nyere enn fra begynnelsen av 1980-tallet.
Forfatterens nigerianske bakgrunn gj0r imidlertid at det - sammenliknet med mye
annen oversiktslitteratur - blir lagt vekt på spenningen mellom frankofone land og
afrikanske land innenfor Samveldet.
Koblingen mellom empiri og teoretiske ansatser er heller ikke alltid så åpenbar, selv
om det blir klart dokumentert at forventningene ikke er innfridd på viktige ornråder
som handel, bistand, investeringer og Stabex. Under den 0konorniske krisen ser det
if0lge forfatteren ut til at afrikanske land n0yer seg med å klarnre seg til bistand og
kortsiktige tollpreferanser for råvarer ("Rather than an engine of development, then, the
Lome Conventions seemed to have acted as a system of life support").
Studiens konklusjon er at begreper som "partnership" og "interdependence" i hovedsak
er irrelevante for å beskrive dagens forhold mellom EU og Afrika, ettersom
samarbeidsformene under Lomeavtalene forsterker de grunnleggende forskjeller i
0konornisk struktur og makt. I en sammenlikning med kolonitida blir det pekt på at det
0konorniske m0nsteret er endret fra nrere forbindelser til et "moderland" til en slags
"kollektiv nykolonialisme" med avhengighet avet st0rre antall vesteuropeiske land.

Chopra, H. S., se nr. 89.

23.

Club de Bruxelles (1989). The new Lame Convention (IV). Brusssel: Club de
Bruxelles, 250 s.

24.

Club de Bruxelles (1991). North-South: EC development policy. Brussel: Club de
Bruxelles, 150 s.

25.

Club de Bruxelles (1993). The future of relations between the European Community
and Southern Africa. Brussel: Club de Bruxelles, 300 s. + vedlegg.

26.

Club de Bruxelles (1993). European agriculture and world markets. Brussel: Club de
Bruxelles, 200 s. + vedlegg.

27.

Club de Bruxelles (1994). The Chinese economy and relations between the European
Union and China. Brussel: Club de Bruxelles, 160 s. + vedlegg.

28.

Club de Bruxelles (1994). Relations between the European Union and Latin America.
Brussel: Club de Bruxelles, 220 s. + vedlegg.
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Club de Bruxelles er et sentralt og stort konsulentselskap som spesialiserer seg på å
avholde konferanser og presentere utredninger som angår forholdet mellom private
konserner og de ulike EU-institusjoner og lobby-grupperinger. De fem publikasjonene
som er er listet opp ovenfor er eksempler på materiale som belyser relasjonene mellom
EU og den tredje verden. Studiene kombinerer tematiske og regionale oversikter med
en informativ og omfattende sammenstillinger av Kommisjons- og Rådsvedtak.
utredninger, anbudsregler, budsjettrammer, handels- og bistandsavtaler, handels- og
investeringsstatistikk, eksempler på prosjekter og kontrakter osv. Kina-utredningen er
feks. på 160 s. pluss 250 sider med slike vedlegg. Selvom publikasjonene i förste
rekke er beregnet på private konserner, gj0r sammenstilling av mye relevant materiale
at de også er av interesse for forskere og offentlige institusjoner. En hindring er

imidlertid prisen, som for de ovennevnte publikasjoner varierer mellom 7000

.:

000 belgiske franc.

29.

Coote, Belinda (1987): The hunger erop. Poverty and the sugar industry. Oxford:
OXFAM, 124 s.

30.

Catholie Institute for International Relations (1994). Sugar. Europe's bittersweet
polieies. London: CIIR, 32 s.

31.

Woodward, David (1994). Reform of the EV sugar regime: Implieations fo
country sugar exporters. London: Catholie Institute for International Relatil
Innenfor rammen av den felles landbrukspolitikken (CAP) har EV bygJ upp (:;:!
omfattende produksjon av roesukker, ikke minst gjennom 0konornisk st0tte som gir
b0ndene en pris som ligger 3-4 ganger h0yere enn verdensmarkedsprisen. Både
Belinda Cootes bok og - den mer aktuelle - oversikten fra Catholie Institute for
International Relations viser hvordan EV siden begynnelsen av 1970-tallet har utviklet
seg fra en nettoimport0r til verdens st0rste eksport0r av sukker, noe som er muliggjort
ved dumping av overskuddet gjennom kraftige eksportsubsidier. Resultatet er både at
mange tradisjonelle sukkerprodusenter i den tredje verden mister markeder og at
verdensmarkedsprisene synker til et nivå som gj0r produksjonen mindre 10nnsom. EUs
sukkerpolitikk har også bidratt til å fjerne grunnlaget for internasjonale råvareavtaler.
På den andre side har EV beholdt en "sukkerprotokoll" innenfor Lomeavtalen, som er
en fortsettelse av enkelte samveldeiands spesielle avtaler med Storbritannia. Dette betyr
at femten produsentland i ACP-gruppa har fått spesielle kvoter for eksport til EUs h0ye
internpriser. Både David Woodwards detaljerte studie og CIIRs populariserte oversikt
diskuterer de virkningene som den nye avtalen i GATTIWTO og reformene av den
felles landbrukspolitikken viI få for u-land. Konklusjonen er at verdensmarkedsprisene
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ikke vil stige så mye at det gir store utslag i positiv retning for sukkerproduserende uland, men at noe reduserte st0tteordninger for EUs produsenter samtidig vil bety
dårligere priser for land som i dag har fordel av "sukkerprotokollen". Med grundige
case-studies av Guyana, Trinidad og Jamaica viser Woodward at dette kan få
dramatiske f01ger for eksport0rer som fra f0r av befinner seg mer grensen for det
u10nnsomme, og hvor sukkerproduksjonen er hovedgrunnlaget for skatteinntekter og
sysselsetting. Samtidig som CIIR går inn for en mer drastisk omlegging av CAP for å
hindre eksportsubsidiert produksjon, blir det foreslått forskjellige former for st0tte til
omstilling og kompensasjon for ACP-land som kommer dårligere ut.

32.

Cosgrove Twitchett, Carol (1976). "From association to partnership" , s. 121-150 og
"Towards a community development policy", s. 151-174 i K. 1. Twitchett (red.):
Europe and the world. The external relations of the Common Market. London: Europa.

33.

Cosgrove Twitchett, Carol (1978). Europe and Africa: from association to partnership.
Farnborough: Teakfield, 191 s.

34.

Cosgrove Twitchett, CaroVKenneth 1. Twitchett (1981). Framework for development:
The EEC and the ACP. London: Allen & Unwin, 160 s.
Både i de to antologibidragene fra 1976 og boka som ble utgitt to år seinere, legges
hovedvekten på en beskrivelse og en statsvitenskapelig studie av assosieringsavtalen
fra 1958 og de to Yaoundeavtalene. For et studium av samarbeidets innhold og
utvikling av handels- og bistandsm0nsteret i denne tidlige perioden regnes disse
publikasjonene som et sentralt referanseverk. Forfatteren, som st0tter sin framstilling
med fy1dige tabeller og litteraturhenvisninger, ser det som en viktig oppgave å fors vare
avtalene mot kritikk. Ikke minst er skytset rettet mot Johan Galtung (58-59), som
besky1des for både begrepsmessig naivitet og ideosynkratisk argumentasjon. Påstanden
om at assosieringsavtalen var kollektiv kolonialisme avvises med henvisning tH at
Tyskland bare n0dtvunget gav etter for fransk press om å inkludere koloniene. På
samme måte blir kritikken mot Yaoundeavtalenes "nykolonialisme" m0tt med
henvisningen til at det var de assosierte land som selv 0nsket å bevare forbindelsene til
EF. Som motvekt tiI kritikken om splittelse og forskjellsbehandling som ofte framsettes
fra u-land uten noen avtale med EF, blir det frarnholdt at statistikken klart viser at de
har 0kt sin handel minst like mye som land med assosierings- eller preferanseavtaler.
Mens studien fra 1978 bare ber0rer utvidelsen av EF og overgangen til Lomeavta1en i
sluttkapitlet, er det de to Lomeavtaiene som står i sentrum i oppf01gingsboka tre år
seinere. Også denne boka har hovedsakelig sin verdi i den faktiske informasjon som
bringes fram, ikke minst bygd på samtaler og gode kontakter i EF-kommisjonen og
direktoratet som har hånd om Lomesamarbeidet (OG Vill). Utviklingen av handels- og
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bistandsrelasjoner under Lame I blir detaljert presentert med mye tallmateriale.
samtidig som forhandlingene i 1978/79 om Lame II blir grundig gjennomgått.
Sammenliknet med analysen av perioden 1957-75, anlegger forfatteren denne gang et
noe mer nyansert og kritisk perspektiv. Det blir f.eks. lagt vekt på interdependencerelasjonene er asymmetriske, og at EFs reelle innflytelse er langt st0rre enn det formelle
strukturer gir inntrykk av. Det uttrykkes også forståelse for at ACP-landa på mange
felter er blitt skuffet, noe som både gjelder det som (ikke) ble oppnådd i 10pet av Lome
1- perioden og den mer kj0lige forhandlingsatmosf<eren forut for Lome II.
Konklusjonen er likevei at for ACP-statene - alle skuffelser og problemer til tross - er
avtalen klart bedre enn ingen ting. Med de ledende industrilands motvilje mot "en ny
0konomisk verdensordning" var det heller ikke så lett å se noe n<erliggende alternativ.

35.

Cosgrove, Carol/l Jamar (red.) (1986). The European Community's development
policy: The strategies ahead. Brugge: De Tempel, 285 s.
Dette er en samling av papers som ble utarbeidet til en konferanse ved Europa-collegt i
Brugge i juli 1985, dvs. kort tid etter at Lame ID var ferdigforhandlet. I et
innledningskapittel gir to tyske forskerne Otto Schmuck og W. Wessels en oversikt
over problemer som er knyttet til manglende samordning av de enkelte medlemslands
utviklingspolitikk ("The internal coordination", s. 32-58). EDs matvarebistand blir
behandiet av Christopher Stevens ("The importance of food aid in development
programmes: Evaluation and prospects", s. 83-92), der konklusjonen er at den likner på
all annen bistand ved at den kommer i både heldige og uheldige varianter. I en lengre
kapittelom matvarestrategier framholder Susan George ("Food strategies for
tomorrow", s. 122-144) bl.a. at EDs bistand tH det afrikanske landbruket, i
kombinasjon med Stabex-ordningen, stimulerer en "cash-crop- og eksportmentalitet" .
Hovedartikkelen om handelsforbindelsene mellom ED og ACP er skrevet av Carol
Cosgrove ("Autonomous development or participation in world trade - reflections on
the ACP-EEC experience", s. 217-227), som argumenterer for at de spesielle
tollpreferansene ikke gir ACP-landa noe s<erlig forsprang fordi de mest selger varer
hvor tollbarrierene generelt er lave. Cosgrove peker også på ACP-statenes problemer
med å opprettholde sin kapasitet til å importere varer, noe som bl.a. har sammenheng
med fallende inntekter fra råvareeksport, samtidig som kompensasjonen gjennom
Stabex er synkende fordi ordningen ikke tar hensyn tU inflasjonen. 0konomen G. N.
Yannopoulos peker i sitt bidrag på at u-land har spilt en marginal rolle under de
multilaterale forhandlingsrunder om internasjonal handel, og uttrykker håp om at EU
ser som sitt ansvar å rette opp dette ("European development cooperation policies and
the new round of multilateral trade negotiations" , s. 228-243). For en separat
annotering av bidraget fra den amerikanske statsviteren William Zartman, se 365.
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36.

Cottrell, Richard (1987). The sacred cow. The folly of Europe's food mountains.
London: Grafton Books, 192 s.
The sacred cow er en velskrevet harse1as over pengesl0sing, byråkrati og markedsreguleringer som f(ijrer til de store sm(ijrberg og vinsj(ijer, med påf(ij1gende milliardsluk
ti1 lagerhold og eksportsubsidier, skrevet avet britisk (og kritisk) medlem av
Europaparlamentet. Boka inneholder også henvisninger til de negative utslag som den
felles landbrukspolitikken gir for den tredje verden, selvom hovedbudskapet er at
penger burde vrert brukt annerledes innad i EU.

37.

Davenport, Michael (1988). European Community barriers to tropical agriculturai
products. London: Overseas Development Institute, 108 s. (ODI Working Paper, 27).

38.

Davenport, Michael/Sheila Page (1989). Regional trading arrangements: the impact of
the implementation of the Single European Market on deve10ping countries. London:
Overseas Development Institute. (Report prepared for UNCTAD).

39.

Davenport, Michael (1990a)."The external policy of the Community and its effects
upon the manufactured exports of the developing countries", Journal of Common
Market Studies, vol. 29, nr. 2: 181-200.

40.

Davenport, Michael/Christopher Stevens (1990b). "The outlook for tropical products" ,
s. 51-80 i C. StevenslDoeke C. Faber (red.): The Uruguay Round and Europe 1992.
Maastricht: European Centre for Development Policy Management.

41.

Davenport, Michael with Sheila Page (1991). Europe: 1992 and the deve10ping world.
London: Overseas Deve10pment Institute, 130 s.

42.

Davenport, Michael (1992). "Africa and the unimportance of being preferred", Journal
of Common Market Studies, vol. 30, nr. 2: 233-251.

43.

Davenport, Michael (1993). "Issues in manufacturing trade and services", s. 77- 98 iD.
McAleese m.fl. : Africa and the European Community after 1992, Washington: The
World Bank.
I Europe: 1992 and the developing world oppsummerer de to britiske (ijkonomene,
Michael Davenport og Sheila Page, en omfattende forsknings- og utredningsvirksomhet omkring EUs hande1spolitikk overfor u-land som ble utf(ijrt ved inngangen
til 1990-tallet (se også 112-115). Arbeidet er utf(ijrt ved Overseas Development Institute
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(London) og inkluderer rapporter og studier for oppdragsgivere som feks. UNCTAD,
Yerdensbanken og utenriksdepartementene i Storbritannia og Nederland.
Et gjennomgående tema i de ulike delstudier og den sammenfattende oversikten fra
1991 er at det indre markedets virkninger på den tredje verden er vanskelig å beregne,
ikke minst fordi en rekke andre faktorer - slik som f.eks. Uruguayrunden - viI spille inn
samtidig. De modeller som er utarbeidet, gir som resultat at utslagene (både de negative
og positive) sannsynligvis viI vcere beskjedne, noe som står i kontrast til uttalelser fra
Kommisjonen om at "1992" viI vcere en betydelig stimulans for u-land ved at forventet
vekst i ED viI "smitte over" og gi ~kt ettersp~rsel.
I den detaljerte gjennomgangen av EDs import av industrivarer fra u-land ved
overgangen til det indre markedet argumenteres det f.eks. for at det indre marked i
f~rste rekke vil styrke handelen mellom medlemsland, samtidig som den forventete
forbedring av konkurranseevnen kan komme til å trekke investeringer fra u-land til EUområdet. Det dokumenteres også at ED er raskt ute med antidumpinganklager og en
rekke ikke-tollmessige barrierer overfor brysomme u-landskonkurrenter i Asia og
Latin-Amerika, samtidig som strengere standarder (tekniske, hygieniske osv.) kan gi
nye problemer for u-landseksport~rer. Det er også et åpent sp~rsmål i hvilken grad
byrdene ved omstillingsproblemer innenfor ED, som ikke minst er en utfordring til de
minst avanserte land og regioner, viI bli veltet over på områder utenfor unionen selv.
For industrisektoren er derfor konklusjonen at vridningen av handel i retning av
medlemslanda (trade diversion) mer enn oppveier den ~kte ettersp~rselen (trade
creation). På den andre side blir det antatt at råvareprodusenter som ikke konkurrerer
med varer ED selv produserer, kan dra fordel av at harmonisering av avgiftsnivået i det
indre
markedet gir lavere
avgifter og
~kt
ettersp~rsel.
Forventede
produktivitetsgevinster og skjerpet konkurranseevne kan likeledes gi lavere priser på
industrieksport fra ED, dvs. at råvareeksporterende u-land kan få bedret sitt
bytteforhold (terms of trade).
I flere av de ovennevnte arbeidene blir det lagt vekt på at virkningene av det indre
markedet vil oppieves ulikt fra land tilland i den tredje verden. I Europe: 1992 and the
developing world blir den generelle analysen supplert med studier av 10 enkeltland, i
tillegg til at handel med enkelte utsatte produkter - slik som bananer - blir behandiet
scerskilt.
I artikkelen i Journal of Common Market Studies (1992) er det scerlig Afrikas plass i
verdenshandelen som blir diskutert. Det blir bl.a. gjort et fors~k på en teknisk
beregning av den reelle betydningen av dagens ACP-preferanser når det gjelder
råvareeksport, der konklusjonen er at bortfall av toll på tropiske produkter fra andre
deler av den tredje verden ikke viI gi så store utslag. Selvom det uttrykkes forståelse
for at ACP-statene vil bevare sine privilegier, mener forfatteren at både de - og mange i
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EU - overdriver den positive betydningen av noe som er av "marginal 0konomisk
verdi". De beskjedne tap for ACP-land ved overgang i EUs handelspolitikk til generell
preferanseordning for alle u-land ("multilateralisme") kan lett kompenseres ved
bistand. Som mulig gevinst for afrikanske land framholdes at fcerre scerfordeler til
ACP-området kan f0re til reduksjon av historiske koloniforbindelser og mindre
"psykologisk avhengighet" av EU-området.

Davenport, Michael, se nr. 84 og 117.

Dippl, Martin, se nr. l.

D'Orville, Hans, se nr. 107.

44.

Eriksen, Tore Linne (1990). "EF og tredje verden", s. 92-118 i Rolf Berg (red.):
atter nei. Oslo: P AX forlag.

45.

Eriksen, Tore Linne (1994a). "EV, Norge og den tredje verden", Alternativ Framtid, nr.
3: 30-44.

46.

Eriksen, Tore Linne (1994b). Norge og EV mellom nord og S0f. En kritisk
gjennomgang. Oslo: Alternativ Framtid, 64 s. (Rapport 7:94).

.:.:.;Qg

Norge og EV mellom nord og S0r er en forskningsbasert utredning om EV og forholdet
til den tredje verden, som også tar opp til diskusjon hvilke konsekvenser et eventuelt
medlemskap vil få for norsk handels- og bistandspolitikk. Hovedvekten legges på en
analyse av Lomeavtalen og Afrikas plass i internasjonal 0konomi. Med sin kritiske
grunnholdning, og gjennomgang aven omfattende faglitteratur, er studien et
supplement - eller korrektiv - til de to utredninger som ble utf0rt på oppdrag fra det
norske Utenriksdepartementet (80-82). Bidragene i "...og atter nei" og i tidsskriftet
Alternativ Framtid bygger på mye av det samme materialet, men er gitt en form som
ligger ncermere "kampanjelitteratur". Artikkelen i Alternativ Framtid etterf01ges avet
kritisk tilsvar fra Leiv Lunde ("Hvor er visjonene", s. 45-48) og en svarreplikk (s. 4950).

47.

European Centre for Development Policy ManagementIBelgian Administration for
Development Cooperation (1994). Future prospects for industrial cooperation between
the European Union and the ACP states. Maastricht: ECDPM, 226 s.
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I forbindelse med forhandlingene om reVlSJon av Lome IV avholdt den belgiske
bistandsadministrasjonen, European Centre for Development Policy Management og
EUs Centre for the Development of Industry (COn en stor konferanse om
industrisamarbeidet mellom EU og ACP-Ianda. I denne publikasjonen, der bidragene er
vekselvis på engelsk og fransk, er det sam1et en lang rekke dokumenter som spenner
fra hilsningstaler til utredninger fra CDI og detaljerte konsulentrapporter. På denne
måten blir det sam1et mye verdifull informasjon om industrisamarbeidets historie og
aktuelle problemstillinger. Et gjennomgående tema er påvisningen av hvor lite som er
utrettet på dette området siden CDI ble opprettet som en del av den f0rste
Lomekonvensjonen. Det blir også dokumentert hvor vanskelig det har vcert for ACPlanda å gj0re sitt råvarebaserte eksportm0nster om til en mer allsidig 0konomi, ikke
minst pga. barrierer som mangel på kapital, kvalifisert arbeidskraft og adekvat
teknologi. I nyere tid er også gjeldsproblemet og den allmenne 0konomiske krise med
på å dempe utenlandske investorers interesse, samtidig som myndighetenes
0konorniske politikk lenge la liten vekt på å oppmuntre til private investeringer. For å
beskrive resultatene aven slik prosess - som har f0rt til at Afrika s0r for Sahara har
sakket kraftig akterut i forhold til andre deler av den tredje verden -brukes betegneisen
avindustrialisering. Fra mange hold understrekes det også at CDI må gis flere rnidler
for å st0tte opp om europeiske investeringer og industrielt samarbeid, ikke minst med
hensyn til små og mellomstore bedrifter. (Innenfor Lome IV utgj0r bevilgningen til
CDI 0,5% av sam1et bistandsbeI0p), Det pekes likeledes på behovet for å samordne
virksomheten innenfor EU-kommisjonens DG vm, CDI og European Investment
Bank. Ettersom det er vanskelig å komme inn på eksportmarkeder i EU og USA,
oppfordres ACP-Ianda til å prioritere sambandel og industrielt samarbeid på regionalt
nivå.

48.

European Commission (1992). Politikken for udviklingssamarbejde frem til år 2000.
(Frellesskabets forbindelser med udviklingslandene med Den Politiske Union for 0je.
Brussel-Kommissionen for de europeiske fcellesskaber, 19 s. (Meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet fra Kommissionen, SEK (92) 915. Også gjengitt i Idegruppen om
Nord/S0r (1994): EUs utviklingspolitikk, s. 5-25.
Dette er utvilsomt det dokumentet som klarest sammenfatter Kommisjonens tenkning
omkring EUs forhold til u-landa på 1990-tallet, formet som en innledning til et st0rre
notat om samme tema. Utgangspunktet for denne "meddelelsen" til Rådet og
Parlamentet er at Maastrichttraktaten 10fter utviklingspolitikken opp på unions nivå uten
at det er klargjort hvilket ambisjonsnivå som f0lger av dette når det gjelder utforming
aven felles posisjon. EU har samtidig et behov for et tilbakeblikk på en mangeårig
virksomhet innenfor rammen av Lomekonvensjonen og ulike samarbeidsprotokoller
for andre deler av den tredje verden.
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I sin oversikt over u-landas aktuelle situasjon gj0r Komrnisjonen det klart at politiske
endringer på internasjonalt plan etter 0stblokkens sammenbrudd bevirker at mange
land ikke lenger kan regne med å bevare tradisjonelle bistandskilder, samtidig som det
understrekes at det er u-landas ansvar å tilstrebe en utvikling av retning av demokrati
og 0konornisk liberalisering. For å gj0re bistanden mer effektiv, og samtidig styrke
"den europeiske identitet", går Kommisjonen inn for en 0kende samordning av de
enkelte
medlemsstaters
utviklingspolitikk
for
å
motvirke
dagens
"koordinasjonsunderskudd". Dette har også sammenheng med at forholdet til u-landa
ses på som en viktig del av EUs generelle utviklingspolitikk i en tid med tiltakende
integrasjon, det indre marked og planer om en 0konomisk/monet<er og politisk union.
("Selv om samarbejdspolitikken og udenrigspolitikken er omhandlet i forskellige
kapitler i de nye traktater om Den Europ<eiske Union, skal de udbygges parallelt og i
takt med fremskridtet hen imod Den Politiske Union").
Blant de konklusjoner som trekkes er at det er flere ornråder hvor EUs organer er bedre
egnet enn de enkelte land til å utforme politikk, slik som f.eks. handel, milj0,
befolkningssp0rsmål, narkotika og aids. Samtidig som det minnes om at målsettingen
med samarbeidet med u-landa er solidaritet, fred, demokrati og utvikling, slås det fast
at tiltak for å fremme disse "humanistiske verdier" ikke må tils10re at forbindelser med
andre land generelt b0r v<ere egnet til å forsvare EUs interesser og fremme den
europeiske identitet og EUs tilstedev<erelse på verdensplan.
Det legges også vekt på at hver utviklingsregion har s<ertrekk som må legges til grunn
for utformingen av EUs politikk. For Afrika s0r for Sahara b0r bistanden f.eks. brukes
til å legge om den 0konomiske politikken og fremme en demokratisk styreform , mens
bistanden i Middelshavsornrådet - der milj0messige, politiske og sosiale problemer
(utvandring) står sentralt - b0r st0tte farnilieplanlegging og 0konomisk samarbeid. For
Latin-Amerikas vedkommende understreker Kommisjonen at det s<erlig skal legges
vekt på å stimulere til politisk dialog, fremme investeringer og styrke den private
sektor, mens det overordnete mål i Asia b0r v<ere å styrke EUs 0konomiske
tilstedev<erelse gjennom eksport og investeringer i verdens mest dynamiske region.

49.

European UnionlEuropean Commission (1994). Southem Africa & The European
Union. Luxembourg: Office for Official Publications, 52 s. (DE 78, J uly 1994).

50.

European UnionlEuropean Commission (1995a). Trade relations between the European
Union and the developing countries. Luxembourg: Office for Official
Publications, 30 s. (DE 71, March 1995).
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5t.

European UnionJEuropean Commission (l995b). Industrial and economie co-operation
between the European Union and the developing countries. Luxembourg: Office for
Official Publications, 24 s. (DE 72, March 1995).

52.

European UnionJEuropean Commission (l995c). The Caribbean and the European
Union. Luxembourg: Office for Official Publications, 72 s. (DE 80, June 1995).

53.

European UnionJEuropean Commission (l995d). Financial cooperation under the
Lome Conventions. Review of aid at the end of 1994. Luxembourg: Office for Official
Publications, 136 s. (DE 81, August 1995).
Dette er en ll"pende serie publikasjoner som er helt uunnvcerlige for dem som soker
informasjon om EUs forhold til den tredje verden. Som offisielle rapporter har de også
et autoritativt preg, slik at de kan leses som et uttykk for hvordan Kommisjonen onsker
å framstille sin handels- og bistandsvirksornhet. De mest aktuelle titlene

er listet

opp ovenfor gir et representativt bi1de av rapportenes innhold og omfang, dvs. at de
veksler mellom regionale og tematiske oversikter. Av de nyeste publikasjonene er det
scerlig to som må framheves som helt grunnleggende. Trade relations inneholder f.eks.
et vell av statistiske serier for detaljstudier, samtidig som det er forklarende og
sammenfattende analyser som gjl"r at hovedml"nsteret - slik som 0st-Asias okende og
Afrikas synkende betydning i samhandelen - kommer klart fram. Financial cooperation
presenterer en fyldig dekning av alle sider ved Lomesamarbeidet i 1994. Det er andre
gang en slik omfattende årsrapport gis ut i denne form, og det er hensikten å la dette bli
en fast tradisjon. Her gis både brede oversikter og informative detaljer omkring
disponeringen

av

rammeprogramrner,

de

forskjellige

StabexJSysmin,

deler

av

Utviklingsfondet

strukturtilpasning,

regionale

(nasjonale

prograrnrner),

samtidig som også den ACP-relevante delen av Den europeiske utvildingshanken
(EIB) blir omtalt. Det fl"res også en interessant diskusjon om den omstendelige

prosjektsyklusen fra de fl"rste avgjl"relser til de endelige utbetalinger.

54.

European CommissioniDirectorate General for Development (1995). La cooperation
UE-ACP en 1994/EU-ACP cooperation in 1994. Brussel: EUlDirectorate General for
Development, 231 s.
Dette er en omfattende årsoversikt over samarbeidet mellom EU og ACP-statene i
1994. En tilsvarende utgave for 1993 var den fl"rste av sitt slag. Den fl"rste delen utgjor
en informativ og innholdsrik gjennomgang av virksornheten innenfor rammen av Lome

rv, supplert med historiske tilbakeblikk for å vise utviklingstendenser innenfor for
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såvel bistand som handel. Teksten er supplert med statistikk og grafiske figurer, noe
som gj0r publikasjonen til et hendig oppslagsverk over bistandsbe10p. fordeling på
sektorer og instrumenter (nasjonale og regionale rammeprogrammer, Sysmin, Stabex,
Den europeiske investeringsbanken, bevilgninger knyttet til strukturtilpasning osv). For
mange viI det også vcere nyttig å bli kjent med de kompliserte vedtaks- og utbetalingsprosedyrer i EV. Det pekes videre på enkelte nye tendenser, slik som 0kning i
humanitcer bistand og finansielle overf0ringer og en tilsvarende nedgang i tradisjonell
prosjektvirksomhet. 0kningen i aktiviteten på helsesektoren og når det gjelder
samarbeid

med

oppmerksomhet.

ikke-statlige
Avsnittene

organisasjoner

om handel

(NGO-er)

dokumenterer

blir

viet

spesiell

ACP-statenes

svekkete

betydning i verdens0konomien (og som eksport0rer til EU), samtidig det en del av de
viktigste årsakene til denne "relativisering" blir diskutert.
Den andre delen av årsoversikten er viet en kort presentasjon av hvert enkelt ACP-land,
der det både gis plass til noen generelle kommentarer til situasjonen og tas med
n0kkelopplysninger om bistandens omfang og karakter.

Faber, Doeke e, se nr. 144.

55.

Faber, Gerrit (1982). The Third World and the EEC. Haag: Novib, 96 s.

56.

Faber, Gerrit (1984). "The economics of Stabex", Journal of World Trade Law, vol. 18,
nr. 1: 52-62.
En popularisert framstilling av hovedlinjene i EUs forhold til den tredje verden, utgitt
aven bistands- og opplysningsorganisasjon. I gjennomgangen av Lomeavtalen legges
det vekt på at ACP-landa hadde lite å stille opp med under forhandlingene om Lome II
sist på 1970-tallet, og at det internasjonale klima var langt mindre gunstig enn fem år
tidligere. Selvom EU står for en betydelig del av utviklingshjelpen til de afrikanske
land, blir bistanden kritisert for å vcere for konsentrert om tyngre infrastruktur
istedenfor sosiale grunnbehov. Når det gjelder forholdet til den tredje verden utenfor
ACP-ornrådet, er det forfatterens oppfatning at både den felles landbrukspolitikken
(CAP) og proteksjonistisk handelspolitikk overfor industrivarer utgj0r viktige
hindringer for utvikling. EU blir sett på som en bremse på fors0k på å få til
internasjonale råvareavtaler eller et utjamningsfond innenfor rammen av UNCTAD,
noe som ikke minst skyldes vesttysk og britisk innflytelse. Det anses som lite
sannsynlig at EU kan sarn1e seg om en felles politikk som tjener u-landas interesser, og
det foreslås derfor at land som 0nsker en mer progressiv kurs (slik som Nederland),
samarbeider med andre likesinnete land (slik som Sverige og Norge).
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I artikkelen i Journal of World Trade Law blir diskusjonen av Stabex-ordningen
utdypet, der konklusjonen er at systemet verken gir den tilsiktete makro0konomiske
stabilisering eller den mikro0konomiske st0tten til de enkelte produsenter som utsettes
for prisfall. Forfatteren 0nsker seg isteden et opplegg hvor det ikke er de enkelte
produkter som kompenseres, men et lands samlete valutatap ved prisnedgang.

Fellner, Peter Christian, se nr. 18.

57.

Frey-Wouthers, Ellen (1980). The European Community and the third world. The
Lame Convention and its impact. New York: Praeger, 290 s.
Dette er en omfattende, detaljert og perspektivrik gjennomgang av den f0rste
Lomeavtalen, der forholdet mellom EEC og den tredje verden blir analysert i
sammenheng med den mer globale diskusjonen om en "ny 0konomisk verdensordning"
(N0V). Forfatteren er professor i statsvitenskap ved City University of New York, og
har bak seg flere perioder som ansatt i FN- systemet.
Hovedtyngden av boka består aven nyttig presentasjon av den f0rste Lomeavtalens
innhold og bakgrunn, sammen med et kapittelom EU-statenes råvareavhengighet, men
det gis agså plass til en oversikt over internasjonale forhandlinger om en ny 0konomisk
verdensordning. Selvom det argumenteres for at Lomeavtalen peker utover de
tradisjonelIe kolonibånd og har enkelte innslag som kan styrke ACP-statene, og
forfatteren reserverer seg mot å havne i bås med de mest radikale kritikere av EUs
forhold til den tredje verden, er konklusjonen likevel at det ikke er noe som tyder på at
avtalen innvarsler noen kvalitativ endring i den "internasjonale arbeidsdeling" og de
rådende maktforhold melIom nord og s0r. Etter forfatterens mening er det sterke krefter
i Vest-Europa som kjemper mot grunnleggende forandringer, f.eks. i retning av
overf0ring av teknologi og investeringer i konkurrerende industriproduksjon i ACPlanda, noe som ikke minst er blitt forsterket i 0konomiske krisetider med 0kende
arbeids10shet innad i EV. Motviljen i mange EU-land mot reformer og innr0mmelser
overfor u-land innenfor rammen av FN-forhandlinger om en ny 0konomisk
verdensordning oppfattes også som et signal om at mer radikale forandringer ikke står
på dagsordenen. Det frarnheves likeledes at Lomesamarbeidet kan oppfattes som et
fellesprosjekt for "eliten" både i EV og ACP, som bl.a. kan svekke mulighetene for
0konomisk selvstendighet overfor flernasjonale storselskaper med base i EV, radikale
utviklingsstrategier, felIes u-landsopptreden og framvekst av organisasjoner for
råvareproduserende land. Ved å trekke inn indre forhold og maktinteresser både i EV
og i ACP-landa, samtidig som analysen springer ut av den aktuelle globale situasjonen
midt på l 970-tallet, har studien et bredere perspektiv enn det som preger mye av den
samtidige litteraturen.
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58.

Galtung, Johan (1972). EF. En supermagt iverdenssamfundet. K0benhavn: Ejler's
forlag/Oslo: Universitetsforlaget, 199 s. Engelsk utgave: The European Community: A
superpower in the making. London: Allen & Unwin.

59.

Galtung, Johan (1976). "The Lome Convention and neo-capitalism", The African
Review, vol. 6, nr. l: 33-42.
Utgangspunktet for EF. En supermagt i verdenssamfundet, som bygger på en
forelesningsrekke ved Nehru-universitetet i New Delhi, var et 0nske om å f0re et
globalt perspektiv inn i den vesteuropeiske integrasjonsdebatten. I hovedsak blir EF
sett på som et fors0k på å gjenskape en eurosentrisk verden (en verden med sentrum i
Europa) og et unisentrisk Europa (et Europa med sentrum i vest). På grunnlag aven
analyse av politiske, 0konomiske og militrere maktforhold blir det understreket at EF
kan utvikle seg til en union ned supermaktsambisjoner. Forholdet mellom Europa og ulanda trekkes inn i flere sarnrnenhenger, bl.a. for å vise hvordan koloniepoken
forlenges og de ulike deler av den tredje verden splittes gjennom ulike assosierings- og
avtaleforhold. I et eget kapittel (kap. 6) blir bl.a. Yaoundeavtalen gjennomgått mer
konkret, ikke minst som et eksempel på en mer generell "teori om strukturell
imperialisme" . I tillegg tH de mer vanlige 0konomiske og politiske dominansforhold
legges det her vekt på at eliten i afrikanske land langt på vei har felles interesser med
sine forhandhngspartnere i Brussel.
Artikkelen fra 1976 er i hovedsak en forkortet - og spissformulert - presentasjon av de
sarnrne ideene.

Galtung, Johan, se nr. 6.

60.

Grilli, Enzo R. (1993). The European Cornrnunity and the developing countries.
Cambridge: Cambridge University Press, 387 s.

61.

Gril1i, Enzo R./Markus Riess (1992). "EC aid to associated countries: distribution and
determinants", Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 128, nr. 2: 202-220.
Det er gode grunner tH at Grillis bok oppfattes av mange som det sentrale verket om
EDs forhold til den tredje verden. Forfatteren har sin bakgrunn fra Itaha, med langvarig
interesse for EDs utviklingspohtikk, og er nå en framstående 0konom knyttet til Johns
Hopkins University og Yerdensbanken. Fordi boka er utgitt så seint som 1993, har den
også tatt opp i seg den nyeste utviklingen både innenfor EU og innenfor den tredje
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verden. I motsetning til de viktige antologiene som er utgitt på samme tid (135 og 165),
bcerer den preg aven enhetlig framstilling og argumentasjon. Selvom Lomeavtalene
og forholdet til ACP-Ianda får mest oppmerksomhet, skiller boka seg fra mye annen
litteratur ved å ha en grundig behandling også av Latin-Amerika, Asia,
Middelhavsområdet og 0st-Europa. I tillegg til den engelskspråklige hovedlitteraturen
har forfatteren også trukket inn de sentrale forskningsarbeider på fransk, italiensk og
spansk, samtidig som det er lagt stor vekt på å sammenfatte store mengder med
handels- og bistandsstatistikk.
I den fyldige gjennomgangen av forholdet mellom Vest-Europa og Afrika legger Grilli
naturlig nok stor vekt på fli}ttene i den koloniale fortid, med Frankrike som en sentral
pådriver for å bevare EUs afrikanske fokus. På mange måter har EUs interesse for
samarbeidsavtaler etter kolonitida et "defensivt" preg, der hensikten har vcert å
opprettholde en europeisk innflytelse i en verden dominerert av USA og
Sovjetunionen, trygge en viss politisk og 0konomisk stabilitet, bevare råvareleveransene og - mer generelt - unngå u0nskete f01ger av selve avkoloniseringen.
Grillis hovedpoeng er imidlertid at den reelle betydning av Lomeavtalen er blitt stadig
redusert etter den f0rste avtalen ble inngått i 1975, ikke minst fordi det generelle
styrkeforholdet mellom nord og s0r er tilbake til det "normale" etter noen urolige år
midt på 1970-tallet. Det dokumenteres hvordan tollpreferansene til ACP-landa blir
stadig mindre verdt ("the privileges that do not matter"), og at Lomeavtalen ikke er
endret i takt med de grunnleggende forverringer i ACP-statenes 0konomiske situasjon.
Ett av de klareste tegn på dette er, if0lge forfatteren, EUs motvilje mot å engasjere seg i
gjeldssp0rsmålet. Med tanke på de forventningene om en ny "modell" for forholdet
mellom nord og s0r som fantes midt på 1970-tallet, konkluderes det med at viktige
erklceringer om partnerskap og respekt for mottakerlandas egne prioriteringer og
utviklingspolitikk stadig er blitt svekket. Som et symbol på det siste framheves ACPstatenes resignerte akseptering av kondisjonalitet og strukturtilpasning ved inngåelse av
Lome IV i 1989.
Samtidig som det vises at Afrikas betydning er marginalisert og at EUs interesse for
Lomesamarbeidet er betydelig kj0lnet, bortsett fra bistand som opprettholdes av
historisk/humanitcere grunner, er det bokas sentrale tese at dette spesielle forholdet
mellom Afrika og EU på mange måter er en anakronisme og en "tvangstr0ye" som
hindrer EU i å ta konsekvensen av at de viktigste 0konomiske, strategiske og politiske
interesser ligger i Middelhavsområdet, i 0st-Europa, i Latin-Amerika og i deler av
Asia. Sett i forhold til innbyggertall viser forfatteren i egne kapitler hvor begrenset EUs
bistand er i Latin-Amerika og S0r-Asia, samtidig som de negative virkninger av EUs
felles landbrukspolitikk og den sterke industriproteksjonismen på 1970- og 1980-tallet
i f0rste rekke har rammet Latin-Amerika og de nyindustrialiserte land i Asia. Det
konkluderes med at det er tendenser til en forskyvning i interessefeltet til andre deler av
den tredje verden enn Afrika, men fortsatt står en "haltende regionalisme" , if0lge
forfatteren, i veien for en mer globalisert innsikt i hvor EUs interesser virkelig ligger.
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Artikkelen i Weltwirtschaftliches Archiv presenterer en teknisk modell for å finne
monsteret i fordelingen av EU-Iandas bistandsmidler. Konklusjonen er at tendensen til
å folge kommersielle og nasjonale egeninteresser er svekket noe over tid, selvom
monsteret fortsatt er klart hos land som Frankrike.
For en kritisk og interessant anmeldelse av Grillis bok, se Ravi Kanbur (The World
Bank): "Ee-Africa relations: A review article", Journal of African Economies, vol. 2,
nr. 2: 434-446.

Grubel, Herbert, se nr. 13.

Hansen, Sten-Olof, se nr. 72.

62.

Harboe, JorgenJAme Wangel (1982). Frellesskab eller modsretning.EF og den 3.
verden. Kobenhavn: FN-forbundet, 120 s.

63.

Harboe, Jprgen (1983). Hvem malker hvem? EFs landbrug og u-landene. Kobenhavn:
Mellemfolkeligt Samvirke, 48 s. (MSdebat 2).

64.

Kitaj, Torben (red.) (1988). EF og det sydlige Afrika. K0benhavn: Mellemfolkeligt
Samvirke, 56 s.

65.

Vilby, Knud (1986). Noget for noget. Storpolitik og u-landsbistand. Kobenhavn:
Vindrose, 174 s.
Frellesskab eller modsretning er en popularisert framstilling av forholdet mellom EU,
Danmark og den tredje verden ved inngangen til l 980-tallet, skrevet aven
utviklingsforsker og en journalist med u-land som spesialfelt. Hensikten var å gjore
tilgjengelig for danske lesere - etter nrermere ti år som EF-medlem - en del av den
bakgrunnskunnskap som er npdvendig for å få en debatt om et forspmt tema. Kapitlene
dekker både handel, bistand, arbeidsdeling, landbrukspolitikk og flernasjonale
storselskaper, og gjpr rede for så vel hovedlinjer som konkrete enkelteksempler. Boka
inneholder også en kommentert litteraturliste og arbeids/studiespprsmål.

I Hvem malker hvem? fpiger Jprgen Harboe opp med en velskrevet og innsiktsfull
rapport om de virkninger som EUs landbrukspolitikk har fått for u-landa, ikke minst i
form av import av fOrstoffer og eksport av bl.a. korn, kjott og meieriprodukter. Et
kritisk sokelys rettes agså mot matvarebistanden og meieridrift som del av EUs - og
dermed Danmarks - politikk overfor den tredje verden.
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EF og det sydlige Afrika bygger på en konferanse i K0benhavn i forbindelse med EUtoppm0tet i 1987, der en rekke anti-apartheidorganisasjoner innenfor EU dokumenter
de mange smutthull som finnes i EUs sanksjonspolitikk (ikke minst olje og kull), Det
gj0res også rede for EUs politikk over SADC-statene.
Noget for noget er en spennende debattbok om bistand, skrevet aven av Nordens
fremste u-landsskribenter, som bl.a. har et eget kapittelom de vestlige land med vekt
både på EUs enkelte medlemsstater og EUs fellesbistand. Også matvarebistanden, bl.a.
fra EU, vies oppmerksombet som et eget tema.

66.

Heidensohn, Klaus (1995). Europe and world trade. London: Pinter, 234 s.
En aktuell oversikt over EUs plass i intemasjonal handel, med statistisk dokumentasjon
og fyldige litteraturreferanser. Selvom hovedvekten legges på forholdet til USA, Japan
og 0st-Europa, er det også et eget kapittelom EUs handelsrelasjoner med den tredje
verden (s. 140-151).

Hewitt, Adrian, se nr. 84.

67.

Hiemenz, Ulrich m.fl. (1994). Regional integration m Europe and its effects on
developing countries. TUbingen: lCB. Mohr, 134 s.
En faktarik studie som gjennomgår den tilgjengelige forskningen omkring EUs
integrasjon og forhold til den tredje verden. Forfatteme sarnrnenfatter et stort empirisk
materiale i oversiktlig og aktuell statistikk, samtidig som de legger fram egne
vurderinger av de sannsynlige utslag som det indre markedet vil gi for de ulike deler av
den tredje verden fordelt på sektorer. Det legges også stor vekt på forholdet til EFrA
(dvs. E0S), Sentral- og 0st-Europa, Japan og USA. Hovedkonklusjonen er at
integrasjon og liberalisering av markedene vi! få stor positiv betydning for de
europeiske land, uten at dette viI skape alvorlige problemer for noen annen del av
verden. Selvom det dokumenteres at EU historisk har utviklet en handelspolitikk med
sterke innslag av proteksjonisme og et innfl0kt hierarki av preferanseordninger for
utvalgte grupper av land, hevdes det at frykten for "Fortress Europe" er sterkt
overdrevet. Når det pekes på at gevinsten ved integrasjon viI erstatte import av enkelte
produkter, noe som allerede kommer til uttrykk i 0kningen i internhandelens andel av
samlet handel, argumentes det samtidig for at dette mer enn oppveies av at forventet
vekst vii gi 0kt ettersp0rsel. Forfatteme har en noe mer optimistisk vurdering av
sammenhengen mellom vekst og import0kning enn det som finnes hos toneangivende
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britiske 0konomer, som f.eks. DavenportJPage (41). Under ett anslås det at u-landa vii
få en eksportvekst på 1,5%, selvom det her er mange usikkerheter. Mens veksten på
kort sikt viI bli st0rst for ACP-Iand som eksporterer råvarer hvor det ikke er
konkurrerende produkter i Europa, uttrykkes det frykt for at dynamisk vekst på lengre
sikt viI skje på områder som er mindre råvare- og ressurskrevende. Det ser ogsa ut til ii
vcere enighet om at ACP-Iandas ubetydelige industrieksport til EU viI synke ytterligere.
På tilsvarende vis viI mange produkter fra asiatiske NIC-Iand få problemer, ikke minst
gjelder det biler og h0yteknologi, men på lengre sikt antas det at deres evne til ii
tilpasse seg endringer i ettersp0rselsm0nsteret og utnytte nye muligheter viI gi positive
utslag. På de feIter der de allerede har sikret seg betydelige markedsandeler, blir det
antatt at de viI bevare sin posisjon. Det blir også understreket at afrikanske lands frykt
for at handel, investeringer og bistand vil vris mer i retning av Sentral- og 0st-Europa
er h0yst reell.

68.

Holland, Martin (1988). The European Community and South Africa. London: Pinter,
185 s.

69.

Holland, Martin (1995). European Union common foreign policy. From EPC to CFSP,
joint action and South Africa. London: Macmillan, 277 s.
Utgangpunktet for disse to b0kene er en interesse for utforrningen av utenrikspolitisk
samarbeid (European Political Cooperation) og de mer ambisi0se visjoner om en felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (Common Foreign and Security Policy). Den f0rste av
de to studiene dekker forholdet mellom EU og S0r-Afrika i perioden 1977-87, mens
den nyeste studien f~rer framstillingen fram til midten av 1990-tallet og utvider
perspektivet ved å trekke inn det s0rlige Afrika som region. Forfatteren har gravd fram
store mengder med informasjon om avgj0relsesprosessen innad i EU. I boka fra 1988
legges det stor vekt på hindringene for en felles opptreden, slik som forskjellene i
historiske forbindelser og ~konomiske interesser i området, ikke minst stilt overfor et
stadig sterkere sanksjonskrav midt på 1980-tallet. Med Maastrichttraktatens
understrekning av behovet for felles utenriks- og sikkerhetspolitikk blir det
dokumentert hvordan en felles politisk kurs vokser fram, noe som kuliminerer med EC
Observer Mission fra 1992, EU Election Unit i 1994 og EUs eget bistandsprogram for
gjenoppbygging etter apartheidstyret. Se også av sarnrne forfatter: "Bridging the
Capability-Expectations Gap: A Case Study of the CFSP Joint Action on South
Africa", Journal of Common Market Studies, vol. 33, nr. 4,1995: 555-572.

70.

Hårsmar, Mats (1993). Med sikte på stjärnorna. Tredje världens handel med EG.
Uppsala: Svenska Ekumeniska Nämndens internationella utskott, 48 s.
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Ut fra et onske om å utvide perpektivene i den snevre debatten om EU og Sverige, gav
det internasjonale utvalget i Svenska Ekumeniska Nämnden ut fire skrifter om u-land,
fred og sikkerhet, migrasjon og demokrati. Heftet om EUs handel - og andre
okonomiske relasjoner som gjeld og investeringer - legger med sin nokterne og
allsidige belysning et godt grunnlag for å sette mer globale sporsmål på dagsordenen.
Mens både positive og negative sider ved Lomeavtalen trekkes fram, er det forfatterens
sentrale poeng at EUs forbindelser til ACP-Ianda mer og mer skyves i bakgrunnen nar
det gjelder handel og investeringer, dvs. at selve avtalen blir stadig mindre relevant.
Forfatteren aksepterer anslagene om at overgangen til EUs indre marked viI gi okte
eksportmuligheter for u-land, men uttrykker frykt for at dette kan forsterke den ensidige
avhengigheten av råvarer som faller i pris, samtidig som det kan fore til uttapping av
naturen i strid med en bcerekraftig produksjon.

71.

Hårstad, JarlelPaul Silfverberg (1995). Finland's and EU's development cooperation A comparison. Helsingfors: Ministry for Foreign Affairs, 85 s. (Report of evaluation
study, 1995:2).

72.

Mäkelä, Elina/Jorma Larimo/Sten-Olof Hansen (1995). Official development
assistance of Nordic countries. Special emphasis on the implications of EU
membership. Vaasa: Proceedings of the University of Vaasa, Research Papers nr. 193,
61 s.
I forbindelse med den finske tilslutningen til EU ble det utarbeidet en rapport som
hadde som oppgave å sammenlikne finsk bistand med hovedtrekkene i Eli. Tatt i
betraktning den korte tid som stod til disposisjon for det uavhengige kOIHJ;entteamet
(to måneder), er resultatet blitt en meget informativ "desk study" som kortfattet
sammenfatter et stort materiale. Hovedvekten legges på dokumenter som angir
bistandens mål og strategier, tekniske prosedyrer og regler for iverksetting, kontroll og
evaluering.
Selvom det er et sentralt poeng at det er grunnleggende likheter mellom Finland og
EU, pekes det på en rekke interessante forhold hvor det også er forskjeller. Det pekes
Leks. på at Finland har sin styrke når det gjelder miljobistand, tiltak for okt likhet
mellom kjonn og sosiale grupper og fokus på sosial infrastruktur og offentlig sektor,
mens EU legger mer vekt på makrookonomisk utvikling, privat sektor og politiske
endringer i retning av demokrati. Innenfor rammen aven okt samordning av
bistandsvirksomheten blir Finland anbefalt å arbeide for en mer sosial profil innad i
EU, samtidig som landet i sin bilaterale virksomhet lcerer av andre land i EU der de har
et "komparativt fortrinn". Med tanke på rapportens beskrivelse av EUs fellesbistand
(scer1ig til ACP-land) som meget byråkratisk, innflokt, tungrodd og administrativt
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splittet mellom flere direktorater, oppfordres Finland også til å arbeide for enklere
prosedyrer med st0rre vekt på mottakerdeltakelse og lokal institusjonsbygging. Det
siste har ikke minst sammenheng med at forfatterne ser klare tegn til en mer
"giverstyrt" EU-bistand, der Lomeavtalens ord om likhet og partnerskap utvilsomt blir
svekket. Med tanke på Finlands vektlegging av FNs rolle blir landets
bistandsmyndigheter bedt om å v~re på vakt mot en videre utvikling hvor EU blir en
sterkere multilateral akt0r på bekostning av FN-systemet.
Handelssp0rsmål blir kort ber0rt, der de viktigste poengene er at EU tradisjonelt
importerer en st0rre andel fra u-land enn Finland gj0r, men at EUs GSP-system på
mange feiter er mer restriktivt, og at handels0kningen med u-land s<erlig gjelder land i
Asia på bekostning av de fattige ACP-land.
Forskningsrapporten fra Universitetet i Vaasa er en mer generell gjennomgang av
hovedtrekk ved nordiske lands bistandspolitikk, der det mot slutten er knyttet noen
kommentarer til mulige endringer i Finland og Sverige som f01ge av EUmedlemskapet. Hovedpoenget er at dette er avhengig av om EU utvikler seg i mer
f0deral retning med en st0rre fellesbistand og mer samordnet utenrikspolitikk. Det
uttrykkes frykt for at ytterligere nedskj~ring av den finske bilaterale bistand, som
enf01ge av overf0ring til EU, allerede nå viI f0re til f~rre kontrakter for finske bedrifter
som er bistandsavhengige. Bibliografien har det fortrinn at den viser til nyere
finskspråklig litteratur både om nordisk bistand og EUs forhold til den tredje verden.

73.

Idegruppen om en ny 0konomisk verdensorden (1984). Europa & 3. verden. Oslo:
Idegruppen, 69 s. (Nyhetsbrev nr. 4).

74.

Idegruppen om Nord/S0r (1991). EF og u-landa. Oslo: Idegruppen,
(Informasjonshefte nr. 3-91).

75.

Idegruppen om Nord/S0r (1994). EUs utviklingspolitikk. Oslo: Idegruppen, 181 s.
(Informasjonshefte nr. 1- 94).

161 s.

Fra den norske Idegruppen om Nord/S0r stammer en rekke nyhetsbrev og
informasjonshefter som tar opp spesielle temaer, hovedsakelig i form av gjengivelse av
utenlandske dokumenter og artikler både fra offisieit hold og fra ulike solidaritets- og
lobbyorganisasjoner som legger vekt på å forrnidle synspunkt fra "s0r". I tillegg til et
mindre hefte i 1984 er det på 1990-tallet kommet to hefter som tar for seg EU og den
tredje verden, og som med sitt omfattende innhold og sin allsidige belysning av temaet
er uunnv~rlige bidrag.
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1991-heftet gjengir i sin helhet Kommisjonens egen framstilling av EUs bistandspolitikk ("Official Development Assistance from the European Community and its
member states", s. 115-135) og redegj0relser fra ledende embetsmenn, deriblant Dieter
Frisch. En radikal kritikk blir f0rt fram i en artikkel av Ed Mayo fra World Development Movement ("Europe 1992 and the Third World. The story so far", s. 13-21),
mens en omfattende studie, gjennomf0rt i regi av Working Group on Health and
Development Issues, dokumenterer hvordan europeiske selskaper eksporterer til ulanda en rekke farmas0ytiske stoffer som er forbudt på hjemmebane ("Deadly exports.
The story of European Community exports of banned or withdrawn drugs to the Third
World", s. 78 -110). To norske forskere - Helge Hveem og Grete Brochmann - bidrar
med artikler om EUs handel med de fattigste u-land og om immigrasjon ("EFs indre
marked, GATT og konsekvensene av handelsliberalisering for de fattige re land", s. 3441 og "'Fortress Europe' and the moral debt burden. Immigration from the 'South' to the
European Economic Community", s. 42-59).
Det nyeste informasjonsheftet gj0r tilgjerigelig en rekke sentrale dokumenter og
artikler, slik som EU-kommisjonens oppiegg for utviklingssamarbeidet fram til år 2000
(48), Daniel Bachs studie av "Lomekonvensjon, en forankring som er kommet i drift"
(173), Roger Riddels gjennomgang av europeisk bistand til Afrika (297) og Bernard
Petits presentasjon av strukturtilpasningen sett fra EU-kommisjonen (289) og det
kritiske umspillet fra vesteuropeiske NGO-er om midtveisforhandlingene under Lome
IV (268). I tillegg til gjengivelse av norske artikler og debattinniegg om EU, Norge og
den tredje verden er det også vesteuropeiske NGO-bidrag om sukkerprotokoll,
landsbrukspolitikk, GATT-runden, gjeldssp0rsmålet, francsonen
og humanitcere
intervensjoner.

76.

Independent Group on British Aid (1987). Real aid. What Europe can do. London:
Independent Group on British Aid, 79 s.
Fra begynnelsen av 1980-tallet kom en serie kritiske rapporter om britisk og europeisk
u-Iandspolitikk fra en uavhengig ekspertgruppe i samarbeid med organisasjoner som
Christian Aid og Oxfam. Studien av EUs handels- og bistandspolitikk ble skrevet av
framtredende fagfolk som Adrian Hewitt, Paul Mosley, Simon Maxwell m.fl., og den
skarpe kritikken er derfor framf0rt med tyngde. Et gjennomgående synspunkt er at
visjonene ved inngåelsen av Lomesamarbeidet er vendt til skuffelse over at relasjonene
mellom EU og ACP-statene så raskt falt tilbake til det velkjente dominans- og
avhengighetsm0nsteret. Forfatteme er scerlig bekymret over at hensynet til den felles
landbrukspolitikken har gjort at matvarebistanden legger beslag på ncermere 1/3 av
samlet u-hjelp, at EU i stigende grad knytter seg til den rådende "ortodoksi" i VerdensbankenlIMFIWashington og at gjeldssp0rsmålet ikke ser ut til å bli tatt på al vor. Det
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legges fram forslag til endringer av bistandsvirksomheten. bl.a. med mer vekt på
målrettet bistand til fattige grupper og bedre oppf01ging i form av evaluering.

Janning. Josef, se nr. 160.

Jamar l, se nr. 35.

77.

Jeder1und, Lars m.fl. (red.) (1993). Broarna och murarna. Om Europa. EU och tredje
världen. Del 1. Stockholm: Sydpunkten, 143 s.

78.

Jeder1und, Lars m.fl. (red.) (1994). Broarna och murarna. Om Europa. EU og tredje
världen. Del 2. Stockholm: Sydpunkten, 162 s.
Utgangspunktet for disse to antologiene, som er gitt ut av Svensk Yolontärsamverkan,
var et !i>nske om å gi den svenske EU-debatten et perspektiv utover "snusfrågan". Det
ble derfor hentet inn bidrag fra en lang rekke svenske og utenlandske
fagpersoner/debattanter, som samlet har gitt utviklings- og milj0sp0rsmål en allsidig
belysning. Selvom det i de fleste tilfeller ikke er vanskelig å forstå på hvilken side i
EU-striden de respektive bidragsytere befinner seg, er agitasjon og retorikk ikke så
framtredende. Det er også tale om relativt korte bidrag, som alle er holdt i popularisert
form.
Del I er viet svenske bidragsytere. Etter en oversikt over "Europa, regionalismen och
den nya världsordningen" (s. 11-29), skrevet av Björn Hettne, presenterer Thomas
Hammarberg sider ved bistands- og utviklingsdebatten i lys av Maastericht og
Kommisjonens sentrale dokumenet fra 1992: "De fattiga länderna vid EG-horisonten år
2000" (s. 31-46). Mens Per Gahrton advarer mot fästning Europa ("Europeiska
Unionen: EG-politikernas dröm om supermakten", s. 61-76), argumenterer Carl B.
Hamilton for at svensk medlemskap vii bidra til et mindre proteksjonistisk EU
("Europeisk integration gynnar tredje världen", s. 47-60). Det er akkurat den motsatte
konklusjon som trekkes av Kenneth Hermele, som framhever både proteksjonsime og
uvilje mot milj0politiske reformer som viktige strukturtrekk ved EU ("Fel svar på de
globala ödesfrågorna", s. 123-132. I andre bidrag belyses bl.a. fredssp!i>rsmål og
flyktningpolitikk.
Del 2 er en samling av intervjuer - av ulik lengde og kvalitet - med representanter fra
"S!i>r" og fra europeiske organisasjoner som er engasjert i bistands-, opplysnings- og
lobbyvirksomhet. Intervjuobjektene fra den tredje verden, dvs. Egypt, Malawi, Kenya,
Zimbabwe, Guatemala, Den dominikanske republikk, Kuba, Argentina, India og
Filippinene, har en variende bakgrunn fra forskningsmilj!2>er, organisasjoner, FN69
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organer og privat meringsliv. Samtalene avspeiler både håp om at EU kan bli et
instrument for fred og samarbeid og frykt for lukkete grenser og proteksjonistisk
handelspolitikk.

79.

Journal of Common Market Studies (1990). Europe 1992 and the developing countries.
Temahefte av Journal of Common Market Studies, vol. 29: 11-254.
Med dette spesialnummeret av det ledende tidsskriftet for EU-studier,bygd på en
internasjonal konferanse i Haag i 1989, ble grunnlaget lagt for en mer kunnskapsbasert
diskusjon omkring de virlrninger som" 1992" ville få på den tredje verden. Selvom
artiklene - naturlig nok - b<erer preg av den store usikkerhet som rådde mht.
Uruguayrunden, utvidelse av EU og forhandlinger om Lome IV utgj0r de en sentral
referanse for den forskning som har fulgt seinere.
De sentrale temaer blir introdusert av de tre gjesteredakt0rene Ad Koekkoek, Arie
Kuyvenhoven og Willem Molle ("Europe 1992 and the developing countries", s. 111132), som bl.a. målb<erer u-lands frykt for at det nye EU f0rer videre de
proteksjonistiske trekk som finnes i flere medlemsland, samtidig som 0st-Europa etter
murens fall vil bevege seg fra bunn til topp på "preferanse-pyrarniden". Den samme
usikkerhet avspeiles i Rolf 1. Langhammers bidrag ("Fuelling a new engine of growth
or seperating Europe from Non-Europe", s. 133-156), der det gis en bred oversikt over
EUs handelsforbindelser med ulike deler av den tredje verden.
I en velpoengtert oppsummeringsartikkel ("Europe 1992 and the developing countries:
Conclusions", s. 243-264) distanserer Louis 1. Emmerij seg fra det han oppfatter som
"uansvarlig optimisme" når u-landas muligheter vurderes ved overgangen til det indre
markedet, og viser til at det tales om "partnerskap" uten at u-land i det hele tatt er
hentet inn i diskusjonen om hvordan Europa skal se ut etter 1992. Også Emmerij er
åpen for at et stort marked med enhetlige regler kan gi nye eksportmuligheter, men vil
ikke undervurdere de negative erfaringene med proteksjonisme overfor dem som er
mest konkurransedyktige. Han tror likevei at de asiatiske eksport0konorniene viI klare
seg bra, trass i eventuelle hindringer, men er bekymret for at afrikanske land ikke bare
sakker akterut, men at de beveger seg i retning aven ufrivillig frakobling ("involuntary
delinking") fra verdens0konornien.
For separate annoteringer, se MatthewslMcAleese (258), Davenport (39), Stevens
(315) og Nicolaides (270).

Kennan, Jane, se nr. 145.
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80.

Koht Norbye, Ole David (1994). EU og bistanden. Bergen: Christian Michelsens
Institutt, 66 s.

81.

Lunde, Leiv/Anne Kristin Sydnes (1992a): EF, utvikJingslandene og norsk norcIJs0rpolitikk. Oslo: Utenriksdepartementet, 36 s. (Forskernotat til Eurapautredningen).

82.

Lunde, Leiv/Anne Kristin Sydnes (l 992b). "The European Comrnunity, developing
countries and Norwegian northlsouth policy", International Challenges, vol. 12, nr. 3:
24-34.
Det norske utenriksdepartementet bestilte tidlig på 1990-tallet en utredning fra Chr.
Michelsens Institutt, der hensikten var å framskaffe mer kunnskap om EUs
bistandspolitikk. Arbeidet bIe utf!i'rt av Ole David Koht Norbye, en framstående
utvikJings!i'konom. Den f!i'rste utgaven kom i 1992, og bygde i hovedsak på en tilsvarende svensk utredning (l53). I forbindelse med en ny utgave i 1994 ble forfatteren
gitt to nye uker til en oppdatering.
Utredningen er i hovedsak en nyttig og n!i'ktern framstilling av EUs utvikJingshjelp,
med vekt både på grunnleggende prinsipper, ulike bistandsformer, adrninistrasjon og
beslutningsorganer, der også samarbeidet med land i Asia, Latin-Amerika og Midt!i'sten
vies oppmerksomhet. Det gjengis også ulike synspunkter på de forslag til endringer
som Komrnisjonen la fram under rnidtveisforhandlingene i Lame IV. Det gis
eksempler fra Danmark og Nederland på hvordan de har fortsatt sin selvstendige
bistandspolitikk:, men disse avsnitt er ikke reVidert i lys av Maastrichttraktatens målarn
felles utenrikspolitikk: og samordnet bistandsvirksomhet.
Både når det gjelder bistands- og handelspolitikk:, er det forfatterens oppfatning at
hovedm!i'nsteret i ED og i Norge er det samme, og at en eventuell norsk tiIpasning ikke
viI by på srerlige prablemer. Det begrunnes bl.a. med at EUs bistand beveger seg i
norsk retning med vekt på fattigdomsorientering. På enkelte ornråder vii norsk handel
med den tredje verden trolig bli mer restriktiv, selv om EU sett under ett henter en
st!i'rre del av sin import fra u-land.
I forbindelse med det norske utenriksdepartementets forberedelser til norsk EUmedlemskap ble det bestiIt en rekke forskernotater som bakgrunnsmateriale. De ulike
sider ved forholdet mellom nord og s!i'r ble i denne forbindelse dekket ved en kortfattet
utredning fra Leiv Lunde/Anne Kristin Sydnes, to utvikJings- og rnilj!i'forskere ved
Fridtjof Nansens Institutt, som i tillegg tiI bistand og handel også trekker inn
internasjonal rnilj!i'politikk. Et gjennomgående synspunkt er at forskjellene mellom
EUs og Norges politikk ikke må overdrives, og at friheten til å utforme en selvstendig
politikk må veies opp mot mulighetene for å påvirke EU som en sentral akt0r i
internasjonal politikk. En svakhet ved rapporten er dens mangel på statistisk
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dokumentasjon og henvisninger til faglitteratur. Artikkelen i International Challenges
er i hovedsak en engelskspråklig versjon av det samme materialet.

83.

Koning, Antonique (1994). Challenges to ACP trade with Europe arter the Uruguay
Round. Maastricht: European Centre for Oevelopment Policy, 8s. (Policy Management
Brief, number l).

84.

Oavenport, Michael!Antonique KoningIAdrian Hewitt (1995). Europe's preterred
partners? The Lame countries in world trade. London: Overseas Oevelopment Institute,
107 s. (001 Special Report).
Med Europe's preferred partners? har tre 0konomer ved Overseas Oevelopment
Institute (ODD gitt en omfattende og veldokumentert presentasjon av hovedtrekkene
ved handelen mellom EU og ACP-statene, som utmerker seg som det mest
nrerliggende alternativ for lesere som vil skaffe seg aktuell oversikt over de siste års
forskning og utredning. I tillegg til å dokumentere handelens synkende betydning blir
nye problemer og muligheter i forbindelse med Uruguayrunden og opprettelsen av
WTO presentert. l hovedsak kan denne oversikten ses på som en oppsummering av de
studier som 001 har utf0rt for Overseas Oevelopment Administration (Trade policy
options for the ACP, 1993), ACP-sekretariatet (The impact of the GATT-Uruguav
Round on ACP states, 1994) og UNIOO (The impact of the Uruguay Round on ACP
manufactured exports, 1995). Framstillingen f0res i tid fram til avslutningen av
midtveisgjennomgangen av Lame N-avtalen ijuni 1995.
F0rste del av rapporten består aven detaljert oversikt over utviklingen i
handelsm0nsteret siden den f0rste Lomeavtalen ble inngått i 1975, der hovedpoenget er
at de ulike preferanseordningene ikke har vrert noen tilstrekkelig stimulans til 0kt
handel, en mer allsidig 0konomisk struktur eller redusert avhengighet avet lite antall
råvarer. Til tross for usikkerhet omkring virkningene av Uruguayrunden anslår studien
at ACP-statenes eksportinntekter fra EU-handelen vil reduseres (riktignok beskjedent),
men at dette kan oppveies ved 0kt ettersp0rsel dersom den globale veksten - og lettere
adgang tH markeder utenfor EU - 0ker i takt med liberaliseringen. Utover analysen av
dagens handelsm0nster er studien opptatt av at en svekkelse av preferanseordningenes
betydning viI gj0re ACP-statene (enda) mindre attraktive for utenlandske investeringer
i framtida. Det gjelder f.eks. det potensial for utbygging av tekoindustri som i dag
ligger i at ACP-statene - i motsetning ti1 f.eks. asiatiske konkurrenter - ikke er underlagt
de samme restriksjonene i multifiberavtalen. Sp0rsmålet reises imidlertid om et
liberalisert handelsregime med et sterkt WTO i det hele tatt vil godta slike sreravtaler
som Lamekonvensjonen.
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I tråd med ACP-statenes 0nske om å ta opp handel og virkninger av WTO-avtalen
under midtveisgjennomgangen av Lome IV, presenteres mange forslag til hvordan
dagens ordninger kan utnyttes bedre (opphering, st0tte til eksportframst0t, forenklete
prosedyrer og en oppmykning av "opprinnelsesregler"). Det pekes også på at ACPstatene selv b0r kunne forbedre situasjonen ved å bygge ut infrastruktur for transpOI1 og
handel, legge forholdene bedre til rette for utenlandske investeringer i industrialisering
og styrke sarnarbeidet seg ime110m.
Challenges to ACP trade ... er en popularisert og kortfattet presentasjon av det samme
materialet.

85.

KONTAKT (1992). F<estning Europa: EF og u-landene. KONTAKT, nr. 7, 1991/92,
K0benhavn: Mellemfolkeligt Samvirke, 55 s.

86.

KONTAKT (1994). EU og den 3. verden. Det sv<ere partnerskab. KONTAKT, nr. 7,
1993/94, K0benhavn: Mellemfolkeligt Samvirke, 55 s.
To informative temanumre av det danske u-landsmagasinet KONTAKT, som fra en
kritisk synsvinkel belyser og diskuterer sentrale trekk ved EUs forhold til den tredje
verden. Det mest aktuelle heftet fra 1994 inneholder en rekke korte artikler og
intervjuer, som bl.a. tar opp temaer som EUs dumping av billig kj0tt i Vest-Afrika,
diskusjonen om EUs bananpolitikk, den felles landbruksordningens virkninger på uland, innvandring fra Nord-Afrika og frykten hos afrikanske land for at EUs bistand og
oppmerksornhet dreies mot Middelhavsområdet og 0st-Europa. Bistandsminister Helle
Degn står for et mer optimistisk bilde av EUs muligheter til å bidra til utvikling.

Ktihne, Winrich, se nr. 19.

87.

Kulessa, Manfred/Peter Waller (red.) (1990). Europe in the nineties and the Third
World. Berlin: Society for International Development/Berlin Chapter, 221 s.
Med utgangspunkt i endringene i Europa (tysk samling, kommunismens sammenbrudd
og forberedelser til EUs indre marked) tok den tyske avdelingen av Society for
International Development (SID) initiativ til en rundebordskonferanse våren 1990, med
bred deltakelse fra forskere, politikere og bistandadministrasjonen i EU-Iand og
Kommisjonens embetsverk, i tillegg til representanter fra India og flere afrikanske land.
Både SIDs omfattende bakgrunnsdokument, foredrag og referat av diskusjonene er
tilgjengelig i denne boka, der Afrikas s<eregne krise, det indre markedets
handelspolitiske virkninger for ulike deler av den tredje verden, erfaringene med
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francsonen og Frankrikes forbindelser med tidligere kolonier, Common Agriculturai
Policy (CAP) og arbeidsrnigrasjon er temaer som behandles med hoyst varierende
presisjonsnivå. Konferansen f0rte fram til et sett av anbefalinger for EU ved innganS!en
til 1990-tallet, der det bl.a. blir advart mot nyproteksjonistiske tiltak ved (lV,"
til
det indre markedet og foreslått at de ACP-stater som m0ter problemer p g . · ; ; r l
retning av 0kt handel mellom EU-Iand, må kompenseres. Det framhu
ogsa at
bistand til 0st-Europa må komme i tillegg til det som i dag går til u-land, noe som bl.a.
kan skje ved i ta i bruk deler av gevinsten ved nedrustning etter den kalde krigen.

88.

Lagergren, Sören/Gunnar Sundberg (red.) (1993). Tredje världen och den europeiska
integrationen. Stockholm: Carlsson, 200 s.
Utgangspunktet for denne - i kvalitet h0yst ujevne - antologien er 0nsket om å gi den
tredje verden mer oppmerksomhet i den svenske samfunnsdebatten, samt å vise "hur
etablerandet aven europeisk union tenderar att förverra Trädje världens situation". Som
innledning bringes tidligere publiserte bakgrunnsartikler om nykolonialisme,
gjeldskrise og utviklingsteori, skrevet av Erich Jacoby, Stefan de Vylder, Lars
Ingeistam, Magnus Blomström og Björn Hettne, mens det som avslutning er gitt plass
til noen korte utdrag fra artikler/dokumenter som stammer fra den tredje verden.
Bidragene som går mer inn på den europeiske unionen og svensk medlemskap, har
form av personlige budskap, som gjennomgående tar for seg vestlig forbruk, 0kologisk
krise og handelshindringer på et generelt og agitatorisk plan. Flere artikler vier
oppmerksomhet til oppbyggingen av EU som en rnilitrer supermakt med våpnene rettet
mot s0r og de konsekvenser medlemskap viI f0re med seg for tradisjonell svensk
alliansefrihet (Ingrid Rasch, Hans Göran Frank). Nrermest en diskusjon av EUs forhold
til den tredje verden kommer utviklings0konomen Kenneth Hermele, som bl.a. legger
vekt på EUs mange unntak fra frihandelsprinsippet når egne interesser trues og
utforrningen aven asyl- og flyktningpolitikk som beskrives som "Fästning Europa"
("EG - en del av problemet", s. 63-69).

89,

Lall, K. B./H. S. Chopra (red.) (1981). The EEC and the Third World. Atlantic
Highlands, N. J.; Humanities Press, 452 s.
Dette er det eneste eksempiet på en omfattende og allsidig belysning av EUs forhold til
u-landa sett fra India, ett av de ledende land i den alliansefrie bevegelsen. Det faktum at
boka bygger på en konferanse på et tidspunkt hvor den tredje verdens forhåpninger om
"en ny 0konornisk verdensordning" ikke helt var tatt fra dagsordenen, gj0r den også
h0yst interessant. Mer enn tjue av bidragsyterne er indiske forskere, diplomater og
embetsmenn; en av redakt0rene (K. B. Lall) var sågar Indias EU-ambassad0r i to
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perioder på 1960- og 1970-tallet. I tillegg til oversiktskapitler er det bidrag som tar opp
forholdet mellom EU og India, Lomeavtalen og EUs 0konomiske forbindelser med
Asia, Afrika og Latin-Amerika. For å belyse det som omtales om de vesteuropeiske
lands hegemoniske interesser, både 0konomisk og milit<erestrategisk, er en egen del av
boka viet våpenkappl0p og våpensalg i ornrådene rundt Indiahavet.
En skarpsindig og veldokumentert analyse av forbindelsene mellom EU og ACPstatene, skrevet av S. K. Mitra fra Universitetet i New Delhi ("The EEC and the Lome
Convention", s. 276-309), vurderer innholdet i Lomeavtalen ut fra forhåpningene om
en "ny 0konomisk verdensordning", og mener bl.a. at Stabex-systemet - som verken
griper inn i markedet eller opererer med noen indeks ut fra samlet bytteforhold - langt
fra er så gunstig som det ofte hevdes. Etter forfatterens oppfatning er det lite i
Lomeavtalen som peker utover ACP-statenes rolle som råvareleverand0rer, mens en
mer industrialisert og allsidig 0konomisk struktur er et viktig innslag i debatten om en
ny 0konomisk verdensordning.

Langharnmer, Rolf l, se nr. l.

Laporte, Geert, se nr. 14 og 15.

Larimo, lorma, se nr. 72.

90.

Liaison Committee of Development Non-Governmental Organisations to the European
Communities. Lome Briefing (1988-1990). Brussel.
Med utgangspunkt i bistands- og solidaritetsorganisasjoner innenfor EU-området, ble
det månedlig gitt ut korte og kritiske oversikter over temaer som stod sentralt under
forhandlingene om Lome IV sist på 1980-tallet. Blant bidragsyterne er både kjente
utviklingsforskere, EU-forskere og representanter for NGOer. Gjennomgående står
denne serien med "briefings" n<ermere ACP-gruppa enn EU-kommisjonen, og noe av
formålet er nettopp er å formidle kritiske synspunkter og påvirke forhandlingsresultatet
i retning av u-landas 0nsker. Alt i alt bestod serien av disse publikasjonene:
Green, Reginald Herbold (1988). The LomC's in economie context: whither now? Nr.
l, May 1988.
Stevens, Christopher (1988). The lessons from Lome
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Timberlake, Lloyd (1988). The environment - development policy challenge/Charles
Lemaire: Cooperation and the environment. Nr. 3, October 1988.
von Meijenfeldt, Roel (1988). The challenge of Southern Africa. Partnership with
SADCC and tolerating apartheid? Nr. 4, December 1988.
Watkins, Kevin (1989). Towards a coherent agricultural policy for the ACP and the
EC?/Laurencia Tubiana: The GATT negotations: Danger for ACP countries, Nr. 5-6,
January-February 1989.
Ki-Zerbo, Joseph (1989). Culture: The route to developmentlEdith Sizoo: From Lome
ID to Lame IV: Progress on culture. Nr. 7, March 1989.
International Collective in Support for Fishworkers (1989). Fisheries and the Lome
Convention/Abiy Hailu: Involving peasant organizations in Lame IV. Nr. 8, April
1989.
Abugre, Charles (1989). Towards an ACP-EEC frarnework for structural adjustment
supportlTrevor Parfitt: Lame IV: The convention of structural adjustment? Nr. 9, June
1989.
Antrobus, Peggy (1989). Lame's contribution to the macro-economic development
debate: An analysis of women's roles/Georgina Ashworth: Lame IV needs to be more
than another declaration on women. Nr. 10, September 1989.
McQueen, Matthew/George Yannopoulos (1989). ACP Trade: An urgent need for an
imaginative and generous response by the EC./Michael Davenport: The effects of
completing the internal market on the ACP states. Nr. 11, October 1989.
Pinder, Marin (1989. The development of small & medium enterprises in the ACP
countries.lColin Stoneman: The contribution of the CD! to industrial cooperation.lSaih
Norbert Lebale: The importance of services for the development of ACP industries. Nr.
12, November 1989.
Bersani, Giovanni (1989). Human rights: The joint assembly's experience./Michele
Decat: Lame IV: Towards a new immigration policy/Albert Tevoedjre: Human rights,
democracy and development. Nr. 13, December 1989.
Vander Stichele, Myriarn (1990). The lost spirit of Lome. Nr. 14, January-February
1990.
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91.

Lingnau, Hildegard (1991). Neue Elemente in der Entwicklungszusammenarbeit der
Europäischen Gemeinschaft zu Beginn der 90er lahre. Berlin: Deutsches Institut fUr
Entwicklungspolitik, 171 s.

92.

Lingnau, Hildegard (1991). "Lame IV: New elements in the European Community's
development cooperation with the ACP", s. 27-48 i M. Schulz (red.): ACP-EEC:
Partners in cooperation. SaarbrUckenIFort Lauderdale: Verlag breitenbach.

93.

Lingnau, Hildegard (1994). "An exemplary partnership: the development policy of the
European Union", D+C Development and Cooperation, nr. 2: 24-26.

94.

Lingnau, Hildegard (1995). "The future of Lame cooperation", D+C Development
Cooperation, nr. 5: 9-12.
Den omfattende studien fra 1991 er en bred og nyansert presentasjon av Lomesamarbeidet ved inngangen til 1990-tallet, som med sine mange referanser også gir et
overblikk over den tyske forskningen omkring EU og u-land. Forfatteren, som er en
sentral EU-forsker ved det tyske utviklingsforskningsinstituttet i Berlin, tar sitt
utgangspunkt i en historisk oversikt over hovedtrekk i EUs politikk overfor den tredje
verden fra Romatraktatens f~rste dager til undertegningen av Lome IV i 1989. Selvom
det innr~mmes at det mest er på det retoriske plan - med h~ytidelige begreper som
"likeverd" og "partnerskap" - at Lamekonvensjonen skiller seg ut fra sine forgjengere,
understrekes det at EUs regionale konsentrasjon om Afika i sin bistandspolitikk og i
bruk av gunstige tollprefereanser gj~r det rimelig å tale om en scerpreget EU-profil.
Både i den tyske studien og i den engelskspråklige kortversjon som ble publiselt på
samme tid - legges tyngdepunktet på de nye innslag som kjennetegner Lome IV. I
tillegg til programmatisk vektlegging av kvinnebistand, milj~tiltak og desentralisert
samarbeid med ikke-statlige organisasjoner, er det introduksjonen av egne
budsjettposter i tilknytning til "strukturtilpasning" - i hovedsak i samsvar med
opplegget fra VerdensbankenlIMF - som lMtes fram som kursendring. Konklusjonen er
at en slik endring lett kan komme i konflikt med Lamekonvensjonens understrekning
av det enkelte lands integritet og rett til å velge ~konomisk/politisk kurs, dvs. at bruken
av forskjellige former for kondisjonalitet trappes opp. If~lge forfatteren har EU mangel
på ekspertise og ressurser til å utforme en egen variant av "strukturtilpasning", og ender
derfor opp med en oppskrift i Bretton Wood-institusjonenes ånd.
I en aktuell og kortfattet oversikt over Lameavtalen fra samme år som hovedstudien tar
Lingnau sitt utgangspunkt idens mange verdifulle innslag, slik som at samarbeidet er
kontraktfestet, at det har en viss varighet, at det er organisert rundt en del felles
institusjoner, at det inneholder elementer av både handel, råvarestabilisering og bistand
og at det er de minst utviklete land som står i sentrurn. Forfatteren ser med forståelse på
at EU etter hvert retter mer oppmerksornhet med Latin-Amerika, Asia og Middelhavsområdet, som beskrives som både ~konomisk og utenrikspolitisk mer interessante, men
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håper at en globalisering av EUs utviklingsarbeid heller tar opp i seg de gode innslag i
Lomesamarbeidet (dvs. en "lome-isiering") istedenfor å skyve ACP-landa i bakgrunnen
ved utl~pet av Lame IV i år 2000.
De to korte artiklene i D+C, som gis ut av den vest-tyske bistandsadministrasjonen, gir
en konsis og positiv sammenfatning av både Lomekonvensjonens historie og aktuelle
utfordringer.

95.

Lister, Marjorie (1988). The European Community and the developing world. The role
of the Lame Convention. Aldershot: Avebury, 231 s.
Dette er et sentralt verk i litteraturen om Lameavtalen, der forholdet mellom EU og
ACP-statene analyseres i et historisk perspektiv. Mens mange andre har lagt vekt på
Lome I som et nytt trekk i forholdet mellom nord og s~r, og framhevet Lome I som en
kime til en ny ~konomisk verdensordning, er det forfatterens hovedsynspunkt at det er
kontinuiteten mer enn endringene som kjennetegner avtalen. Det blir argumentert for at
hensikten fra EUs side var å f~re videre forestillingen om "EurAfrica", noe som både
sikrer råvaretilgang og fortsatt politisk innflytelse i Afrika. Av dette f~lger at det ikke
var tale om noe radikalt brudd i forhold til koloniforbindelsene og de foregående
"assosieringsavtalene" .
Etter Listers oppfatning har en del av retorikken omkring "ny ~konomisk
verdensordning" midt på l 970-tallet v<ert med på å tildekke den grunnleggende
kontinuitet. En konsekvens av dette er likeledes at det ble skapt helt ureaiistiske
forventninger om hva Lomeavtalen kunne f~re til og dermed også til dype (og
un~dvendige) skuffelser. Denne konklusjonen bygger på en detaljert gjennomgang av
de forskjellige innslag i "amarbeidet, der det bl.a. vises til at tollpreferansene ble tilbudt
på områder hvor ACP-land i liten grad kunne nyttiggj~re seg dem, at bistandsbel~pet
var en klar nedgang per capita i realverdi i forhold til Yaounde II og at Stabex-systemet
utgjorde en beskjeden kompensasjon. I en - dessverre altfor kort - diskusjon av
forhandlingene om Lome II og Lame ID blir det likeledes understreket at gapet mellom
ambisjoner og realiteter ikke er blitt mindre, og at ACP-statene ikke på noe felt har hatt
styrke til å fravriste EU flere konsesjoner eller til å skape et mer likeverdig forhold. Det
faktum at ACP-statene er blitt stadig mer kjennetegnet av ~konomisk krise, gj~r også at
det forventes fortsatt bistandsavhengighet - og dermed nye Lomeavtaler.
Som avslutning blir det f~rt en diskusjon om begrepet "nykolonialisme" , der forfatteren
eksplisitt argumenterer mot andre forskere (bl.a. Zartman og Cosgrove Twitchett) som
har avvist at dette er en brukbar betegneise. I dette ligger det bl.a. at mange hovedtrekk
ved det ~konomiske kolonim~nsteret ("intemasjonal arbeidsdeling") videref~res, at de
tidligere kolonimaktenes politiske innt1ytelse holdes oppe, at det gis enkelte preferanser
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til tidligere koloniområder sammenliknet med andre deler av den tredje verden og at
konservative og samarbeidsvillige eliter i afrikanske land oppmuntres. Dette utelukker
ikke at forbindelsene også kan ha positive sider, slik som bistandsoverf0ringer og
handelspreferanser, dvs. det som kan kalles nykolonialisme med enkelte
velferdsinnslag.

96.

Long, Frank (red.) (1980). The political economy of EEC relations with African,
Caribbean and Pacific states. Contributions to the understanding of the Lame
Convention on North-South relations. Oxford/New York: Pergamon Press, 196 s.
I forbindelse med forhandlingene foran Lame II i 1978/79 ble det utf0rt en rekke
studier på oppdrag fra ACP-sekretariatet og Samvelde-sekretariatet, som igjen ble lagt
til grunn for denne samlingen av mer kortfattete bidrag. Hensikten med studiene var
både å evaluere virkningene i den f0rste Lomeavtalen og å peke på feiter hvor
forbedringer er srerlig viktig - hovedsakelig sett fra ACP-statenes side.
I tillegg til to artikler om selve forhandlingsprosessen og det generelle styrkeforholdet
mellom EV og ACP, skrevet av Reginald H. Green (338) og John Ravenhill (126), blir
s0kelyset srerlig rettet mot handel (Carol Cosgrove Twitchett: "Patterns of ACPIEEC
trade", s. 145-182; Gerald K. Helleiner: "Lome and trade access", s. 183-189),
prisstabilisering (John Cuddy: "Indexation: amissing link in ACPIEEC relations'?", s.
53-90); Bishnodat Persaud: "Export earnings stabilisation in the ACPIEEC
convention" , s. 91-106) og teknologioverf0ring (Frank Lang: "Transnational
corporations, technology transfer and Lame", s. 109-144). E.t fel1es tema for alle
artiklene er at den praktiske betydningen av Lame I ikke står i samsvar med de h0ye
forventningene: Handelstiltakene har ikke f0rt til at ACPs andel av EV-importen har
0kt, kolonim0nsteret i handelssarnkvemmet er ikke rokket ved, det eksisterer fortsatt en
rekke handelsbarrierer og proteksjonistiske ordninger (som f.eks. restriktive
opprinnelsesregler, unntaksklausul), bistandsvirksornheten har ikke Mdvendigvis f0rt
til at samlet u-hjelp er blitt st0ITe, tungvinte prosedyrer har f0rt til at bare mindre deler
av bistanden er satt ut i livet, Stabex-kompensasjonen er beskjeden og liknet lite på "en
ny 0konomisk verdensordning" osv. Det pekes derfor på en del endringer som bor bli
en del av Lame II-avtalen, men if01ge en redaksjonell ajourf0ring etter sluttf0ringen av
avtalen var det lite grunnlag for slike forhåpninger.

97.

Matthews, Alan (l985a). The Common Agricuitural Policy and the less developed
countries. London: Gill and Macmillan, 268 s.
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98.

Matthews, Alan (1985b). "The Common Agricultural Policy and the less developed
countries: A review of the evidence", s, 105-122 i C. Stevens (red.): Pressure groups,
policies and development. London: Hodder and Stoughton.
Til tross for at mange år er gått siden utgivelsen, h0rer Alan Matthews' bok fra 1985
fortsatt med til standardlitteraturen om EDs felles landbrukspolitikk og virkningene på
den tredje verden. Det skyldes ikke minst at forfatteren anlegger et bredt perspektiv, der
det hentes inn mer allment bakgrunnsmateriale om u-landas landsbruksproblemer og
intemasjonal matvarehandel. Et hovedpoeng er at u-land ikke er noen ensartet gruppe,
og at EU-reformer i retning av mindre proteksjonisme vii slå ulikt ut for henholdsvis
matvareeksport0rer og -import0rer, der det s<erlig er afrikanske land som blir tapere.
Bedre adgang til europeiske markeder og h0yere priser på f.eks. kj0tt og kom kommer
enkelte u-land til gode, som f.eks. Argentina, men den st0rste gevinsten er det USA,
Canada og Australia som viI h0ste. Hvordan regningen viI fordeles innenfor et
importland er for0vrig ikke gitt, da dette bl.a. påvirkes av myndighetenes sosiale profil
og politiske valg. Men selvom det er enkelte land som har fordel av lave
verdensmarkedspriser pga. EUs dumping av overskudd, advarer Matthews mot å tro at
EUs proteksjonisme av den grunn er den beste form for st0tte som fattige forbrukere
kan få i disse landa. (Tross alt gir dette også gevinst for mer velstående forbrukere og
land som ikke ville ha så store probierner med å betale for importen). Hvis det er en
fattigdomsrettet politikk som etterstrebes, finnes det mange andre - og billigere - milter
å gj0re dette på enn å gå omveien om proteksjonisme og enorme utlegg i et europeisk
jordbruk bak tollmurer. Like klart er det at mange land gj0res avhengige av importvarer
og risikerer å få deler av sitt lokale jordbruk konkurrert ut, slik at prisstabilisering og
kostbare tiltak for å 0ke matvaresikkerheten innad i ED går på bekostning nettopp av
prissstabilitet og matvaresikkerhet i mange u-land.
Artikkelen i årboka om ED og den tredje verden er en sammenfatning av Matthews'
nyanserte analyser og konklusjoner. For en nyere publikasjoner av samme forfatter,
som mer generelt ser på EDs handelspolitikk og afrikanske råvareeksport0rers utsikter
ved inngangen til det indre markedet i 1992, se 258.

99.

McAleese, Dermont m.fl. (1993). Africa and the European Community after 1992.
Washington: The World Bank, 100 s.
Selvom denne publikasjonen kom ut i 1993, er det i hovedsak en gjengivelse av fem
studier presentert på et Yerdensbank-seminar i Dublin i 1989, som ble avholdt for å gi
representanter fra 25 afrikanske land en mulighet til å bli orientert om planene om et
indre marked og dets mulige virkninger for handelen med Afrika. De t1este
talloppgaver gjelder perioden fram til 1987.
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I to oversiktskapitler blir hovedtrekk og lange linjer i EUs utenrikshandel trukket opp,
der det gjennomgående tema er EU-Iandas 0kende handel med hverandre og andre
industriland, i tillegg til at NIC-land har hatt et dramatisk eksportgjennombrudd,
Middelshavslandas relative andel er stabilisert og ACP-landas posisjon blitt
marginalisert. (Dermont McAleese: "External trade policy of the European
Community", s. 1-22 og Jacques Bourrinet :"The implications of EC commercial
policy on developing countries", s. 23-40). I et bidrag om ravåreprodusentenes
muligheter til landbrukseksport f01ger Alan Matthews opp tidligere arbeider (97-98)
om EUs proteksjonisme, der konklusjonen er at de land vii klare seg som er mest
konkurransedyktige og kan tilpasse seg nye regler om milj0- og helsestandarder
(" African primary product exports to the European Community: Prospects after 1992",
s. 41-54). Michael Davenport og Christopher Stevens presenterer studier av
industrieksport og EUs handelspolitikk overfor Afrika, som i blitt utdypet i andre
sarnmenhenger (43 og 315).

100. Mer, Graeme de la m.fl. (1994). EUROAID. Business guide to the aid programrnes of
the European Union and the bilateral prograrnmes of the member states of the EU
(including Austria, Finland, Norway & Sweden). Brussel: Societe Generale de
Developpement S. A., 272 s.
Dette er en guide som er utarbeidet avet frittstående konsulentselskap, som i felrste
rekke har det private nreringslivet i tankene. Hovedvekten er lagt på å gi de
opplysninger om EUs bistandsvirksomhet (både ACP-området, Asia og Latin Amerika,
Nord-AfrikaIMiddelhavsområdet og Sentral- og 0st-Europa) som er av interesse for
bedrifter, entreprenelrer og leverandelrer som elnsker å inngå prosjektkontrakter på
bistandsmarkedet. Det gjelres rede for regelverk, sentrale Kommisjonsvedtak og 1995budsjetter, samtidig som det gis en guide tH EUs administrative oppbygging og
fordeling av oppgaver mellom direktorater og spesielle sekretariater.

10 1. Moe, Marianne (1996). Lome-konvensjonen. En kritisk analyse av Lome IVforhandlingene som en asymmetrisk relasjon mellom EU og ACP-statene. Oslo:
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i OslolNorsk Utenrikspolitisk Institutt, 140 s.
Mens det foreligger en rekke studier av forhandlingene forut for de tre felrste
Lomeavtalene, slik som f.eks. Ravenhill (126, 131), Stevens (359-361) og Hill (344),
er denne hovedoppgaven i statsvitenskap et av de få forselk på en sammenfattende
dokumentasjon og analyse av selve forhandlingsprosessen i 1988-89 som felrte fram til
Lome IV, med fokus på de afrikanske statene. Studien bygger på et omfattende
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materiale av faglitteratur og saksdokumenter, og kombinerer en omfattende
dokumentasjon med en spennende teoretisk analyse,
I studiens innledende kapitler blir de historiske endringene i internasjonale omgivelser
trukket opp, med vekt på ACP-statenes stadig dyPere 0konomiske krise, omveltninger i
0st-Europa, GATTs Uruguayrunde og beslutningen om å opprette et indre marked i
ED. Det blir også dokumentert at de 0konomiske forbindelsene mellom de to partene er
blitt av stadig mindre betydning for EU, slik at ACP-statene har mindre tyngde ved
forhandlingsbordet. Oppgavens teoretiske ambisjon er å avdekke hvordan sterke og
svake nasjoner i Lomeforholdet forhandler, og hvordan den store skjevheten i makt og
ressurser legger f0ringer på akt0renes atferd og på de resultater som oppnås. Enkelte
sentrale ornråder, slik som handelssbetingelser, gjeld, bistandsbe10pets st0ITelse og
sp0rsmålet om kondisjonalitet og strukturtilpasning velges ut for en mer detaljert
gjennomgang, der materialet gir god dekning for å konk1udere at EUs standpunkter i
overveiende grad har fått gjennomslag og at Lomeavtalens formuleringer om
"partnership" er blitt betydelig svekket. Mot denne bakgrunn 0nsker forfatteren å legge
en

kritisk

distanse

til

mange

etablerte

begreper

i

faglitteraturen

omkring

Lomerelasjonen, slik som de svakes mulighet til å bruke selve forhandlingsprosessen
tH å oppnå st0ITe fordeler enn deres reelle makt skulle tilsi (se f.eks. Zartman, 164),
eller at ACP-statene kan oppnå betydelig gevinster gjennom "kollektiv k1ientelisme"
(se Ravenhill, 128).
Studien avsluttes med noen refleksjoner om utvik1ingen i Lomesamarbeidet etter 1990,
bl.a. gjennom en henvisning til at "midtveisforhandlingene" i 1994/95 og ytterligere
svekkelse av ACP-statene i verdens0konomien har gitt en videre forskyvning av
maktforholdet i EUs favlZ)r. Når splZ)rsmålet reises om selve Lomerelasjonens framtid
begrunnes det også med EDs lZ)kende interesse for nrerornrådene og andre deler av den
tredje verden enn ACP-statene.

102. Moss, Joanna (1982). The Lome Conventions and their implications for the United
States. Boulder, Colorado: Westview Press, 213 s.
Ved siden av John Ravenhill (128), som hun har arbeidet nrert sammen med, har den
amerikanske 0konomen Joanna Moss levert den grundigste og mest veldokumenterte
analysen av den f0rste Lomeavtalen (1975-1979). Hovedvekten legges på
handelsm0nsteret, men det er også egne kapitler om bistand, Stabex og
industrisamarbeid. Boka innledes med en nyttig historisk oversikt over utvik1ingen fra
Romatraktaten til Lome I, der det bl.a. går fram at de afrikanske lands andel av EOs
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import var begynt å synke allerede f0r 1975. Konklusjonen på handelskapitlet er - ikke
overraskende - at Lomeavtalens handelspreferanser i hovedsak er av akademisk
interesse, ettersom hovedtyngden av eksportvarene også tidligere kom tollfritt inn på
det europeiske markedet, samtidig som det fortsatt er restriksjoner mot produkter som
kan skape problemer for EUs industri og landbruk. Det vises også hvordan handelen
mellom EU og ACP er konsentrert om noen få land, mens de 30 nederste land på
statistikken samlet ikke står for mer enn l % av ACP-eksporten. Det argumenteres også
for at Stabex-ordningens rekkevidde er beskjeden så lenge noen få vareslag står for
80% av utbetalingene, samtidig som det ikke er få stimulanser til mer allsidig
meringsliv eller videreforedling av råvarene. I lys av de begrensede midler som settes
inn på industrisamarbeid, hevder forfatteren at det er naivt å tro at EU tar ACP-statenes
industrialisering på alvor.
Selvom det dokumenteres hvordan de mest optimistiske erklceringer i 1975 har vist
seg helt urealistiske, er konklusjonen at ACP-statene tross alt har fått en del fortrinn
framfor andre deler av den tredje verden.· På samme måte er forskjellige innslag i
Lomeavtalen med på å befeste de 0konomiske båndene mellom EU og ACP-landa, noe
som bl.a. stiller USA i en vanskeligere utgangsposisjon i konkurransen om markeder.
Etter forfatterens mening b0r USA forsterke sin interesse for ACP-området gjennom
mer bistand og stimulanser til handel og investeringer.

103. Moyes, Adrian (1987). Common ground. How changes in the Common Agriculturai
Policy affect the Third World poor. London: Oxfam, 98 s.
104. Robinson, Clive (1989). Hungry farmers. World food needs and Europe's response.
London: Christian Aid, 106 s.
105. Watkins, Kevin (1993). Komkrigen. Hvordan europceiske landmcend 0delcegger
mulighedeme for deres kollegaer i u-landene. K0benhavn: Nord/Syd Koalitionens
Handelsgruppe, 28 s. (Engelsk original: Oxfam, 1992).
Hungry farmers er en en informativ oversikt over de viktigste årsaker til fattigdom og
hungersn0d, der hovedvekten legges på fattigfolks manglende kWpekraft og mangel på
jord og andre produktive ressurser. S0kelyset rettes også mot fordeling og forbruk av
mat, der f.eks. 40% av alt kom går til dyreför. Både i denne publikasjonen og i
Common ground står EUs felles landbrukspolitikk (CAP) i sentrum for framstillingen,
der poenget er å forklare hvorfor kravet om endringer har gitt st0tet til en kampanje der
Oxfam, Christian Aid o.a. NGOer har engasjert seg. Etter disse organisasjonenes
oppfatning bcerer CAP et medansvar for at mat dumpes på bekostning av lokale
produsenter i mange u-land (scerlig Afrika), at sukker o.a. produkter subsidieres slik at
eksportland i den tredje verden mister markeder, at det bygges proteksjonistiske
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handelsbarrier for å verne EUs egen produksjon av bl.a. frukt og grjijnnsaker, at
matvarebistand skaper avhengighet av produkter som ikke så lett kan dyrkes lokalt i uland (som f.eks. hvete) og at kjjijttberg og melkesj0er bygges ved hjelp av import av
dyrefOr (ofte fra u-land hvor store jordeiere stimuleres til eksportproduksjon framfor
dyrking av mat). Det argumenteres også for at de store beljijpene som slukes av CAP,
vanskeliggj0r jijkte bistandsbevilgninger over EUs fellesbudsjett.
Kevin Watkins' studie, som er tilpasset danske forhold og ajourf0rt i tråd med
Uruguayrunden, fjijlger i de samme spor som de to ovennevnte publikasjoner. Det
bringes fram en del nytt materiale i forbindelse med forslagene tH en CAP-reform, som
har tvunget seg fram både som resultat av EUs store budsjettunderskudd og
sarnmenst0tene med USA under GATT-forhandlingene. (l 1991 kostet CAP 250
milliarder DK, dvs. mer 2/3 av EUs budsjett). Forfatteren mener at reformforslagene
ikke går langt nok, verken når det gjelder hensyn til u-landa eller behovet for et mindre
intensivt og mer milj0vennlig landbruk i EU-land. Det blir også vist hvordan
Uruguayrundens jordbruksforhandlinger skjer på USAs og EUs premisser, bl.a. ved at
u-land tvinges til å svekke sine egne st0tteordninger for å styrke matvaresikkerheten.
Gjennom sin tilslutning til Verdensbankens og andre bistandsgiveres krav om
liberalisering av u-lands utenrikshandel bidrar EU også til at mange u-land
oversvjijmmes av billig import tH priser som er lavere enn lokale produksjonskostnader.
(Eksempler på det siste gis både fra Ghana og Costa Rica).

106. Nuscheler, Franz/Otto Schmuck (red.) (1992). Die Sud-Politik der EG. Europas
entwicklungspolitische Veranwortung in der veränderten Weltordnung. Bonn: Europa
Union Verlag, 319 s.
En rikholdig antologi som tar for seg EUs forhold tH både ACP-land og den 0vrige del
av tredje verden, og som har bidragsytere fra en rekke forskjellige forsknings- og
instituttmilj0er i Tyskland. Die Sud-Politik der EG har også en lang rekke noter og
referanser, og er derfor velegnet som en introduksjon tH tyskspråklig forskningslitteratur.
Selvom forfatterne ikke opptrer som noe sarnlet kollektiv, er det likevei en felles
grunnholdning som bygger på jijnsket om en mer aktiv EU-politikk som tar nord/s0rproblemene mer på alvor etter hvert som jijst/vest-konflikten trer mer i bakgrunnen. Et
gjennomgående tema er også behovet for å tillegge forholdet til den tredje verden stjijrre
vekt i arbeidet med å utvikle en felles utenrikspolitikk, slik at ikke u-landas frykt for et
innadvendt og proteksjonistisk Vest-Europa skal vise seg berettiget. Det understrekes
også at globale miljjijproblemer er blitt en viktig del av "nord/s0r"-forholdet, og at dette
dette er et område hvor EU hittil har lite å v<ere tilfreds med. Samtidig som flere
bidragsytere legger vekt på åreformere Lomesamarbeidet, ettersom handels- og
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bistandsordningene ikke har kunnet hindre at 1980-tallet ble et "verlorenes lahrzent",
blir det også lagt vekt på at EU i framtida b0r se videre enn til medlemslandas gamle
koloniområder.
Boka innledes med en historisk oversiktsartikkel over de forskjellige faser i EUs
utviklingspolitikk og en mer generell innf0ring i nordJs0r-forholdene etter den kalde
krigen (Otto Schmuck: "Die SUd-Politik der Europäischen Gemeinschaft: Entstehung,
Motive, Instrumente und Widersprtiche", s. 17-42 og Franz Nuscheler: "Der Nord-SUdKonflikt nach der Auflösung des Ost-West-Konflikts", s. 43-57). Dette f0lges opp med
en egen seksjon om de ulike akt0rer som deltar i utfonningen av EUs politikk, slik som
enkeltstater (med til dels ulike interesser), Dnionsparlamentet, Kommisjonen og
fellesinstitusjoner for ED og ACP-statene. Erfaringene etter IS år med Lomesamarbeid
blir kritisk gjennomgått av Stephan KlingebieW ("FUnfzehn lahre AKP-EWGZusammenarbeit: Zielsetzingen, Instrumente, Ergebnisse ", s. 111-126), mens Ibrahima
Gueye går mer deta!jert inn på (svakhetene ved) ACP-statene som gruppe ("AKP:
Portrait einer Staatengruppe", s. 127-139). Også regioner utenfor ACP-området blir
viet oppmerksomhet i egne kapitler om Latin-Amerika, Asia og land rundt
Middelhavet. I sin gjennongang av handelskonsekvenser av det indre markedet slutter
Axel Bormann seg til de forfattere som peker på usikre faktorer og ulikheter mellom
forskjellige deler av den tredje verden ("Binnenmarkt 1992 und die
Entwicklungsländer: Auswirkungen fUr die internationale Arbeitsteilung", s. 213-236),
mens global milj0politikk og migrasjonstrykket på EU blir behandiet av Wolfgang
Frtihauf ("Umweltpolitik und Nord-SUd-Zusammenarbeit: Die globale Verantwortung
Europas", s. 237-260) og Franz Nuscheler (""Fluchtburg" oder "Festung" ? Der
Migrationsdruck auf EG-Europa", s. 261-277). Redakt0rene trekker de mange trådene
sammen i en perspektivrik avslutning: " Europas Verantwortung in einer neuen
Weltordnung" (s. 279- 302).

107. Obasanjo, OlesegunIHans d'Orville (red.) (1990). The impact of Europe in 1992 on
West Africa. New YorklLondon: Crane Russak, IOS s.
H0sten 1989 ble det avholdt en st0rre konferanse i Brussel, under ledelse av Nigerias
tidligere statsoverhode O. Obasanjo (Africa Leadership Forum), der hensikten var å
diskutere hvordan land i Vest-Afrika best kunne forberede seg på vanskeligheter og
utfordringer i kj0lvannet av EDs indre marked. Boka består i hovedsak av korte
uttalelser og debattinniegg fra politikere, diplomater, forskere, meringslivsledere og
representanter fra internasjonale organisasjoner (ED, OAU, IMF, UNCTAD, ACP
osv.). På grunn av bidragenes halvoffisielIe preg og beskjedne omfang er det lite å
hente utover påminnelsen om at det er generell frykt i Afrika for å bli skj0vet enda mer
ut i det 0konomiske m0rke, samtidig som det forsikres fra EU at bistandsnivå og
handelspreferanser viI opprettholdes eller forbedres. Noen få innslag fors0ker å få til en
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avklarende debatt, f.eks. om konflikten mellom Verdensbankens "strukturtilpasning"
og ~nsket om at forbindelsene mellom EU og ACP-landa ikke skal låses fast i givemes
krav og betingelser (Adrian Hewitt, s. 53-59). Et annet tema som sporadisk blir ber0rt,
er hvilke lcerdommer Vest-Afrika kan hente fra EU når det gjelder deres egen
~konomiske samarbeidsorganisasjon ECOWAS (Economic Community of West
African States).

108. Ojo, Oladeji O. (red.) (1996). Africa and Europe. The changing economie relationship.
London: Zed Books, ca. 256 s. Under utgivelse.

109. Olsen, Gorm Rye og Knud Erik Svendsen (1993). U-landene i det nye internationale
system. K0benhavn, Columbus, 191 s.
110. Olsen, Gorm Rye (1993). "Afrika og Mellem0sten i det nye internationale system:
Demokrati, bistand og sikkerhed", Den Ny Verden, vol. 26, nr. 2: 43-59.
111. Olsen, Gorm Rye (1995). "0retceve til Afrika", Udvikling, nr. 8-9/95: 48-51.
U-landene... er en spennende og pedagogisk introduksjon til intemasjonal politikk i
1990-åra, der hovedvekten legges på utviklingslandas stilling, skrevet av to sentrale
forskere ved Center for Udviklingsforskning i K~benhavn. I tillegg til at eksempler
hentes fra EDs handels- og bistandspolitikk og Lomesamarbeidet, får disse temaene en
separat behandling i flere kapitler (bl.a. s. 83-91, 151-153).
I artikkelen i Den Ny Verden er det forfatterens hovedpoeng at Afrika s~r for Sahara er
av stadig mindre interesse for Vest-Europa, noe som ikke minst kommer til utrrykk på
statistikken over handel og investeringer. Situasjonen for Nord-Afrika og Midt~sten er
derimot mer sarnrnensatt, ikke minst pga. oljeproduksjon, strategisk beliggenhet og
risiko for immigrasjon over Middelhavet. Mens det argumenteres for at det mest er
humanitcere tradisjoner som s~rger for at bistanden til Afrika s~r for Sahara
opprettholdes, koblet til sterke krav om demokratisering og menneskerettigheter, er det
etter forfatterens oppfatning strategiske interesser som forklarer den h~ye bistanden til
et land som Egypt. Det vises også hvordan Egypt og andre land som stod på vestlig
side i Golfkrigen i 1990/91 er bel~nnet med gjeldslette og bistand, samtidig som det er
sett gjennom fingrene med deres brudd på demokratiske prinsipper og de grunnleggende menneskerettigheter.
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112. Page, Sheila (1990a). "Why is 1992 different?", The European Journal of Development
Research, vol. 2, nr. 2: 237-252. Også gjengitt som "Why is Project 1992 different", s.
44-60 i S. Sideri/J. Sengupta (red.): The 1992 Single European Market and the Third
World. London: Cass, 1992.
113. Page, Sheila (1990b). "The outlook for textiles and clothing", s. 81-116 i C.
StevenslD.C. Faber (red.): The Uruguay Round and Europe 1992. Maastricht,
European Centre for Development Policy.
114. Page, Sheila (1991). "Europe 1992: Views of developing countries", The Economic
Journal, nr. 101, November 1991: 1553-1566.
115. Page, Sheila (1992). Some implications of Europe 1992 for developing countries.
Paris: OECD, 58 s. (Development Centre, Technical Papers nr. 60).
116. Page, Sheila (1994). How developing countries trade. The institutional constraints.
London: Routledge, 309 s.
117. Page, SheilaJMichael Davenport (1994). World trade reform. Do developing countries
gain or lose? London: Overseas Development Institute, 120 s.
Some implications of Europe 1992 for developing countries f~lger i hovedsak det
samme oppiegg som den studien fra Overseas Development Institute i London som
Sheila Page gav ut sammen med Michael Davenport året f~r (41). Konklusjonen er at
det indre markedets virkninger for u-land under ett er svakt positive, men med mange
usikkerhetsfaktorer som Uruguayrunden, regler for arbeidsmigrasjon og EUs eventuelle
bruk av sin styrke i handelsforhandlinger. Samtidig som det understrekes at mer
industraliserte land i Asia kan kompensere for forventet tap ved skjerpet konkurranse
gjennom ~konomiske tilpasninger til den nye situasjonen, konkluderes det med at den
forventete gevinst for råvareprodusenter i Afrika kan f~re ti1 at deres plass i den
internasjonale arbeidsdelingen opprettholdes istedenfor at en mer allsidig ~konomi
utvikles. Artikkelen i The Economic Journal er langt på vei en kortversjon av OECDstudien, mens bidraget i The European Journal of Development Research fra 1990 ser
det som sin oppgave å dempe frykten for at det indre markedet generelt vii f~re til
regionalisering og blokkdannelser i verdenshandelen.
World trade reform er et av de best dokumenterte fors~k på å beregne virkningene av
Uruguayrunden for u-land, utf~rt med bakgrunn i både nyere unders~kelser fra GATT
og UNCTAD og forfatterenes egen forskning ved Overseas Development Institute. En
hovedkonklusjon er at avtalen ikke kommer til å gi noen dramatiske utslag for u-landa
under ett, men at det er klare regionale ulikheter. På samme måte som S~r- og 0st-Asia
på de fleste ornråder kommer ut med gevinst, er afrikanske land og ACP-ornrådet
gjennomgående karakterisert som de klare tapere. (Hovedtyngden av det statistiske
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materialet opererer med ACP som egen kategori). Dette forklares bl.a. med at verdien
av ACP-preferansene synker når tollsatser senkes mer generelt, noe som skaper
problemer både for industri- og jordbrukseksporten. Med lavere EU-priser på kj0tt og
sukker, taper også de ACP-land som i dag har kvoteleveranser til internprisene i EU.
Ettersom de fleste ACP-Iand er nettoimport0rer av matvarer, vii h0yere
verdensmarkedspriser på mange produkter gi negative utslag. Det er med basis i disse og tilsvarende unders0kelser - at ACP-land har fremmet krav om kompensasjon.
I How developing countries trade presenterer Sheila Page en omfattende studie av det
internasjonale handelsssystemet, der hovedpoenget er at u-land gjennomgående m0ter
flere barrierer, mer uforutsigbar politikk og proteksjonstiske former for intervensjoner
enn det som er tilfelle for industriland. De spesielle preferansene som ACP-Ianda har
kontraktfestet gjennom Lomeavtalen, blir sett på som et eksempel på s<erordninger som
skaper ulikhet mellom u-land, selv om den reelle verdien av preferansene ikke vurderes
som så betydningsfulle ettersom det dreier seg om lite utviklete land med små
muligheter for å 0ke sin industrieksport. Blant de sju land som er valgt ut for casestudier, er tre ACP-stater: Jamaica, Zimbabwe og Mauritius. Som det er vist i andre
studier fra Overseas Development Institute, h0rer disse med blant de land som i en viss
grad kan vise til en begynnende industrieksport og en noe mer allsidig 0konomi (255257).

Page, Sheila, se nr. 38 og 41.

118. Politique Africaine, spesialnummer, vol. 49, mars 1993, L'Europe et l'Afrique: Le
maillon manquant, 166 s.
Dette er et temanummer avet ledende fransk Afrika-tidsskrift, med tre fyldige bidrag
som tar opp ulike sider ved forbindelsene mellom Europa (dvs. EU) og Afrika.
Nummeret er redigert av Daniel Bach, som også har skrevet en kort innledning.
I en bred oversiktsartikkel som s<erlig tar opp 0konomiske problemstillinger med et rikt
statistisk materiale, gj0r Bruno Coquet, Jean-Marc Daniel og Emmanuel Fourmann
rede for EUs reduserte engasjement i Afrika ("L'Europe et l'Afrique: flux et reflux", s.
6-30). Dette gjelder både direkte investeringer, eksportkreditter og handel, noe som har
bidratt til Afrikas utviklingskrise. Det blir også pekt på at Afrikas forverrete bytteforhold med Europa er en tendens som selv ikke Lomeavtalens handelspreferenser og
bistandstiltak har greid å snu eller kompensere for. De samme perspektiver blir trukket
opp i Daniel Bachs eget bidrag ("Europe-Afrique: le regionalisme sans co-prosperite",
s. 31-46), der utgangspunktet er at intemasjonal handel konsentreres rundt tre poler:
Europa, Nord-Amerika og Asia. I en tid med y;kende konkurranse i verdensy;konomien
blir det vist til at EU står overfor utfordringen å måtte revurdere sine relasjoner til de
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s0rlige og 0stlige periferier samtidig, og at EDs samarbeidsplaner med Sentral-Europa
virker mer håndfaste enn de mer vage og motsetningsfylte nord/s0r-planene. Det siste
ses bl.a. i sammenheng med at Afrika S0r for Sahara mermest ser ut til å stå utenfor
dannelsen av regionale soner rundt de tre industrialiserte vekstpolene. Lomekonvensjonens skuffende resultater, der partnerskapet mermest blir framstilt som en
"anti-modell" for utvikling, har if01ge forfatteren ikke kunnet motvirke
marginaliseringen som preget Afrika S0r for Sahara. Mens det legges vekt på NordAfrikas potensial som grenseornråde og strategisk partner for ED, og S0r-Afrika som et
regionalt tyngdepunkt med attraktive markeder, ser resten av Afrika ut til å sakke
akterut og bli stadig mer avhengig av intemasjonal bistand. Bach foreslår å la ED virke
som bindeledd for Afrika til verdensmarkedet, blant annet ved å omgj0re francsonen til
ecu-sone, og understreker verdien av regionale samarbeidsorganisasjoner innad i
Afrika.
Den tredje av de fem hovedartiklene er skrevet av Isabelle Bensidoun og Agnes
Chevallier, og tar for seg forholdet mellom ED og Middelhavsornrådet, med vekt på
Maghreb-landa ("Europe-Mediterranee: fractures et rapprochment", s. 47-62).
Forfattemes utgangspunkt er at det siste tiåret har vrert preget aven stadig skarpere
skillelinje mellom nord- og s0rsida av Middelhavet, et skille som ikke bare er
0konomisk (hvor Maghreb anslås å komme dårligere ut som europeisk periferi enn
Sentral-Europa, men bedre enn Afrika S0r for Sahara), men også kulturelt og politisk.
Både Golfkrigen og framveksten av islam som politisk faktor trekkes fram som
påminnelser om Maghreb-landas evne til å gj0re seg gjeldende som grenseornråder til
ED, noe som sanunen med migrasjonspress har skapt europeisk frykt for denne
regionen. Etter forfattemes oppfatning har de avtaler som har eksistert mellom Europa
og Maghreb-statene siden midt på 1970-tal1et vist skuffende resultater, samtidig som
fomyet oppmerksornhet mot EDs grenseornråder ved Middelhavet (ikke minst når det
gjelder olje- og gassleveranser) er uti1strekkelig så lenge de viktigste sp0rsmålene for
Maghreb - slik som gjeld, jordbruk, matvarer og sysselsetting - ikke blir tatt opp.
"Le vent du changement pour l'Afrique: la CE et le deve1oppement" (s. 63-81) er en
fransk oversettelse aven artikke1 av den britiske 0konomen Christopher Stevens, der
det gjennomgående tema er at ACP-landas p1ass 0verst på "privilegiepyrarniden" har
fått redusert betydning i praksis pga. tollpreferansenes synkende verdi, problemene
med å få ti1 en variert eksportstruktur gjennom industrialisering og EDs 0kte interesse
for andre de1er av verden. Den siste artikkelen, skrevet av Rik Schreurs, er en historisk
studie som - basert på nytt arkivmateriale - viser hvordan det "eurafrikanske" prosjektet
ble en del av Romatraktaten som resultat av fransk og belgisk press for å lette
kostnadene ved ko1oniadministrasjon (L'Eurafrique dans les negociations du Traite de
Rome, 1956-1957", s. 82-92.

Politique Africaine har også gitt ut et spesialhefte om fransk politikk overfor Afrika
under Mitterrands lange presidentperiode: Mitterrand et l'Afrique, nr. 58, 1995, 176 s.
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119. Raikes, Philip (1984a). Stabex. Offsetting shortfalls or distributing windfalls?
K0benhavn: Center for Udviklingsforskning. (CDR Project Paper, D.84.6).
120. Raikes, Philip (1984b). EEC aid in perspective: the size and direction of flows.
K0benhavn: Center for Udviklingsforskning. (CDR Project Paper, D. 84.11).
121. Raikes, Philip (1984c). "EFs politik og f0devaresikkerheden i Afrika", Den Nv Verden,
vol. 18, nr. 2: 46-67.
122. Raikes, Philip (1986). "Flowing with milk and money: agriculture and food production
in Africa and the EEC", s. 160-176 i P. Lawrence (red.): World recession & the food
crisis in Africa. London: Review of African Political Economy/James Currey.
123. Raikes, Philip (1988). Modernising hunger. Farnine, food surplus & farm policy in the
EEC & Africa. London: Catholic Institute for International Relations/James Currey,
280 s.
124. Raikes, Philip (1990). "Mere mad - mere sult?", Udvikling, nr. 2, 1990: 24-27.
Et langvarig forskningsarbeid ved Center for Udviklingsforskning i K0benhavn er
avsluttet med den grunnleggende studien Modernising hunger, som er en helt
uunnvrerlig grunnbok om Afrikas matproduksjon, EUs landbrukspolitikk og
internasjonal bistand. (Noen av de sentrale poengene er kort presentert på dansk i
Udvikling i 1990). Det finnes ingen arbeider av sarnrne kvalitet når det gjelder detaljert
dokumentasjon, klare perspektiver og nyansert diskusjon. Forfatteren er en amerikansk
landbruks0konom som er bosatt i Danmark, og som har rik erfaring fra 0stafrikanske
land. Et hovedsynspunkt i kapitlene som tar opp internasjonale forhold, er at store deler
av både bistanden til landsbrukssektoren i Afrika og matvarehjelpen mer har hindret
enn frernrnet utvikling på den afrikanske landsbygda. Med bokas tittel har deler av
bistanden til å "modernisere" landbruket med europeiske modeller ikke f0rt til annet
enn at det er blitt mer - om enn "modernisert" - sult. Dette skyldes ikke minst
giverlandas tendens til å velge store og teknologikrevende sektorer, noe det gis mange
nrergående eksempler på innenfor meieridrift, samtidig som dumping av
matvareoverskudd i mange tilfeller svekker lokal produksjon og matvaresikkerhet.
Forfatteren er tilbakeholden med å peke på EU som mer "skyldig" enn andre
bistandsgivere og internasjonale akt0rer, og holder sp0rsmålet åpent om det ville ha
gjort så stor forskjell om de enkelte vesteuropeiske land hadde f0rt sin egen
landbrukspolitikk og bistand. Det frarnheves likevei at bistanden som går gjennom EUs
fellesinstitusjoner, overgår de fleste bilaterale givere når det gjelder å satse på
gigantprosjekter. Selvom USA har et st0rre matvareoverskudd, bidrar EU også med
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sin omfattende eksportsubsidiering i enda h0yere grad til at verdensmarkedsprisene
synker. Det er også et scertrekk ved EU (som er dempet etter hvert) at matvarebistanden
utgj0r en så stor del av samlet u-hjelp, samtidig som det dokumenteres detalj ert at den
oppgitte verdien av denne bistanden er kunstig blåst opp ved at de h0ye internpriser i
EU - i motsetning til lave verdensmarkedspriser - blir brukt som grunnlag for
beregningene. (I mange tilfeller kunne ACP-Iand ha kj0pt tre ganger så mye mat på
andre markeder for det samme be10p).
I to forskningsnotater fra 1984 blir det gjort rede for Stabex-ordningen og bistandens
konsentrasjon om et lite antaliland, der det bl.a. vises at vilkårlighet gj0r at det er liten
sammenheng mellom afrikanske lands reelle tap og kompensasjonen innenfor
Lameavtalen. Antologibidraget fra 1986 er i hovedsak en kortversjon av den
omfattende bokstudien.

125. Ramsaran, Ramesh F. (1990). Negotiating the Lame IV Convention. St. Augustin
(Trinidad & Tobago): Institute of International Relations, The University of the West
Indies, 69 s.
I litteraturen om hvordan forhandlingene om en ny Lameavtale egentlig foregår, skiller
denne studien seg ut ved at den er skrevet av forsker fra et ACP-Iand (Trinidad &
Tobago) som både var knyttet til ACP-sekretariatet under deler av Lame IVforhandlingene og som har generell kunnskap om hovedtemaer i nordJs0r-forholdet.
Dette betyr at alle de sentrale sp0rsmål under forhandlingene blir gjennomgått, der
hensikten både er å presentere partenes opprinnelige 0nsker/krav og de resultater som
ble oppnådd. Dette gjelder både bistandsbely;pets st0rrelse, handel, investeringer,
gjeldssp0rsmål og kondisjonalitet/strukturtilpasning.
If01ge forfatteren var EU-kommisjonens utgangspunkt at det ikke var behov for noen
scerlige endringer i forhold til Lame III, og at forhandlingene i hovedsak bestod i at
Kommisjonen etter hvert gav beskjed om hvilke av ACP-Iandas forslag de i det hele
tatt kunne tenke seg å diskutere med tanke på kompromisser. På den andre side stod
ACP-landa med en lang rekke nye og gamle 0nskemål, der de understrekte at
gjeldskrise, fallende råvarepriser og redusert betydning for handelspreferansene skapte
en ny situasjon. EU-kommisjonen hevdet at problemene i hovedsak skyldtes ACPstatenes egen feilslåtte politikk, og at Lameforhandlinger ikke var rette forum for feks.
gjeldssp0rsmålet. Et vesentlig problem oppstod ved at EU ikke ville komme opp med
sitt endelig "tilbud" for den finansielle ramme for 1990-95 f0r helt i innspurten, noe
som gjorde at forhandlingene på mange områder manglet konkret innhold.
En sentral del av studien er den meget kritiske vurdering av ACP-sekretariatet, de
enkelte ACP-Iands diplomater og deres opptreden under forhandlingene. Det blir bl.a.
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pekt på sekretariatets mangel på fagkunnskap, ACP-representantenes vekt på personlig
og nasjonal prestisje og det mere forhold som mange tydeligvis har til EUkommisjonen og dens forhandlere. I et interessant appendiks gjengis et forslag fra
Trinidad & Tobago om hvordan ACP-institusjonens effektivitet kan styrkes,
Forfatterens konklusjon er at det er viktig hva ACP-landa foreslår og hvor effektivt de
f~rer fram sine krav, ettersom det ligger i selve forandlingsspillet at enkelte
kompromisser inngås. Rammene settes imidlertid av EU-kommisjonen, og sp~rsmålet
reises derfor om ordet "forhandling" egentlig er dekkende ("Some observers have
commented that the process is not one of 'negotiation', but of attrition and intense
begging").

126. Ravenhill, John (1979/80). "Asymmetrical interdependence: renegotiating the Lame
Convention", International Journal, vol. 35,' nr. l: 150-169. (Også s. 33-50 i F. Long
(red.): The political economy of EEC relations with African, Caribbean and Pacific
states. OxfordJNew York, 1980).
127. Ravenhill, John (1984). "What is to be done for Third World commodity exporters? An
evaluation of the STABEX scheme", International Organization, vol. 38: 537-574.
128. Ravenhill, John (1985a). Collective c1ientelism. The Lame Conventions and NorthSouth relations. New York: Columbia University Press, 389 s.
129. Ravenhill, John (1985b). "Europe and Africa: An essential continuity", s. 35-56 i R.
Boardman m.fl. (red.): Europa, Africa and Lame III. LanharnJLondon: University Press
of America."
130. Ravenhill, John (1985c). "The future of EurAfrica", s. 112-130 i T M. Shaw/O. Aluko
(red.): Africa projected. From recession to reneissance by the year 2000 ? London:
Macmillan.
131. Ravenhill, John (1987). "Negotiating the Lame Conventions: A little is preferable to
nothing", s. 213- 258 i I. W. Zartman (red.): Positive sum. Improving North-South
Negotiations. New Brunswick/Oxford: Transaction Books.

Med utgangspunkt i forfatterens avhandling fra 1982 er Collective c1ientelism - utgitt
tre år seinere - et hovedverk som all seinere forskning har måttet forholde seg til. Dette
skyldes dels en ambisjon om å finne analytiske begreper som er fruktbare i en ellers
ganske teorifattig litteratur, og dels at det gis en meget detaljert oversikt over hva som
egentlig hendte under den f0rste Lameavtalen fra 1975 til 1980.
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Når begrepet "collective c1ientelism" if0lge forfatteren er langt mer anvendbart enn det
som den mer radikale "avhengighetsteorien" har å tilby, skyldes det ikke minst at det
tar hensyn til at ikke alle u-land er like, men at ACP-området omfatter de aller svakeste
av de svakeste. Istedenfor å hevde at EUs medlemmer bare er oppatt av nykolonialisme
og utbytting, peker Ravenhill på at Lomeavtalen i seg selv er et bevis på en mer
samrnensatt virkelighet. Ved å spille på sin egenart som de aller svakeste, og i tillegg
opptre kollektivt, blir det understreket at det er mulig å oppnå enkelte fordeler. I
motsetning til de globale forhandlingene om en ny 0konomisk verdensordning var
Lomeavtalen mer attraktiv for EU fordi den ikke omfattet land som kunne bli en
konkurransetrussel og krevde ornlegginger i EU-Iandas egen 0konomiske struktur.
Dessuten var mange av kravene var defensive, dvs. at de svake klientene bad om
beskyttelse gjennom å bevare sine tollpreferanser og prioriterte stilling som
bistandsmottakere. Dessuten hadde EU liten lyst til å stå fram som stater som avviste
de fattigs te av sine tidligere koloniområder. Når begrepet "collective c1ientelism" er
foretrukket framfor "asymrnetrical interdepehdence", som forfatteren brukte i sin studie
av forhandlingene om Lome II i International Journal i 1979, er det også fordi det er
akt0r-preget og formidler inntrykk aven valgt strategi nedenfra i systemet.
Ved å gå detaljert inn på den påf0lgende utviklingen innenfor handel, bistand, Stabexsystemet og industrielt samarbeid, blir Ravenhills konklusjon at ACP-Iandas
forventninger gjort til skamme, og at det bare fem år etter 1975 var vanskelig å finne
noen som hyllet Lomeavtalen som en modell for nye nord/s0r-forhold. (I artikkelen i
Europe, Africa and Lome ID sies det eksplisitt at Lomesamarbeidet i hovedsak var "an
opportunity foregone"). Som i så mye annen litteratur dokumenteres det også at ACPlandas andel av EUs import stadig gikk nedover, mens bistandsbel0pene i beste fall
stod stille. Det vises at h0ytidlige erklreringer om "partnerskap" og "likhet" var lite
dekkende når det oppstod uenighet om tolkninger av avtalen med sine mange smutthull
og uklare formuleringer. Både i et eget kapittelog i artikkelen fra International
Organization blir det også vist at Stabex-systemet var et kompromiss med klare
begrensninger som modell for råvareavtaler.
Mens "collective c1ientelism" etter Ravenhills mening var en vellykket strategi for å få
til en Lomeavtale i 1975, var dette ikke nok til å unngå skuffelser og lide mange
nederlag ved reforhandlingene fire-fem år etter. Dels legges skylda på ACP-statene
selv, som sviktet når det gjaldt å bygge opp et sterkt sekretariat og overvinne indre
motsetninger, og som holdt på forestillingen om "likhet" uten å finne noe å tilby sin
partner ved forhandlingsbordet. Men det legges også vekt på at de ytre omstendigheter
hadde forandret seg raskt, ikke minst ved at Afrikas rolle som 0konomisk
samarbeidspartner ble stadig mindre viktig for EU, at den 0konomiske krisen innad i
EU gjorde medlemslanda mindre innstilt på å endre egen landbruks- og industripolitikk
av hensyn til u-land og at oljerike araberstater og nyindustrialiserte land i Asia krevde
mer oppmerksomhet. Mens ACP-statene hadde forventninger om et bredere
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0konomisk samarbeid og 0kt handel i 1975, stod det klart at det var lite annet enn
bistand å hente.
Bidraget i antologien Positive sum bygger på det samme materialet, men diskuterer
selve forhandlingssituasjonen mer systematisk, samtidig som det antydes hvilke
generelle l<erdommer for nord/s0r-forhandlinger som kan trekkes averfaringene med
Lome I og Lame II. Artikkelen inneholder også en skjematisk oversikt over de to
partenes utgangsposisjoner og hva som ble resultatet på en rekke konkrete felter.
For grundig - og kritiske - anmeldelser av Collective clientelism, se Trevor Parfitt
(1987): "Equals, clients, or dependents? A.c.P. relations with the E.E. C. under the
Lame Conventions", Journal of Modem African Studies, vol. 24, nr. 4: 717-723 og
Adrian Hewitt (1986): "Still partners in development? The effects on the third world of
current European Community policies", Development Policy Review, vol. 4, nr. 3:
260-269.
Ravenhill har seinere fulgt opp med flere andre artikler og antologibidrag på 1990tallet (293-295).

132. Revue Tiers Monde (1993). L'Europe et le Tiers Monde, vol. 34, nr. 136: 725-936.
Dette er et spesialnummer avet ledende fransk tidskrift om den tredje verden, der
framstående franske forskere gir en allsidig belysning av forholdet mellom EU og ulanda.
I sin innledning presenterer Philippe Hugon temaet og setter de andre artiklene i både
en regional og global sarnrnenheng ("L'Europe et le tiers monde: entre la
mondialisation et la regionalisation" , s. 725-748). Et hovedpoeng er her at i nedgangstider i Vest-Europa framstår den tredje verden ofte som syndebukk, ikke minst med
sine innvandrere fra Middelhavsornrådet og produkter fra Asia. I en artikkel som mer
direkte behandler forholdet mellom EU og ACP-statene, er hovedbudskapet hos Daniel
Bach at Lameavtalen er svekket som resultat av ACP-ornrådets 0konomisk
marginalisering ("Un ancrage a la derive: la Convention de Lame", s. 749-758). Til
tross for at avtalen i 1975 framstod som en eksempiarisk nord/s0r modell som pekte i
retning aven ny 0konomisk verdensorden, har avtalen if0lge Bach gitt begrensete
resultater de tjue åra den har virket. (Denne artikkelen er seinere oversatt til norsk, se
173).
Temanummeret har også et spennende bidrag som dr0fter politikken som er f0rt i
Maghreb-regionen (Algerie, Marokko og Tunisia) etter kolonitida (Abdelkader Sid
Ahmed: "Les relations economiques entre l'Europe et le Maghreb", s. 759-780), der det
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blir understreket at forbindelsene med EU i liten grad har bidratt til å skape 0konomisk
utvikling i regionen. Regionens olje- og gassreserver blir sett på som n0kkelen til et
bedre framtidig samarbeid med Europa, på samme måte som politisk stabilitet og
satsing på utdanning og teknologi framheves som en forutsetning for å trekke til seg
utenlandske investeringer. Det siste temaet blir også tatt opp i en egen oversikt over
EU-Iandas investeringer i Maghreb-området (Larbi Talha: "Relations Europe-Maghreb.
La question des investissements directs", s. 927-936). Det blir her vist at det er en
tendens til at europeisk kapital blir trukket ut av regionen til fordel for 0st-Europa og
Asia, og at det er små sj anser til å snu utviklingen bare ved hjelp av nye og mer liberale
investeringslover, slik det ble fors0kt i AIgerie på 1990-tallet.
Forholdet mellom EU og Latin-Amerika blir også behandiet (Carlo Secchi: "Europe et
Amerique Latine: Quelles relations pour les annees 90?", s. 781-806), der det bl.a. blir
dokumentert at handelen mellom de to regionene er beskjeden og synkende. Dette
forklares bl.a. med de latinamerikanske produsentenes vanskeligheter med å v<:ere
konkurransedyktige, men det legges også vekt på den utilfredsstilIende institusjonelle
ordningen mellom de to regionene i form av ulike typer bilaterale avtaler, og ikke minst
EUs proteksjonisme. S<:erlig blir jordbruksvarer hindret av EUs fe lIes jordbrukspolitikk
(CAP) og av de handelspreferansene som gis til ACP-Ianda gjennom Lomeavtalen.
Artikkelen konkluderer med at begge parter viI tjene på en n<:ermere 0konomisk
tilknytning, noe som for EU viI gj0re det lettere å hevde seg i den globale konkurransen
med Japan og USA.
Flere artikler går mer grundig inn på spesielle sider ved forholdet mellom EU og ACPstatene. Et eksempel på dette er en artikkel aven h0ytstående embetsmann i EUkommisjonen, Bernard Petit ("L'ajustement structurel et la position de la Communaute
Europeenne", s. 827-850), som gj0r rede for det offisielle EU-synet på
strukturtilpasningens nj1jdvendighet i Afrika sj1jr for Sahara. Også denne artikkelen er
oversatt til norsk (289). Marie-Christine Aulas, som er medlem av Europaparlamentet,
skriver kort om EU og ACP-Iandas felles rådgivende forsamling ("L'assemble paritaire
ACP/CEE: convergences et divergences des points de vue", s. 851-858). Dette er en
forsamling som mj1jtes to ganger i året, og som gjennom åra er blitt stadig mer kritisk til
den j1jkende avstanden mellom Lomekonvensjonens opprinnelige prinsipper og dens
utilstrekkelighet i virkeligheten. If\i>lge forfatteren er ikke minst EUs interesse for
samarbeid med 0st-Europa, strukturtilpasning og krav om demokrati og
menneskerettigheter nye innslag som har skapt stridigheter i forsarnlingen.
I spesialnummeret er det også bidrag som tar for seg innvandringspolitikk og EUs
st\i>tte til regionalt samarbeid i den tredje verden (Guy Caire: "Migrations
internationales de main-d'oeuvre et grand marche europeen" , s. 903-925), i tillegg til at
den afrikanske francsonens framtid etter Maastricht-planene om en monet<:er union blir
belyst (Michel Lelart: "La Zone Franc face il Maastricht", s. 881-902). Den sistnevnte
artikkelen foreligger også i norsk oversettelse (75).
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Riess, Markus, se nr. 61.

133. R0rvik, Merete/Kristin B. Vindvad (1991). Virkninger av EFs hande1spo1itikk for uland, med eksempe1 fra sukkermarkedet og tekomarkedet. Oslo: NUPI, 441 s. (NUPInotat 440).
Dette er en meget ornfattende 0konomisk studie der sukker og tekovarer er va1gt ut for
å be1yse virkningene av EUs svcert proteksjonistiske politikk. Studien gir f0rst en
oversiktlig innf0ring i EUs handelspolitikk, den felles jordbrukspolitikken,
Lomeavtalen og den komplekse preferansestruktur som kjennetegner EUs regelverk
når det gjelder u-landsimport. Analysen av sukkermarkedet gir en detaljert analyse av
et godt beskyttet jordbruksmarked i EU, bl.a. gjennom garanterte priser, h0ye
produksjonskvoter og omfattende eksportsubsidier. Ut fra antakelsen om at dette f0rer
til 1avere priser på verdensmarkedet, blir ulike 0konomiske modeller tatt i bruk for å
anslå prisvirkningene på verdensmarkedet dersom EU legger om i retning av
"frihandel" med sukker. Avhengig av tidsperspektiv og formene for en slik ornlegging,
konkluderes det med at internasjonale priser vil 0ke med 6,5 - 40%. Gjennomgangen
av tekopo1itikken presenterer hovedtrekkene i multifiberavtalen, og det framholdes
bl.a. at EU under forhandlingene om MFA ID presset på for å gi industriland st0rst
spillerom til å innskjerpe sin proteksjonisme i en situasjon med rask 0kning i ulandsimporten. Siden det ikke er noen "verdensmarkedspris" på klcer, blir det idette
tilfelle unders0kt hvilket velferdstap konsumentene i utvalgte EU-land påf0res
gjennom den proteksjonistiske tekopolitikken.

Schmuck, Otto, se nr. 106.

134. Schulz, Manfred (red.) (1991). ACP-EEC: Partners in cooperation. Saarbriickenl Fort
Lauderdale: Verlag Breitenbach, 244 s.
Utgangspunktet for denne rikholdige og informative antologien er de utfordringer som
EU m0ter i sin politikk overfor ACP-Ianda etter at Lome IV trådte i kraft i 1990.
Artikkelsarnlingens styrke er ikke minst at den gj0r sentrale tyske forskere ti1gjengelige
for en engelskspråklig leserkrets, på samme måte som en tilsvarende bok med Stefan
Brune som redakt0r (19).
I innledningskapitlet demper Peter Waller forventningene til EUs hande1s- og
bistandspo1itikk overfor ACP-området under Lome IV, ikke minst på bakgrunn av den
"0st-Europa-eufori" som synes å gj0re seg gjeldende ("Europe in the nineties and its
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relationship with the South: Some major trends", s. 5-14). Forfatteren uttrykker også en
viss skepsis når det gjelder troen på at en reform av den felles landbrukspolitikken viI
få scerlig store virlrninger når det gjelder å åpne EU for eksport fra u-land, selvom noen
u-land nok viI dra fordel av h0yere eksportpriser på verdensmarkedet. En mer positiv
bed0mmelse av Lame IV-forhandlingene blir gitt av Dieter Frisch, som da også var
direkt0r for Kommisjonens DG VIII ("Lame policy - trends and main features.
Assessment of the fourth ACP-EEC Convention and the prospects for cooperation", s.
15-26). Sammen med Barbara Noel gir redakt0ren selven bred oversikt over bistanden
under det europeiske utviklingsfondet-EDF ("The European Development Fund - its
contribution to development", s. 49-70). Dieter Kirsch roser EU-bistanden for å ha lagt
stadig mer vekt på landsbygda og småb0ndene ("The support of agricultural and rural
development under the European Development Fund", s. 71-98), mens Gabriele Geier
tar for seg matvarebistandens positive og negative virkninger ("EC food aid: reforms
and prospects", s. 145-176). Roland Herrman diskuterer betydningen av Stabexutbetalingene, som han ser på som en gunstig bistandsform fra mottakerlandas
synspunkt, mens de etter hans oppfatning bidrar lite til valutastabilisering eller til 0kte
inntekter for primcerprodusentene ("Financial stabilisation schemes in the Lome
Convention: Stabex, Compex and Sysmin" , s. 99-144). Tre fyldige artikler om
handelsutvikling, nye trekk ved Lame IV og EUs felles landbrukspolitikk er annotert
separat, se Schmieg (300) og Lingnau (92).

Sengupta, Jayshree, se nr. 135.

Shaw, Timothy M., se nr. 12.

135. Sideri, Sandro/Jayshree Sengupta (red.) (1992). The 1992 Single European Market and
the Third World. Landon: Frank Cass, 226 s.
Utgangspunktet for denne artikkelsamlingen er forskningsbidrag - hovedsakelig fra
0konomer - som er skrevet for en arbeidsgruppe om "Prosjekt 1992" innenfor EADI
(European Association of Development Research and Training Institutes). Dette
materialet er seinere supplert med studier som gj0r at boka samlet rekker over de fleste
sentrale problemstillinger når det gjelder EUs handelspolitikk.
Boka innledes med en omfattende artikkel aven av redakt0rene (Sandro Sideri:
"European integration and the third world", s. 7-43), som i hovedsak deler mange ulands bekyrnring for at opprettelse av det indre markedet og åpningen mot Sentral- og
0st-Europa viI gj0re det vanskeligere å hevde seg ikonkurransen. Selv om Sideri
regner det som sannsynlig at 0kt vekst i EU gir st0rre importbehov for enkelte varer, i
f0rste rekke olje, frykter han for at bedret konkurranseevne innenfor EU viI gi vridning
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bort fra u-landsimport av industrivarer. Forhåpningene om at det viI bli lettere å
forholde seg til et marked med ett sett av regler, reguleringer og tekniske standarder,
blir dempet med henvisning til at en slik "harmonisering" viI skje på et h0yt nivå som
på langt mer alle u-land har muligheter til å oppnå gjennom omlegginger og
investeringer. Enkelte afrikanske land kan etter Sideris mening få bedre avsetning på
kaffe, kakao og te gjennom standardisering av forbruksavgifter, men dette ventes ikke å
gi store utslag. Lettelser i råvareeksport og skjerpet konkurranse på industrimarkedet
innebcerer desssuten en risiko for at den tradisjonelle arbeidsdeling forsterkes. Når det
legges til at både 0st-Europa og lavl0nnsområder innenfor EU selv blir mer
tiltrekkende for investeringer enn de fleste u-land, avviker Sideris konklusjon noe fra
en vanlig oppfatning om at den tredje verden sett under ett viI få en - riktignok
beskjeden - positiv gevinst.
Hovedtendensen i flere andre bidrag er at vurderingene av "1992" er så usikre at det er
vanskelig å komme med prognoser om utviklingen av u-landshandelen, og at både
utviklingen i 0st-Europa og resultatet av Uruguayrunden viI få st0rre virkninger. En
slik holdning uttrykkes bl.a. av Sheila Page (112) og Gianni Parmithiotti ("Is Project
1992 the first step towards European protectionism?", s. 61-78), som begge er spent på
om EU kommer til å bruke sin stilling som mektig handelsblokk til å regionalisere
verdenshandelen istedenfor å bidra til å styrke multilaterale 10sninger og institusjoner.
Også i artikler om virkningene for Latin-Amerika og de asiatiske ASEAN-Ianda,
skrevet av Esperanza Dunin ("The single market and the Latin American trade", s. 134147) og Jayshree Sengupta ("The effects of project 1992 on the ASEAN", s. 148-166),
blir betydningen av det indre markedet i seg selv tonet ned. Ettersom de begge antar at
latinamerikanske og asiatiske land fortsatt viI rarnmes av EUs proteksjonistiske
landbrukspolitikk og stå uten de tollpreferanser som gis til ACP-Ianda, er det mer
resultatet av GATT-forhandlingene om allmenn liberalisering og de enkelte lands evne
til å omstille seg og utnytte markedsåpninger i EU som viI vcere avgj0rende.
Når det gjelder Afrika, viI utsiktene for industrieksport til EU-området etter Michael
Davenports mening bli enda dystrere etter 1992 ("Africa and Project 1992", s. 167195). Som han har framholdt også i andre sarnmenhenger (41-42), viser Davenport til
en langsiktig tendens i retning av marginalisering av Afrika som industriprodusent og eksport0r, noe ikke minst EUs handelstatistikk fra de siste tjue år dokumenterer. Med
0kt produktivitet innad i EU, sarnmen med konkurranse fra 0steuropeiske land, viI
mulighetene for afrikanske land til å lykkes med en overgang fra råvareeksport til de
f0rste faser i industrialisering etter hans oppfatning bli enda mindre. (Det gjelder feks.
tekovarer, kjemiske produkter og kunstgj0dsel). Det antas at dette også viI gj0re
afrikanske land enda mindre attraktive for utenlandske investorer. Også Davenport ser
muligheter til 0kt fortjeneste for enkelte råvareprodusenter, men peker på at dette
scerlig vii komme en håndfull oljeeksporterende land til gode. Han ser også en viss
risiko for at strengere standarder og kvalitetskrav vil rarnme afrikanske land som har
kj0tt og fisk å selge. De afrikanske lands vanskeligheter med å bevege seg fra enkel
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råvareeksport til mer foredling av landbruksvarer for EU-markedet tas også opp
AntoneIla Moris bidrag, der konklusjonen er at produktivitet og standardkrav i
industriland er så h0y at u-land isteden b0r satse på handel med hverandre for å få i
gang en industri med 0kende foredlingsgrad av råvarer ("The prospects for EC-LDC
trade relations in traditional consumer goods: The case of the agro-industry", s. 79-98).
De fattigste u-landas reduserte betydning for EU, samtidig som de tidligere
koloniområdene i hovedsak er bundet med de historiske avhengighetsbånd til
enkeltmedlemrner i EU, blir også dokumentert i antologiens avsluttende artikkel om
hovedtrekk i handelsm0nsteret (Robert Fumagalli/Antonella Mori: "EC's trade with the
developing countries", s. 196-227).

Silfverberg, Paul, se nr. 71.

136. Sköld, Nils (1992). Lame-konventionen. Stockholm: Institut för Europeisk Rätt.
137. Sköld, Nils (1992). Utanför Gemenskapen. Om EG:s relationer med tredje världen.
Stockholm: Broderskaps förlag, 159 s.
Forfatteren er jurist med bakgrunn i u-Iandsengasjement innenfor Baptistenes
Ungdomsförbund. Den f0rstnevnte studien som er skrevet for Institut för Europeisk
Rätt, er en detaljert juridisk gjennomgang av de 369 artiklene i den fjerde
Lamekonventionen. Utanför Gemenskapen er derimot skrevet som et innlegg i den
svenske EU-debatten, og gir en 1ettlest oversikt over den vesteuropeiske integrasjonens
historie, EUs institusjonelle oppbygging og handels- og bistandsforbindelsene fra
Romatraktaten til i dag. Tyngdepunktet er lagt på beskrivelsen av samarbeidet under
Lame IV, samtidig som de enkelte EU-Iands og Sveriges bilaterale bistandspolitikk blir
presentert. De ikke-statlige organisasjonens bistandsvirksomhet, sammen med deres
samordnete lobbyvirksomhet overfor EUs institusjoner i Brussel, blir viet s<erskilt
oppmerksomhet. Forfatteren legger ikke skjul på at han selv 0nsker et svensk EUmedlemskap, men håper samtidig å nyansere det forenklete bildet som han mener
finnes på både ja- og nei-sida. De mange temaer som dr0ftes på et beskjedent antall
sider, gj0r imidlertid at det sjelden blir gått i dybden, og det er få spor etter den mer
kritiske samfunnsvitenskapelige/0konomiske faglitteraturen som tross alt finnes. Boka
inneholder også et oppiegg for studiesirkler.

Soldatos, Panayotis, se nr. 12.

138. Stevens, Christopher (red.) (1981). EEC and the Third World: A survey 1. London:
Hodder and Stoughton, 150 s.
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139. Stevens, Christopher (red.) (1982). Hunger in the world. London: Hodder and
Stoughton, 176 s. (EEC and the Third World: A survey 2).
140. Stevens, Christopher/Joan Yerloren van Themaat (red.) (1983). The Atlantic rift.
London: Hodder and Stoughton, 242 s. (EEC and the Third World: A survey 3).
141. Stevens, Christopher (red.) (1984). Renegotiating Lome. London: Hodder and
Stoughton, 198 s. (EEC and the Third World: A survey 4).
142. Stevens, Christopher/Joan Yerloren van Themaat (red.) (1985). Pressure groups,
policies and development. The private sector and EEC-Third World policy. London:
Hodder and Stoughton, 180 s. (EEC and the Third World: A survey 5).
143. Stevens, Christopher/Joan Yerloren van Themaat (red.) (1987). Europe and the
international division of labour. New patterris of trade and investment with developing
countries. London: Hodder and Stoughton, 172 s. (EEC and the Third World: A survey
6).

For å f~lge forholdet mellom EU og den tredje verden gjennom den f~rste halvdelen av
l 980-tallet, med vekt på handel og bistand, er dette en uunnvcerlig kilde. F~r serien
gikk inn i 1987, ble det i alt gitt ut seks årb~ker med utspring i forskningsmilj~ene ved
Overseas Development Institute (London), Institute of Development Studies (Brighton)
og Institute for Social Studies (Haag). Utgivelsene er konsentrert om et hovedtema,
men de fleste inneholder også enkeltstående artikier, en bibliografisk oversikt,
statistiske vedlegg og sentrale dokumenter.
I den f~rste årboka blir det slått an viktige temaer som, med variasjoner, l~per gjennom
hele serien. I det redaksjonelle innledningskapitlet blir det vist tH EUs behov for en mer
samordnet u-landspolitikk, der forskjellige deler - slik som handel, landbruk, industri
og bistand - forsterker hverandre istedenfor å komme i konflikt med hverandre. (Det er
dette som menes med et av dagens moteord: "coherence"). I en bred gjennomgang av
Lome il er det likeledes hovedpoenget hos Adrian Hewitt og Christopher Stevens at
den nye avtalen på enkelte punkter er bedre enn sin forgjenger, men at det
sammenliknet med Lome I-forhandlingene var en langt mindre positiv atmosfcere
mellom partene ("The Second Lome Convention, s. 30-59). Philip Mishalani m.fl.
("The pyramid of preference", s. 60-82) gir også en nyttig oversikt over de handels- og
samarbeidsavtaler som EU på dette tidspunkt hadde med ulike deler av den tredje
verden, der begrepet "preferansepyramide" - med ACP-landa på topp - blir introdusert.
Den andre årboka har to hovedtemaer: landbruklmatvarer og industri. Den f~rste av
disse to problemstillingene blir presentert gjennom grundige oversiktsartikier av
Barbara Huddieston m.fl. ("The EEC and Third World foood and agriculture", s. 15100
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46) og Joan Pearce ("Reform of the Common Agricultural Policy and the Third
World", s. 47-62). Den tiltakende industriproteksjonismen blir dokumentert og
diskutert i et knippe på fire bidrag, hvorav to scerlig retter slilkelyset mot tekoindustri og
multifiberavtalen (MFA). Boka avsluttes med to bidrag om EUs forhold til de minste
utviklete land (MUL-land) av J. Yerloren van Themaat ("The least developed
countries: a role for the EEC", s. 114-124) og Adrian Hewitt ("EEC policies towards
the least developed: an analysis", s. 125-136).
Den tredje årboka rettet oppmerksomheten mot en tiltakende tendens til at EU og USA
skilte lag i flere viktige splilrsmål som angikk forholdet til den tredje verden,
symbolisert ved kllilfta mellom Frankrikes og USAs politikk overfor Nicaragua og
andre land i Mellom-Amerika. Som supplement til oversiktsartikkelen av Karel
Yosskuhler ("The EEC and the USA: Differing politico-economic approaches" , s. 1927) er det kommentarer fra Willy Brandt, Thorvald Stoltenberg og andre kjente
politikere. Årboka inneholder også artikler om det regionale samarbeidet i Karibia, det
slilrlige Afrika og Midtlilsten, i tillegg til sentrale bidrag om den flilrste Lameavtalens
handelsvirkninger (Moss/Ravenhill, se 353) og Stabex-ordningen (se Hewitt 236).
Boka avsluttes med en artikkel av Christopher Stevens om endringer i EUs politikk
under Edgar Pisanis ledelse ("New directions under Commissioner Pisani", s. 199204).
Den fjerde årboka har forhandlingene om Lame III som sitt hovedtema, med en sentral
oversiktsartikkel av Christopher Stevens (359). Sammen med Ann Weston svarer
redaktlilren positivt på splilrsmålet om Lameavtalen har bidratt til en noe mer allsidig
sammensetning av ACP-landas eksport ("Trade diversification: Has Lame helped?", s.
27-62). Ettersom studier av EDs samlete bistandsvirksomhet i enkeltland er så sjeldne,
er det også grunn til å trekke fram Adrian Hewitts artikkel om Malawi ("Malawi and
the EEC: The first seven years", s. 100-142) og Trevor Parfitts artikkel basert på hans
doktoravhandling om Sierra Leone ("EEC aid in practice: Sierra Leone", s. 143-167).
Den femte årboka bringer tre artikler om den rolle som "non-governmental
organizations" (NGO-er) spiller for utformingen av EDs politikk overfor den tredje
verden, i tillegg tii studier av EDs tekstilproteksjonisme og fagforeningenes rolle.
Årboka har også en artikkei om den felles landbrukspolitikken, der en mer omfattende
studie blir presentert (se Matthews, 98). I dokumentseksjonen gjengis de sentrale
delene av Lame III.
Den sjette (og siste) årboka er et bidrag tii diskusjonen om hvorfor Lameavtalen ikke
har bidratt til endringer i den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom det industrialiserte
EU og det råvareproduserende ACP-området, som innledes med en oversiktsartikler av
de to redaktlilrene (Joan Yerloren van Themaat/Christopher Stevens: "The division of
labour between Europe and the Third World", s. 1-14) og Jacques Pelkmans / ("The
European Community's trade policy towards developing countries", s. 15-43). Mens
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Sheila Page redegj~r for m~nsteret i utenlandske investeringer ("The structure of
foreign investment: Implications of recent changes for Europe and the Third World", s.
44-69), blir sp~rsmålet om virkningene av EUs s~rlige utvidelse tatt opp av Stefan A.
Musto ("Southward enlargement and developing countries", s. 70-87) og Matthew
McQueenJRobert Read ("Prospects for ACP exports to the enlarged community", s. 88108). Joanna Moss og John Ravenhill presenterer sitt arbeid om handelsutviklingen
gjennom Lomeavtalens f~rste tiår (354), mens Rolf 1. Langhammer tar for seg
forholdet mellom EU og ASEAN (EEC-ASEAN relations", s. 133-149).

144. Stevens, ChristopherlDoeke C. Faber (red.) (1990). The Uruguay Round and Europe
1992: Implications for future ACPIEC cooperation. Maastricht: ECDPM, l S l s.
(ECDPM Occasional Paper).

På oppdrag fra den nederlandske regjenngen avsluttet European Centre for
Development Policy Management ved inngangen til 1990 et st~ITe prasjekt om
handelen mellom EU og ACP-statene, ikke minst i lys av sentrale begivenheter som
Lome IV-forhandlinger, Uruguayrunden, forberedelser til det indre markedet og
intensivert vesteuropeisk integrasjon. Flere uavhengige forskningsinstitusjoner deriblant Overseas Development Institute (London) - gjennomf~rte sektorstudier, som
så ble diskutert på flere internasjonale konferanser. Utgangspunktet for arbeidet var at
ACP-statene mangler ressurser og kompetanse til å nyttiggj~re seg de muligheter som
internasjonale handels- og bistandsforhandlinger medf~rer, og at de ofte har liten tiltra
til egen evne til å bruke forhandlinger til å fremme egne interesser. Et gjennomgående
trekk ved denne oppsummerende rapporten er derfor konkrete forslag tiI forandringer
for å dra fordel av nye regler og for å kompensere for de nye probierner som kan
oppstå. Artiklene om tropiske produkter i verdenshandelen, om ACP-statenes
tekopraduksjon og om liberalisering av tjenestesektoren er annotert for seg (se
DavenportJStevens (40), Page (113) og Nicolaides (271». I tillegg er det bidrag om
ikke-tropiske jordbruksvarer (Siemen van BerkurnlHans Rutten: "Liberalisation of
temperate agricu1ture", s. 15-50) og ACP-statenes situasjon når det gjelder handel med
tjenester (Pascal Thiais: "Trade in services: The position of the ACP states", s. 137148).

145. Stevens, ChristopherlJane Kennan (1994). How will the EU's response to the GATT
Round affect developing countries? Brighton: Institute of Development Studies, 59 s.
(IDS Working Paper, 11).
Dette er en studie aven del av de endringer i handelsm~nsteret mellom EU og u-land
som f~lger av den nylig avsluttete Uruguayrunden i GATT (WTO). Den viktigste
konklusjonen er at verken de positive eller negative virkningene vii bli så omfattende
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som avtalens sterkeste kritikere eller forsvarere har gitt uttrykk for. Et eksempel på
dette er lettelser i tollen på industrivarer, der endringene i liten grad ber0rer de
produkter som fra f0r av m0ter h0ye tollsatser. Det pekes likeledes på at de f0rste
fasene av nedtrappingen av multifiberavtalen (som verner EUs tekoindustri) i praksis
betyr lite, og at en liberalisering f0rst kan ventes på den andre sida av tusenårsskiftet.
For de landbruksprodukter som i dag konkurrerer med EUs egen produksjon - slik som
korn og kj0tt - blir det antatt av den avtalte senking av tollsatsene ikke på langt na:r er
så omfattende at handelshindringene forsvinner. På tilsvarende måte vises det til at
bekymringen hos de afrikanske stateneIACP er overdrevet når det gjelder tap som
f01ger av at dagens tollpreferanser blir mindre verdt ved generell tollsenking for alle
konkurrenter. Dette slår if01ge beregningene ikke så kraftig ut pga. selve GATTavtalen, men det leggges til at situasjonen kan forandres når EUs endringer i det
generelle preferansesystemet (GSP) med u-land blir gjort kjent.

Sundberg, Gunnar, se nr. 88,

Svendsen, Knud Erik, se nr. 109.

146, Svensson, Vidar (1979). Essays on the EEC-African association. Lund: Economic
History Association, 171 s.
Til tross for at denne studien ble utgitt i 1979, er oppmerksomheten i de ulike essays
viet forbindelsene mellom EU og de franske koloniene under assosieringsavtalene fram
til tidlig på 1970-tallet. Innenfor denne ramme gis det en del interessant informasjon
om ulike holdninger til EU fra afrikanske lederes side, med en klar svekkelse over tid i
stillingen til "militant nonalignists", slik som Sekou Toure og Kwame Nkrumah. En
detaljert handelsanalyse legges til grunn for forfatterens konklusjon: En
veldokumentert 0konomisk avhengighet, ikke minst når det gjelder handel og bistand
fra Vest-Europa, har en tendens til å dempe den offentlige kritikken.

Sydnes, Anne Kristin, se nr. 81 og 82.

147. Thorup, Lone (1993). Lome-samarbejdet; en "enestående" nord-syd relation! En
unders0gelse af endringstendenserne i Lome-samarbejdets karakter. K0benhavn:
Institut for Statskundskap, K0benhavns Universitet, 100 s.
Formålet med denne "speciale" (hovedoppgave) i statsvitenskap er å unders0ke de
endringer som har funnet sted i forholdet mellom EU og ACP-statene fra Lome I til
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inngåelsen av Lome IV. En del av de viktigste bidrag i nyere forsknings litteratur, is<.er
Ravenhill (128), Lister (95) og Grilli (60) blir presentert og samrnenfattet. Samrnen
med en del prim::ermateriale fra EU-komrnisjonen betyr dette at oppgaven også
fungerer som en enkeloversikt over en del av de viktigste innslagene i fagdebatten.
Tyngdepunk.tet i studien legges på bistandssamarbeidet, mens handel og andre
relasjoner bare nevnes sporadisk. Det er en entydig konklusjon at mange av de
opprinnelige verdier og normer, slik som likeverd, partnerskap, kontraktsmessig
forutsigbarhet og politisk ikke-innblanding, er blitt stadig mer visket ut ved hver ny
Lomekonvensjon. Blant de viktigste grunner til dette anfpres at EU ikke lenger er så
opptatt aven s::eregen "utviklingsprofil" for å markere seg utenrikspolitisk vis-a-vis
USA og Sovjetunionen, at EUs råvareavhengighet er redusert gjennom teknologiske
endringer, gjenbruk og nye leverandprer, at Afrika pkonomiske betydning er
marginalisert og at EUs pkonomiske konkurranse med USA og Japan tilsier okt
oppmerksomhet i vekstornråder i Asia, Latin-Amerika og 0st-Europa. Et annet
hovedpoeng som framfpres, er at EUs utviklingshjelp gjennom 1980-tallet har v;;ert
underkastet de mer generelle bistandstendenser i retning av politisk og pkonomisk
kondisjonalitet og samordning av "strukturtilpasning" under ledelse av
VerdensbankenlllvlF. Det siste representerer s::erlig en svekkelse (eller opphevelse) av
prinsippene om ikke-binding og respekt for "partnerens" egne prioriterer. Samlet forer
dette til det som omtales som et "skred i opprinnelige regimeverdier".

148. Tibazarwa, C. M. (1994a). From Berlin to Brussels - 100 years of Afro-European cooperation. Edinburgh/Cambridge: The Pentland Press, 160 s.
149. Tibazarwa, C. M. (1994b). "European African relations: Challenges in the 1990s", s.
25-43 i S. Brune/J. BetzIW. KUhne (red.): Africa and Europe: Relations of two
continents in transition. MUnsterIHamburg: LIT Verlag.
From Berlin to Brussels er et originalt forspk på å trekke lange linjer i afrikansk
historie, der hovedtyngden legges på en sammenlikning mellom Berlinkonferansen i
1884-1885 og inngåelse av den fprste Lomeavtalen 90 år seinere. Forfatteren - som
arbeider for ACP-sekretariatet i Brussel - peker på mange likhetstrekk mellom de to
historiske begivenheter, og ser på mange måter Lomeavtalen som en bekreftelse på og forlengelse av - de europeiske kolonimaktenes deling av Afrika og deres
pdeleggelse av de fprkoloniale samfunnene. Ikke minst finnes det likhetspunkter når
det gjelder den sentrale plass handel (og frihandel) blir tillagt som middel til å binde to
kontinenter sammen, noe som viderefores gjennom Romatraktaten, Yaounde- og
Lometraktaten. Det pekes, naturlig nok, også på betydelige ulikheter, slik som f.eks. det
forhold at selvstendige afrikanske stater var tilstede og var med på å forme en samlet
ACP-blokk under Lomeforhandlingene, mens ingen afrikanere var til stede i Berlin.
Med dette som utgangspunkt ser forfatteren at Lomeavtalen bcerer i seg en kime til en
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annen utvikling, selvom det etter hans oppfatning fore10pig ikke er så mange tegn til
en slik endring.
Den korte artikkelen i Africa and Europa peker at både Afrikas dype krise og EUs
konsentrasjon om egen integrasjon og 0st-Europa n0dvendiggj0r nye innslag i de
tradisjonelle Lomeforbindelsene. Det understrekes også at afrikanske land må styrke
samarbeidet seg imellom, ikke minst når det gjelder industrialisering, og så bruke dette
som basis for mer likeverdig kontakt med ED.

150. Tovias, Alfred (1990). The European Communities' Single Marker: The challenge of
1991 for Sub-Saharan Africa. Washington: The World Bank, 64 s. (WB Discussion
Papers).
Som 0konom ved Hebrew-universitet og konsulent for Verdensbanken er forfatteren en
sentral bidragsyter tH litteraturen om intemasjonal handel, og gj0r i denne studien et
tidlig fors0k på å anslå hvilke virkninger det indre markedet viI få for afrikanske land.
Den entydige konklusjonen er at det neppe viI bli så store utslag, og at det er opp til
afrikanske regjeringer å fjijre en politikk som gir konkurransedyktig eksport og flere
utenlandske investeringer for å utnytte de muligheter som skapes. I den utstrekning
endringene i EU tvinger land som Frankrike og Italia til å oppheve sin omfattende
binding av bistanden til egne leverandjijrer, blir det understreket at dette viI gi
mottakerlanda en betydelig gevinst, under den forutsetning av bistandsvolumet ikke
reduseres.

Twichett, Kenneth J., se nr. 34.

151. UDVIKLING nr. 2/1990: 1-34.
152. UDVIKLING, nr. 1/1995: 8-21.
Det danske u-landsmagasinet UDVIKLING, som er et organ for UDIDANIDA, har
med fem års mellomrom gitt ut temanumre med allsidig belysning av EUs
bistandsvirksomhet og Danmarks deltakelse, i tillegg til at det regelmessig bringes
enkeltartikler som ber0rer de samme problemstillinger.
I temanumret fra 1990 legger Finn Theilgaard (UD) vekt på et EU er i ferd med å
utvikle en felles politikk overfor u-land, at det i unionens organer blir truffet stadig
flere bindende beslutninger og at Danmark utvilsomt har 0vd innflytelse i sp0 rsm ål
som angår kvinner, miljjij og evaluering. Det siste er gjenstand for egen behandling, der
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poenget er at evalueringen fram til slutten av 1980-tallet var h0yst mangelfull og preget
av hemmelighold. S0kelyset blir også rettet mot Danmark i bidrag om
n::eringslivssamarbeid ved leveranser til bistandsprosjekter og de private
organisasjoners (skuffende) erfaring. I andre artikler gis det utttrykk for frykt fra
asiatiske lands side for at interessen dreies mer i retning av 0st-Europa. trass i at det er
asiatiske land som har klart å 0ke sin andel av EUs import betraktelig i de siste tifemten år. Dessuten bidrar Philip Raikes med en artikkel om jordbruk og
matvarebistand, der han presenterer hovedsynspunktene i boka Modernising hunger
(123).
Også nr. 1/1995 f01ger opp med en seksjon med artikler omkring EU og den tredje
verden, det meste f0rt i pennen av journalist J0rgen Harboe. Det vies sa~rlig
oppmerksomhet til "u-landslobbyen" i Unionsparlamentet, som 0nsker en EU-politikk
med st0rre bistandsbe10p og endringer i handelspolitikken. I et intervju med den
innflytelsesrike franske statsviter Dominique Mo'isi i forbindelse med at Frankrike
hadde formannskapet f0rste halvår 1995, er det et hovedpoeng at Frankrike er gått
"tr0tt" av Afrika og isteden satser på 0konomisk lovende vekstområder i Indokina og
politisk viktige områder i Nord-Afrika. Det tegnes også et positivt bilde av EUs
bistandsvirksomhet i Burkina Faso.

153. Utrikesdepartementet (1991). Biståndet och EG. Stockholm: UD, 60 s. (Fakta Europa,
nr. 3, 1991).
154. Utrikesdepartementet (1992). EG och biståndet. Stockholm: UD, 40 s. (Aktuellt
biståndspolitiken, nr. 7/1992).
155. Kommerskollegium (1992). Europeiska Gemenskapens handelspolitik. Många medel många mål. Stockholm: Kommerskollegium, 122 s. (Rapport 1992:2).

..

156. Utrikesdepartementet (1994). Utredning om behov av kapacitet. kompetens och
arbetsformer inom det svenska u-landssamarbetet vid ett EU-med1emskap. Stockholm:
Utrikesdepartementet, 210 s.
157. Utrikesdepartementet (1995). EU. Sverige och biståndet. Stockholm: Utrikesdepartementet, 52 s. (Aktuellt i biståndspolitiken, nr. 11).
Den f0rste av disse fern offentlige utredninger gir et kort riss av EUs bistandspolitikk,
som f01ges opp noe mer grundig med en tilsvarende publikasjon i 1995 (se nedenfor).
Utredningen fra Kommerskollegium gir en deskriptiv presentasjon av hovedtrekk i
EUs felles handelspolitikk f0r opprettelsen av det indre markedet. Rapporten
inneholder også sentral handelsstatistikk og en nyttig oversikt over de mange ulike
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handels- og samarbeidsavtaler som er inngått med ulike land og regioner, inkludert de
forskjellige deler av den tredje verden. Utredningen om behov, kapasitet, kompetanse
og arbeidsforrner er i hovedsak en detaljert og teknisk framstiUing av
beslutningsprosedyrer og oppbygging av EUs ulike institusjoner. Det dnM'tes også
hvilke kvalifikasjonskrav som må stilles til svensker som skal arbeide med
bistandssp~rsmål i Brussel eller i UD/SIDA på hjemmeplan. Det antydes også hvilke
saker som må avgj~res på departementsnivå og hva som kan overlates til statlige verk
som f.eks. SIDA. Det gis også opplysninger om hvordan arbeidsfordeling mellom
bilateral bistand og EU-bistand er l~st i i et utvalg av andre land.
EU, Sverige og biståndet, som er f~rt i pennen av journalist Anders Bolling, er en
kortfattet og popularisert framstilling av de viktigste sider ved EUs feUes
bistandspolitik,
dens
innretning,
administrasjon
og
beslutningssystemer.
Handelspolitikken er viet mindre oppmerksomhet, og redegj~r mer for prinsipper enn
den faktiske handelsutviklingen mellom EU og u-land. I noen korte uttalelser fra
bistandsminister Pierre Schori gis det uttrykk for optimisme når det gjelder Sverige
muligheter tH å påvirke og delta ifelIes beslutninger, samtidig som likhetene mellom
EUs og Sveriges politikk understrekes.

158. van Brabant, Jozef M. (red.) (1992). Implications of the Single European Act for nonmember countries. Part r. New York: United Nations, 257 s. (Journal of Development
Planning, nr. 21, 1992).
159. van Brabant, Jozef M. (red.) (1992). Implications of the Single European Act for nonmember countries. Part n. New York: United Nations, 173 s. (Journal of Development
Planning , nr. 22).
Disse to temanumrene av Journal of Development Planning, som gis ut av United
Nations Department of Economic and Social Development, bygger på bidrag og
diskusjonsinnlegg under et omfattende symposium om de internasjonale virkningene
av den europeiske enhetsakten fra 1989, som igjen la grunnlaget for det indre markedet
i 1992. Sammen med artiklene i Journal of Common Market Studies nr. 2, 1990 (79),
er dette FN-materialet en uvurderlig kilde.
I del I gir Jozef M. van Brabant (sjef~konom i FN-sekretariatet) og Claus Wittich (FNs
~konomiske kommisjon for Europa) en omfattende presentasjon av de påf~lgende
kapitler og diskusjonen på symposiet ("0verview of the implications of the Single
European Act for non-member countries", s. 1-46). Mens David Greenway i sin
oversikt argumenterer for at frykten for negative utslag for land utenfor EV er
overdrevet (liAn overview of concerns of non-member countries about the Single
European Act and its implementation", s. 91-116), er det nettopp bekymringen for
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"Fortress Europe", EUs 0kende interesse for 0st-Europa, svekkelse av de eksisterende
tollpreferanser, vridning av handel og investeringer vekk fra den tredje verden og - ikke
minst - mer restriktiv politikk overfor migrantarbeidskraft som framholdes i bidragene
fra Peter Gakunu i ACP-sekretariatet (218) og A. Halis Akder ("The Single Market and
commercial relations with non-member countries: Views from developing countries
with preferential arrangements with the EC - the Mediterranean countries", s. 179-194).
Ut fra sitt ståsted i Brasil har Winston Fritsch en mer positiv grunnholdning, ikke minst
ut fra de muligheter som åpner seg for de mer konkurransedyktige 0konomier i Asia og
Latin-Amerika dersom veksten i EU blir så h0Y som opphavsmennene til det indre
markedet forutsier ("The Single Market and trade with non-member countries: Views
from developing countries without preferential arrangments with the EC", s. 197-204).
Men også i denne artikkelen uttrykkes det bekymring for en videref0ring av 1980tallets proteksjonistiske tendenser og for handels- og investeringsvridning i retning av
0st-Europa.
I del II er et av temaene hvilken virkI1ing det indre markedet viI få for EUs
bistandspolitikk. If0lge Mica Panic fra Universitetet i Cambridge ("The single market
and official development assistance: The potential for muitilaterilization and raising
EC assistance", s. 3-18) viI slike vurderinger v<ere h0yst spekulative, bl.a. fordi det er
vanskelig å vite om EU får en så h0Y vekst som prognosene i Cecchini-rapporten
antyder. Selv med st0rre 0konomisk romslighet er det if01ge forfatteren ikke opplagt at
det blir mer bistand, ettersom det er underlagt politiske konjunkturer i de enkelte
medlemsland. Hvis det hadde v<ert et 0nske å overf0re mer av den bilaterale bistanden
til EUs fellesbistand, kunne dette ha v<ert gjort for lenge siden uten å vente på et indre
marked eller en monet<er union. Bistandsdelen av heftet inneholder også bidrag av
Christopher Stevens (317).

van Hoek, F., se nr. 15.

Verloren van Themaat, Joan, se nr. 140, 142 og 143.

Vindvad, Kristin B., se nr. 133.

Waller, Peter, se nr. 87.

Wangel, Arne, se nr. 62.
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160. Weidenfeld, Werner/Josef Janning (red.) (1993). Europe in global change. GUtersloh:
Berteismann Foundation Publishers, 288 s.
Det mest interessante med denne ekspertstudien, som utgj0r en del avet omfattende
prosjekt om Europas rolle i internasjonal politikk i regi av Bertelsmann-fondet og
Gutenberg-Universitet i Mainz, er hvor fravcerende forholdet til den tredje verden er
når "globale forandringer" diskuteres. I flere kapitler blir det imidlertid understreket
hvor viktig Middelhavsregionen og Nord-Afrika er for EU både geo-politisk,
militcerstrategisk, 0konomisk og når det gjelder politisk stabilitet (islam, innvandring).
Dette er temaer bl.a. hos Marues de Tamaron ("Spain", s. 167-174), Shlomo Avineri
("The Middle East in perspective: Israel, Palestinians and the Arab world", s. 228-236)
og Werner Weidenfeld/Josef Janning ("Chalienges in the Mediterranean: Strategy
options for Europe", s. 237-253). I 0konomiske oversiktskapitler trekkes også inn den
betydning som ncerområder og 0st viI ha som en del av EUs maktsfcere ikonkurransen
med Japan og USA (med sine respektive ncerområder og 0konomiske soner).

161. Weidmann, Klaus (1990). "EG-Entwicklungshilfe in Afrika: Der Fall Mali", Afrika
Spektrum, vol. 25, nr. 2: 179-195.
162. Weidmann, Klaus (1991). Die EG-Entwicklungshilfepolitik III Afrika. Hungerhilfe
oder Elitenförderung? Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 326 s.
163. Weidmann, Klaus (red.) (1992). EC agricultural policy and development cooperation.
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 139 s.
EC agricultural policy er en samling av - hovedsakelig korte - foredrag og innlegg på
en konferanse i Brussel i 1990, der Friederich-Naumann-Foundation samlet
embetsmenn, forskere og diplomater fra mer enn 30 land for å diskutere EUs
jordbrukspolitikk, matvarebistand og utviklingshjelp. Samlet gir de et allsidig bilde av
et omfattende tema, der representanter fra forskjellige deler av EU-kommisjonens
administrasjon går inn i diskusjon med mer kritiske forskere og representanter fra uland som argumenterer for grunnleggende endringer i EUs landbrukspolitikk i retning
av mindre proteksjonisme og mindre dumping av eksportvarer. Fra forskerhold peker
både Alan H. Matthews ("The impact of the CAP on less-developed countries", s. 3944) og Christopher Stevens ("Preference agreements of the EC to the developing
world", s. 45-48) på at dagens politikk riktignok gir flere av de fattigste u-land
kortsiktige fordeler i form av billig import, men at grunnleggende reformer i EUs felles
landbruksordning utvilsomt viI vcere til fordel for den tredje verden sett under ett. Med
materiale fra Argentina blir det også vist ved konkrete talleksempler hvor store tap
feks. korneksport0rer i Latin-Amerika er påf0rt (Leopoldo Tettamanti: "EC trade and
its effects on agricultural exporting countries - the case of Argentina", s. 63-72). De
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positive og negative sider ved EUs omfattende matvarebistand blir diskutert av Edward
Clay ("European Community food aid: policy changes and impacts", s. 91-104) og
Shanti George ("Food Aid to India: Operation Flood", s. 105-114).
Boka avsluttes med en artikkel av redaktS()ren selv, som bl.a. peker på at EUs st0tte til
landbruk i Afrika har beveget seg fra eksportproduksjon av billige råvarer til en 0kende
vekt på lokal matvaresikkerhet ("EC-ACP development aid: For the benefit of the
European agriculture" , s. 131-138). Klaus Weidmanns bidrag inneholder også en
presentasjon avet konkret landbruksprosjekt i Mali, som brukes som eksempel på hvor
galt det kan gå når EU pS()ser millionbelS()p inn i et prosjekt som bare tjener interessene
til Malis innenlandske elite. Denne konklusjonen bygger på en omfattende studie utgitt
i bokform: Die EG-Entwicklungshilfepolitik, som både trekker opp et kritisk
perspektiv på EUs utviklingssamarbeid innenfor Lomeavtalen fra 1975 og som går
detaljert inn på erfaringene fra Mali. Det siste er også tema for en kortere artikkel i
Afrika Spektrum.

164. Zartman, I. William (1971). The politics of trade negotiations between Africa and the
European Economic Community. The weak confront the strong. Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 233 s.
Dette er en klassisk studie av forhandlingsprosessen som tidlig på 1960-tallet f0rte
fram til oppretteIsen av Yaoundeavtalen, skrevet på et tidspunkt hvor forskningen
omkring internasjonale forhandlinger i et nordJsS()r-perspektiv stod ved sin begynnelse.
Forfatteren er en framstående amerikansk statsviter, forhandlingsteoretiker og
Afrikaforsker, som også seinere har bidratt til faglitteraturen omkring EUs forhold til
sine avtalepartnere i sS()r (165, 356-358). I tillegg til en meget detaljert gjennomgang av
forhandlingene mellom EU og atten "assosierte" land behandIes også forholdet til
Mahgreb-Ianda og de afrikanske samveldestatene. Mens de siste avviste en
assosieringsavtale i 1962, den gang de fS()rste forhandlinger om britisk medlemskap fant
sted, valgte Nigeria og 0st-Afrika seinere å inngå egne handelsavtaler. Studiens
begrepsapparat - uttrykt gjennom bokas tittel - har satt spor etter seg i nyere forskning,
ikke minst ved sin understrekning av at også "svake" stater har muligheter til å påvirke
de "sterke" gjennom forhandlinger, og at det er deres svakhet som paradoksalt nok kan
sies å vrere deres styrke. IfS()lge Zartman bunner dette bl.a. i at de ut fra svakhet kan
appellere til "de sterke" om konsesjoner, få forståelse for at de selv ikke beh0ver å yte
så mye til gjengjeld samt belS()nne de sterke ved å inngå en nrer samarbeidsavtale som
bevarer en rekke koloniale bånd selvetter formell avkolonisering. På denne måten blir
det understreket at det er mulig å oppnå resultater, selvom de ikke nS()dvendigvis er så
store. I et slikt perspektiv viI de oppnå mer enn om det ble valgt en konfrontasjonskurs
i en situasjon hvor de svake likevei ikke hadde noen makt å sette bak sine krav.
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165. Zartman, L William (red.) (1993).
BoulderlLondon: Lynne Rienner, 211 s.

Europe

and

Africa.

The

new

phase.

I likhet med The 1992 single European market and the third world (135) er dette en
tungtveiende antologi med forskningsbidrag, med en rekke sentrale EV-forskere som
bidragsytere. I sin inn1edning knytter Zartman an til debatten fra midten på 1970-tallet
om avkolonisering og avhengighet, og konkluderer med at en akademisk konsensus går
ut på at Lomesamarbeidet gjennom 15 år har gitt en god del resuitater for ACP-statene,
men at samarbeidsformene på langt mer har vrert tilstrekkelige til å hindre deres
l2'konomiske tilbakegang og svekkete posisjon i forhold til andre deler av den tredje
verden. Dette er en holdning som 1l2'per gjennom de fleste kapitler, dvs. at en mer
radikal og grunnleggende kritikk er fravrerende.
De endrete globale rammevilkår for Afrika etter den kalde krigen blir behandiet av
Winrich Ktihne, som bl.a. legger stor vekt på den reduserte strategiske betydningen
som resultat av den sovjetiske/russiske tilbaketrekningen ("Looking South after the end
of the cold war", s. 7-25). Sammen med de vestlige lands interesse for sine nrerområder
i l2'st trekkes dette fram for å begrunne at de afrikanske land ikke bl2'r regne med 0kning
i bistandsvolumet i 1990-åra. Det samme tema f0lges opp i en artikkel av Edmond
Kwam Kouassi/John White, som srerlig diskuterer de historiske - og militrerstrategiske
- båndene mellom Frankrike og tidligere kolonier i Afrika ("The impact of reduced
European security roles on African relations", s. 27-40). I sitt bidrag - som er annotert
separat - ser John Ravenhill (294) nrermere på forhandlingene som lå til grunn for
Lome IV, der et hovedpoeng er at forbindelsene mellom EV og ACP-statene etter hvert
er blitt "routinized, ritualized and marginalised" , samtidig som forskjellen i
forhandlingsstyrke mellom partene er st0rre enn noen gang. (l samsvar med sin
tidligere forskning har Ravenhill valgt overskriften: "When weakness is strength").
En mer generell oversikt over handels- og investeringsvirkningene av det indre
markedet blir gitt av Carol Cosgrove (203), som konkluderer med at ACP-statene står
dårlig rustet til å klare seg i den skjerpete konkurransen etter 1992. En gjennomgang av
EDs felles landbrukspolitikk (CAP) - skrevet av Ousman Badiane (176) - konkluderer
med at de ACP-statene er srerlig sårbare overfor de negative virkningene som f01ger av
CAP. Persephone Economou m.fl. (215) dokumenterer at Afrika tiitrekker seg stadig
frerre direkte investeringer, og at dette er en tendens som ventelig viI forsterkes etter
1992. Den framstående britiske 0konomen Roger Riddell (298) viser på sin side at
bistandsoverf0ringene til Afrika 0kte betydelig etter 1985. Han regner ikke med at det
indre markedet og l2'kt interesse for 0st-Eruopa viI resuitere i noen klar nedgang i
bistandsvolumet til ACP-statene, men at det snarere viI bli en stans i veksten fra 1980tallet. Antologien inneholder også en komparativ studie av de 0konomiske hovedtrekk i
de ACP-statene som er med i francsonen, der det vises hvordan de tidligere franske
111

3. Boker, str;>rre rapporter og sa:mumre av tidsskrifter

koloniene ikke lenger har noen gunstigere utviklingen enn sme nabostater
(Shantayanan DevarajanJJaime de Melo: "Relative performance of CFA Franc Zone
members and other countries", s. 121-137). Boka avsluttes med en
forhandlingsteoretisk studie, der Eva N. Sandberg/George E. Shambaugh IV (299)
viser at forhandlingene mellom ACP og EV om regelmessige fomyelser av
Lomeavtalene er en av de få eksempler på suksess når det gjelder nordls0rforhandlinger i nyere tid.
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4. NYERE TIDSSKRIFTARTIKLER, KAPITLER I B0KER OG l\;ITNDRE
RAPPORTER

166. Agarwal, Jamuna Prasad (1994). "The effects of the Single Market programme on
foreign direct investment into developing countries", Transnational Corporations, vol.
3, nr. 2: 29-44.
167. Agarwal, Jamuna Prasad/Ulrich HiemenzIPeter Nunnenkamp (1995). European
integration: A threat to foreign investment in developing countries? Kiel: Institut fUr
Weltwirtschaft, 38 s. (Kiel Discussion Papers, 246).
Hovedbudskapet i disse to studiene, som bygger på det samme empiriske materialet, er
at EU-integrasjonen ikke vii f0re til lavere investeringer i u-land, i alle fall ikke i
vekstregioner i Latin-Amerika og Asia. Etter forfatternes mening kan europeiske
storselskaper ikke unnlate å fortsette sin internasjonalisering dersom de skal hevde seg
i konkurransen med USA og Japan. I paperet fra Kiel viser en unders0kelse av
bilindustrien, kjemisk industri og tekoindustrien at den eneste form for "eurosentrisme"
ligger i noe lavere investeringer i USA, og at den midlertidige investeringsnedgangen i
Latin-Amerika mest skyldtes makro-0konomisk ubalanse som er i ferd med å bedre
seg. Artikkelen i Transnational Corporations stiller sp0rsmålet om det indre markedet
gj0r de s0rlige delene av EU mer attraktive på bekostning av investeringer i u-land, og
konkluderer med at sannsynligheten er liten fordi hovedtyngden av investeringene
avgj0res ut fra hvor det er naturressurser og lokale markeder.

168. Alizadeh, Parvin (1993). "Trade effects of 1992 and the developing countries", Journal
of International Development, vol. 5, nr. 1: 161-169.
Hovedpoenget i denne korte artikkelen, som er skrevet aven 0konom ved London
Guildhall University som en del aven st0rre studie utf0rt på oppdrag fra UNCTAD, er
at det indre markedet vil styrke produktiviten tii industribedrifter innenfor EU.
Ettersom bedrifter innenfor det indre markedet på denne måten viI forbedre sin
konkurranseevne i forhold til sine handelspartnere, vii dette f0lgelig f0re til 0kt
internhandel på bekostning av andre land (trade diversion), samtidig som det er grunn
til å vente at 0konomisk vekst, h0yere inntekter og mer ettersp0rsel kan gi en reell
handels0kning (trade creation). Når det gjelder industri, viser forfatterens analyse at det
siste scerlig viI bli tilfelle innenfor den h0yteknologiske sektoren. Det vii igjen si at det
er et begrenset antall u-land, i f0rste rekke asiatiske NIC-Iand, som kan h0ste fordelene.
(Materialet viser at fire asiatiske land sist på 1980-tallet stod for godt over halvparten
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av EUs industriimport fra u-land). Fra Latin-Amerika, Midt0sten og Afrika, som i dag
eksporterer lite utenom matvarer og mineraler, er det ventet at en handels0kning pga.
h0yere inntekter scerlig viI gi positive utslag for et lite antall oljeprodusenter.
Handelsvirkningene av "1992" viI således slå forskjellig overfor ulike deler av u-landa,
med minst å hente for dem som har lite h0yteknologisk industri og som eksporterer
andre råvarer enn olje.

169. Allen, DavidIMichael Smith (1994). "External policy developments", Journal of
Common Market Studies, vol. 32, Annual Review: 67-86.
Hvert år bringer det ledende fagtidsskriftet for EU-studier en oversikt over aktuelle
politiske og 0konomiske utviklingstrekk. Den generelle presentasjonen av EUs
utenrikspolitikk, slik den er gitt i denne artikkelen, tilbyr en kortfattet og populcer
innf0ring i temaet, som også inkluderer nyttig inforrnasjon om forholdet til den tredje
verden. I tillegg til de mer kjente handels- og bistandspolitiske temaer innenfor
Lomesamarbeidet blir det lagt vekt på EUs ulike initiativer for å styrke kontakten med
land i Midt0sten, Asia og Latin-Amerika.

170. Anyika-Danes, M.K.! M.N. Anyika-Danes (1992). "The geographical allocation of the
European Development Fund under the Lome Conventions", World Development, vol.
20, nr. Il: 1647-1661.
To forskere fra Barbados fors0ker på bakgrunn aven teknisk meget detaljert
unders0kelse å finne et m0nster i fordelingen av bistanden til de enkelte ACP-land.
Utgangspunktet er at det er EU som på egen hånd bestemmer st0rrelsen på
landprogrammet ("nasjonale indikative prograrnmer"), som utgj0r omtrent 70% av
overf0ringene fra European Development Fund (EDF), etter kriterier som hittil ikke har
vcert offentliggjort. Selvom befolkningsst0rrelse og inntekt per capita selvsagt er et
viktig utgangspunkt, blir det konkludert med at det også er en systematisk
forskjellsbehandling til fordel for land med ncer tilknytning til EU f0r den f0rste
Lomeavtalen trådte i kraft i 1975. Sagt enda tydeligere: det er de tidligere franske
koloniene i Vest-Afrika som kommer best ut.

171. Bach, Daniel C. (1992)."Euro-African relations since the end of the cold war", s. 29-37
i Caron, B. m.fl. (red.): Democratic transition in Africa. Ibadan: Credu.
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172. Bach, Daniel (1992). "Europe-Afrique: des acteurs en quete de scenarios", Les Cahiers
Francais, (L'Europe dans le monde), september, nr. 157: 118-31.
173. Bach, Daniel (1993). "Lome-konvensjonen, en forankring som er kommet i drift", s.
63-72 i Idegruppen om NordJS0r: EUs utviklingspolitikk. Oslo: Idegruppen om
NordJS0r.
174. Bach, Daniel (1993). "Europe-Afrique: le regionalisme sans co-prosperite", Politique
Africaine, nr. 49, mars 1993: 31-46.
175. Bach, Daniel (1995). "Francophone regionalism or Franco-African regionalism?", s.
200-212 i A. Kirk-Greene/D. Bach (red.): State and society in Francophone Africa
since independence. London: Macmillan/St. Martin's Press.
Daniel Bach, studiedirekt0r ved Centre d'etude d'Afrique Noire i Bordeaux og en av de
fremste Afrikaforskere i Frankrike, har på 1990-tallet publisert en serie med artikler om
forholdet mel10m Europa og Afrika. Det gjennomgående tema er at den reduserte
geopolitiske nedvurdering av Afrika!ACP-statene ble fullendt ved blokkdelingens
opp10sning, etter at det lenge hadde funnet sted en 0konomisk/finansiel1
marginalisering. Av dette f0lger også svake afrikanske stater uten ressurser er "dårlig i
stand til å motsette seg et fonnynderskap som man knapt har sett maken til siden
kolonitida", som det er formulert i en artikkel som er oversatt til norsk av Idegruppen
om NordJS0r. I en mennere vurdering av Lomekonvensjonen, som det if0lge Bach med
rette ble knyttet store forhåpninger til midt på 1970-tallet, blir det nå stilt sp0rsmål både
ved dens funksjonsmåte og relevans. Bach peker på at Lomekonvensjonen praktisk talt
ikke har gjennomgått noen endringer på tjue år. dvs. i en periode hvor det har funnet
sted dype politiske og 0konomiske omveltninger i nordJs0r-forholdet. I tillegg til at
verdien av handelspreferansene har sunket (dvs. at "privilegiepyrarniden har flatet ut"),
trekkes det også fram at det stilles flere politiske betingelser for bistand og at det skjer
en innstramming av innvandringspolitikken. Det pekes også på at EUs 0kende vekt på
menneskerettigheter og demokrati lett kan bli redskaper som brukes mot svake land
(Sudan/Somalia) mens ressursrike og politisk/diplomatisk viktige land blir behandiet
langt varsommere (Saudia-Arabia!Kina). Etter Bachs oppfatning er det ikke urimelig å
anta at 0kt bruk av kondisjonalitet er en måte å rettferdiggj0re at bistandsbevilgningene
er havnet i en nedadgående spiral.
I sitt bidrag i State and society in Francophone Africa... går Bach inn i debatten om den
afrikanske francsonen, som knytter en rekke tidligere koloniområder til fransk valuta,
og slutter seg til tanken om at de - sammen med andre ACP-land i Africa - isteden b0r
vurdere å knytte seg til en framtidig fel1esvaluta i en monet<:er og 0konomisk union i
EU. Etter hans oppfatning er det knapt noen selvstendighet igjen for afrikanske land
etter et tiår med "strukturtilpasning", og at en europeisk-afrikansk valutaforbindelse
kan gi afrikanske land en mer likeverdig plass i verdens0konomien.
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176. Badiane, Ousman (1993). "The Common Agricultural Policy and African countries", s.
75-94 i I.W. Zartman (red.): Europe and Africa. The new phase. Boulder/London:
Lynne Rienner.
177. Badiane, OusmanlUlrich Koester (1991). "The CAP, world markets and deve10ping
countries", s. 199-228 i M. Schulz (red.): ACP-EEC: Partners in cooperation.
SaarbrtickenIFort Lauderdale: Verlag Breitenbach.
I sitt bidrag til Europe and Africa frarnholder Ousman Badiane fra Institute for Food
Policy Research i Washington, at mange afrikanske stater - med sin åpne og sårbare
~konorni - er blant dem som er mest forsvarsl~se overfor EDs felles landbrukspo1itikk.
Samtidig som EU gjennom sin landbruks- og handelspolitikk bidrar til store
prissvingninger og markedsmessig destabilisering, blir det vist at Stabex-ordningens
tiltak for stabilisering av ACP-statenes eksportinntekter på langt mer bidrar til å
oppveie disse skadevirkningene. Det pekes også på kontrasten mellom EUs
proteksjonisme og deres deltakelse i de intemasjonale bestrebelsene - ikke minst
gjennom "strukturtilpasning" for å liberalisere afrikanske lands utenrikshandel og
bygge ned statlig intervensjon i jordbruket. I likhet med andre forskere advarer Badiane
også mot troen på at omlegginger i landbrukspolitikken etter Uruguayrunden viI gi
scerlig store utslag i retning av redusert overskuddsproduksjon. Dette skyldes ikke
minst at st~tteordningene vris enda mer i retning av de store og mest produktive bruk,
I artikkelen Badiane har skrevet sarnrnen med Ulrich Koester i ACP-EEC: Partners in
cooperation, er det de sarnrne synspunkter som presenteres, men det gis her mer
konkret informasjon om utviklingen av den felles landbrukspolitikken fra begynnelsen
av 1970-tallet fram til i dag.

178. Baneth, Jean (1994). "Fortress Europe" and other myths about trade. Policies toward
merchandise imports in the EC and other major industrial economies (and what they
mean for developing countries). Washington: The World Bank, 35 s. (World Bank
Discussion Papers 225).

Debatten om "Fortress Europe" f~res videre i et diskusjonsnotat fra Jean Baneth, som
argumenterer sterkt for at hele begrepet er feilaktig, og at det - trass i enkelte
proteksjonistiske tiltak - er slik at EU i hovedsak står for en åpen ~konomi, og at
tallmaterialet viser at EU-Iandas industriimport fra den tredje verden hadde en meget
kraftig ~kning på 1980-tallet. Selvom landbruket viser flere proteksjonistiske trekk,
blir det hevdet at heller ikke her betyr beskyttelstiltakene så mye i praksis.
116

4. Nvere tidsskriftartikler. kapitler i bljJker og mindre rapporter

179. Baregu, Mwesiga (1989). "The Lome Convention seen from the South", s. 161-170 i
K. Kiljunen (red.): MINI-NIEO: The potential of regional North-South cooperation.
Helsinki: Institute of Development Studies.
Kortfattet og kritisk presentasjon av noen hovedtrekk ved Lomeavtalen, skrevet aven
framstående tanzaniansk statsviter. Etter forfatterens oppfatning skiller Lomeavtalen
seg lite fra de foregående - og åpenbart kolonialistiske - Yaoundeavtalene når det
gjelder å befeste den internasjonale arbeidsdelingen. Det argumenteres for at ACPstatene isteden burde utvikle ~konomiske modeller som er "inward-looking, internally
integrated and self-sustaining".

Benson, Charlotte, se nr. 196.

180. Boafo-Arthur, Kwame (1992). "Europe 1992: A challenge
development", Africa Development, vol. 17, nr. 2: 27-43.

to

Sub-Saharan

F~rste

del av artikkelen er en generell innf~ring i både EDs planer om et indre marked
og de viktigste erfaringene med de tre f0rste Lomekonvensjone, mens den andre delen
drMter de utfordringer som Afrika S0r for Sahara stilles overfor med skjerpet
konkurranse etter 1992. Hovedbudskapet er at afrikanske land selv må ta ansvaret for
omstilling i retning av mer allsidig eksport, ved siden av mer handel seg imellom. En
slik utvikling må også ta sikte på å bryte det ensidige og sårbare
avhengighetssyndromet mht. råvarer, noe som etter forfatterens mening er blitt
forsterket gjennom Lomeavtalene. Det understrekes også at ED kan bidra med mer
bistand tH industrisektoren og - ikke minst - med lettelser i de ikke-tollmessige
handelsbarrierer som fortsatt finnes. S~kelyset rettes srerlig mot de strenge
"opprinnelsesregler", som bl.a. har som virkning at utenlandske selskaper fra land
utenfor EV er mindre interessert i å investere i eksportindustri.

181. Borrell, BrentJMaw-Cheng Yang (1990). EC Bananarama 1992. Washington: The
World Bank (Working Paper WPS 523).
182. Borrell, BrentJMaw-Cheng Yang (1992).
economies, vol. 30: 259-283.
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183. Borrel1, BrentlMaw-Cheng Yang (1992). EC Bananarama 1992: the sequel. The EC
Commission Proposal. Washington: The World Bank, 22 s. (Working Papers WPS
958).
184. Borrel!, Brent/S. Cuthbertson (1992). EC Banana Policy 1992: Picking the best option.
Canberra: Centre for International Economics.
185. Borrel1, Brent (1993). Way out of reach?: EC over-quota banana tariff on dollar fruit.
Canberra: Centre for International Economics.
186. Borrel!, Brent (1994). EU Bananarama m. Washington: The World Bank, 34 s. (Policy
Research Working Paper 1386).
Innenfor rammen avet st0rre Verdensbank-prosjekt om endringer i industrilandas
handelspolitikk overfor land i den tredje verden er s0kelyset også blitt rettet mot EUs
regelverk for bananimport. Utgangspunktet for den forskning som i f0rste rekke er
utf0rt av Brent Borrel1 ved universitetet i Canberra, er at både bananprodusentene i
Mellom-Amerika (utenfor ACP) og forbrukerne i EU-land ble påf0rt betydelige tap
gjennom de bananreguleringene som gjaldt f0r det indre markedet trådte i kraft i 1993,
mens de store vinnere var fruktgrossistene og andre mellornledd innenfor
handelsmeringen. If0lge forfatteren viI de nye reglene fra 1993, som fortsatt gir
produsenter i ACP-Iand (og enkelte ED-land selv) en h0Y grad av beskyttelse gjennom
restriktive kvoteordninger, gj0re lite for å rette opp skjevhetene. Det frarnholdes ikke
minst at en slik beskyttelse er en meget kostbar form for st0tte til bananprodusentene i
EU/ACP, i tillegg til at det regnes som lite sannsynlig at ordningen i lengden kan
opprettholdes innenfor GATT/WTOs nye regelverk. Konklusjonen er derfor at både
EU-konsumenter og h0ykostprodusenter i ACP-ornrådet viI tjene på en ornlegging i
retning av direkte bistand til de lokale produsenter som ikke kan hevde seg på "et friere
internasjonalt marked" , ikke minst i form av st0tte til en diversifisering av
nreringsstrukturen.

187. Bossuyt, JeanIGeert Laporte (1994). Partnership in the 1990's: How to make it work
better. Maastricht: European Centre for Development Policy Management, 8 s. (Policy
Management Brief, nr. 3, desember 1994).
Med utgangspunkt i begrepet "partnerskap", som er et hyppig brukt n0kkelord i
Lomesamarbeidet, inviterte ECDPM i 1994 til en rundebordskonferanse med
representanter fra både giverland, u-land, private organisasjoner og forskere. I denne
korte rapporten, som oppsummerer hovedpunkter i diskusjonen, blir det bl.a. pekt på
hvordan prinsipper lett kan komme i konflikt med hverandre. Et eksempel på dette er
når giverland (deriblant EU) stiller stadig flere betingelser og 0nsker å styre mer av
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bistanden ut fra egne målsettinger, samtidig som det tales om at mottakerlanda må
bcere en st0rre del av ansvaret og stå til regnskap overfor landets egen befolkning.
Oppsummeringen gir ingen enkle svar, men det understrekes at det viktigste er å styrke
den lokale kapasiteten og ha st0rre åpenhet omkring politiske grunnholdninger som
forutsetning for en reell dialog.

188. Bossuyt, Jean (1994). Phased prograrnrning of Lame funds: Lesssons from current EU
and ACP experiences. Maastricht: European Centre for Development Policy
Management, 6 s. (Policy Management Brief, nr. 2, Juli 1994).

I forbindelse med midtveisgjennomgangen av Lome IV i 1994/95 ble det lagt fram
flere forslag fra EU-kornrnisjonen om endringer i bistandsvirksomhetens former og
prosedyrer. Ett av de mest omstridte forslagene gikk ut på at ordningen med et fastlagt
rarnmebe10p for hvert enkelt mottakerland erstattes av "phased programrning", der en
del av overf0ringene gj0res avhengig av at visse betingelser for "performance" er
oppfylt. I tillegg til de mer politiske/prinsipielle sider ved forslaget, som if0lge ACPstatene vil undergrave forestillingen om "partnerskap" og gi EU-komrnisjonen mer
makt, viser dette notatet - fra en sentral forsker ved ECDPM - at det er mange sp0rsmål
som må avklares når det gjelder hvilke kriterier som skal legges til grunn for å holde
midler tilbake og hvem som skal utforme og kontrollere dem. På grunnlag av
erfaringene med Stabex-ordningen og st0tte til strukturtilpasning blir det pekt på hvor
vanskelig det er å utforme klare regler å holde seg til, samtidig som den institusjonelle
kapasiteten til oppf01ging er liten både fra EUs og de enkelte ACP-lands side. If01ge
forfatteren er det allerede i dag grunnleggende probierner med å administrere de
kompliserte prosedyrer som gjelder på Lomeavtalens mange forskjellige ornråder, og at
sp0rsmålet derfor må stilles om det er kapasitet til å forberede, f0lge opp og evaluere et
nytt sett av regler for overf0ring av bistandsmidler.

189. Brown, Walton L. (1992). "The 1992 European Community and Africa", Transafrica
Forum, vol. 9: 3-14.
Dette er en skissepreget framstilling av forbindelsene mellom EU og Afrika, som i
hovedsak vurderes som en videref0ring av det 0konomiske m0nsteret fra
koloniperioden. Når det gjelder mulighetene for afrikanske stater til å hevde seg på EUmarkedet etter 1992, er forfatteren - som underviser i statsvitenskap ved Central
Connecticut State University - ikke sa:rlig optimistisk. Dette begrunnes bl.a. med
industriens dårlige konkurranseevne, svekket tilgang på kapital pga. fallende
råvarepriser, EUs 0kende interesse for 0steuropeiske land og generell liberalisering
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innenfor GATf. Den korte artikkelen avsluttes med en appell om panafrikansk
samarbeid.

190, BrUne, Stefan (1990). "The EC internai market, Lame IV and the ACP countries",
Intereconomics, July/August: 193-20 l.
Dette er en kort oversiktsartikkel skrevet aven framstående tysk forsker, som forankres
i den tyske faglitteraturen om EUs indre marked og forholdet til u-landa. Det
understrekes scerlig at ACP-statene er bekymret for at EU blir mer opptatt av sin egen
unionsutvikling og skjerpet konkurranse med USA, Japan og nyindustrialiserte land i
Asia, mens de selv utsettes for en "snikende marginalisering" eller "ufrivilling
frakobling" fra verdensmarkedet. Med eksempler fra fransk politikk - f~r og etter
kolonitida - vises det til en tradisjonell spenning mellom frihandelsideologi og
proteksjonistiske reguleringer.

Bullock, Sandy, se nr. 274.

191. Cable, Vincent (1990). "1992 and its implications for developing countries", s. 255-272
i H. Siebert (red.): The completion of the internal market. Symposium 1989. TUbingen:
leB. Mohr.
192. Lal, Deepak (1990). "Comment on Vincent Cable", s. 273-277 i H. Siebert (red.): The
completion of the internal market. TUbingen: J. e B. Mohr.
193. Cable, Vincent (1991). "African trade poliy and multilateral negotiations", s. 152-230 i
J. H. Frimpong-Ansah m.fl. (red.): Trade and development in sub-Saharan Africa.
Manchester: Manchester University Press.
Cables bidrag til et symposium i 1989 var et av de f~rste bidrag til debatten om det
indre markedets virkninger på EUs forhold til u-land, skrevet aven sentral Samvelde~konom og bidragsyter tillitteraturen om EUs handelspolitikk. Etter en gjennomgang
av de sannsynlige utforminger av handelsreglene, blir det konkludert med at det verken
er grunnlag for h~ystemt entusiasme eller frykt for "Festung Europa". If~lge forfatteren
viI mye avhenge av hva som skjer med nasjonale kvoteordninger og andre restriksjoner
når de skal avgj~res på unionsnivå, og hvor h0ye (eller lave) avgiftene på kaffe 0.1.
produkter blir når det skjer en harmonisering blant medlemsland. I en kort kommentar
erklcerer Deepak Lal, en toneangivende Verdensbank~konom og frihandelsideolog, seg
i hovedsak enig, men uttrykker mer frykt for at flertallsavgj0relser på unions nivå kan gi
Middelhavslanda i EU ~kt innflytelse i proteksjonistisk retning.
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Artikkelen fra 1991 dr0fter Afrikas plass i verdens0konomien og internasjonale
forhandlinger mer allment. Vurderingen av Afrikas svake posisjon under
Uruguayrunden er en påminnelse om svekkelsen av ACP-statene mer generelt,
samtidig som det gis eksempler på hvor begrenset Lamepreferensene er i praksis.

194. Center for Udviklingsforskning/Overseas Development Institute (1990). Forholdet
mellem EF og den 3. verden under forandring: den nye Lame-konvention, udviklingslandene og Det Indre Marked. K0benhavn: Center for Udviklingsforskning, 40 s, (CUF
Notat, Februar 1990IDen Ny Verden, 1990, nr. 2).
Med utgangspunkt i bidrag fra det britiske Overseas Development Institute (ODl) har
tre forskere ved det danske Center for Udviklingsforskning oversatt og redigert en
nyttig oversikt over de viktigste trekk ved Lame IV-forhandlingene og utsiktene til EUs
indre marked, slik de fortonet seg ved inilgangen til 1990-tallet. Framstillingen gir
nyttig informasjon over EUs handels- og bistandspolitikk, der det bl.a. går fram at den
0konomiske nedgangen i ACP-landa har svekket deres forhandlingsposisjon og gitt EU
st0rre adgang til å stille betingelser ved bistanden og knytte deler av den opp mot
VerdensbankenlIMFs "strukturtilpasning". Planene om EUs indre marked blir kortfattet
presentert, der konklusjonenen er at virkningene for den tredje verden samlet kanskje
kan bli en svak nettogevinst. Det understrekes imidlertid at de fattigste ("minst
livskraftige") land nok vil kornrne dårligere ut, der et lyspunkt kanskje kan bli 0kt
eksport av råvarer som bl.a. kaffe hvis det innf0res et felles - og lavere - avgiftsnivå i
EU-landa.
Bearbeidingen av materialet til en dansk utgave er foretatt av Bjame Bonne, Knud Erik
Svendsen og Anne Lykkeskov.

195. Clay, Edward 1. (1992). "European Cornrnunity food aid: policy change and impacts",
s. 91-104 i K. Weidmann (red): EC agricultural policy and development cooperation.
Baden-Baden:Nomos.
196. Clay, Edward J.lCharlotte Benson (1993). Food aid prograrnrnes of the European
Cornrnunity and its member states: A comparative statistical analysis. London:
Overseas Development Institute, 41 s. (Working Paper 72).
Både antologikapitlet og den statistisk veldokumenterte forskningsrapporten gir
oversikt over matvarebistandens omfang, som på 1970- og 1980-tallet utgjorde om lag
25% av fellesbistanden gjennom EUs organer. I et historisk perspektiv blir det påvist
en klar sammenheng mellom den felles landbrukspolitikken (CAP) og behovet for å
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bruke overskuddproduksjon som matvarebistand. Det blir også tru kke t fram at
tendensen i enkelte land, ikke minst i den "nordlige delen" av EU, etter hvert har gått
mer i retning av innkj0p av matvarer i andre u-land og bruk av multilaterale
organisasjoner og private hjelpeorganisasjoner som kanaler. Som på så mange andre
felter blir behovet for samordning ("konvergens") mellom EUs fellesbistand og de
nasjonale programmer understreket.

197. Coljee, P. D. (1990). The influence of the European market integration on the
investment behaviour of MNEs with regard to their investments in third world
countries. Oslo: European Association of Development Research and Training
Institutes General Conference, 30 s.
Ut fra en konvensjonell oppstilling av de faktorer som utgj0r et tiltrekkende
"investeringsklima" for transnasjonale selskaper, med vekt på politisk stabilitet og et
dynamisk marked, konkluderer denne studien med at land i den tredje verden har en
begrunnet frykt for at vesteuropeiske storselskapers investeringer og reinvesteringer viI
bli kanalisert i retning av vekstornråder innenfor et mer integrert EU og i retning av
0st/Sentral-Europa. Dersom s0kelyset også rettes mot enkelte deler av 0st-Asia, blir
det antatt at nordJs0r-forbindelsene viI komme i skyggen av 0st/vest-forbindelsene når
det gjelder å trekke til seg oppmerksomhet fra vestlige land og ledeisen i internasjonale
finansinstitusjoner. Studien bygger på flere mindre avhandlinger som er utf0rt ved
Universitetet i Amsterdam, der forfatteren leder 0konomisk Institutt.

198. Collier, Paul (1992). "European Monetary Union and 1992: Opportunities for Africa",
World Economy, vol. 15, nr. 5: 633-643.
Med utgangspunkt i de fordeler som det forutsettes at "det indre marked" og monet<er
union vil gi Vest-Europa, argumenterer forfatteren - som er 0konom ved Centre for the
Study of African Economics i Oxford - for at afrikanske land b0r tilbys en form for
valutamessig tilknytning og samarbeid med en overnasjonal sentralbank. Dette
begrunnes bl.a. med de gunstige virkninger som systemet med CFA-franc har for de
fransktalende land, som sammenliknet med de engelsktalende land i Afrika har hatt
lavere inflasjon, mer håndterbare budsjettunderskudd og relativ stabilitet gjennom
konvertibel valuta. Siden denne ordningen sannsynligvis viI bli videref0rt gjennom en
form for assosieringsavtale med EUs monet<ere union (EMU) og tilknytning til ecu,
burde dette samtidig v<ere en god anledning tH å stimulere engelsktalende land til å gå
sammen og s0ke en tilsvarende ordning. Det understrekes bl.a. at en slik form for
overnasjonal styring av valutapolitikken også viI få gunstig virkning for en mer
liberalisert handel mellom afrikanske land og mellom EU og Afrika. Til grunn for
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forslaget ligger også at dagens råderett allerede er begrenset gjennom IMF og
Verdensbankens store innflytelse, og en oppfatning om at det nettopp er mangel på
samordning og ytre begrensninger som har gitt de enkelte land "frihet" til å f0lge en
0konomisk politikk med katastrofale resultater.

199. Collier, Paul/Jan Willem Gunning (1995). "Trade policy and regional integration:
Implications for the relations between Europe and Africa", The World Economy, vol.
18, nr 2: 387-410.
Etter forfattemes oppfatning har Europa mye å tape på et svekket Afrika i 0konomisk
krise, mens verdensdelen kan bli et 10nnsomt eksportmarked hvis hjulene kommer i
sving igjen. Etter en teoretisk diskusjon av ulike regionale samarbeidavtaler og fordeler
og ulemper ved handelsliberalisering blir det foreslått at EU inngår frihandelsavtaler
med afrikanske land, som viI gi dem en bedre adgang til EU-markeder enn dagens
Lameavtale med restriksjoner på handel med landbruksvarer. På samme måte luftes
tanken om et monet<ert samarbeid med den vestafrikanske francsonen som modell.

200. Consulting Engineers and Planners AS (COWICONSULT) (1991). Effectiveness of
multilateral agencies at country leve/. European Communities in Kenya and Sudan.
K0benhavn: COWICONSULT. 55 s. + appendix.
Ved inngangen til 1990-tallet gjennomf0rte et uavhengig konsulentselskap en
omfattende evaluering av danskst0ttet multilateral bistand, med vekt på måten den
fungerte på "ute i felten". Som en del av dette arbeidet ble det utgitt en egen rapport om
EUs bistandsvirksomhet i Kenya og Sudan, dvs. to ACP-Iand med programmer og
prosjekter innenfor rammen av Lame III-avtalen (1985-89). Konklusjonen på studien er
at EV har til disposisjon mye faglige ressurser, ikke minst på det tekniske plan, og at
det sammenliknet med andre bistandsgivere legges stor vekt på landsbygda. Trass i
dette gode utgangspunktet understrekes det imidlertid at EU har vist begrenset interesse
for evaluering og har liten analytisk kapasitet, og at de verken spiller noen
samordnende eller ledende rolle innenfor bistand til landbrukssektoren. Det legges i
studien også vekt på at bistanden til Kenya og Sudan har v<ert lite opptatt av
målgrupper som kvinner og de fattigste på landsbygda, og at det - i alle fall i Sudan - er
sannsynlig at mer bedrestilte b0nder lettest har kunnet dra fordel av
bistandsvirksomheten.
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201. Cosgrove, Carol (1990). "1992 and ACP trade prospects", s. 167-182 i M.S.L.A.
Steinberg (red.): The technical challenges and opportunities of a United Europe.
Savage, MD: Barnes & Nobles Books.
202. Cosgrove, CarollPierre-Henri Laurent (1992). "The unique relationship: The E.C. and
the ACP", s. 121-137 i John Redmond (red.): The externai relations of the European
Community. London: St. Martin's PressIMacmillan.
203. Cosgrove, Carol (1993). "The impact of 1992 on EC-ACP trade and investment", s. 6374 i LW. Zartman (red.): Europe and Africa. BoulderlLondon: Lynne Rienner.
204. Cosgrove, Carol (1994). "Has the Lome Convention failed ACP trade?", Journal of
International Affairs, Summer 1994, vol. 48, nr. 1: 223-249.
I fire nyere bidrag aven sentral forfatter (32-35) er hovedbudskapet at EUs forbindelser
med ACP-ornrådet fortsatt må karakteriseres som "et unikt forhold" , men at det er
forandringer underveis ved at Afrika ikke på langt mer trekker til seg den samme
oppmerksomhet som tidligere. Mens EU er blitt mer opptatt av egen integrasjon,
utvidelse til nye medlemsland, opprettelse av E0S, åpning mot Sentral-Europa og
tilpasning til et globalt handelsregime (GATTIWTO) , er afrikanske land på sin side
preget av konflikter, 0konomisk oppl0sning og marginalisering i forhold til
verdensmarkedet.
Som et bidrag til debatten om ACP-Iandas handelsmuligheter etter oppretteisen av det
indre markedet gjjijr forfatteren i sin artikkel fra 1990 detaljert rede for resultatene avet
forskningsprosjekt ved universitetet i Reading. Hensikten med unders0kelsen, som
bygger på handelsdata i perioden 1970-87, var å finne ut hvorvidt handelsregimet under
Lomeavtalene hadde bidratt til en mer allsidig jijkonomisk struktur i ACP-statene.
Konklusjonen er at tollpreferansene under avtalene i realiteten har hatt meget beskjeden
betydning som et virkemiddel for å stimulere til produksjon av ikke-tradisjonelle
eksportvarer og en jijkende foredlingsgrad ("value added"), samtidig som fordelene
frarnfor andre u-land er blitt svekket gjennom de ulike GATT-runder og GSPordninger. Det dokumenteres også at ACP-Iandas andel av EUs import av foredlete
produkter fra den tredje verden har sunket dramatisk fra 1970 til dag. Selvom det blir
påvist at ACP-Ianda har jijkt sin markedsandel for enkelte utvalgte produkter, er det
ikke noe som tyder på at den ensidige råvareavhengigheten er endret eller modifisert.
Med tanke på at ikke et eneste ACP-Iand har utviklet seg i retning aven mer allsidig
jijkonomi med betydelig industriproduksjon, konkluderer forfatteren med at
Lomeavtalene ikke har oppfylt forhåpningene, og at det skallangt mer til enn
tollpreferanser for å snu dagens tendens. Mot denne bakgrunn finner hun også at ACPlandas frykt for å sakke stadig mer akterut er godt begrunnet. I sitt bidrag i antologien
Europe and Africa målb<eres den samme frykt for at ACP-statenes handelsforbindelser
og omfanget av investeringer viI svekkes ytterligere på 1990-tallet. Som en av de
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viktigste grunnene til dette blir det trukket fram at de preferansene som ligger i
Lomeavtalen, ikke er tilstrekkelige til å gi svake og sårbare stater kraft til å hevde seg i
internasjonal konkurranse.
Artikkelen i Journal of International Affairs er en meget aktuell gjennomgang av
handelsm0nsteret mellom EU og ACP, der det dokumenteres med et rikt tallmateriale
hvordan andre deler av den tredje verden - både Asia, Latin-Amerika og Nord-Afrika har 0kt sin handel, mens ACP-landa relativt sett har sakket kraftig akterut. (I 1992
eksporterte asiatiske u-land fire ganger mer til EU enn det ACP-statene gjorde). Med
utgangspunkt i et utredningsarbeid for ACP-sekretariatet gj0r Cosgrove greie for de
mange grunnene til at afrikanske land ikke klarer å hevde seg på markedet, og
konkluderer med at Lomeavtalens kopling mellom handel, preferanser og bistand på
langt mer har vist seg i stand til å oppveie disse svakhetene. Det blir også pekt på at
mulighetene for å få til en mer allsidig industrieksport er blitt enda dårligere i de siste
åra, bl.a. fordi liberalisering og "strukturtilpasning" gj0r det vanskelig å st0tte
oppbyggig aven nasjonal industri. Ut fra åntakelsen om at det ikke er noen politisk
vilje til grunnleggende forandringer i Brussel verken når det gjelder handel eller
ressursoverf0ringer til fordel for ACP-landa, lanseres det en del beskjedne reformer
som kan gi bedre informasjon om eksportmuligheter og tiltak for mer videreforedling
av råvarer.

Cuthbertson, S., se nr. 184.

205. Delahousse, Laurent (1991). "Quatrieme convention de Lome:
innovation", Afriquecontemporaine, nr. 159. 3e trimestre 1991: 52-74.

continuite et

206. Dormoy, Daniel (1990). "Lome IV. Les Negociations et l'Accord". Revue Generale de
Droit International Public, torne 94: 635-670.
207. Nicora, Franco (1990). "Lome IV: Processus, phases et structures de la negociation",
Revue du Marche Commun, nr. 337, Mai: 395-403.
Tre franskspråklige artikler som bidrar til den sparsomme litteraturen om selve
forhandlingsprosessen forut for Lome IV-avtalen fra 1989, og som gir informasjon og
innsikt som ikke så lett er tilgjengelig fra andre kilder. Delahousse er en h0yere
embetsmann som deltok i forhandlingene fra EU-kommisjonens side (DG VIII), og
som bl.a. understreker den viktige rollen som Frankrike spilte i kraft av sitt
formannskap i annet halvår i 1989. Etter forfatterens syn har ACP-Ianda all grunn til å
vcere forn0yd med hva de oppnådde under forhandlingene, dvs. at EU strakte seg langt
når den vanskelige 0konomiske situasjonen tas i betraktning. Også Franco Nicora spilte
en sentral rolle på EUs side under forhandlingene, og leverer et bidrag som både er mer
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personlig formet og åpent for (selv)kritikk på EUs vegne. Artikkelen gir god innsikt i
selve det langvarige og komplekse forl0pet av forhandlingene, der det bl.a. går fram at
det innad på EUs side også var uenighet i flere viktige sp0rsmål. Forfatteren er også
kritisk til at EU ikke kom opp med det endelige bistandsbe10pet f0r i siste 0yeblikk.
samtidig som han mener at ACP-statene kunne ha oppnådd flere forhandlingsgevinster
hvis de hadde vrert bedre organisert og forberedt.
Sarnmenliknet med de ovennevnte bidragene er Dormoys artikkel en mer
konvensjonell, juridisk studie, men den har sin verdi som en systematisk gjennomgang
av Lomeavtalens innhold. Forfatteren er professor ved L'Universite francaise du
Pacifique.

208. Drachmann, Hans (1994). "Da Unionen gled i bananeme", KONTAKT, nr. 7, 1993/94:
26-28.
209. Jackson, Stephen (1991). "Bananas and '1992': the battle to preserve protected trade
from the Caribbean", Trocaire Development Review 1990: 57-72. Dublin.
210. NIO Association (1992). ACP bananas and the Single European Market. Amsterdam:
"Inzet"/Association for North-South Campaigns, 16 s. (North-South Document 2).
211. Raboy, D.G. m.fl. (1995). "A transition proposal for Lome Convention trade
preferences: The case of the EU banana regime", The World Economy, vol. 18: 565581.
212. Read, Robert (1992). Small-scale banana growers in the Windward Islands: Externai
implication of the Single European Market. University of Lancaster Management
School Discussion Paper EC 13/92.
213. Read, Robert (1994). "The EC internal banana market: The issues and dilemmas", The
World Economy, vol. 17: 219-235.
214. World Development Movement (1992). Bananas, Britain and the European Single
Market. London: WDM, 10 s.
Utformingen av regler for bananimport har vrert et av stridssp0rsmålene helt fra
Romatraktatens fprste dager. Det er også et tema som har tiltrukket seg
oppmerksomhet både i EU-domstolen og i GATT, i tillegg til intens lobbyvirksomhet
fra produsentland, forbrukerinteresser og flernasjonale storselskaper. Det har etter hvert
blitt en betydelig litteratur, der de ovennevnte titler (sarnmen med bl.a. 181-186) utgj0r
en del av de mer aktuelle innslag. Felles for dem er at de redegj0r både for de
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omstendelige regler som eksisterte f0r 1992 og det - ikke mindre kompliserte kompromiss som ble utformet med tanke på det indre marked. I hovedsak innebar
forandringen at de enkelte land måtte gi avkall på sitt eget importregime, som bl.a. var
bygd på de spesielIe forbindelser som Frankrike, Storbritannia og Italia hadde med
oversj0iske territorier/gamle kolonier, i tillegg .til at Hellas, Portugal og Spania var
opptatt av egen produksjon på henholdsvis Kreta, Madeira og Kanari0yene. Tyskland
hadde på sin side sikret seg retten til fri import av "dollarbananer" fra MellomAmerika. Det felles regimet fra 1992 gav kvote- og avgiftsfordeler for EU-Iands egen
produksjon og eksport0rer fra ACP-området, som ellers ville ha tapt ikonkurransen
med de billigere "dollarbananene", som for det meste er plantasjeprodukter kontrollert
av to-tre store flemasjonale selskaper. Produsenter av "dollarbananer" har anket saken
inn for GATT, som ikke bare har tatt avstand fra bananpreferanser for ACP på
bekostning av andre produsenter, men stilt sp0rsmål generelt ved om Lomeavtalen var i
samsvar med GATT-reglene.
De to bidragene fra Robert Read (University of Lancaster) gir en informativ og aktuell
oversikt over de kompliserte forhold som omgir "banankrigen" , og konkluderer med at
så vel handelsprinsipper som forbrukerinteresser taler mot proteksjonisme og
forskjellsbehandling. Det foreslås at det heller satses på st0tte til 0konomisk omstilling
i de mindre produsentland som EU 0nsker å gi fordeler. agså Stephen Jackson trekker
den samme slutning, ettersom han ikke kan se hvordan bananer dyrket av småb0nder
på f.eks. Windward Islands kan klare seg i konkurransen. Han mener dessuten at scerlig
Storbritannia har forpliktelser overfor bananprodusenter i Karibia, som nettopp ble
oppmuntret til spesialisering på bananeksport i etterkrigstida fordi betaling kunne gis i
sterling, og derfor må bistå med midler til omstilling. Artikkelen i KONTAKT ser
scerlig på Danmarks rolle, og mener at danske representanter avgjorde sp0rsmålet ved å
svinge vekk fra sin st0tte til Tysklands og Benelux' frihandelslinje, mot utsikter til
fordeler for eget flesk.
David G. Raboy m.fl. bygger sin artikkel på et arbeid utf0rt innenfor rammen avet
nordamerikansk konsulentselskap (Patton Boggs, LLP), og konkluderer sin
unders0kelse med at det nye pris- og kvotesystemet etter 1992 er mer proteksjonistisk
enn tidligere ordninger. Det argumenteres sterkt for at EUs bananpolitikk - på samme
måte som Lomekonvensjoneni sin helhet - er i strid med intensjonene i GATT-avtalen
etter Uruguayrunden, og at den egentlige vinner i dragkampen under utforrningen av
banandirektivet var enkelte importselskaper i EU. Det legges samtidig fram forslag om
en overgangsordning som fjemer kvantitative restriksjoner til fordel for en blanding av
toll og utviklingshjelp til en del mindre produsentland.
Bidragene fra NIO Association og World Development Movement, begge fra 1992, er
del aven kampanje for å få britiske myndigheter til å stå ved 10ftene til de karibiske
småprodusentene.
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Driessen, Bart, se nr. 317.

215. Economou, Persephone m.fl. (1993). "Europe 1992 and foreign direct investment in
Africa", s. 95-120 i I.W. Zartman (red.): Europe and Africa. The new phase.
BoulderlLondon: Lynne Rienner.

I denne studien av det globale investeringsmlimsteret mot slutten av 1980-tallet blir det
dokumentert at direkteinvesteringer i u-land utgj~r en stadig synkende andel, mens
industriland investerer stadig mer hos hverandre. Tallmaterialet viser en scerlig markant
nedgang i Afrikas andel, til tross for at de fleste afrikanske land legger om sin
0konomiske p6litikk og sitt lovverk i håp om å tiltrekke seg mer utenlandsk kapital. I
1987 stod de Afrika samlet for fcerre investeringer enn Singapore aleine. For store deler
av kontinentet er det tale om disinvestering, ikke minst fra franske og britiske
selskaper. Innenfor Afrika er det en like
tendens til at investeringene samles om
noen få land, slik som Egypt, Nigeria og Tunisia. (Disse tre statene stod på 1980-tallet
for 4/5 av utenlandsinvesteringene). Forfatterne utelukker ikke at den nedadgående
tendens for Afrika blir ytterligere forsterket som resultat av det indre markedet, ikke
minst som resultat av at ~kt konkurranse og h0yere produktivitet blant europeiske
selskaper reduserer bruken av råvarer - og dermed lavere interesse for investeringer i
gruvesektoren. Sammen med forventet ~kning i intra-EU-investeringer og interesse for
0st-Europa gir dette grunn til pessimisme på Afrikas vegne, med mindre verdensdelen
kan komme på fote 0konomisk og oppvise en kj~pekraft som gj0r lokale markeder
fristende for utenlandske investorer.

klar

216. Erzan, Refik/Peter Svedberg (1990). "Protection facing exports from sub-Saharan
Africa in the EC, Japan and the US", s. 97-151 i 1. H. Frimpong-Ansah m.fl. (red.):
Trade and development in sub-Saharan Africa. Manchester: Manchester University
Press. (Også som Seminar Paper nr. 452, Institute for International Economic Studies,
Stockholm, 1989,56 s.).
0konomisk analyse av utenrikshandelen i Afrika S0r for Sahara i perioden 1970-1985,
som tar sitt utgangspunkt i regionens synkende eksportinntekter og lavere andel av det
samlete råvaremarkedet. Ettersom Afrika i hovedsak selger ubearbeidde råvarer, blir
det vist at verken USA, Japan eller EU har noen betydelige tollhindringer. Det finnes
derimot enkelte "ikke-tollmessige barrierer" og 0kt toll ved bearbeiding av råvarer
(tolleskalering), f.eks. overfor en del produkter som ber0res av EUs felles
landbrukspolitikk. Hovedsynspunktet er at de preferanser som afrikanske land
innr0mmes - bl.a. gjennom Lomeavtalen - har begrenset verdi fordi det generelt er lav
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toll på råvarer. En fortsatt liberalisering av verdenshandelen viI derimot felre til at
Lomeavtalens spesielle preferanser framfor andre u-land blir mindre verdt.

217. Frisch, Dieter (1989). "1992 and the developing countries", Tr6caire Development
Review (Dublin), 9-24.
Som elverste embetsmann i ED-kommisjonens direktorat for Lomesamarbeidet og
bistand (DG VIII) elnsker Dieter Frisch med denne artikkelen å dempe frykten for at
"1992" viI medfelre et mer lukket ED ("Fortress Europe). Han argumenterer isteden for
at et elkonomisk sterkere ED både viI etterspelrre flere varer og internasjonalt kunne bli
en viktig samarbeidspartner for u-land. Det innrelmmes at en del av de svakeste u-land,
ikke minst innenfor ACP, viI ha vanskelig for å nyttiggjelre seg de nye mulighetene i
konkurranse med mer utviklete deler av den tredje verden, og det forsikres derfor at det
viI bli en betydelig elkning i bistanden til dem som trenger det mest. Med det indre
markedets elkonomisk dynarnikk stilles det i utsikt at ED-landa raskt kan nå opp i 0,7
% av BNP i bistand.

218. Gakunu, Peter (1992), "The Single Market and commercial relations with non-member
countries: Views from developing countries with preferential arrangements with the
EC - The ACP countries", Journal of Development Planning, nr. 21: 163-178.
Dette er et av de få bidrag til debatten om virkningene av det indre markedet som har
sitt utspring i ACP-sekretariatet, skrevet av lederen for handelsavdelingen til et stelrre
FN-symposium (79). Hovedtyngden legges på beskrivelse av ACP-landas
utenriksji}konomiske krise, der ikke minst den synkende verdien av deres handel med
ED - samt de drastiske virkninger av fallet i råvareprisene - blir dokumentert. Som et
svar tH dem som hevder at Lomeavtalen er god i seg selv, og at problemet består i at
ACP-landa har forsji}mt seg når det gjelder å dra nytte av den, gis det flere eksempler på
forbedringer som kan gi resultater, som b1.a. elkte eksportkvoter på varer som i dag
omfattes av EDs felles landbrukspolitikk (CAP). Selvom det framheves enkelte
fordeler som kan fellge med det indre markedet, som f.eks. adgangen til et voksende
marked med felles standarder, er konklusjonen langt fra optimistisk. Ifellge Gakunu er
"Fortress Europe" allerede der, samtidig som frykten for ytterligere proteksjonisme (av
hensyn til de svakeste ED-medlemmene) og mer restriktiv politikk overfor
migrantarbeidskraft gjelr seg gjeldende i mange ACP-land. Spelrsmålet reises om
Lomeavtalen i det hele tatt viI v::ere relevant, uten endringer i dagens elkonomiske og
politiske klima.
129

4. Nyere tidsskriftartikler, kapitler i bl{>ker og mindre rapporter

219, German, Tony (1995), "European Union", s. 99-101 i Actionaid m.fl. : The rea1itv of
aid. London: Earthscan.
Mye aktuell informasjon er pakket sammen på noen få - men store - sider, i en kritisk
årbok om bistand som europeiske NGO-er er ansvarlig for. Forfatteren understreket at
Maastrichttraktaten fastslår bcerekraftig utvikling og fattigdomsorientering som sentra1e
mål for bistandspolitikken, men peker samtidig på at det er en tendens ti1 at EU er mer
opptatt av egne politiske og 0konomiske interesser i ncerornrådene - som f.eks. NordAfrika og 0st-Europa - enn av fattigdomsbekjempe1se i ACP-land. Det pekes også på
at kravene tH u-land om menneskerettigheter og "good govemance", som har fått en
sentral p1ass innenfor Lomesamarbeidet, ikke blir tatt på alvor når det er tale om land
som Marokko, Kina og Indonesia. Artikkelen har nyttige referenser tH viktige EUdokumenter og utredninger om bistand og utvikling.

220. Ghosh, Bimal (1989). "1992: Third World in the margin", European Affairs, nr. 4: 117126.
Et interessant bidrag fra en indisk 0konom med bred erfaring fra norclJs0rforhandlinger, som gj0r seg til talsmann for den skeptiske grunnholdningen som indre
marked og ytterligere integrasjon i EU blir m0tt med i deler av den tredje verden. Med
tanke på at u-landa sarnlet står for en st0rre del av EUs import enn det USA eller Japan
gj0r, finner Ghosh det eiendommelig at det ikke har vcert noe initiativ for å involvere
den tredje verden mer i diskusjonen om unionens framtid og det indre markedet. Etter
forfatterens oppfatning virker det som om det er konkurranseforholdet til Japan og
USA som er det altoverskyggende tema, med mindre pIass - eller interesse - for u-land.
Det vises her bl.a. tH at EU ved innledningen av Uruguayrunden så seg selv som en
mulig brobygger mellom USA og den tredje verden i flere viktige sp0rsmål, men at
dette ikke har blitt fulgt opp i praksis. I tillegg blir det pekt på at Japan, USA og enkelte
nyindustrialiserte u-land har muligheter for å komme innenfor det indre markedet
gjennom direkte investeringer, men at dette ikke er et aktuelt tema for det store flertall
av land i den tredje verden. I positiv retning blir det trukket fram at avbinding av
bundet bistand kan bli et resultat av det indre markedet, men det er samtidig en risiko
for at enke1te giverland av samme grunn kan komme til å dempe sin iver etter å ho1de
bistandsbel0pene oppe.

221. Gitteiman, Michelie (1990). "Transnational corporations in Europe 1992: lmplications
for deve10ping countries", The CTC Reporter, nr. 29 (Spring 1990): 35-42.
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Dette er en oppsummering aven stprre studie i regi av FNs Centre on Transnational
Corporations, der fonnålet er å diskutere de positive og negative virkninger som EUs
indre marked og pkte integrasjon vil få for utenlandske investeringer i utviklingslanda.
Utgangspunktet for analysen er at det allerede i god tid fpr 1992 var tydelig at både
selskaper fra det enkelte ED-land og fra Japan pkte sine investeringer innenfor ED med
sikte på å dekke et regionalt marked, mens amerikanske selskaper hadde gjort dette på
et tidligere tidspunkt. Hvordan dette viI slå ut for investeringer i u-land, viI etter
forfatterens oppfatning vrere avhengig av hvor åpent eller proteksjonistisk det nye EU
blir, men det pekes srerlig på den konkurranse som u-land viI mpte fra sentral- og
psteuropeiske land med kvalifisert arbeidskraft, god infrastruktur og merhet til EUmarkedet. Det vises interessant nok til at storselskaper fra mer avanserte u-land, slik
som Brasi!, India, Taiwan og Korea, selv spker mot investeringer, joint ventures og
strategiske allianser innenfor EDs grenser for å sikre seg mot utestenging av sine
eksportvarer.

222. Gocht, Werner/Adrian HewittlPaul Hoebink (1994). The comparative effectiveness and
the coordination efforts of ED donors. Haag: Ministry of Foreign AffairslThe National
Advisory Council for Development Cooperation, 21 s.
223. Hoebink, Paul (1995). The comparative effectiveness and evaluation efforts of ED
donors. Haag: Ministry of Foreign AffairslThe National Advisory Council for
Development Cooperation, 18+18 s.
Dette er to rapporter som opprinnelig ble lagt fram på en konferanse i nederlandsk regi
hpsten 1994, der utgangspunktet var de utfordringer bistandsmyndighetene står overfor
hvis Maastrichttraktatens fonnuleringer om samordning av utviklingspolitikken skal
tas på alvor. Forfatterne understreker at en utdypet kontakt mellom bilaterale givere
innbyrdes og EDs organer kan hindre "at alle gjpr det samme på samme tid", samtidig
som bedre kunnskap om bistandens effektivitet kan identifisere områder hvor de
enkelte givere har "komparative fortrinn" . Det er etter deres mening ikke så viktig å la
mer bistand bli utfprt av EDs organer, men heller at Kommisjonen og Ministerrådet
konsentrerer seg om å harmonisere overgripende synspunker på utviklingspolitikk og
bistandsstrategier. Hoebinks paper inneholder i tillegg en oversikt over hvordan
evaluering i dag blir utfprt i de enkelte land, supplert med en omfattende bibliografi.

224. Goldin, Ian m.fl. (1994). "The consequences of common agricultural policy reform for
developing countries", European Economy. Reports and studies, nr. 5: 49-69.
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Tre ledende pkonomer i Verdensbanken/OECD Development Centre gir en oversikt
over ulike scenarier for endringer i EVs felles landbrukspolitikk (CAP), med szerlig
vekt på de utslag som disse kan gi i forskjellige u-land. l et eget avsnitt blir også dagens
virkninger på ACP-Ianda beskrevet og analysert. Til tross for stor usikkerhet om CAPreformenes omfang, og deres sammenheng medGATT-avtale og "det indre markedet",
blir det vist at mange landbruksprodusenter i den tredje verden - scerlig i LatinAmerika - viI ha fordel av begrensninger i EUs overskuddproduksjon og mindre
dumping, mens tapeme er de som bl.a. importerer matvarer. l dag har flere ACP-Iand
gjennom scerskilte protokoller under Lomeavtalen garanterte leveranser til EUs h0ye
st0ttepriser for bl.a. sukker og kjPtt, og en reduksjon i EUs stpttenivå vii derfar gi
lavere eksportinntekter.

225. Goodison, Paul (1994). The European Union and Southern Africa: Policy issues in aid
and trade relations. Paper prepared for SAPES Trust Annual Colloquim, Harare,
September 1994, 46+7 s.
226. Holland, Martin (1995). "South Africa, SADC, and the European Union: Matching
bilateral with regional policies", The Journal of Modem African Studies, vol. 33, nr.2:
263-283.
227. Kibble, StevelPaul GoodisonIBalef Tsie (1995). "The uneasy triangle - South Africa,
Southern Africa and Europe in the post-apartheid era", International Relations, vol. 12,
nr. 4: 41-62.
228. Stevens, Christopher/Jane KennanlRichard Ketley (1993). "EC trade preferences and a
post-apartheid South Africa", International Affairs, vol. 69, nr. 1: 89-108.
229. Page, SheilaIChristopher Stevens (1992). Trading with South Africa: The policy
options for the EC. London: Overseas Development Institute, 78 s. (001 Special
Report).

l 10pet av ett eneste år - 1994 - ble Nelson Mandela president i S0r-Afrika, landet ble
tatt opp som medlem av SADC, EU holdt et utenriksministermliJte med SADe-landa i
Berlin og Spr-Afrika undertegnet en midlertid samarbeidsavtale med EV. Med tanke på
de mange historiske og liJkonomiske bånd som knytter EV-landa til det sprlige Afrika
som region, har spprsmålet om hvordan EV skal forholde seg til nyordningen etter
apartheidregimets fall vcert omfattet med mye interesse både hos dem som treffer
beslutninger, i forskningsmiljper og i de liJkonomiske interesseorganisasjonene. Ikke
minst står den framtidige tilknytningen mellom EU og Spr-Afrika i sentrum, der det
kreves langvarige farhandlinger fliJr brikkene faller på plass. Selvom ACP-landa i
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prinsippet 0nsker S0r-Afrika med i Lomeavtalen, er det naturlig nok utbredt frykt for at
landets 0konomiske forsprang viI forverre deres konkurransevilkår. Det knytter seg
også stor usikkerhet til SADCs framtid ettersom målet nå er å integrere S0r-Afrika i
regionen mer enn å bygge opp uavhengighet og avstand.
De titlene som er tatt med overfon representerer sentrale forskningsmessige bidrag til
debatten. Den bredest anlagte artikkel er skrevet av Steve Kibble m.fl, som går
gjennom både hovedtrekk i det s0rlige Afrikas utvikling, SADC-samarbeidets ro Ile ,
S0r-Afrikas 0konomiske dominans og den utbredte frykt i ACP-Ianda for at
utenlandske investeringer og handel konsentreres om S0r-Afrika. Forfatterne peker på
en utbredt ambivalens, ettersom det også kan styrke både SADC og ACP å ha et S0rAfrika med når nye forhandlinger skal gjennomf0res med bl.a. EU. Det peker også på
at EDs sterke vektlegging av markeds0konomi og strukturtilpasning lett kan komme i
motsetning til 0nsket om en mer planlagt og balansert regional utvikling. Martin
Holland gir også en oversikt over de samme problemstillinger, mens Stevens m.fl. vier
sin artikkel til de forskjellige handelsmesssige tilknytningformer som kan tenkes
mellom ED og S0r-Afrika. Med grunnlag i en spesialstudie fra Overseas Development
Institute (Page/Stevens) går de meget detaljert inn på virkningen av alternativer fra fullt
Lame-medlemskap til en regul<er GSP-ordning (den preferanseordningen som alle uland tilbys som et minium), og konkluderer med at verdien av handelspreferanser ikke
skal overdrives uansett hvilket alternativ som til slutt blir valgt.

Goodison, Paul, se nr. 227.

230. Grigsby, Carol Armistead (1990). "Development assistance under Lame IV: Politics or
economics?", s. 183-190 i Michael S. A. Steinberg (red.): The technical challenges and
opportunities of a united Europe. Savage, MD: Barnes & Nobles Books.
Dette er noen interessante betraktninger over bistandsdelen av Lameavtalen, som
stammer fra en representant fra DS AID. Med utgangspunkt i EDs historiske
forbindelser og ornfanget av utviklingshjelpen blir det understreket at bistanden under
Lameavtalen spiller en sentral rolle i afrikanske land, og at en ytterligere samordning
av innsatsen fra de enkelte medlemsland inneb<erer muligheter til en enda bedre
innsats. Det sentrale tema i artikkelen er imidlertid EU-kommisjonens holdning til
"strukturtilpasning", der forfatteren sporer interesse for et oppiegg som legger st0rre
vekt på matvaresikkerhet, offentlige velferdstiltak, utvidet tidsperspektiv og lokal
deltakelse i utformingen enn det Verdensbanken står for. Hun konkluderer likevei med
at det sannsynlige resultat er at EU havner på samme linje som institusjonene i
Washington, dels fordi det ikke er politiske enighet om å skape et alternativ, og dels
fordi EU-kommisjonen ikke har erfaring og teknisk kompetanse til å utfordre
Verdensbankens hegemoni.
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231. Guillaumont, P.G.lS. Guillaumont (1989). "The implications of the European
Monetary Union for African countries", Journal of Common Market Studies, vol. 28:
139-153.
Mens de fleste 0konomer har sett på handel og bistand, blir s0kelyset i denne artikkelen
rettet mot de valutamessige og moneteere forbindelser mellom EU og ACP-Ianda.
Forfatterne tar utviklingen i retning aven monetcer union i EU, bl.a. med felles valuta
og sentralbank, som utgangspunkt for sin analyse. De peker scerlig på de fordeler det vii
medt'0re for ACP-landas ustabile valutaer å knytte seg til en slik monetcer union, som
en slags videref0ring av tidligere franske koloniers deltakelse i francsonen. Som en
gevinst ved en slik felles valutatilknytning for afrikanske land blir det også frarnholdt at
dette kan styrke deres regionale samabeid og innbyrdes handel. Forfatterne er
universitets0konomer og rådgivere for flere afrikanske land.

Gunning, Jan Willem, se nr. 199.

232. Herrrnann, RolandJDietmar Weiss (1995). "A welfare analysis of the EC-ACP sugar
protocol", Journal of Development Studies, vol. 31, nr. 6: 918-941.
To tyske 0konomer fra universitetet i Giessen presenterer en evaluering av
sukkerprotokollen under Lomeavtalen etter 20 år, der konklusjonen er at den avtalte
kvoten til gunstig pris har sikret l0nnsom avsetning for en stor del av produksjon fra de
land som omfattes av ordningen (scerlig Mauritius, Fiji, Guyana, Swaziland og
Jamaica). For disse statene har protokollen gitt en fordelaktig form for
bistandsoverf0ring som de ellers ikke ville fått, men det har ikke bidratt til noen
generell stabilisering på det internasjonale sukkermarkedet. Sarnrnenliknet med mer
tradisjonell utviklingshjelp blir det antatt av velferdsvirkningene er h0yst usikre fordi
det ikke ligger noen styring av midlene til målgrupper som står svakt.

233. Hewitt, Adrian! UNCTAD Secretariat (1982). Review of STABEX and SYSMIN.
Geneve: UNCTAD (TDIB/C. 1/237).
234. Hewitt, Adrian (1982). Synthesis report on the overall impact of Stabex operations
1975-79, based on ten ACP case studies. COM VIll/334/82. Brussel: The Commission.
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235. Hewitt, Adrian (1983). "Stabex: An evaluation of the economic impact over the first
five years", World Development, vol. Il, nr. 12: 1005-1027.
236. Hewitt, Adrian (1983). "Stabex: analysing the effectiveness of an innovation", s. 152175 i C. Stevens/J. Yerloren van Themaat (red.): The Atlantic rift. London: Hodder and
Stoughton.
237. Hewitt, Adrian (1987). "Stabex and commodity export compensation schemes:
Prospects for globalization", World Development, vol. 15, nr. 5: 617-631.
238. Hewitt, Adrian (1989). "Stabex: The scope for alternative schemes", s. 241-255 i K.
Kiljunen (red.): Mini-NIEO: The potential of regional North-South Cooperatian.
Helsinki: Institute of Development Studies, University of Helsinki.
239. Hewitt, Adrian (1996). "A singular attempt to combine aid and compensatory finance:
The mixed success of Stabex 1975-95", s. 226-238 i Olav Stokke (red.): Foreign aid
towards the year 2000: Experiences and challenges. London: Cass.
I en lang serie studier, utf0rt for UNCTAD, EU-kommisjonen og andre
oppdragsgivere, har den britiske 0konomen Adrian Hewitt fulgt Stabex og
internasjonal råvarepolitikk på nrert hold gjennom 15 år. De som 0nsker en aktuell,
informativ og aktuell oversikt over Stabex-ordningens opprinnelse, utvikling og
betydning i dag, kan ikke 0pPs0ke en bedre kilde enn artikkelen i en bok om
intemasjonal bistand fra 1996. Et gjennomgående synspunkt er at Stabex er ett av de få
nyskapende tiltak innenfor EU/ACP-samarbeidet, men at det - bortsett fra de f0rste fem
åra hvor råvareprisene var gunstige - ikke har vrert noe tilstrekkelig bidrag til å 10se
ACP-Iandas valutaproblemer. (Tidlig på 1990-tallet dekket bevilgningene knapt 1/4 av
de rettmessige krav). Det pekes også på at prosedyrene for utbetaling er medvirkende
til store forsinkelser og dragkamper. Selve bruken av ordet "fond" er if0lge forfatteren
misvisende, ettersom det ikke er noe fond som bygges opp for å stabilisere priser eller
regulere markeder. Det foreslås at Stabex isteden oppfattes som en mekanisme for å
utbetale en del av det bel0pet som sarnlet er avsatt til u-hjelp innenfor rammen av
European Development Fund, og som sannsynlig ville bli brukt til andre
bistandsformer om Stabex ikke fantes. I den kritiske vurderingen legges det også vekt
på at kompensasjonen gis for prisnedgang for den enkelte råvare, slik at et land godt
kan få utbetalt betydelige be10p i en situasjonen hvor valutasituasjonen saInlet kan
forbedres gjennom 0kte inntekter fra andre eksportprodukter. TH dette bildet h0rer det
agså med at det er regjeringene/staten som tilgodeses, mens primrerprodusentene drar
fordel av utebetalingene imeget varierende grad. Det redegj0res også for striden
mellom EU og ACP-land om hvor stramme betingelser (kondisjonalitet) som skal
knyttes til Stabex-utbetalingene, der det går klart fram at EU i stigende grad bestemmer
bruken av midlene og binder dem opp til "strukturtilpasning" i regi av
y erdensbanken/llVlF.
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I tillegg til å gi egne vurderinger av Stabex' betydning og historiske utvikling, bringer
forfatteren fram i lyset hovedpunktene fra en kritisk rapport som EU-kommisjonen har
fått fra den svenske y;konomen Göran Ohlin i 1994, der det også foreslås konkrete
reformer som tilsynelatende har strandet på politisk motstand.

240. Hewitt, Adrian (1994). "The European Union: Fundamental change without crisis", s.
19-24 i A. P. Hewitt (red.): Crisis or transition in foreign aid. London: Overseas
Development Institute.
I en samling av artikler som gjennomgående gir inntrykk av at bistandsvirksomheten
befinner seg i krise, er det et noe mer positivt budskap som gis i bidraget som
omhandler ED. Forfatteren, som er en av de fremste eksperter på bistand og EUs
forhold til u-landa, peker bl.a. på at det nå er blitt traktatfestet at EU skal ha en felles
utenrikspolitikk, noe som også betyr at mer' oppmerksomhet må vies nord/sy;r-forhold
på unionsnivå. Det er også forventninger om at bistandsvolumet viI y;ke med nye
medlemsland, at sty;tten til Sentral- og 0st-Europa ikke viI gå på bekostning av de
tredje verden, at flere nordiske land vil skjerpe profilen når det gjelder
fattigdomsorientert bistand og at det er gevinster å hente gjennom effektivisering og
samordning.

Hewitt, Adrian, se nr. 222.

Hiemenz, Ulrich, se nr. 167.

Hoebink, Paul, se nr. 222 og 223.

241. Ingco, Merlinda D.lDonald O. Mitchell (1992). How EC 1992 and reform of Common
Agricultural Policy would affect developing countries' grain trade. Washington: The
World Bank, 35 s. (WPS, 848).
Forskningsrapport innenfor rammen avet sty;rre prosjekt om de virkninger som
endringer i meringssty;tte og subsidiert handelspolitikk viI få for den tredje verden. Etter
å ha dokumentert EUs overgang fra nettoimporty;r av hvete til storeksport(i}r, blir det
foretatt en teknisk beregning av hva det indre markedet i 1992 og redusert
landbrukssty;tte kan få å si for kornproduksjonen. Konklusjonen er at det må langt mer
drastiske nedskjreringer til i subsidiene enn det som er foreslått (eller er politisk mulig)
for få til en betydelig reduksjon av dagens omfattende overskuddsproduksjon. På kort
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sikt vii de sannsynlige endringer derfor påvirke produksjon og verdensmarkedspriser i
beskjeden grad, noe som også betyr at nettoimporterende u-land heller ikke viI rammes
så hardt av stigende priser.

242. Kappel, Robert (1990). "The Lome IV negotiations and Africa: An introduction", s.
325-333 i Research Group on African Development Perspectives Bremen (red.):
African Development Perspectives Yearbook 1989. Berlin: Schelzky & Jeep.
243. Kappel, Robert (1990). "Afrikas Perspektiven in der Entwicklungskooperation mit der
Europäischen Gemeinschaft", Afrika Spektrum, nr. 90: 257-282.
244. Kappel, Robert (1991). "Delinking Africa? African cooperation perspectives with the
European communities", s. 344-376 i Research Group on African Development
Perspektives Bremen (red.): African Development Perspectives Yearbook 1990/91.
Hamburg: LIT Verlag.
I "The Lome IV negotiations" , som også finnes i en utvidet tysk utgave, gir en sentral
tysk Afrika-forsker en kortfattet oversikt over hovedinnholdet i Lome III og
forhandlingene omkring Lome lY. I tillegg til den faktiske beskrivelsen av avtaleverket
blir det pekt på at de forskjellige tiltak for handel ikke har v<ert i stand til å dempe
Afrikas ~konorniske krise, samtidig som at inntektene fra Stabexfondet for
kompensasjon for fallet i råvareprisene beskrives som "a mere drop in the bucket".
Samtidig som bistandsprogrammet under Lome III får positiv omtale for sin
vektlegging av jordbruk og utvikling på landsbygda, uttrykkes det frykt for at
embetsverket og ~konorniske interesser i Brussel gj~r vridningen bort fra tyngre
infrastrukturprosjekter mer beskjeden. I "Delinking Africa?" er det mange av de samme
problemstillinger som reises, og hovedvekten legges på Afrikas marginalisering i
intemasjonal ~konorni og EDs ~kende interesse for andre deler av verden, dvs. to
grunnleggende tendenser som etter forfatterens oppfatning er blitt ytterligere forsterket
på begynnelsen av 1990-tallet.

245. Katungi, Charles (1990). "Regional cooperation within the ACPIEEC Convention", s.
183-204 i P. Anyang' Nyong'o (red.): Regional integration in Africa. Unfinished
agenda. Nairobi: African Academy of Sciences.
Dette er opprinnelig et paper som ble lagt fram i forbindelse med et seminar om
regionalt samarbeid som African Development Bank avholdt i Abidjan i 1989.
Forfatteren er Ugandas ambassad~r i Brussel, og var bl.a. en av ACP-landas
forhandlere under Lome IV-forhandlingene. Det blir i artikkelen framholdt at regionalt
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samarbeid - innenfor og utenfor faste organisasjoner - har vcert et viktig punkt for ACPland helt fra starten, og at dette har f0rt til at alle Lomeavtalene hittil har avsatt bel0p
0remerket for dette forrnål. If0lge forfatteren er tiltak i retning av "collective selfreliance" og 0kt afrikansk sarnhandel scerlig viktig i en 0konomisk krisetid med
synkende eksportinntekter og 0kende problemer med å beholde markedsandeler i
industrilanda. Diskusjonen om prioritering av regionalt samarbeid i forbindelse med
Lome IV-forhandlingene blir fyldig gjennomgått, noe som bl.a. viser at begge partene
anklager den andre for ikke å ha fulgt opp de tidligere avtalenes gode intensjoner når
det gjelder regionalt samarbeid i s0r.

Kennan, Jane, se nr. 228.

246. Kennes, Walter (1990). "ACP-EC cooperation in Africa. Recent developments and
prospects", s. 347-360 i Research Group on African Development Perspectives Bremen
(red.): African Development Perspectives Yearbook 1989. Berlin: Schelzky & Jeep.
Et interessant bidrag fra en framstående embetsmann i Kommisjonens DG vm, som
bl.a. er ansvarlig for bistanden unden Lomeavtalen. Hensikten med artikkelen er å
framheve hvordan EUs bistand har forandret seg i 10pet av 1980-tallet, hovedsakelig
som et svar på de endrete eksterne og interne rarnmebetingelser. Med konkrete
eksempler blir det vist hvordan jordbruk, matvaresikkerhet og landsbygdutvikling er
blitt en stadig viktigere del av prosjektsamarbeidet, noe som understreker behovet både
for ncerrnere samordning mellom EV og de bilaterale givere og for en "policy dialogue"
som garanti for at myndighetene f0rer den "riktige" 0konomiske politikken. Likeledes
har gjeldskrise og store problemer med betalingsbalansen overfor utlandet f0rt til
endringer i bistandsvirksomheten, ikke minst i retning av importst0tte og andre former
for rask st0tte utenom tradisjonelle prosjekter. If01ge forfatteren er det siste ytterligere
et argument for å bringe makr00konomiske sp0rsmål inn i samtalen mellom giver og
mottaker. EU-midler til program for strukturtilpasning må også ses i det samme
perspektiv.

247. Kenny, Siobhån (1994). "Developing countries' manufactured exports to the EV: an
analysis of perforrnance of five countries", s. 31-48 i Tr6caire Development Review
1993-94. Dublin: Tr6cairefThe Catholic Agency for World Development.
Dette er en kort oppsummering avet mer omfattende 0konometrisk forskningsprosjekt
om utviklingen av eksporten av industrivarer til EV fra Tyrkia, India, Mauritius,
Thailand og Tunisia. Av studien går det bl.a. fram at hovedtyngden a v
industrieksporten fra disse landa ligger innenfor relativt enkle og arbeidskrevende
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produkter, som Leks. tekstilvarer, der ettersp0rselen i EU ikke 0ker s<erlig, Det har
likevei vist seg mulig for enkelte land å styrke sine markedsandeler, men at problemene
ligger i kvantitative begrensninger (kvoter) og en uforutsigbar og skiftende
importpolitikk. I sin avhandling går forfatteren ncermere inn på andre sektorer,
deriblant maskiner og transportutstyr (595).

Ketley, Richard, se nr. 228.

Killick, Tony, se nr. 301, 302 og 303.

Koester, Ulrich, se nr. 177.

Laporte, Geert, se nr. 187.

Laurent, Pierre-Henri, se nr. 202.

248. Lister, Marjorie R.R. (1994). "Rebalancing Lame: Human rights, South Africa and the
future", Journal of World Trade, vol. 25, nr. 5: 21-36.
Dette er en aktuell artikkel hvor en framstående EU-forsker (se 95) komrnenterer en del
aktuelle sp~rsmål, slik som menneskerettigheter og bistand og forholdet til S~r-Afrika.
For å kunne foreta en realistisk bed~mrnelse av hva som er oppnådd, og hva som kan
ventes av Lame N, ~nsker forfatteren å dempe forestillingen om Lamekonvensjonen
fra 1975 som en del aven "ny ~konomisk verdensordning". Mens N0V-prosjektet
handiet om kamp nedenfra og grunnleggende endringer i det internasjonale
styreforholdet, blir det pekt på at Lameprosjektet mer var en del av rancien regime,
ikke minst basert på historiske bånd fra kolonitida. Forestillingen om likeverd og
partnerskap er også svekket gjennom den ~konomiske krise - og ~kte avhengighet som kjennetegner de fleste ACP-stater. Dette kan vcere med på å forklare at EUkomrnisjonen under forhandlingene om Lome N stilte ACP-statene overfor ultimata
og faits accomplis på viktige bistands- og handelsområder. Når noe av den mest
h~ystemte retorikken er skrellet bort, står man if~lge forfatteren likevei igjen med et
verdifullt samarbeid til gjensidig nytte.
Når det gjelder den vekt som menneskerettigheter tillegges i Lome N, reises det tvil
om hva dette vii bety i praksis så lenge det både er uenighet om hva det inneb<erer og
mangel på klare prosedyrerer som kan håndteres av EU og ACP-landa ifelIesskap.
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Den siste halvdelen av artikkelen er viet sp0rsmålet om S0r-Afrikas forhold til
Lomekonvensjonen. Selvom forfatteren ser at et s0rafrikansk medlemskap viI medf0re
enkelte problemer for ED, f.eks. i form av tollfrihet på industrivarer fra en betydelig
produsent og mulige utbetalinger over Stabex og Sysmin, argumenteres det for fullt
medlemskap, eventuelt med noen unntak når det gjelder fri markedstilgang. Det heter
også at det vii ve:ere unaturlig å holde S0r-Afrika utenfor dersom landet blir med i den
regionale samarbeidsorganisasjonen SADC (noe som ble til virkelighet i 1994).

249. Mahler, Vincent A. (1994). "The Lome Convention: Assessing a North-South
institutional relationship" , Review of International Political Economy", vol. I, nr. 2:
233-256.
På et beskjedent antall sider klarer forfatteren, som er statsviter ved Loyala University i
Chicago, både å gi en n0ktern presentasjon av hovedelementene i Lomekonvensjonen
(handel, bistand, Stabex, strukturtilpasning) og å reise sp0rsmål av mer analytisk
karakter. Med utgangspunkt i handelsm\<1nsteret, som viser at ACP-statene betyr stadig
mindre for ED og at den tradisjonelle råvarestrukturen er bevart, slås det fast at
optimistiske prognoser om \<1kt gjensidig avhengighet (interdependens) på langt ne:er er
oppfylt. Det gj\<1res også rede for ulike måter å forstå Lomesamarbeidet på, der de to
motpolene utgj\<1res av tilhengere av henholdsvis "liberal institusjonalisme" og
"dominans/avhengighet". Mens dens f0rste retningen understreker de muligheter som
svakere partnere innenfor Lomeinstitusjonen har til å regulere og stabilisere et forhold
som ellers ville ha gitt \<1kende ulikheter, ser de andre Lomeavtalen som et middel til å
konsolidere og forlenge et kolonialt dominansforhold. Som konklusjon presenterer
Mahler et alternativ, der Lomeavtalen verken gir ACP-Ianda de forventete fordeler ved
å delta i et institusjonalt samarbeid eller forsterker det ulike dominansforholdet. If\<1lge
Mahler forteller en studie av ED/ACP-relasjoner heller at enkelte deler av den tredje
verden, slik som de fattige og svake ACP-statene, blir stadig mer marginaliselt og
skj0vet ut av verdens0konomien. På sammen måte som innenfor den tredje verden mer
generelt, åpnes det også for den mulighet at enkelte ACP-stater, slik som f.eks.
Mauritius, bedre klarer å nyttiggj0re seg Lomesamarbeidet enn hovedtyngden av de
stadig mer perifere land.
Mahler har tidligere utgitt en egen studie av internasjonale sukkerforhandlinger med
vekt på ED og Samveldet (658).
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250. Marin, Alan (1994). "The Lome Agreement", s. 472-489 i Ali M. EI-Agraa (red.): The
economics of the European Community. 4th ed. New YorkILondon: Harvester
Wheatsheaf.
Som en del avet standardverk om 0konomisk politikk og integrasjon i EU som med
jevnlige mellomrom kommer i ajourf0rte utgaver, gis det også en oversikt over
Lomeavtalens innhold og virkemåte. I de historiske avsnittene blir avtalens bakgrunn
og endringene fra Lame Ltil Lame IV gjennomgått, og omfanget av både bistands- og
handelsdelen av avtalen blir dokumentert med aktuelt tallmateriale. Forfatteren
presenterer også en del av den sentrale forskningslitteraturen (i f0rste rekke Lister og
Ravenhill), og gir rom for en del kritiske synspunkter som bl.a. kommer fra ACP-Ianda
selv. Dette gj0r kapitlet scerlig velegnet for dem som s0ker en kortfattet og balansert
innf0ring.

251. Martin, Guy. The political economy of African-European relations from Yaounde I to
Lame II, 1963-1982: A case study in neo-colonialism and dependency. (PhD thesis,
Indiana University).
252. Martin, Guy (1982). "Africa and the ideology of Eurafrica: Neo-colonialism or Panafricanism?", Journal of Modem African Studies, vol. 20, nr. 2: 221-238.
253. Martin, Guy (1984). "African-European economie relations under the Lome
convention: Commodities and the scheme of stabilization of export earnings", African
Studies Review, nr. 3: 41-66.
254. Martin, Guy (1985). "The historical, economic and political basis of France's African
policy", Journal of Modem African Studies, vol. 23, nr. 2: 189-208.
255. Martin, Guy (1986). "The Franc Zone, underdevelopment and dependency
Francophone Africa", Third World Quarterly, vol. 8, nr.!: 205-235.

lO

256. Martin, Guy (1995a). "Continuity and change in Franco-African relations", Journal of
Modem African Studies, vol. 33, nr. 1: 1-20.
257. Martin, Guy (1995b). "Francophone Africa in the context of Franco-African relations",
s. 162-188 i J.W. Harbeson/D. Rotchild (red.): Africa in world politics. Post-cold war
challenges. Boulder/Oxford: Westview.

Siden begynnelsen på 1980-tallet har statsviteren Guy Martin (Clark Atlanta
University, Georgia) stått sentralt blant radikale forskere som har spesialisert seg på
forbindelsene mellom EU og Afrika, med scerlig vekt på Frankrike. Hans upubliserte
doktoravhandling fra 1982 er fulgt opp med et knippe studier i akademiske tidsskrifter
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og antologier, mens en samlende dr0fting i bokform er under utgivelse i 1996 (Europe
and the third world, London: Macmillan).
Det sentrale budskapet i både avhandlingen og tidskriftsartikkelen fra 1982 er at
hovedårsaken til Afrikas underutvikling og avhengighet er å finne i de politiske,
~konomiske og kulturelle forbindelsene med Afrika helt siden 1400-tallet. Det f~lger
av dette at ideologien omkring "Eurafrika" og n~kkelbegreper som "komplimentaritet"
og "gjensidig avhengighetJinterdependens" ikke blir betraktet som annet enn fors~k på
å rettferdiggj~re kolonialisme og nykolonialisme. (De f~rste "eurafrikanister" var
koloniadministratorer, h~yere offiserer, forretningsfolk og misjomerer). På samme
måte blir Yaounde- og Lomeavtalene i hovedsak vurdert som en institusjonalisering av
Afrikas avhengighet, samtidig som de git uttrykk for sentrale innslag i en nyklassisk
teori om utvikling gjennom frihandel og komparative fortrinn. Som alternativ blir
~konomisk samarbeid mellom land i den tredje verden, i f~rste omgang gjennom en
~konomisk panafrikanisme, stilt opp.
Hovedsynpunktet i den mer empirisk funderte diskusjonen av Stabex er at ordningen som gjerne framstilles som en sjener~s form for kompensasjon fra EUs side - i
virkeligheten tar sikte på å sikre stabile råvareleveranser og den tradisjonelle
"internasjonale arbeidsdeling". Sett i et slikt perspektiv er det ikke overraskende at
systemet bare kommer til anvendelse ved bortfall av inntekter fra råvareeksport til EUområdet, dvs. at det verken er incentiver til s~r/s~r-handel eller til et mer allsidig
eksportm~nster med ferdigvarer. En omfattende og detaljert gjennomgang av perioden
1975-1982 viser dessuten at det er en rekke svakheter rnht. innviklete prosedyrer og
beskjedne finansielle ressurser, i tillegg til det faktum at det er EU-kommisjonen aleine
som treffer alle avgj~relser. Det dokumenteres også at Stabex-utbetalingene er sterkt
konsentrert om et lite antall råvarer (scerlig jordn~tter) og en håndfullland. (I 1982 gikk
55% av utbetalingene til seks land). For at Stabex-systemet skulle vcere mer i pakt med
ideene bak "en ny ~konomisk verdensordning", er det etter forfatterens mening
n~dvendig med en form for indeksering som knytter råvareprisene til prisen på
importerte industriprodukter.
Mens samarbeidet innenfor francsonen ofte er framstilt som en ordning til gjensidig
fordel for Frankrike og fransktalende land i Afrika, blir de finansielle/valutamessige
mekanismer - med r~tter i fransk proteksjonisme i mellomkrigstida - vurdert av Guy
Martin som et instrument for kontroll og dominans. Til grunn for denne konkusjonen
ligger en veldokumentert gjennomgang av valutakurser, plassering av finansielle
reserver og kredittpolitiske beslutninger.
I artiklene fra midt på 1980-tallet blir det vist hvordan Frankrike strever med å
opprettholde afrikanske forbindelser, ikke minst for å sikre seg ~konomiske gevinster
og bevare sin status som en mellomstor politisk og militcer makt. Ti år seinere viser
Martin i Journal Modem African Studies og i Africa in world politics at
hovedm~nsteret er det samme, inkludert militcere intervensjoner, men at en del bånd er
i ferd med å l~sne. Dette skyldes både at en generasjon av Paris-tro statsledere d0r ut
(med Houphet-Boigny's d~d i 1994 som et symbol) og oppmykningen av de finansielle
bånd i franc-sonen gjennom devalueringen i 1994. Det pekes også på at franske
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0konomiske interesser s0ker seg til andre deler av Afrika (Zimbabwe, Kenya og S0rAfrika) og mer dynamiske vekstornråder i 0st-Europa og S0r0st-Asia. På denne måten
viker en del spesifikt franske interesser for deltakelse i en mer "multilateralisert" EVpolitikk overfor den tredje verden.

258. Matthews, AlanJDermot McAleese (1990). "LDC primary exports to the EC: Prospects
post-1992", Journal of Common Market Studies, vol. 19, nr. 2: 157-180.
I sitt bidrag til Journal of Common Market Studies om "1992" og u-landa behandler to
britiske 0konomer utsiktene for råvareeksporten til EU, basert på grundig statistisk
dokumentasjon av importsarnmensetning, regional fordeling og nye utviklingstrekk.
Forfatterne understreker at råvarer fortsatt utgj0r hovedtyngden av EUs import fra uland (hvorav olje står for halvparten), at for fattige u-land er det ikke bare sp0rsmål om
markedsadgang, men om priser. Det legges derfor vekt på at veksten i EV må overstige
de mest optimistiske prognoser for at det skal gi srerlige gevinster for de mest
råvareavhengige eksportland. Artikkelens konklusjon blir derfor at det er små sjanser
for at prosjekt "1992" viI modifisere den klare tendens til regional differensiering
innenfor den tredje verden, dvs. at det er Afrika som blir enda mer sårbart.

259. Mayo, Edward (1989). Beyond 1992. The effect of the Single European Market on the
world's poor. London: World Development Movement, 32 s.
Hefte utgitt som en del aven kampanje fra World Development Movement, der
hovedsynspunktet er at det indre markedet - i motsetning hva EU-kommisjonen hevder
- ikke viI vrere til fordel fra u-landa. Blant de argumenter som f0res fram, er at det er de
aller fattigste u-land som viI klare seg dårligst i en skjerpet konkurransesituasjon, at
forhandlingene om Lome IV ble dominert av " a spirit of protectionism", at det allerede
er på sin pIass å tale om et "Fortress Europe" og at beslutningen om Enhetsakten av
1987 og et indre marked i 1992 ble truffet uten noen form for konsultasjoner med land
i den tredje verden.

McAleese, Dermot, se nr. 258

260. McMahon, J.A. (1989). "The renegotiation of Lome: Inventing the future?", European
Law Review, vol. 14: 140-154.
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Med utgangspunkt i de forhandlingene om Lome IV som ble innledet i 1988, er
hensikten med denne artikkelen - skrevet aven jurist ved Universitetet i Leicester - å
forklare bakgrunnen for de to partenes forhandlingsposisjoner og forventninger. Kort
oppsumrnert består de ulike perspektivene i at EU ikke ser behov for noen omfattende
endringer ("continuity in change"), mens ACP-statene er mest opptatt av forandringer
for å motvirke sin gjeldskrise, ~konomiske tilbakegang og dramatisk fall i
råvareprisene ("continuity and change").
Forfatteren har vanskelig for å forestille seg at Lomeavtalen kan utvides og endres i
tråd med ACP-statenes h~ye ambisjoner, og ser isteden for seg et kompromiss som
ikke er tilfredsstillende for noen av partene. Med henvisninger til litteratur som
understreker de beskjedne resultater av de foregående Lomeavtalene, blir det foreslått å
erstatte dagens beskjedne preferanser og ~konomiske kompensasjoner med et helt nytt
system for samarbeid. Kjemen i en slik ordning b~r etter forfatterens mening vcere
regionale handelsavtaler som bl.a. garanterer leveranser med garanterte minstepriser for
ACP-Ianda.

261. McQueen, Matthew/Stevens, Christopher (1989). "Trade preferences and Lome IV:
non-traditional ACP exports to the EC", Development Policy Review, vol. 7, nr. 3:
239-261.
262. McQueen, Matthew (1990). ACP export diversification: The case of Mauritius.
London: Overseas Development Institute, 48 s. (Working Paper 41).
263. Riddell, Roger C. (1990). ACP export diversification: The case of Zimbabwe. London:
Overseas Development Institute, 54 s. (Working Paper 38).
264. Stevens, Christopher (1990). ACP export diversification: Jamaica, Kenya and Ethiopia.
London: Overseas Development Institute, 48 s, (Working Paper 40).
Utgangspunktet for dette omfattende forskningsprosjektet er det faktum at ACP-Iandas
andel av EUs import fra u-land sank gjennom hele 1980-tallet. Selvom det også var
positive sider ved Lome II (1980-85) og Lome III (1985-90), var disse på langt ncer i
stand ti1 å oppveie den ~konomiske nedgang som rammet de fleste ACP-land. Noe av
forklaringen på dette finnes i ACP-statenes ~konomiske struktur, med konsentrasjon
om noen få råvarer med stagnerende ettersp~rsel, samtidig som dette er produkter hvor
EUs toll og andre barrierer gjennomgående er så beskjedne at Lomepreferansene ikke
gir ACP-Ianda noe stort forsprang overfor andre u-land. I sin oversiktsartikkel fra 1989
viser Matthew McQueen og Christopher Stevens at Lomepreferansene ikke b~r
avskrives som verdil~se, at det i virkeligheten har funnet sted en utvikling i retning av
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noe mer allsidig eksport i flere stater, og at det ligger et potensial for å styrke denne
tendensen utover på 1990-tallet.
De detaljerte studiene av fem enkeltland viser at eksport av "ikke-tradisjonelle"
produkter fra ACP-Ianda finner sted på de felter hvor EU generelt opererer med
betydelig toll eller andre handelsbarrierer, slik som landbruksprodukter og tekovarer,
dvs. at Lomepreferansene i forhold til andre u-land kan v::ere en stimulans.
Det er i f0rste rekke Mauritius som står fram som en suksess med tekoeksport allerede
fra 1960-tallet. Men også i de andre landstudiene gis det enkelte eksempler på nye
eksportvarer, slik som f.eks. friske blomster fra Kenya. Selvom det er vanskelig å
dokumentere at årsaken til nye eksportvarer ligger i Lomeavtalen, gis det if0lge
forskeme enkelte åpninger som kan utnyttes dersom myndighetene i det enkelte u-land
selv satser på dette. (Et eksempel er eksportincentiver og devaluering i Zimbabwe). Det
understrekes imidlertid at de nye markedene er preget av sterk konkurranse, og at nye
markedsandeler alltid viI v::ere i faresonen. Det utelukkes heller ikke at EU strammer til
med restriksjoner dersom eksportstr0mmen blir for omfattende. For0vrig er det verdt å
merke seg at ikke i noe tilfelle - med mulig unntak av Mauritius - har eksporten av nye
produkter v<ert i stand til å oppveie de negative virkningene av stagnerende markeder
og prisfall på de dominerende råvarene.

Mehretu, Assefa, se nr. 314.

Mitchell, Donald O., se nr. 241.

265. Mortensen, Jens Ladefoged (1995). Towards a foreign economie policy of the
European Community? The case of the Uruguay Round. Aten: Research Institute for
European Studies, 44 s. (Research Paper 13).
En statsvitenskapelig gjennomgang av utviklingen i retning aven felles politikk for
utenrikshandel, der konklusjonen er at EU fortsatt er splittet mellom hensynet til
innenlandske interessegrupper Uordbruk, konkurranseutsatt industri) og hensynet til et
mer åpent og globalt handelsregime. Det vises også til en mer proteksjonistisk t10y av
s0rlige land i EU, ledet av Frankrike, noe som ikke minst er av interesse for nordls0rhandelen. Forholdet til u-land dr0ftes ikke eksplisitt i studien, men det er ikke noe som
tyder på at EU - som en sentral akt0r i de langvarige forhandlingene - har v<ert opptatt
av interessene til de 70 ACP-landa under Uruguayrundens langvarige forhandlinger.
Forfatteren er en dansk statsviter som arbeider med en avhandling om EUs
handelspolitikk og GATT-diplomati.
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266. Nabudere, Dani Wadada (1979). "The Lome Convention and the consolidation of neocolonialism" , s. 123-156 i Essays on the theory and practice of imperialism. Dar es
Salaam: Tanzania Publishing House, 186 s.
267. Nabudere, Dani Wadada (1992). "Africa's development experience under the Lame
conventions", s. 145-174 i P. Anyang' Nyang'o (red.): 30 years of independence in
Africa: the lost decades. Nairobi: Academy Science Publishers.
"Africa's development experience... " gir et kritisk tilbakeblikk på de afrikanske
erfaringer med de tre f0rste Lomekonvensjoner, skrevet aven ugandisk
samfunnsforsker og imperialismeteoretiker som lenge var i eksil i Tanzania og
Danmark. Studien inngår som et kapittel i et samleverk hvor afrikanske forskere ser på
hovedlinjer i Afrikas utvikling i de tretti åra etter selvstendigheten. I sin gjennomgang
av Lome I og II konkluderer forfattereri at den koloniale "arbeidsdelingen" og
europeiske storselskapers utbytting er f0rt videre, og at dette har forsterket den dype
0konomiske og samfunnsmessige krise. Mens Stabex-ordningen ses på som et
instrument for å videref0re avhengigheten av eksport av de råvarerer som ikke
utestenges pga. EDs felles landbrukspolitikk, og at ordningen kompenserer staten
istedenfor produsentene, pekes det på at erklreringer om industriutvikling ikke er fulgt
opp i praksis. Diskusjonen av forhandlingene forut for Lome N legger srerlig vekt på
at afrikanske statsledere befant seg på knreme pga. 0konomisk krise og svekket
forhandlingsposisjon, og at de istedenfor å fremrne rettmessige krav n0yde seg med å
be om bistandssmuler. Selvom artikkelen tidvis beveger seg på det retoriske plan,
utgj0r den et korrektiv til de h0ystemte erklreringer om "felles interesser" og forskning
som i hovedsak godtar den "nykoloniale" rarnme som omgir EU/ACP-forbindelse og
Lomeavtalen.
I en samling av Nabuderes artikler fra 1979 inngår også en egen studie av den f0rste
Lomeavtalen: "The Lome Convention and the consolidation of neo-colonialism".

268. NGDO-EC Liaison Committee (1994a). Lome N mid term review. NGDO position
paper. Brussel: NGDO-EC Liaison Committee, 25 s.
269. NGDO-EC Liaison Committee (1994b). Decentralised cooperation m the Lome
Convention: Handbook for NGOs and development actors in ACP countries. Brussel:
NGDO-EC Liaison Committee, 77 s.
Under ledelse av NGDO-EC Liaison Committee gikk en rekke vesteuropeiske private
solidaritets- og bistandsorganisasjoner (APRODEVIEURO-CIDSEIEUROSTEP)
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sammen om et prosjekt i forbindelse med forhandlingene om en midtveisrevisjon av
Lome IV-avtalen i 1994/95. I Lome IV mid term review sammenfatter - og kritiserer de EUs forhandlingsopplegg, samtidig som de gjengir hovedpunktene i den oversikten
over ACP-statenes forslag og forhandlingsposisjoner som ble lagt fram av ACPsekretariatet (The mid-term review of the Fourth Lome Convention: ACP
memorandum to the European Union, 46 s., ACP/27/003/94). Fra NGO-hold blir det
bl.a. bedt om at ACP-statene får kompensasjon for den synkende verdien av deres
tollpreferanser etter GATT-runden, at betingelsene for Stabex-st0tte for valutatap ved
råvareeksport ikke blir strengere, at ACP-statene trekkes mer inn i utforming av
politikken omkring menneskerettigheter og at EU-kommisjonen ikke griper inn i
bistandssamarbeidet med ytterligere ensidig styring.
Som en del av virksomheten i forbindelse med midtveisrevisjonen av Lome IV gav de
samme organisasjonene ut en serie på 6 kortere "briefing papers" og fortl0pende
kommentarer i nyhetsbrevet Eurostep news (se kap. 8).
Decentralised cooperation er en håndbok som gir uunnv<erlig opplysning til nytte for
private organisasjoner både i EU og ACP-statene, med vekt på praktisk veiledning
forbindelse med bistandsprosjekter innenfor rammen av Lomesamarbeidet.

270. Nicolaides, Phedon (1990a). "Responding to European integration: Developing
countries and services", Journal of Common Market Studies, vol. 29, nr. 2: 201-216.
271. Nicolaides, Phedon (l990b). "Trade policies for services", s. 117-136 i C. StevenslD.
C. Faber (red.): The Uruguay Round and Europe 1992. Maastricht: European Centre
for Development Policy Management.
I diskusjonen om hvilke 0konomiske konsekvenser det indre markedet viI få for u-land,
er det i f0rste rekke eksport av råvarer og industriprodukter som har v<ert utredet. I
disse to artiklene gj0r en forsker ved The Royal Institute of International Affairs
(London) et fors0k på å trekke inn kj0P og salg av tjenester (transport,
telekommunikasjon, bank og forsikring osv). Ettersom de fleste u-land i dag er
forbrukere av importerte tjenester, kan det v<ere en kortsiktig gevinst å hente når de blir
mer effektive og rimelige, men på lengre sikt f0rer liberalisering og standardisering
innenfor EU ti1 at u-land viI få st0ITe problemer med å tilby sine tjenester på dette
markedet. Det pekes også på at liberalisering kan gi internasjonale storselskaper et
bedre grep på servicesektoren i u-land.
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272. Nicolaisen, S0renIThomas R. B. Petersen (1990). EF & ACP-Iandene. En analvse av
Eksportstabiliseringsordningen STABEX. K0benhavn: K0benhavns Universitet,
0konomisk Institut, 33 s.

I mangel av grundige analyser og evaluering av Stabex-ordningen gir denne beskjedne
presentasjonen - som er skrevet som en del av universitetsstudiet i 0konomisk politikk
- en del nyttig informasjon. Konklusjonen er at Stabex-ordningen har mange svakheter,
slik som konsentrasjon om noen få varer og land, et begrenset erstatningsbe10p (som
flere ganger har sprukket dramatisk i forhold til kravene), ensidig EU-dominans når
reelle avgj0relser treffes og forsinkende og komliserte betalingsprosedyrer. Mer
grunnleggende er det if0lge forfatterne at det er en "posthum" kompensasjon som
bygger på forutsetningen om at markedsmekanismen ikke skal begrenses, dvs. at det
ikke er noen stabiliseringsordning i egentlig forstand. Kontrasten er stor til EUs
landbrukspolitikk for sine egne medlemmer, der det opereres med faste minstepriser.
Sett sammen med andre innslag i Lomavtalen, slik som bistand og handelspreferanser,
er konklusjonen at Stabex-ordningen er en nyttig - om enn begrenset - overf0ring til
fattige ACP-land.

Nunnenkamp, Peter, se nr. 167.

273. Nyerere, Julius (1989). "Europe and the Third World: Will a United Europe fight for
injustice?" Contemporary European Affairs: 57-70.
Den tidligere presidenten i Tanzania, som seinere ble leder av S0r-kommisjonen, blir
intervjuet om sitt syn på utsiktene til sterkere vesteuropeisk integrasjon. Det
grunnleggende sp0rsmål for Nyerere er hvorvidt et sterkere EU vil se på seg selv som
verdens midtpunkt eller som en samarbeidspartner med landa i s0r i kampen for en mer
rettferdig verdensordning. På bakgrunn av dagens tendenser, med stagnerende bistand
(1angt under 0,7%-målet) og samordning gjennom IMFNerdensbanken, ser ikke
Nyerere utsiktene til en slik forandret rolle for EU som srerlig sannsynlige.

274. Nötzold, Jurgen/KJaus Freiherr von der Ropp (1985). "Lome ID: New beginning for
EEC/ACP cooperation" , Aussenpolitik, vol. 2, nr. 2: 176 -191
275. Nötzold, Jurgen/KJaus Freiherr von der Ropp (1990). "Lame IV: Chance for Black
Africa's return to the world economy?", Aussenpolitik, nr. 2: 181-192.
l 990-artikkelens hovedpoeng er at ACP-ornrådet - trass i bistandlEDF og
handelspreferanser - har fortsatt å sakke akterut i verdens0komien under Lome III
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(1985-89). Et uttrykk for dette er ACP-Iandas synkende handelsmessige betydning for
EU og ytterligere marginalisering når det gjelder investeringer. Lomeavtalens
"opprinnelsesregler" vurderes også som en reell hindring for 0kt industriproduksjon og
- eksport, og på dette felt ble det under forhandlingene ikke tatt hensyn til ACPs 0nske.
Det gis glimt av meningsulikhetene innenfor EU, der nye medlemsland i s0r presser på
for 0kt proteksjonisme. Det reises også tvilom de gunstige tollpreferansene for
industrivarer viI bli stående om det ble en reell vekst og konkurranse. Forfatterne
slutter seg til den utbredte oppfatningen at EUs vridning i retning av S0r- og 0stEuropa bidrar til at afrikanske land skyves enda mer i bakgrunnen.

276. Onwuka, Ralph L (1989). "Beyond Lome III: Prospects for symmetrical EurAfrican
relations", s. 64-86 i R. L OnwukaIT. M. Shaw (red.): Africa in world politics: Into the
1990s". London: Macmillan.
Oversikt over de tre f0rste Lomeavtalene og deres betydning for ACP-Ianda, skrevet av
en framstående nigeriansk statsviter. Etter en gjennnomgang av avtalenes hovedinnslag
er konklusjonen entydig: Lomesamarbeidet har ikke f0rt til mer symmetriske forhold i
et 0konomisk system som kjennetegnes av dominans i nord og avhengighet i S0r. Selv
om det vises til at enkelte forbedringer har funnet sted etter 1975, er det etter forfatteres
mening mest tale om kosmetiske endringer som ikke rokker ved "a dependent
relationship (without development)".

277. Oyewumi, Aderemi (1991). "The Lome Convention. From partnership to paternalism",
The Round Table, nr. 318: 129-137.
Med sitt beskjedne sidetall er dette likevei en nyttig og lett tilgjengelig oversikt over
hovedtrekk og endringer i Lomesamarbeidet fram til Lome IV ved inngangen til 1990tallet. Hovedsynspunktet er at endringer i verdens0konomien og det politiske
styrkeforholdet mellom nord og S0r siden 1975 har stanset en mulig utvikling i retning
avet reelt "partnerskap", samtidig som bistandsgiveres 0kende kontroll og betingelserikke minst etter Verdensbankens oppskrift - mer må betegnes som "paternalisme".
Samtidig som det uttrykkes frykt for at klimaet viI bli enda hardere på 1990-tallet, er
konklusjonen at ACP-Ianda vil fortsette samarbeidet - og fors0ke å gj0re det beste ut av
det - så lenge det ikke er utsikter til noen bedre avtale med andre enn EU. Forfatteren
har doktorgrad i internasjonai politikk fra London School of Economics.
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278. Overseas Development Institute (1989a). Negotiating the fourth Lome Convention.
London: 001, 4 s. (Briefing Paper, 1989-0ctober).
279. Overseas Development Institute (l 989b). The developing countries and 1992. London:
OD1, 4 s. (Briefing Paper, l 989-November).
280. Overseas Development Institute (1995). EU aid post-Maastricht: Fifteen into one?
London: 001,4 s. (Briefing Paper, 1995-2, April).
Parallelt med sine mange utredninger, rapporter og b0ker omkring EU og den tredje
verden, med vekt på forholdet til ACP (se feks. 41, 84), har Overseas Development
Institute også ink1udert korte oversikter i sin serie med briefing papers. Den aktuelle
framstillingen i 1995 av nyere trekk i EUs bistandspolitikk, både utenfor og innenfor
Lomeavtalen, gir en utmerket og komprimert presentasjon av endringene som
innvarsles med inkorporering av bistand innenfor Maastrichttraktaten og opplegget for
en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Statistikk, grafiske framstillinger og
faktabokser redegjjijr både for sarn1et bistand i 1993, fordelingen av oppgaver mellom
fire komrnisjomerer fra 1995 og avslutningen av midtveisforhandlingene i Lome IV.
Det gis konkrete eksempler på hvordan samordning av medlemslandas bistand st0ter
på motstand, samtidig som Lomeavtalens framtid drMtes på grunnlag av tendensen til å
gi jijkt prioritet til andre deler av verden (0st-Europa, Middelhavsområdet, Asia og
Latin-Amerika).
De to faktaoversiktene fra 1989 oppsumrnerer både forhandlingsprosessen fram til
Lome IV og det som på dette tidspunkt var kjent om u-landas handelsutsikter i
forbindelse med forberedelsene tH det indre markedet.

Overseas Development Institute, se nr. 194.

281. Parfitt, Trevor W.lSandy Bullock (1990). "The prospects for a new Lome convention:
structural adjustment or structural transformation?", Review of African Political
Economy, nr. 47: 104-115.
282. Parfitt, Trevor W. (l99Ia). "New trends in EC-ACP relations: Lome IV and structural
adjustment", s. 17-35 i R. PrendergastJH. W. Singer (red.): Development perspectives
for the 1990s. London, Macmillan.
Mens bistandsvirksomheten innenfor Lomekonvensjonen fra starten hadde få innslag
av betingelser og krav (kondisjonalitet) om ornlegging av mottakerlandas 0konomiske
politikk, har forfatteme av de to ovennevnte studiene - som er sterkt overlappende i
form og innhold - som sitt utgangspunkt at et slikt grunnlag for bistandssamarbeidet er
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kommet i faresonen gjennom den fjerde Lomekonvensjonen, som ble undertegnet i
desember 1989. Denne bekymringen er begrunnet med at Lome IV hadde som et nytt
innslag en egen budsjettpost som har som forutsetning en form for kondisjonalitet som
kobles direkte til programmer for "strukturtilpasning" i regi av YerdensbankenlINlF.
Som bakgrunn for denne konklusjonen blir det gitt en konkret og kritisk gjennomgang
både av bistandserfaringene under Lome ID og den internasjonale debatten omkring
strukturtilpasningens innhold og konsekvenser. Det blir bl.a. vist at det allerede under
Lome ID var sterke krefter innenfor EU som fors~kte å knytte sektorlån direkte til de
enkelte staters villighet til å f~lge oppskriften fra Washington-institusjonene.
Basert på egen forskning, inkludert intervjuer, understreker Parfitt i 1991-studien at
Yerdensbankens kriseforklaring og l~sningsforslag - dvs. deres ideologi - har sterk
st~tte i Kornrnisjonen. Han har derfor få forventninger om at EU viI spille en
selvstendig rolle i utformingen av programmer for strukturtilpasning. Den vekt som
legges på ~kt råvareeksport, sammen med lav prioritering av industrisektoren, blir også
sett på som en forlengelse av den tnidisjonelle "eurafrikanske" modellen for
internasjonal arbeidsdeling. Forfatteren argumenterer for en mindre dogmatisk og
nyliberalistisk "structural transformation", og viser bl.a. til det alternativ til
Washington-institusjonene som er utarbeidet av FNs ~konomiske kornrnisjon for
Afrika (ECA). I et eget bidrag om industrisarnarbeidet innenfor Lomeavtalen viser
Parfitt likeledes at dette er en sektor som er skj~vet i bakgrunnen, bl.a. fordi afrikanske
stater er lite tiltrekkende fra private investoreres side og mulighetene til statlig og
regional innsats svekkes av dagens nyliberalistiske ideologi.
Trevor Parfitt har også skrevet en doktoravhandling og artikler om EUs bistand i Sierra
Leone (141, 715), en studie av industrisarnarbeidet mellom ACP og EU (718) og en
aktuell gjennomgang av EU/ACP-forholdet i 1995 (283). Tema for Sandra Bullocks
magistergrad er EUs politikk for strukturtilpasning mellom Lome ID og Lome IV (443)

283. Parfitt, Trevor (1995). The decline of Eurafrica? Lome's Mid-Term Review. Paper til
African Studies Association (USA) i Orlando, 2-6 November 1995, 15 s.
Utgangspunktet for dette konferanse-paperet er at midtveisforhandlingene i Lome IV
ble avsluttet i juni 1995 uten noen srerlig entusiasme fra noe hold. Etter forfatterens
oppfatning er det få andre land enn Frankrike innenfor EU som er opptatt av forholdet
til ACP-statene, mens land i S~r-Europa ser mot Middelhavsregionen og Tyskland
retter blikket mot ~st. Sett fra ACP-statenes side er det liten grunn til optimisme: EU
henter en synkende andel av sin import herfra, industrisarnarbeidet er svrert begrenset
og Stabex-ordningen har for små midler i forholdet til forpliktelsene. Men fortsatt er
det viktig bistand å hente gjennom Det europeiske utviklingsfondet (ED F), til tross for
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at den er stadig strammere knyttet opp mot betingelser om markeds0konomi og politisk
liberalisering, slik at ACP-statene likevei kjemper for å opprettholde forbindelsene.
Forfatteren tolker midtveisforhandlingene mer som et uttrykk for 0kt EU-kontroll og
mer kondisjonalitet enn som en tilbaketrekning og Oppl0sning av båndene. Mot denne
bakgrunn antar han at Lome IV nok vil få sin etterf01ger i en eller annen form i år 2000,
men at det ikke viI skje noen revitalisering.

284. Pedersen, J0rgen Dige (1991). "The new Europe: Boom or bane for the third world?",
Cooperation and Conflict, vol. 26, nr. 3: 145-159.
285. Pedersen, J0rgen Dige (1993a). "The EC and developing countries: Still partners?", s.
139-159 i Ole N0rgaard m.fl. (red.): The European Community in world politics.
London: Pinter.
286. Pedersen, J0rgen Dige (1993b). "Mere vcegt på egne interesser. EFs nye ulandspolitik",
Den Ny Verden, nr. 1: 102-115.
287. Pedersen, J0rgen Dige (1994). "EU-bistanden s0ger mod vcegsten i 0st", KONTAKT,
nr. 7, 1993/94: 36-37.
Utgangspunktet for dette knippet av tidskriftartikler aven dansk statsviter er at
endringer i intemasjonal politikk etter den kalde krigen, Maastrichttraktatens
unionsambisjoner om felles utenrikspolitikk og opptak av nye medlemsland viI virke
sammen om å gi EU en betydelig st0rre og mer selvstendig rolle i det globale systemet.
Når det gjelder forholdet til den tredje verden, tolkes en slik prosess som et skritt bort
fra den "privilegiepyrarniden" hvor EU tradisjonelt har plassert ACP-landa 0verst
gjennom Lomeavtalens bistandsoverf0ringer, tollpreferanser og tiltak for å stabilisere
eksportinntektene. Gjennom studier av handelspolitikk og nyere dokumenter fra EUkommisjonen - ikke minst memorandumet om utviklingspolitikk fra 1992 (48) - blir
det vist til at Nord-AfrikaIMidt0sten, Latin-Amerika og Asia blir tillagt en vaksende
betydning av både politiske og 0konomiske grunner. På denne måten likner EU - etter
Dige Pedersens oppfatning - stadig mer på andre akt0rer i verdenspolitikken, dvs. at det
primcert tas hensyn til egne interesser. En slik utvikling spores også i
Lomesamarbeidet, der de opprinnelige formuleringer om "likeverd" og "partnerskap" i
praksis er svekket ved at EU - i likhet med Verdensbanken og de vestlige giverland - er
mer opptatt av å stille krav om liberalisering, markeds0konomi og demokrati. I den
korte artikkelen i KONTAKT f01ges denne analyse opp med en uttalt frykt for at EUs
utviklingspolitikk i realiteten dreies vekk fra de fattigste. Det vises til at dette allerede
har skjedd i Asia med nedtoningen av bistanden til land i S0r-Asia, samtidig som de
tradisjonelt mer beskyttete land innenfor Lomesamarbeidet merker den samme fare.
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Artikkelen i The European Community in world politics avsluttes med en diskusjon av
hvordan EU-integrasjon, det indre markedet og en mer "globalisert" politikk vii slå ut i
EUs forhold til India og Brasi!. Forfatterens konklusjon er - ikke overraskende - at både
India og Brasil ligger bedre an enn svake ACP-Iand når det gjelder å vcere politisk og
okonorllisk attraktive, i tillegg til at deres hjemlige nceringsliv lettere kan dra nytte av
de muligheter som åpner seg hvis okonorllisk vekst i EU folges av okt ettersporsel etter
importvarer.Dette er grundigere behandiet i to separate artikler om India og Brasil
(379-380).

288. Pennisi, Giuseppe (1990). "The South and its relations with Europe", The International
Spectator, vo!. 25, nr. 4: 330-346.
Etter å ha gitt en kort historisk oversikt over u-landas plass i internasjonai politikk og
verdensokonorllien fra 1945 til 1990, presenterer en hoytstående italiensk embetsmann
sitt lands forslag til et forsterket samarbeid mellom EU og den tredje verden for 1990tallet. Sentralt idette diskusjonsopplegget er en offensiv for okonorllisk samarbeid og
private investeringer, der det blir argumentert for at de viktigste regioner ligger utenfor
ACP-ornrådet, slik som i Nord-Afrika/Midtosten, dynamiske industriokonorllier i Asia
og et Latin-Amerika i ny vekst etter den alvorlige gjeldskrisen.

Petersen, Thomas R. B., se nr. 272

289. Petit, Bernard (1994). "Strukturtilpasning og det europeiske fellesskaps standpunkt", s.
105-128 i Idegruppen om Nord/Sor: EUs utviklingspolitikk. Oslo: Idegruppen om
Nord/sor.
Med Lame IV-konvensjonen har "strukturtilpasning" og okt bruk av kondisjonalitet
blitt et viktig innslag i EUs bistandspolitikk på 1990-tallet. I denne autoritative
redegjorelsen forklarer en sentral embetsmann i Komrllisjonens utviklingsdirektorat
(og gjesteprofessor i okonorlli ved Universite Libre i Brussel) hvorfor EU har slått inn
på en slik politikk, samtidig som det reises en del kritiske motforestillinger til den mer
ortodokse utforrlling i regi av IMF og Verdensbanken. Som utgangspunkt deler
forfatteren IMFNerdensbankens analyse av den feilslåtte okonorlliske politikken i de
fleste u-land, der nodvendige boterllidler er reduserte budsjettunderskudd, nedbetaling
av gjeld og overgang til markedsokonorlliske losninger. Innenfor denne rammen blir
det irllidlertid kritisert at den tradisjonelle oppskriften tar for lite hensyn til det enkelte
lands scerpreg, lar kortsiktige prioriteringer få forrang framfor langsiktige mål og gjor
for lite for å skjerme den fattigste del av befolkningen. Spesielt når det gjelder
afrikanske land blir det også framholdt at programmene for strukturtilpasning har
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operert med en altfor optimistisk forestilling om hvor raskt endringer kan
gjennomf0res, samtidig som dramatiske innstramrninger ikke så lett kan forenes med
st0tte til en demokratiseringsprosess hvor folk flest håper på forbedringer.
Redegj0relsen viser også til sentrale EU/ACP-dokumenter fra 1992, der enighet om
strukturtilpasning er supplert med et 0nske om å gi den et mer "pragmatisk og
menneskelig" preg. For å styrke EUs muligheter til å påvirke utforrningen av
programmene for strukturtilpasning blir det argumentert for bedre samordning mellom
Kommisjonen og de enkelte medlemsland.

290. Pohl, GerhardIPiritta Sorsa (1992). European integration and trade with the developing
world. Washington: The World Bank. (Policy and Research Series 21).
291. Pohl, GerhardIPiritta Sorsa (1994). "Is European integration bad news for developing
countries? A comment on Hughes Hallett", The World Bank Research Observer, vol.
9, nr. I: 147-155.
292. Hallett, AJ. Hughes (1994) "The impact of EC-92 on trade in developing countries",
The World Bank Research Observer, vol. 9, nr. I: 121-146.
Dette er et knippe fagbidrag til debatten om ornfanget av EUs proteksjonisme og
virkningene av det indre markedet på verden utenfor, skrevet av 0konomer innenfor
rammen avet ornfattende prosjekt om strukturendringer i verdens0konomien i regi av
Verdensbanken.
To verdensbank0konomer, Gerhard Pohl og Piritta Sorsa, bygger i sin studie på en
positiv grunnholdning tH EUs integrasjonsmodell og utvik/ingen avet indre marked.
De ser ingen n0dvendig motsetning mellom et multilateralt handelssystem og et system
basert på regionale enheter, som f.eks. EU. Det argumenteres for at
markedsliberalisering innad i EU også har trekk som peker mot en liberalisering utad.
Forestillingen om "et proteksjonistisk og innadvendt "Fortress Europe" blir avvist,
bl.a. med henvisning tH den 0kende handelen mellom EU og de europeiske nabostatene
i EFf A. Slik skiller EU seg etter forfattemes mening fra den regionale integrasjon bygd på importsubstitusjon og h0ye tolllmurer utad - som kjennetegnet Latin-Amerika
på 1950-tallet. Når s0kelyset rettes mot den tredje verden, framholdes det at det dreier
seg om komplekse forbindelser med mange innslag av tollpreferanser og nedbygging
av handelshindre - riktignok unntatt ikke-tropiske jordbruksvarer og tekoprodukter. Når
ACP-statene i så beskjeden grad har klart å komme inn på EU-markedet, til tross for
gunstige tollpreferanser, må årsaken finnes i de enkelte u-lands konkurransevne,
infrastruktur, 0konomiske politikk (ink/. valutakurs) og utilstrekkelig bruk av
incentiver.
154

4. Nyere tidsskrijtartikler, kapitler i bq>ker og mindre rapporter

Utgangspunktet for Hallett, som er 0konom ved Princeton-universitetet, er at EU som
en mektig handelsblokk ikke har så mye positivt å vise til når det gjelder global
liberalisering av handel og investeringer. For å underbygge et slikt synspunkt, vises det
bl.a. til utstrakt bruk av ikke-tollmessige handelshinder og felles landbrukspolitikk.
Med sterke interesse- og pressgrupper innad i EU finner han at frykten for at felles
handelsregler og standarder fortsatt viI ha innebygde hindringer, er begrunnet. Han
antyder at handelshindringer og nye handelsmuligheter kanskje viI oppveie hverandre,
og at faren - sett fra u-landa - er st0rre for en vridning av investeringer til EU, samtidig
som bistandsbudsjettene står lagelig til for hogg dersom det skal gj0res noe for å jevne
ut de store regionale ulikhetene innad i EU.
I artikkelen i The World Bank Research Observer, som er formet som et direkte svar til
Hallett, legger PohlJSorsa stor vekt på de gunstige virkninger som det indre markedet
viI få for 0konomisk vekst. Dette viI gi seg utslag både i 0kt ettersp0rsel etter
industrivarer og olje, i tillegg til at u-Iandsimport0rer viI dra fordel av gevinsten ved å
forholde seg til en grensepassering, ett enhetlig marked og ett sett av regler mht.
standard. Det framholdes også at det er mye lettere for EU å foreta en omstilling i
liberal retning i oppgangstider, mens nedgangstider nettopp styrker kravene om
proteksjonisme. Forfatteme viser også til at selve avgj0relsesprosessen i EU, bl.a. i
form av flertallsavgj0relser, viI t0yle de mest proteksjonistiske av medlemslanda. Når
det gjelder det indre markedets virkninger på de forskjellige sektorer i u-landa,
framholdes scerlig de muligheter som gis arbeidsintensiv industri. Dette begrunnes med
nye åpninger som gis slik industri i takt med at EUs egen industrisektor beveger seg ett
trinn oppover i "intemasjonal arbeidsdeling" med h0yteknologisk satsing som
konsevekvens av skjerpet konkurranseevne i et indre marked. Av samme grunn er
forfatteme langt mindre tilb0yelig enn Hallett til å frykte for at investeringer vris bort
fra u-land etter 1992. Etter deres oppfatning konkurreres det i liten grad om de samme
investeringer. Mens utenlandske investorer som viI inn på EUs indre marked forlengst
har trappet opp sine investeringer innenfor den mer 10nnsomme, h0yteknologiske
industrien, vil den sannsynlige utflytting av annen industri til den tredje verden gj0re
lavtl0nnsland mer attraktive.

293. Ravenhill, John (1991). "Africa and Europe: The dilution of a "special relationship'"', s.
179-204 i J. W. Harbeson/D. Rotchild (red.): Africa in world politics. Boulder/Oxford:
Westview.
294. Ravenhill, John (1993). "When weakness is strength: The Lome IV negotiations", s.
41-62 i l. W. Zartmann (red.): Europe and Africa: The new phase. Boulder: Lynne
Rienner.
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295. Ravenhill, John (1995). "Dependent by default: Africa's relations with the European
Union", s. 95- 123 i J. W. HarbesonID. Rotchild (red.): Africa in world politics. Postcold war challenges (2. utg.). Boulder/Oxford: Westview.
I l. utgave avet moderne standardverk om Afrika i internasjonal politikk - Africa in
world politics - valgte Ravenhill en tittel som antydet at det spesielle forholdet mellom
EU og Afrika var blitt "diluted". I en ny versjon til 2. utgave i 1995 legger forfatteren
mer enn tidligere vekt på det ansvar afrikanske land selv må bcere for fortsatt svakhet,
krise og avhengighet. Dette avspeiles klart i den nye tittelen "Dependence by default". I
dette forhold finner Ravenhill mye av forklaringen på at mulighetene som tross alt
ligger i Lomeavtalen ikke er blitt utnyttet. Når den tradisjonelle avhengigheten består,
har dette også sammenheng med at afrikanske stater verken har klart å styrke
samarbeidet seg imellom eller gjort pkonomien mer allsidig. Den pkonomiske
tilbakegangen i Afrika har likeledes gjort verdensdelen mindre attraktiv for investorer
eller handelspartnere utenfor Europa. Med henvisning til Ravenhills eget "klient"begrep (se nr. 126-131) hevdes det at det ikke er noen utenom EU som en gang viI ha
afrikanske land som klienter, og selv blant EU-statene er interessen kjplnet betraktelig.
Det siste dokumenteres bl.a. ved de nyeste handelsstatistikkene, som viser at afrikanske
land i 1992 samlet ikke avtok mer enn 3-4% av EUs eksport til land utenfor egen
handelsregion. (Andelen var mer enn dobbelt så hpy bare ti år tidligere). Tilbake står et
forhold som ikke kjennetegnes av så mye annet enn bistand, noe som i og for seg er
viktig nok for afrikanske stater. Men også her vises det til en betydelig "aid fatigue"
innenfor EU, noe som både skyldes egne pkonomiske problemer, behov for bistand til
0st-Europa og oppgitthet over hvor lite Afrika-bistanden har fprt til. En vesentlig del
av oversikten i Africa in world politics består ellers aven informativ gjennomgang av
de enkelte EU-lands Afrika-politikk, med vekt på Frankrikes fortsatte
intervensjonisme, Storbritannias tilbaketrekning og Spanias aktive rolle for å knytte
forbindelsene til Latin-Amerika isteden.
Utgangspunktet for 1993-studien er den beskjedne oppmerksomheten som
undertegningen av Lome IV (desember 1989) vakte sammenliknet med de hpystemte
erklceringer fra den fprste Lomeavtalen i 1975. En av de viktigste årsakene til dette
finnes ifplge forfatteren i ACP-statenes svake pkonomiske stilling og reduserte
betydning for EU som handelspartner og råvareleverandpr, samtidig som EU "struttet
av selvtilfredshet" med tanke på det indre markedet og utvidelse til flere medlemsland.
Det vises også til at EU ikke lenger hadde behov for retorikken omkring "en ny
pkonomisk verdensordning", og at det endrete styrkeforholdet bl.a. avspeiles i
forskjellen mellom "partnerskap"-ideologien fra 1975 og EUs pnske om å gripe mer
direkte inn i ACP-statene gjennom krav om demokratisering og endringer i retning av
markedspkonomi etter IMFNerdensbankens oppskrift. I mangel av konsesjoner fra EU
når det gjelder handel og mer effektive tiltak for råvarestabilisering, blir det hevdet at
den viktigste dragkampen utspilles om stprrelsen på bistandsoverf0ringene, dvs. en mer
eller mindre tradisjonell u-hjelp. Det er da også på dette feltet at forfatteren konkluderer
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med at ACP-statenes svakhet er deres styrke, i den forstand at det viI bli pinlig for EU
om deres mangel på sjenerositet overfor de fattigste og mest kriseramte land blant sine
"samarbeidspartnere" blir stilt til offentlig til skue.

296. Richardson, Gabriella (1994). Cattle keeping and the rural poor in Botswana. The
impact of beef trading agreements with the European Union. Lund: Programme on
Populations and Development, University of Lund, 47 s. (PROP Reports no. 5).
Innenfor rammen av Programmet för befolkningsfrågor ved universitetet i Lund tar
denne forskningsrapporten sikte på å analysere viktige sider ved Botswanas okonomi
og fordeling av ressurser. Etter en redegjorelse for kvegdriftens historie og sentrale
plass både når det gjelder okonomi, okologi og kulturelle forestillinger, går forfatteren
ncermere inn på betydningen av dagens avtale med EU om en kvoteregulert
kjotteksport. En av de viktigste konklusjonene er at denne avtalen stimulerer til fortsatt
satsing på en form for kvegdrift som både legger sterkt press på landets sårbare
beitemarker og vannressurser og beriker en liten krets av velstående kvegeiere. Det
siste har ikke minst sammenheng med at inntektene i forste omgang går til en statlig
styrt omsetningssentral, som så fordeler dem blant de store leverandorene. I neste
omgang gjor dette kvegdriften enda mer attraktiv som investeringsobjekt for
kapitalsterke grupper. Dette forsterkes ved at den kvegeiende klassen, med sine tette
forbindelser til den politiske/administrative eliten i landet, også drar fordel av
offentlige subsidier gjennom veterincertjenester, vannforsyning og annen infrastruktur.

297. Riddell, Roger C. (1992). "European aid to Sub-Saharan Africa: Performance in the
1980s and future prospects", The European Journal of Development Research, vol. 4,
nr. l: 59-80. Også gjengitt i Idegruppen om Nord1Sor: EUs utviklingspolitikk. Oslo:
Idegruppen, 1994.
298. Riddell, Roger C. (1993). "Aid performance and prospects", s. 139-158 i I.W. Zartman
(red.): Europe and Africa. Thenew phase. BoulderlLondon: Lynne Rienner.
Tidsskriftartikkelen fra 1992 gir en oversiktlig framstilling av hovedtendenser i offisiell
bistand til Afrika sor for Sahara, som klart dokumenterer den betydelige okningen i
siste halvdel av 1980-tallet og den sentrale rolle som bistanden fra European
Development Fund og EUs medlemsland spiller. Forfatteren, som er en ledende
utviklingsokonom ved Overseas Development Institute (London), er av den oppfatning
at endringene i 0st-Europa og overgangen til det indre markedet i 1992 bare viI ha
marginal betydning for Afrika-bistanden, i alle fall på kort sikt. Selvom det neppe viI
skje en omdisponering av dagens bistand til Afrika i retning av 0st-Europa, holder han
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det som sannsynlig at den raske 0kningen på 1980-tal1et ikke vil fortsette, og at det
kanskje vii bli strammere tider i perioden 1995-2000. Når det gjelder innholdet i
bistanden, blir det pekt på en tendens til å vektlegge "strukturtilpasning" og privat
sektor, i tillegg til at forskjellige former for kondisjonalitet viI bli mer framtredende.
Det uttrykkes også håp om at EU-bistanden viI reformeres slik at det kortes ned på den
lange - og kronglete - veien fram til implementering.
Artikkelen i Europe and Africa tar opp de samme temaer, og utdyper diskusjonen om
forventede virkninger av EUs indre marked og andre utviklingstrekk i Vest-Europa.
0kningeni bistanden til Afrika fra midten av 1980-tallet blir dokumentert, samtidig
som det skjer en overgang fra tradisjonell prosjektbistand til sektorprogrammer,
budsjettst0tte, "strukturtilpasning" og samarbeid med private organisasjoner. Riddell er
åpen for at veksten i overf0ringene til Afrika viI bli svakere på 1990-tallet, men tror
ikke på noen markante nedskjceringer selvom 0st-Europa blir en konkurrent og flere
EU-Iand sliter med egne problemer. Det antydes også at verdien av bistanden viI 0ke
hvis binding av midlene på det nasjonale' plan - som kanskje reduserer den reelle
verdien med 20-25% - ikke lenger er mulig i et indre marked, selvom det selvsagt er
en risiko for at enkelte land blir mindre interessert i å yte bistand hvis ikke en så stor
del som i dag havner hos eget nceringsliv. Når det gjelder bistandens innhold og
kondisjonalitet, slutter Riddell seg til dem som regner med at krav om mer
markeds0konomi og menneskerettigheter vil bli forsterket.

299. Sandberg, Eva N.lGeorge E. Shambaugh IV (1993). "Prospects for North-South
negotiations in a changing international political economy", s. 159-178 i LW. Zartman
(red.): Europe and Africa. The new phase. BoulderlLondon: Lynne Rienner.
Dette er et av de få fors0kene på å sammenlikne ACP og forhandlingene om
Lomeavtaler med andre fors0k på internasjonale handels- og bistandsforhandlinger
mellom nord og s0r. Når forfatterne konkluderer med at resultatene av
Lomeforhandlingene fra 1975 til 1990 må betegnes som vellykte, begrunnes dette bl.a.
med at begge parter kan sies å ha oppnådd gevinster og at ingen har 0nsket å bryte ut av
samarbeidet. Selvom ACP-statene har 0nsket seg mer bistand og flere handelsfordeler,
og statistikken viser at ACP-ornrådet står for en stadig mindre handel av EUs import,
ville de etter forfatternes oppfatning ha tapt mer i en helt "multilateralisert"
verdens0konomi uten dagens preferanser i forhold til andre u-land. Ikke minst trer
gevinstene av Lomesamarbeidet klart fram når en sammenlikner med hvor lite som er
oppnådd i de globale forhandlingene om N0V. I et forhandlingsteoretisk perspektiv
skyldes det bl.a. at dagsordenen i ACPIEU-forhandlingene er langt mer begrenset og
oversiktlig. Det pekes også på at det for hver ny avtale er flere som har "vested
interests" i å f0re forhandlingene fram til et sluttresultat.
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300. Schmieg, Evita (1991). "Trade relations EC-ACP", s. 177-198 i M. Schulz (red.): ACPEEC: Partners in cooperation. SaarbrtickenIFort Lauderdale: Verlag Breitenbach.
En nyansert og informativ introduksjon til handelen mellom EU og ACP-landa, som i
hovedsak slutter seg til de forskere som nedtoner den reelle betydning av Loffit~avtalens
preferanseordning, og som peker på at handelsm~msteret ikke har gjennomgått noen
grunnleggende endringer siden kolonitida. Etter forfatterens oppfatning ville det vcere
et riktig politisk signal for EU å fjeme de siste restriksjoner som hindrer fri adgang for
ACP-eksport, samtidig som det yjkonomisk ville vcere en lett byrde å bcere. Når det ikke
skjer, knyttes dette bl.a. til indre strid om proteksjonisme innad i EU og frykt for at
dette viI fyjre tilliknende krav fra mer konkurransedyktige u-land i Middelhavsområdet.

301. Schmuck, Otto (1990). "The Lome Convention: a model for partnership", s. 45-56 i G.
EdwardslE. Regelsberger: Europe's global links. The European Community and interregional cooperation. London: Pinter.
Det engelskspråklige antologibidraget er en kortfattet oversikt over Lomesamarbeidet
med utgangspunkt i avslutningen av Lome N-forhandlingene. Et hovedsynspunkt er at
EU/ACP-samarbeidet relativt sett har vcert en suksess, noe som ikke minst
understrekes ved partenes klart uttalte interesse for å forlenge avtalen. Det blir
riktignok understreket at resultatene ikke er så imponerende sett i lys av de
(urealistiske) forventninger fra 1975, samtidig som handelsstatistikken viser ACPstatenes synkende betydning. På den positive siden legges det imidlertid vekt på den
forankring som denne form for Nord/Syjr-samarbeid har gjennom bindende avtaler,
opprettelse av felles institusjoner og forhandlinger mellom to - i teorien - likestilte
grupper av land istedenfor en lyjs samling avenkeltstater, noe som er et scertilfelle i
intemasjonal politikk. Forfatteren stiller spyjrsmålet hvorvidt EU/ACP-relasjonene kan
tjene som en modell som kan overfyjres i andre nord/syjr-sammenhenger, men uttrykker
sterk tvilom dette er tilfellet. Hovedgrunnen til dette er EU/ACP-forbindelsenes unike
karakter, ette..,om det er tale om tidligere koloniområder som i overveiende grad utgjyjr
de minst utviklete land i verdensyjkonomien. Det siste betyr bl.a. at det fra EUs side er
forbundet med liten konkurranserisiko å innryjmme omfattende handelspreferanser.
Forfatteren har også utgitt en omfattende studie av EU-parlamentets rolle som pådriver
for å gi utviklingspolitikken en bredere plass: Vermittler zwischen Nord und SUd: Das
Europäische Parlament und die Entwicklungspolitik. (Bonn: Europa-Union Verlag,
1988). Se også Wolfgang Wessels/Otto Schmuck: "The Community's development
policy: the problem of inter- (intra) institutional coordination", s. 33-58 i Carol
Cosgrove/Joseph Jamar (red.): The European Community's development policy: The
strategies ahead (Brugge, 1986).
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Shambaugh IV, George E., se nr. 299.

302. Simmonds, Kenneth R. (1976). "The Lome Convention and the new international
economic order", Common Market Law Review, vol. 13: 315-334.
303. Simmonds, Kenneth R. (1979). "The Lame Convention: implementation and
renegotiation", Common Market Law Review, vol. 16: 425-452.
304. Simmonds, Kenneth R. (1980). "The Second Lame Convention: the innovative
features", Common Market Law Review, vol. 17: 99-120.
305. Simmonds, Kenneth R. (1985). "The Third Lame Convention", Common Market Law
Review, vol. 22: 389-420.
306. Simmonds, Kenneth R. (1991). "The Fourth Lome Convention", Common Market Law
Review, vol. 28: 521-547.
I forbindelse med inngåelse av nye Lameavtaler har den britiske folkerettsjuristen K. R.
Simmonds publisert artikler som både gjengir hovedtrekk i avtaleteksten og dnMter en
del av de sp0rsmål som har stått sentralt i forhandlingene. Samlet gir disse derfor en
kortfattet historisk oversikt som er velegnet for en sarnmenlikning og en forståelse av
både kontinuitet og forandring fra 1975 tH i dag. Artikkelen om Lame IV er en konsis
presentasjon av avtalen og de forhandlinger som gikk fornt for denne, samtidig som
erfaringene med den foregående avtalen blir oppsummert. Det påvises feks. konkret
hvor utilstrekkelig Stabex-fondet var i forholdet tH de krav som ble gjort gjeldende, og
at - på det mer generelle plan - overf0ring av bistandsressurser i liten grad kunne
motvirke forverringen av de afrikanske lands 0konomiske, sosiale og finansielle
situasjon. Det formidles et klart inntrykk av at Lame IV inneholder få nye innslag
utenom erklceringer om mi1j0hensyn, og at vektlegging på nye områder - som feks.
industrireisning - ventelig viI få begrenset betydning under det rådende
investeringsklima i afrikanske land. De umiddelbare utsikter til at ACPIEUsamarbeidet viI bidra tH å snu tendensen til marginalisering vurderes som langt fra
10fterike, ikke minst fordi det er få nye innslag som kan trekke i en ny retning etter "a
disastrous decade for the ACP countries".

Smith, Michael, se nr. 169.

160

.t. N"ere tidsskriftartikler. kapitler i bibker og mindre rapporter

307. Sommers, Lawrence M./Assefa Mehretu (1992). "Trade pattems and trends in the
African-European trading area: Lessons for Sub-Saharan Africa from the era of the
Lome Accords 1975-1988", Africa Development, vol. 17, nr. 2: 5-26.
Grunnlaget for denne empiriske studien, gjennomf0rt av to 0konomer fra Michigan
State University, er statistiske serier som for perioden 1975-1988 analyserer
handelsm0nsteret mellom EU, EFTA, 0st-Europa, Nord-Afrika og Afrika S0r for
Sahara. (Samlet er dette området gitt betegneisen African-European Trading Area).
Materialet viser en veldokumentert utvikling i retning av EU som et kjemeområde,
som gjennom 0kt handel og 0konomisk integrasjon knytter EFTA nrermere til seg, også
gjennom utvidelse av medlemstallet. Når det gjelder framtidsutsikter, regnes det med
tettere forbindelser med 0st-Europa som en slags europeisk semi-periferi basert på de
0konomiske endringene på 1990-tallet. Sammen med utvikling av E0S og det indre
marked i EV blir det forventet en fortsettelse av den historiske tendens i retning av
marginalisering av Afrika. Av de to afrikanske sub-regionene blir det pekt på at NordAfrika tross alt har fortrinn framfor Afrika s0r for Sahara i form av geografisk nrerhet,
interessante råvarer (bl.a. olje, gass), st0rre kj0pekraft og infrastruktur som kan trekke
til seg investeringer. Som region har Afrika S0r for Sahara omtrent samme BNP som
Belgia aleine, noe som framholdes som illustrasjon av hvor lite verdensdelen betyr i
0konomisk forstand. Konklusjonen blir derfor at samarbeidet innenfor rammen av
Lomekonvensjonen har gitt dårlige resultateter dersom hensikten var å forbedre Afrikas
relative posisjon i nord/s0r-handelen, samtidig som en tolkning kan gå ut på at
situasjonen ville ha vrert enda verre uten disse avtalene. Det uttrykkes også et håp om
at utvikling i retning av tettere integrasjon i Europa viI stimulere afrikanske land til å ta
regionale og sub-regionale samarbeidsformer mer på alvor på sitt eget kontinent.

Sorsa, Piritta, se nr. 290 og 291.

308. Stevens, Christopherffony Killick (1989a). "Structural adjustment and Lome IV",
Tr6caire Development Review 1989: 25-40. (Dublin).
309. Stevens, Christopherffony Killick (1989b). Development co-operation and structural
adjustment: The issues for Lome IV. London: Overseas Development InstitutelDublin:
Tr6caire,Centre for Development Research, 51 s.
310. Stevens, Christopherffony Killick (1991). "The EC and structural adjustment", s. 1-16
i R. PrendergastlH. W. Singer (red.): Development Perspectives for the 1990s. London:
Macmillan.
Både artikkelen i Tr6caire Development Review og i Development perspectives for the
1990s er sammenfatninger aven utredning som er gjennomf0rt av to sentrale
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utviklings0konomer ved Overseas Development Institute, der utgangspunktet er de nye
problemstillinger som bruk av bistandsmidler til tiltak for "strukturtilpasning" stiller
både givere (EU) og mottakere (overfor). Forfatterne gir en kritisk presentasjon av det
opplegget til 0konomisk omlegging som stammer fra de internasjonale
finansinstitusjonene i Washington, og som ette~ deres oppfatning representerer en lite
fleksibel variant av markeds0konomi med beskjeden vekt på sc.ertrekk ved fattige
afrikanske land. Etter deres oppfatning har heller ikke resultatene i Afrika vc.ert sc.erlig
oppmuntrende. Det pekes på at det i Lomesammenheng lett oppstår en konflikt mellom
giveres styring av 0konomisk politikk og det tradisjonelle idealet om hvert enkelt lands
suverenitet, noe som forsterkes i de tilfeller hvor et ACP-land ikke får bistand så lenge
en avtale med VerdensbankenIIMF ikke er på plass. Det vises derfor til en viss
ambivalens også fra EU-kommisjonens side. Ved flere anledninger pekes det på at EU
kan ha en modererende effekt på utformingen av programmene for strukturtilpasning,
men at det samtidig er vanskelig å tenke seg et EU med så tung ekspertise at de kan
gj0re noe sc.erlig med Verdensbankens opplegg.

311. Stevens, Christopher (1988). "The underlying dynarnic of EC-South relations", s. 25-44
i Björn HettelHelge Hveem (red.): Regionalism and interregional relations. Göteborg:
Padrigu.
312. Stevens, Christopher (1989). "The Lame Convention", s. 149-160 i K. Kiljunen (red.):
MINI-NIEO: The potential of regional NorthlSouth cooperation. Helsinki: Institute of
Development Studies, University of Helsinki.
313. Stevens Christopher (1990a). "EC-ACP: From Lame ID to Lame IV", s. 335-346 i
Research Group on African Development Perspectives Bremen (red.): African
Development Perspectives Yearbook 1989. Berlin: Schelzky & Jeep.
314. Stevens, Christopher (1990b). "The impact of Europe 1992 on the South", IDS
Bulletin, vol. 21, nr. 1: 50-56.
315. Stevens, Christopher (199Oc). "The impact of Europe 1992 on the Maghreb and SubSaharan Africa", Journal of Common Market Studies, vol. 29, nr. 2: 217-242. Et
tilsvarende bidrag, med samme tittel, er også gjengitt på s. 55-75 i D. McAleese m.fl.:
Africa and the European Community after 1992. Washington: The World Bank.
316. Stevens, Christopher (1992a): "The EC and the poor countries in the 1990s", Bulletin
of Peace Proposals, vol. 23, nr. 2: 185-196.
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317. Stevens, Chris (1992b). "The Single Market: All-European integration and the
developing countries: The potential for aid diversion", Journal of Development
Planning, nr. 22: 19-35.
318. Stevens, Christopher (1994). "The Single European Market 1993 and its impact on
Africa", s. 141-163 i S. Brune: Africa and Europe. MtinsterfHamburg: LIT Verlag.
Gjennom femten-tjue år har den britiske utviklings0konomen Christopher Stevens va;rt
en sentral og produktiv figur i forsknings- og utredningsmilj0et som er opptatt av EU
og den tredje verden, med vekt på Lomekonvensjonen og Afrika. Et kjennetegn ved
hans publikasjoner er derfor både solid empiri, "inside" kunnskap og adgang tit
0konomiske databaser. Som konsulent har Stevens også utf0rt arbeid for både EUkommisjonen, ACP-sekretariatet og vesteuropeiske NGO-er.
De ulike artiklene ved inngangen til 1990-tallet, som det er gitt referanser til ovenfor, er
naturlig nok variasjoner over samme tema. For en kort og grei presentasjon av
hovedsynspunktene er artikke1en i Bulletin of Peace Proposals å anbefale.
Utgangspunktet er at endringer som f.eks. det indre markedet, GATT-runden og
sammenbruddet i 0st-Europa gj0r at deler av den tredje verden - ikke minst i Afrika ikke trekker til seg like mye oppmerksomhet som f0r. Det sentrale begrepet
"privilegiepyramiden" blir presentert sammen med en oversikt over EUs plass i det
internasjonale handelsm0nsteret, der hovedpoenget er at ACP-landa (som ligger 0verst
på pyramiden når det gjelder handelspreferanser og bistand) står for en stadig synkende
andel av EUs import. På den andre side er det 0kende sambandel med 0st- og S0r0stAsia, der begrensningene mest ligger i konkurranseforholdet med USA og Japan,
samtidig som de geopolitiske interessene i voksende grad knyttes til
Middelhavsområdet og Midt0sten, der migrasjon og politisk ustabilitet oppfattes som
en trusse1. Samtidig som forfatteren konkluderer med at frykten for "Fortress Europe"
nok er overdrevet når det gje1der varehandel, finner han at det kanskje ikke er noen
dårlig betegnelse med hensyn til migrasjon og arbeidskraft.
1Stevens (1989) gir behandler forfatteren sp0rsmålet om Lomekonvensjonen har svart
til forventningene fra midt på 1970-tallet, og slår fast at den ikke ble den innledning til
en radikal omlegging som mange hadde håpet på. Det understrekes at det selvsagt har
va;rt en fordel for ACP-statene å ha fått gunstige tollpreferanser, men at dette likevei
ikke har va;rt nok til å oppveie de andre strukturelle hindringer for 0kt handel og en
mer allsidig 0konomi. I publikasjonene fra perioden 1990-1992 er det utsiktene til
endringer som f0lge av det indre markedet som behandies inngående. Her er det et
hovedpoeng at det er mange uklare forhold - og mange andre ytre omstendigheter som viI avgj0re virkningene for de ulike deler av den tredje verden. På samme måte
som i artikkelen fra 1994 blir det understreket at Afrika, med sine ACP-privilegier, har
minst å frykte når det gjelder negative virkninger, men at det samtidig er Afrika som
har minst sjanse til å nyttiggj0re seg de muligheter som måtte åpne seg.
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Når det gjelder frykten for at bistanden blir mer vridd i retning av 0st-Europa og
Middelhavsområdet, holder Stevens (l 992b) muligheten for dette åpen, men tror at
dette i så tilfelle snarere viI gå ut over Asia og Latin-Amerika enn Afrika.

Stevens, Christopher, se nr. 228, 229, 261 og 264.

319. Supper, Erich (1993). "Consequences of European integration for developing
countries", Development & International Cooperation, vol. 9, nr. 17: 171-191.
Dette er ett av de mer interessante fors~k på å vurdere hvor dan den europeiske
integrasjonen viI slå ut for den tredje verden, utf~rt av en ~konom med tilknytning til
UNCT AD. Ettersom mange usikre faktorer lett gj~r at 0konometriske
modellberegninger av framtida blir spekulative, går Supper isteden detaljert inn på
handelsm~nsteret mellom 1987 og 1992. Dette gj~res ut fra den antakelse at en del av
forberedelsene til "1992" allerede fant sted i den forutgående femårsperioden. Den
viktigste konklusjonen er at utviklingen i retning av mer handel innenfor EU-området
på bekostning av omverdenen (trade diversion) fant sted i perioden fur 1987, mens
internhandelens andel etter dette har ligget stabilt i underkant av 60%. Dersom den
tredje verden ses under ett, har deres andel av EU-landas totale import (internhandel
medregnet) bare sunket svakt fra 1987 til 1992, mens den i perioden 1980-87 sank med
nesten ti prosentpoeng. I l~pende priser har u-landas eksport ligget på en årlig vekst i
overkant av 10%, mot en ~kning på 12% i EUs sarnlete import. Disse tallene dekker
imidlertid over store ulikheter når det gjelder produktkategorier og grupper av u-land.
Importsubstitusjonen innenfor EU har scerlig fortsatt når det gjelder matvarer og
nceringsmidler, noe som har sammenheng med den felles landbrukspolitikkens
proteksjonistiske tiltak. Innenfor den tredje verden er vinnerne i f~rste rekke ASEANland, Kina, India og Taiwan, mens ~kningen i Hongkongs og S~r-Koreas andel er
stanset. Mens bildet er sammensatt i Latin-Amerika, er landa i Afrika s~r for Sahara
nesten uten unntak blitt marginalisert på EUs importrnarked, til tross for
Lomepreferanser og bistand. Svak ettersp~rsel etter råvarer, EU-barrierer for en del
landbrukseksport og afrikanske lands manglende industriproduksjon er blant de
velkjente faktorer som trekkes fram når det skal gis en forklaring.
Den generelle konklusjon på studien er at ytterligere integrasjon, utvidelse av EUs
medlemstall og innkapsling av deler av 0st-Europa viI gi skjerpet konkurranse, ikke
minst for produkter som betyr mye for u-land (tekovarer, landbruksvarer osv).

Svedberg, Peter, se nr. 216.
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320. Thisen, Jean K. (1993). "The European Single Market in 1992 and its possible effects
on African economies", Africa Development, vol. 18, nr. 1: 5-25.
321. Thisen, Jean K. (1994). The European Single Market and its possible effects on
African externai trade. Geneve: United Nations Conference on Trade and
Development, 31 s. (Discussion Papers nr. 78).
Utgangspunktet for disse to studier, utfli'rt aven li'konom tilknyttet FNs 0konomiske
kommisjon for Afrika (ECA), er de muligheter, utfordringer og problemer som "det
indre markedet" og tettere europeisk integrasjon representerer for Afrika. Mot
bakgrunn av Afrikas stadig synkende andel både av EUs import og av europeiske
selskapers utenlandsinvesteringer, noe som blir statistisk godt dokumentert, uttrykkes
det frykt for at denne tendensen forsterkes ytterligere. En av grunnene til dette er at de
europeiske lands produktivitet blir skjerpet i et hardere konkurranseklima som også gir
stordriftsfordeler. Srerlig er afrikanske land dårlig rustet når det gjelder industrieksport,
der deres andel av EUs import ble mer enn halvert fra 1970 til 1990. Den import0kning
som mange forutsetter at li'kt EU-vekst viI fli're til, viI etter beregningene mest vrere til
fordel for de få afrikanske land (srerlig i Midt0sten og Nord-Afrika) som eksporterer
olje og gass. En teknologisk utvikling i retning av mindre råvarebruk, sammen med
nedadgående priser og stagnerende markeder for kaffe, kakao 0.1, viI bety at den
tradisjonelle mineral- og landbrukseksporten viI hli'ste begrensete fordeler. På den
positive siden anfli'res srerlig gevinsten ved å forholde seg til et enhetlig EU-marked
istedenfor en rekke land med ulike prosedyrer og standarder. Det pekes også på
muligheter for li'kt trekanthandel mellom Afrika, EU og 0st-Europa, selvom det også
er frykt for at et 0st-Europa med bedre infrastruktur og industriell kapasitet er mer
tiltrekkende for investeringer og kan levere billigere varer enn det afrikanske land er i
stand til. Det faktum at afrikanske land er uforberedt på "1992" og har vanskelig for å
omstilie seg, kan ifli'lge forfatteren f0re til at enda flere ser farene for for stor
avhengighet av utenlandske markeder. En optimistisk konklusjon er at dette kanskje vii
inspirere til mer regionalt samarbeid og hli'yere grad av "self-reliance" i Afrika.

322. Tillotson, John (1989). "International commodity agreements and the European
Community: Questions of competence and will", Journal of World Trade, vol. 23, nr.
5: 109-125.
Etter å ha gitt en oversikt over sammenbruddet i de fleste forSli'k på å lage
internasjonale råvareavtaler og sikre råvareprodusenter i den tredje verden bedre priser,
redegjli'r forfatteren - som er jurist ved universitetet i London - for de vanskeligheter
EU står overfor når det gjelder å utforme en fe lIes politikk og opptre som en enhetlig
aktli'r under internasjonale forhandlinger. I tillegg til de ti1feller hvor internasjonale
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råvareavtaler kommer i konflikt med EUs direkte meringsinteresser, der sukker brukes
som eksempel, understrekes det at stater som Tyskland og Storbritannia er avvisende til
internasjonale markedsreguleringer og överföring av ressurser fra nord til sör gjennom
stabile eller ökende råvarepriser.

323. Tincani, Amos (1992). "European Community policy on counterpart funds", IDS
Bulletin, vol. 23, nr. 2: 63-68.
Kort oversikt over EDs bruk av "counterpart funds" som del av sin bistandspolitikk,
noe som srerlig har sarnmenheng med matvarebistand og importstötte til de ACP-land
som gjennomgår strukturtilpasninger etter Verdensbanken og IMFs oppskrift.
Artikkelen legger vekt både på omfanget (ca. 10-15% av all EU-bistand), innholdet og
de probierner som knytter seg til oppfölging og kontroll av innbetaiing av lokale midler
og deres anvendelse.

Tsie, Balef, se nr. 227.

UNCTAD Secretariat, se nr. 233.

von der Ropp, se nr. 274 og 275.

324. Waer, PaullBart Driessen (1995). "The new European Union Generalised System of
Preferences - a workable compromise in the EU - but a better deal for developing
countries?", Journal of World Trade, vol. 29, nr. 4: 97-124.
En aktuell og ikke-teknisk presentasjon av EUs nye generelle preferanseordning (GSP)
som gjelder fra 1.1.1995, der det også blir gjort rede for de diskusjoner som foregikk
mellom medlemsland og de forskjellige EU-institusjoner forut for det endelige vedtak.
Det framheves at den nye ordningen har klare fordeler framfor det tidligere systemet,
både fordi den er av lengre varighet (noe som öker forutsigbarheten og
planleggingsmulighetene for u-land) og fordi den er enklere å forstå med variasjon i
tollsatser istedenfor en kombinasjon av toll og mengdereguleringer (kvantitative
restriksjoner). Med mindre preferanser for en del mer utviklede land og "sensitive"
produkter, er det et uttalt premiss at den nye GSP-ordningen viI vrere til sc:erlig fordel
for de minst utviklete u-land. De to forfatterne er skeptiske til hvorvidt dette viI vc:ere
ti1fellet i praksis, og antyder at resultatet isteden kan bli at de samlete gevinster ved den
nye GSP-ordningen reduseres i forhold til tidIrgere. En av grunnene til dette er at u166
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land med konkurranseevne på h0yteknologiske produkter m0ter nye barrierer, uten at
fattigere land - som i liten grad har slike produkter i tilby - står klar til å overta. Det
pekes også på at landbruksprodukter fortsatt holdes utenfor, noe som ellers kunne ha
gitt gevinster til mange av de fattigste og minst industrialiserte land.

Weiss, Dietmar, se nr. 232.

325. Wingborg, MatsrrCO (1992). EG och tredje världen - bistånd, tullar och
flyktningspolitik. Stockholm: Tjänstmännens Centralorganisation, 28 s.
Et kortfattet og popularisert diskusjonsopplegg som behandler enkelte av de aspekter
ved et svensk ED-medlemskap som oppfattes som srerlig viktige for fagbevegelsen i en
internasjonalisert pkonomi. Hovedvekten legges på handels- og tollpolitikk,
utviklingshjelp og innvandrings- og flyktningpolitikk. Forfatteren bringer fram sentrale
opplysninger både om Lomeavtalen, proteksjonistiske trekk Uordbruk, tekoindustri),
beslutningsstrukturer innenfor ED og opplegget til felles visumpolitikk (Schengen,
Dublin-konvensjonen).

Yang, Maw-Cheng, se nr. 181, 182 og 183.
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5. ELDRE TIDSSKRIFTARTIKLER, KAPITLER I B0KER OG MINDRE
RAPPORTER

326. Ajulo, Sunday Babalola (1987). "Lome Convention: A review", Journal of African
Studies, vol. 13, nr. 4: 142-152.
Upretensi0s oversikt over de to f0rste Lomeavtalene, av interesse f0rst og fremst fordi
den er skrevet aven nigeriansk embetsmann. Mens inngåelsen av den f0rste avtalen i
1975 ble m0tt med en mermest euforisk jubel, som snart måtte vike for en mer
desillusjonert holdning da hverdagen fulgte, ser Ajulo det som sin oppgave å presentere
EU-ACP-forholdet som et mer n0kternt redskap med sterke og svake sider. Det pekes
også på enkelte ornråder hvor det etter forfatterens syn er spesielt behov for
forbedringer, slik som mindre proteksjonistiske "opprinnelsesregler" når det gjelder
industrieksport, en mer omfattende Stabex-avtale med st0rre kompensasjonsbe10p og et
industrielt samarbeid som peker utover teknologioverf0ringer på transnasjonale
storselskapers betingelser. Ikke overraskende tillegger forfatteren Nigeria stor
betydning under Lomeforhandlingene, i tråd med forestillingen om landet som en
ledende kraft i Afrika. Det understrekes også at forbindelsene mellom ACP-land og EU
ikke må stenge for s0r-til-s0r-samarbeid og regionale institusjoner i Afrika, slik som
f.eks. ECOWAS-samarbeidet i Vest-Afrika, som ble innledet bare noen få måneder
etter at Lome l trådte i kraft.

Bale, Malcolm D., se nr. 348 og 349.

327. Brown, Drusdilla K. (1989). "Trade and welfare effects of the Generalized System of
Preferences", Economic Development and Cultural Change, vol. 37, nr. 4: 757-776.
Forfatteren, som er 0konom ved Tufts University, foretar en bred gjennomgang av
forskningslitteraturen om handelspreferanser som er gitt ulike deler av den tredje
verden. En vesentlig del av artikkelen er viet preferanser i forbindelse med Yaoundeog Lomekonvensjonene, i tillegg til de generelle tollpreferanser som gjelder alle u-land
(GSP). Når det gjelder handelen med EU fram til 1975, er en av konklusjonene at de
assosierte afrikanske statene ikke 0kte sin sam1ete import, men at det skjedde en
spredning i handelen fra Frankrike til andre EU-Iand. Under de tre f0rste Lomeavtalene
viser litteraturen at ACP-landas andel av EUs import sank, at handelen fortsatt var
konsentrert om noen få råvarer (kopper, kakao, kaffe) og at forskjellige former for
restriksjoner gjorde at det manglet incentiver for industriproduksjon og -eksport. (l det
siste tilfelle vises det srerlig til de strenge regler for industrivarenes opprinnelse).
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Generelt konkluderes det derfor med at betydningen av preferansene ikke skal
overdrives, og at de er til liten hjelp for land med ensidig meringsstruktur og
tradisjonelt eksportmpnster. En del av gevinsten ved å stimuleres til råvareeksport blir
dessuten borte gjennom lavere priser og forverret bytteforhold.

Caporosa, James A., se nr. 329.

328. Carrington, Edwin (987). "The Lame Convention: Hs significance and relevance to the
agenda for international economic cooperation", Trocaire Development Review 1987:
7-17.
Verdien av denne beskjedne artikkelen ligger fprst og fremst i at den er et av de få
bidrag som stammer fra ledeisen innenfor gruppa av ACP-Iand, fprt i pennen av den
dav<erende generalsekret<eren. Utgangspunktet er innledningen til forhandlingene om
Lame N sist på 1980-tallet. Artikkelen har som sitt utgangspunkt at Lameavtalen
skiller seg ut internasjonalt ved å bygge på likeverd og "partnerskap", samtidig som det
i prinsippet fpres genuine forhandlinger mellom to grupper av stater. På bakgrunn av
disse hpyverdige mål er det et hovedpoeng i gjennomgangen averfaringene med Lome
ID at det er et godt stykke fram til de pnskelige resultater. Dette begrunnes bl.a. med de
negative virkninger av EUs felles landbrukspolitikk og handelshindringer som
vanskeliggjpr videreforedling av råvarer. lipIge ACPs generalsekret<er er det mangel på
de stpttetiltak og virkemidler som skal til for at gunstige preferanseordninger skal
utnyttes i praksis. Det minnes også om at de finansielle overfpringer - som per capita
har sunket fra Lame I til Lame ID - er for beskjedne til å gi avgjprende utslag på
investeringsnivået. Forfatterens konklusjon blir derfor at "...the Lame arrangements
seem to be a case of the diagnosis being right, but the prescription being inadequate and
insufficient" .

329. Dolan, Michael B./James A. Caporosa (1978). "The external relations of the European
Community", Annals of American Academy of Political and Social Science, nr. 440,
November: 135-155.
330. Dolan, Michael B. (1980). "Lome II: The evolution of the relations between the EC and
ACP countries", s. 54-79 i W.J. Feld (red.): Western Europe's global reach.
OxfordINew York: Pergamon Press.

169

5. Eldre tidsskriftartikler, kapit/er i brpker og mindre rapporter

331. Mytelka, Lynn K./Michael Dolan (1980). "The political economy of EEC and the ACP
Countries", s. 237-260 i D. Seers/C. Vaitsos (red.): Integration and unequai
development. The experience of the EEC. New York: St. Martin's Press.
I siste halvdel av 1970-tallet, dvs. etter at den fprste Lomeavtalen var inngått, ble det i
internasjonale fagtidsskrifter publisert flere artikler innenfor rammen avet radikalt
perspektiv ("avhengighetsteori"). I motsetning til forskere som gjerne talte om
interdependence og Lomeavtalen som tegn på avkolonisering, partnerskap og en ny
pkonomisk verdensordning (se bl.a. Cosgrove Twitchett, Gruhn, Zartman), valgte
forskerere innenfor den mer kritiske retning dependency som det mest dekkende begrep
for å beskrive forholdet mellom Vest-Europa og Afrika. I tillegg til Johan Galtung og
D. W. Nabudere er et knippe av bidrag fra Michael B. Dolan representative uttrykk for
en slik retning. I hovedsak ble Lomeavtalen oppfattet som et instrument for å viderefpre
den koloniale arbeidsdelingen, det urettferdige bytteforholdet mellom råvarer og
industri og europeiske storselskapers adgang til markeder så vel som lpnnsomme
investeringer. Det pekes også på svekkete muligheter til industriutvikling og regionalt
sarnarbeid mellom afrikanske land innbyrdes gjennom en forsterkning av de historiske
bånd med kolonimaktene. Istedenfor å vcere en modell for framtidige nordlsprrelasjoner, dvs. "en ny pkonomisk verdensordning", argumenteres det for at
Lomeavtalen er en forsterking av rancien regime og de eksisterende avhengighetsbånd
mellom sentrum og periferi/metropol og satellitt. En forlengelse av blokkpolitikk og
den tradisjonelle europeiske innflytelsessfcere i Afrika blir dessuten sett på som et
bidrag til å splitte den tredje verden. Når det i annen litteratur pekes på at hovedtyngden
av de afrikanske statsledere og diplomater sluttet opp om Lomeavtalen, tolkes dette
innenfor den radikale retning som et tegn på hvorden den nykoloniale eliten var fanget i
et avhengighetsmpnster hvor oppgaven var å sikre sitt land (eller seg selv) privilegier
på bekostning av andre.
I sine bidrag fra 1980 og 1981 går M. B. Dolan detaljert gjennom erfaringene med den
fprste Lameavtalen når det gjelder handel mellom ED og ACP-statene, og
dokumenterer at den forhåpning mange hadde til Lameavtalen som en nyskapning i
renting av stprre jevnbyrdighet allerede var gjort til skarnme, noe som skyldes både
proteksjonistiske strpmninger i kriseramte industriland sist på l 970-tallet og en
usjenerps tolkning av avtalenskompliserte regelverk. I sitt kapittel i antologien Western
Europe's global reach leverer Dolan en informativ og spennende tolkning av selve
forhandlingsprosessen som fprte til Lame II, der hans hovedpoeng er at det
internasjonale klima var blitt langt mindre gunstig for ACP-Ianda enn tilfellet var bare
fem år tidligere, noe som ikke minst skyldtes tiltakende proteksjonisme og svekket
frykt i ED for råvarekarteller og radikale krav om "en ny pkonomisk verdensordning".
Ved en konkret gjennomgang av de enkelte forhandlingstemaer viser Dolan hvordan
ED som oftest trakk det lengste strå og klarte å utnytte både sin styrke ved
forhandlingsbordet og sin reelle pkonomiske makt.
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332. El-Shagi, El-Shagi (1984). "Vorrangige Ausrichtungen auf die Förderung der
Landwirtschaft und Emährungsautonomie bei gleichzeitig restriktiver Handelspolitik:
eine entwicklungsdienliche Politik?", s. 40-60 i Gesellschaft fUr Umweltforschung und
Entwicklungsplanung e. V (red.): Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft.
Saarbri.ickenIFort Lauderdale.
333. El-Shagi, El-Shagi (1987). "Some critical aspects of EC development cooperation".
Intereconomics, March!April: 93-98.
Selvom begge artikler, der bidraget i Intereconomics er en forkortet gjengivelse av
hovedsynspunktene, har som utgangspunkt at u-land har fordeler av sitt
utviklingsssamarbeid med EU, ser forfatteren det som sin oppgave å trekke fram
forhold som han mener har negative konsekvenser. Ut fra et frihandels- og
markeds0konomisk perspektiv blir det scerlig rettet kritikk mot at bistandspolitikken
bidrar til å bevare de tradisjonelle strukturer ved å legge vekt på jordbruk og
matvaresikkerhet. Det blir også argumentert for at Stabex-systemet virker i samme
retning ved å gi kompensasjon nettopp til råvaresektoren. Fordi Stabex-ordningen er
begrenset til kompensasjon for prisfall på eksporten til EU, kan det likeledes hevdes at
avhengigheten av tradisjonelle handelspartnere befestes. Et annet vesentlig ankepunkt
fra forfatterens side er de betydelige handelshindringer som EU opererer med overfor
industrieksport fra Asia, Latin-Amerika og Middelshavsornrådet, dvs. land som - i
motsetning til ACP-statene - kan hevde seg i intemasjonal konkurranse. Utvidelsen av
EU til å omfatte Spania, Portugal og Hellas blir i dette perspektiv sett på som en
styrking av EUs proteksjonisme. Forfatteren - som er 0konom ved Universitetet i Trier
- konkluderer på denne bakgrunn med at kombinasjonen av bistandsst0tte til jordbruket
og handelshindringer overfor industrieksport forsterker hverandre og utgj0r en
innskrenkning av utviklingsmulighetene.

334. Franco, Marc (1988). "Food security and adjustment: The EC contribution", Food
policy, vol. 13, nr. l: 90-97.
335. Kennes, Walter (1990). "The European Community and food security", IDS Bulletin,
vol. 21, nr. 3: 67-71.
Dette er to bidrag til diskusjonen om matvaresikkerhet, utviklingsstrategi og EUs rolle,
begge skrevet av to embetsmenn i Kommisjonen på bakgrunn av flere viktige EUdokumenter om samme tema i slutten av 1980-tallet. (Se bl.a. Food security policy:
Examination of recent experiences in Sub-Saharan Africa, Commission Staff Paper,
SEC (88) 1076). Et hovedpoeng er at Kommisjonen startet omlegging av sin
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bistandvirksornhet allerede under den afrikanske matvarekrisen i 1973-75, og at det
gradvis er lagt mer vekt på jordbruk, lokal matproduksjon og strategier for å styrke
matvaresikkerheten i afrikanske land. I tillegg til utviklingssamarbeid som også retter
seg inn mot småbli:lnder i de mest fors0mte distrikter, legges det vekt på en politisk
dialog for å finne fram til den "riktige balanse" mellom private og offentlige tiltak
innennfor oppkj0P, salg, transport og prisfastsetting. Bidraget fra Kennes presenterer
også de innslag i Lome III og Lome IV som har tilknytning tillandbruk og
matvaresikkerhet på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå.

336. Green, Reginald Herbold (1976). "The Lome Convention: Updated dependence or
departure toward collective self-reliance?", The African Review, vol. 6, nr, 1: 43-54.
337. Green, Reginald Herbold (1978). "Stabex: What is to be done?" og "EEC enlargement
and EEC/South trade prospects and portents", i Catholic Institute for International
Relations: The renegotation of the Lome Convention. London: CIIRITrocaire.
338. Green, Reginald Herbold (1980). "The Child of Lome: Messiah, monster or mouse?", s.
3-31 i Frank Long (red.): The political economy of EEC relations with African,
Caribbean and Pacific states. Oxford/New York: Pergamon Press.
Med erfaringer fra internasjonale forhandlinger (som rådgiver fra Tanzania) og mere
forbindelser til ACP-statene under forberedelsene til Lome log Lorne II, har forfatteren
- en framstående utviklings0konorn - et godt utgangspunkt for å vurdere resultater og
bedl/Smme framtidige utsikter. I tillegg til mindre og mer spredte bidrag, har han
publisert en - ofte sitert - artikkel i en antologi fra 1980, der han argumenterer for at
Lomeavtalen avspeiler den rådende ulikhet i verdenssamfunnet, det ujarnne styrkeforholdet mellom ACP og EU og "the new international economic disorder". Med dette
0nsker han å avgrense seg fra enkelte radikale kritikere som mermest ser avtalen som
en årsak til problemene, samtidig som han avviser den "romantiske" lovprisningen av
Lome I som et bidrag til utvikling og mer likeverdige forhold. Hovedbudskapet i
artikkelen er imidlertid at EU foran forhandlingene om Lome II var overbevist om at
alle truende framstl/St fra s0r var slått tilbake, og at det heller ikke var nl/Sdvendig å gi
flere handels- og bistandskonsesjoner. ACP-statene 0nsket på sin side å se Lame I som
et f0rst skritt på en vei til mer dyptgripende strukturendringer, samtidig som de ikke
hadde noe å slå i forhandlingsbordet med for å oppnå forbedringer. Etter forfatterens
oppfatning bekrefter de beskjedne resultatene av Lame II-forhandlingene, sarnmen med
UNCTAD-konferansen i Manila og avslutningen på GATTs Tokyorunde på samme tid,
at nord/s0r-forhandlingene var preget av "immobilism - or worse". Med henvisning til
bokstavrimet i artikkelens tittel beskrives Lame II derfor mer som en mus enn som en
messias eller et monster.
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339. Gruhn, Isebill V. (1976). "The Lome Convention: inching towards interdependence",
International Organization, vol. 30: 231-262.
340. Gruhn, Isebill V. (1985). "Lome Convention renegotiations: Litmus test for NorthSouth discussions", s. 13-33 i R. Boardman m.fl. (red.): Europe, Africa and Lome III.
LanhamlLondon: University Press of America.
1976-artikkelen aven framstående statsviter (professor ved University of California) er
i ettertid ofte trukket fram som et eksempel på den h0ystemte optimismen som gjorde
seg gjeldende både blant politikere og akademikere i kj01vannet i den f0rste
Lomeavtalen. Som tittelen antyder, var det utsiktene til å utvikle avtalen videre i retning
aven ny 0konomisk verdensordning (N0V) som stod i sentrum for artikkelen.
Sammenliknet med entusiasmen fra 1976 er det en langt mer n0ktern tone som
anlegges i bidraget til en artikkelsarnling om EU og ACP ti år seinere. Det understrekes
at situasjonen er annerledes etter at de globale nordJs0r-forhandlingene er brutt
sammen, samtidig som 0konomisk tilbakegang i Vest-Europa utl0ste nye krav om
proteksjonisme. Det heter også at "the spirit of Lome" er blitt betraktelig dempet fra
begge parter, og at verken handelsstatistikk eller oversikter over bistandsoverf0ringer
tyder på at Lomekonvensjonens f0rste år innledet noen ny kurs. If0lge forfatteren har
heller ikke kimen til 0kt samarbeid og forhandlingsstyrke innenfor ACP-gruppa gitt
forventede resultater. Selvom den praktiske betydningen av Lomeavtalen således tones
ned, er konklusjonen likevei at den 0konomiske situasjonen for ACP-statene kunne ha
blitt enda dårligere uten Lomeavtalen, og at forhandlingene om Lome III tross alt var de
eneste internasjonale forhandlinger der de fattigste av u-landa kunne delta med en viss
tyngde.

341. Herbst, Jeffrey (1987). "Theories of international cooperation: The case of the Lome
convention", Polity, vol. 19: 637-659.
I den alt overveiende beskrivende litteraturen om forholdet mellom EU og ACP-Ianda
ser den amerikanske statsviteren Jeffrey Herbst det som sin oppgave å analysere
utviklingen i Lomesamarbeidet i lys av rådende fagteorier om internasjonalt samarbeid.
Studien fortjener også oppmerksomhet fordi den er basert på n~rmere femti intervjuer
med sentrale personer i Brussel og imedlemslandas hovedsteder. Mot bakgrunn av
handelsstr0mmer og partenes ulike styrkeforhold i det internasjonale systemet finner
forfatteren at det blir stadig vanskeligere å tale om "interdependens" (gjensidig
avhengighet), selv når dette modifiseres ved å innf0re begrepet "asymmetrisk
interdependens" , slik som bl.a. John Ravenhill gj0r (128). Etter Herbsts oppfatning
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foreligger det ingen gjensidig sårbarhet, bl.a. fordi utviklingen etter 1975 har gjort EU
stadig mindre avhengig av strategiske råvarer, samtidig som ACP-statenes 0konomiske
krise gj0r det usannsynlig at de kan ut0ve press ved å holde leveranser tilbake etter
OPEC-modellen. Intervjumaterialet understreker dessuten at ACP-landas betydning for
EU oppfattes som stadig mindre, og at Lomeavtalene mer er rutinemessige plikt10P enn
noe framst0t mot "en ny 0konomisk verdensordning". På samme måte avvises forskere
som understreker betydningen av selve forhandlingsprosessen, som f.eks. Zartman
(164). Herbst mener å ha dekning for at ACP-Ianda på sentrale felter ble stilt overfor et
fait accompli, at EUs forhandlere i stadig mindre grad var innstilt på relle forhandlinger
og kompromiss10sninger, og at ACP-gruppa ofte kjennetegnes av sprikende interesser
og problemer med å opptre sarnlet. Selvom han finner at forskere innenfor
avhengighetsskolen (dependencia), slik som Galtung (58-59) og Dolan (329-331), har
noe bedre kort på hånden, avviser han deres 0konomiske determinisme og syn på
Lomeavtalen som en forsterkning av den internasjonale arbeidsdelingen. Her vises det
bl.a. til at mange ACP-land er uviktige råvareleverand0rer og markeder. I sin
konklusjon 0nsker Herbst å tone ned verdien av de tre ovennevnte system- eller
regimeteorier, og finner det mer tilfredsstillende å fokusere på enkelte stater som
akt0rer. I dette perspektiv framheves srerlig Frankrikes interesser i Afrika (ikke bare
0konomisk) og Storbritannias 0nske om at andre EU-land skal vrere med på å dele
regningen for bistand tH tidligere britiske kolonier.

342. Hewitt, Adrian P. (1984). "The Lome Conventions: Entering a second decade" , Journal
of Common Market Studies, vol. 23, nr. 2: 95-115.
343. Hewitt, Adrian (1989). "ACP and the developing world", s. 285-300 i Juliet Lodge
(red.): The European Community and the challenge of the future. London: Pinter.
I tillegg tH sine mange studier av Stabex-ordningen og internasjonale råvareavtaler
(233-239), har den britiske utviklings0konomen også bidratt med en rekke mer
generelle artikler om Lomesamarbeidet i den viktige serien av årsb0ker om EU/den
tredje verden som ble gitt ut i perioden 1981-88 (138-143). Av sentrale bidrag i andre
tidsskrifter og antologier er det srerlig to som b0r framheves. I den f0rste av dem,
skrevet mens forhandlingene om Lome II pågikk, reises sp0rsmålet om Lome I er blitt
den modell for nord/s0r-samarbeid som mange håpet på. Svaret er benektende dersom
det med dette menes at andre i-land (USA, Japan, NordenIEFTA) kom tH å f01ge i EUs
fotspor, eller at Lome-modellen skulle f01ges opp av EU selv overfor andre deler av
den tredje verden. Etter en konkret og velinformert gjennomgang av de forskjellige
deler av samarbeidet med ACP-statene etter 1975, er forfatterens konklusjon at
utviklingen av handelsm0nsteret har vrert en skuffelse, at Stabex-ordningen er beheftet
med mange svakheter og for små bevilgninger og at endringene i verdens0konomien
har gjort erklreringer om "likeverd" og "partnerskap" stadig mer virkelighetsfjerne. Det
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understrekes også at ACP-statene stod mer svekket og splittet ved inngangen til 1980tallet enn bare fem år f~r, samtidig som det er et problem at det er en gruppering som
ikke har noen selvstendig - eller kollektiv - eksistens utenom forholdet til EU.

I et tilbakeblikk sist på l 980-tallet gir Hewitt en kortfattet presentasjon av
hovedinnholdet i de tre f~rste Lomeavtalene, der poenget er at nyskapende trekk ved
Lame I ("partnership", "contractual obligation") raskt ble svekket gjennom ACP-Iandas
reduserte forhandlingsstyrke og villighet til å akseptere EU-kommisjonens oppiegg mot
å sikre seg bistand i ~konomiske nedgangstider. Etter forfatterens mening var
forhandlingene om Lome IV kjennetegnet av det som ikke ble tatt opp: gjeldskrise,
negative sider ved VerdensbankenlIMFs "strukturtilpasning" og det s~rafrikanske
apartheidregimets destabilisering og aggresjon mot den s~rlige del av kontinentet.

344. Hill, Tony (1985). "Whither Lome? A review of the Lome ID negotiations", Third
World Quarterly, vol. 7, nr. 3: 661-681.
Utvilsomt et av de mest innsiktsfulle bidrag til en sparsom litteratur om de
forhandlinger som EU og ACP-statene f~rer om inngåelse aven ny Lomeavtale, der
forhandlingsperioden foran Lome ID (undertegnet i desember 1984) blir gjennomgått
både perspektivrikt og detaljert. Sarnrnenliknet med forhandlingssituasjon forut for
Lome I (1975) og Lome il (1980) er det forfatterens utgangspunkt at styrkeforholdet i
1984 var enda klarere i u-landas disfav~r. Dette settes i sammenheng bl.a. med ACPstatenes desperate ~konomiske krise og forskyvning av det politiske tyngdepunktet i
sentrale EU land i retning av ny1iberalistisk motvilje mot alt som minner om
p1anlegging og "ny ~konomisk verdensordning". Det redegj~res for de mange krav som
ACP-statene la fram om endringer i forhold til den eksisterende Lomeavtalen, med
realy;kning ibistanden, fjeming av gjenstående handelsbarrierer og prisavtaler for flere
råvarer som viktige punkter. Ingen av disse kravene ble im~tekommet i l~pet av
forhandlingene, men det understrekes at EU heller ikke fikk inn i avtaleteksten sine
krav om strengere kontroll med bistanden og "dialog" om ~konomisk politkk,
sektorstrategier og menneskerettigheter. Dersom forhandlingene holdes opp mot det
som skjedde (eller ikke skjedde) i generelle nordJs~r-forhand1inger på samme
tidspunkt, konkluderer forfatteren med at Lome ID var et "respektabelt" resultat sett fra
ACP-statenes side. Med tanke på styrkeforholdet mellom partene, tviler han dessuten
på om ACP-gruppa kunne ha oppnådd mer selv med st~rre dyktighet ved
forhandlingsbordet.

345. Holm, A. Klavs (1985). "EF og AVS-Iandene: En analyse af Lome ID forhandlingerne
og fcellesskabets interesser i EF/AVS-samarbejdet", s. 99-116 i C. ThunelNikolaj Peter175
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sen (red.): Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1984. Kjijbenhavn: Dansk Udenrigspo1itisk
InstitutJJurist- og 0konomforbundets forlag.
Lomeforhandlinger og debatten om
En artikkel som gir et interessant innblikk
utvikling og bistandsspjijrsmål innenfor EUs institusjoner, som skjjijt fart med
Kommisjonens memorandum fra 1982 (se referanse i nr. 21 og nr. 140).
Hovedtrekkene i forhandlingsforljijpet forut for Lome III blir trukket opp, ikke minst
med tanke på dragkampen innad i EU mellom dem som ikke ville gi nye
handelsinnrjijmmelser (Frankrike, Itaha) og dem som ikke ville forh0ye
bistandsbudsjettet (Storbritannia og Tyskland). Resultat ble at ACP-landa verken b1e
tilbudt noe hjijyere bistand per capita enn under den foregående Lomeperioden eller gitt
noen scerlig lettelse i eksportmuligheter for landbruksvarer. Når forfatteren likevei
konkluderer med at forhandlingene om framtidig bistand gav "forbavsende gode
resultater" , skyldes det forhåpninger om kvalitative forbedringer gjennom vektlegging
av de minst utviklete land, de fattigste befolkningsgrupper og landsbygdutvikling. I
artikkelens siste del blir det drjijftet hva som er de viktigste drivkrefter bak EUs
utviklingspolitikk, der det gis uttrykk for at det er humanitcere interesser og jijnsket om å
"give Europa en markant udviklingsprofil" som veier tyngst. Forfatteren arbeider i det
danske utenriksdepartementet.

346. Institute of Development Studies (1983). Europe and the South in the 1980s. (IDS
Bulletin, vol. 14, nr. 3, July). Brighton: IDS, 68 s.
Temanummer av IDS Bulletin (Institute of Development Studies, University of Sussex)
om EU og den tredje verden, som bygger på en konferanse om hvilke utfordringer
Lomesamarbeidet stod overfor ved inngangen til forhandlingene om Lome III.
Redaktji}r er Christopher Stevens, som i sin artikke1 er opptatt av de spesifikke tiltak
som EU som institusjon - i motsetning til de enkelte land - er best i stand ti1 å
iverksette. Det er ellers artikler om forbedring av matvarebistand (Edward Clay) og
samarbeid om en afrikansk jordbruksstrategi (Michael Lipton), mens Mike
Faber/Carlos FortinIAdrian Hewitt diskuterer ornlegginger i Sysmin-ordningen og slår
tillyd for stjijtteoppkjjijp av mineraler fra ACP-land når prisene er ekstremt lave.

347. Kahler, Miles (1982). "Europe and its "privileged partners" in Africa and the Middle
East", Journal of Common Market Studies, vol. 21, nr. 2: 199-218. Den samme
artikkelen er gjengitt i Loukas Tsoukalis (red.): The European Community. Oxford:
Blackweil, 1983.
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Dette er blant de tidlige bidrag til EU-litteraturen som det ofte refereres til, noe som har
sarnmenheng med at den er skrevet aven statsviter som seinere har inntatt en sentral
plasss innenfor disiplinen intemasjonal politikk. Et sentralt poeng er at
Lomesamarbeidet i hovedsak er en merkantilistisk/kolonialistisk arv, der det er få
stimulanser til en industrialisering som kunne gj~re ACP-landa til konkurrenter.
Samtidig som det innr~mmes at ACP-organiseringen har et innslag av kollektiv styrke,
pekes det på at dette medf~rer en svekkelse av u-landas samlete opptreden (G-77samarbeidet) at mange land i den tredje verden står utenfor "de privilegertes rekker".
Artikkelen f~lges av korte replikker fra Francoise de la Serre, Carlo Borci og Mahdi
Elmendja, der de to f~rste rykker ut til EUs fors var, mens den sistnevnte (en
framstående marokkansk akademiker) mener at Kahler ikke går langt nok i sin kritikk .

348. Koester, UlrichIMalcolm D. Bale (1984). The Common Agricultural Policy of the
European Community: a blessing or a curse for developing countries? Washington: The
World Bank. (StaffWorking Paper, nr. 630).
349. Koester, UlrichIMalcolm D. Bale (1990). "The common agricultural policy: A review
of its operation and effects on developing countries" , The World Bank Research
Observer, vol. 5, nr. l: 95-121.
Disse to studiene fra KoesterlBale, som begge er ~konomer iVerdensbanken, tegner
det velkjente bilde av den felles landbrukspolitikkens historiske bakgrunn og
funksjonsmåte, men skiller seg ut ved å trekke i tvil at en liberalisering og nedskj<:ering
av st~tteordninger umiddelbart viI slå ut i h~yere priser på verdensmarkedet. Den
viktige grunnen til dette er at erfaringer fra andre områder viser at i en skjerpet
konkurranse med mindre statsst~tte er det de små - og minst effektive - bruk som f0rst
bakker under. Dersom deres jord og arbeidskraft overtas av storfarmere med h0yere
produktivitet, blir resultatet like gjeme en produksjons~kning som en forventet
nedgang. Det som gj~r de tekniske/~konomiske beregningene av CAPs virkninger så
usikre, er if~lge forfatteme at det avgj~rende er hvilke mottrekk og omstillingstiltak
andre land og produsenter (samt GATT, grupper av u-land osv.) treffer for å m~te den
nye situasjonen som oppstår med liberalisering av EUs jordbruksmarked.

350. Maenning, Wolfgang (1988):
JanuarylFebruary: s. 35-38.

"SYSMIN:

An

evaluation",

Intereconomics,

Selvom dette er et kortfattet artikkel, er den av interesse pga. den sparsomme
litteraturen om Sysmin og EUs st0tte til mineralavhengige ACP-land. Når forfatteren,
som er knyttet til den tekniske h~gskolen i Berlin, ikke ser Sysmin som noe alternativ
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til det "integrerte råvareprogrammet" som FNIUNCTAD lanserte midt på 1970-tallet
skyldes det bLa. at mange viktige mineraler/metaller er holdt utenfor (som f.eks. nikkel,
bly, sink, aluminium). Det understrekes også at be10pene er så beskjedne - og kriteriene
for tildeling så strenge - at bare en håndfullland i ACP-området er aktuelle mottakere.
Midtveis inn i Lome ID var det f.eks. ikke mer enn fem land som var kvalifisert. Det
legges også vekt på at Sysmin ikke utgj0r noe inngrep i selve markedsmekanismene,
eller har stabilisering som noe mål, men at hensikten er å hindre at landas produktive
kapasitet i gruvesektoren synker slik at råvareleveransene til EUs medlemsland
kommer i faresonen.

351. Marcussen, Henrik Secher/Jens Erik TorpIMartin Sceter (1977). Den internationale
arbejdsdeling og Lome-samarbejdet. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 45 s.
(Forum for utviklingsstudier, nr. 3-4 1977).
To danske utviklingsforskere gav med denne studien allerede i 1977 st0tet til en
diskusjon omkring Lomeavtalens tilblivelse, innhold og betydning i et bredere
nord/s0r-perspektiv. Et gjennomgående synspunkt er at den 0konomiske krisa i VestEuropa, som bl.a. innebcerer behov for markeder for så vel kapital som
industriprodukter - med n0dvendighet må kreve at land i periferien blir trukket
ncermere inn. Etter deres oppfatning representerer Lomeavtalen snarere en avslutning
enn en begynnelse til en ny epoke i det internasjonale samarbeidet, i den forstand at
avtalen befester det koloniale m0nster og vanskeliggj0r en selvsentrert sosi00konomisk
struktur i u-landa. I et kritisk tilsvar i samme heftet frarnholder den norske statsviteren
Martin Sceter at Lomekonvensjonen var et fore10pig kompromiss som på kort sikt ikke
hadde en helt ny "intemasjonal arbeidsdeling" som mål, og at hovedverdien snarere
ligger i at det ble institusjonalisert en form for likeverdig samarbeid mellom grupper av
stater med felles behandlingsprosedyrer for 10sning av viktige sp0rsmål. Mot denne
innvender forfatteme at samarbeidet er "prcecis så ligevcerdig som den 0konomiske
udvikling i Vesteuropa tillader det", og at de som opptrer på u-lands vegne i
forhandlinger, representerer klasseinteressser som springer ut av periferiens fortsatte
integrasjon i verdensmarkedet gjennom råvareksport. Se også nr. 661.

352. Moss, Joanna/John Ravenhill (1982). "Trade developments during the first Lome
Convention" , World Development, voL 10, nr. 10: 841-856.
353. Moss, Joanna/John Ravenhill (1983). "Trade between the ACP and the EEC during
Lome I", s. 133-151 i C. Stevens/J. Vodoren van Themaat (red.): The Atlantic fift.
London: Hodder and Stoughton.
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354. Moss, Joanna/John Ravenhill (1987). "The evolution of trade under the Lome
Conventions: The first ten years", s. 109-132 i C. Stevens/ J. V. van Themaat (red.):
Europe and the international division of labour: EEC and the Third World: A survey 6.
London: Hodder and Stoughton.
355. Moss, Joanna/John Ravenhill (1989). "Trade diversification in Black Africa", Journal
of Modem African Studies, vol. 27: 521-545.
De tre f~rste aven serie på fire artikler, skrevet i samarbeid mellom en ~konom (Moss)
og en statsviter (Ravenhill), gj~r greie for handelsm~nsteret innenfor Lome I og Lome
II. Det legges srerlig vekt på at lite har skjedd når det gjelder sammensetningen av
ACPs eksport. Selvom det dominerende trekk fortsatt er ekstrem råvareavhengighet,
pekes det i bidraget fra 1987 på at noen afrikanske land har vrert i stand til å eksportere
ikke-tradisjonelle produkter, om enn i beskjedent omfang.
Den nyeste avartiklene presenterer en interessant empirisk test av endringene i de
afrikanske lands handelsm~nster i de tre periodene 1958-63, 1964-73 og 1974-86. Med
tanke på at Afrika s~r for Sahara utgj~r hovedtyngden av ACP-statene, merker
forfatterne seg srerlig at EU-området er avtaker aven klart synkende del av samlet
afrikansk eksport etter 1976 (dvs. under de to f~rste Lomeperiodene). Forskyvningen
har i f~rste rekke gått i retning av USA. Et annet tydelig trekk er at den tradisjonelle
eksportbindingen til "moderlandet" har avtatt sterkt for tidligere franske og britiske
kolonier, som isteden har ~kt handelen med andre EU-land. Det er naturlig å se en slik
diversifisering bort fra en partner som et skritt mot mindre sårbarhet, selvom
forfatterne modifiserer dette med henvisning til at EU i ~kende grad opptrer som en
samlet handelspolitisk akt~r.

356. Musto, Stefan A. (1989). "The Common Agricultural Policy of the European
Community and its consequences for less developed countries", Vierteljahresberichte,
nr. 117, September 1989: 283-294.
Selvom det begynner å bli noen år siden den ble skrevet, er dette fortsatt en av de mest
informative og balanserte innf~ringer i et komplisert tema. Etter en kort oversikt over
omfanget av EUs ulike former for proteksjonisme, som konkluderer med at EU er
"delinked" fra verdensmarkedet gjennom alle sine reguleringer og st~tteordninger, blir
det vist hvordan CAP har f~rt til lavere - og mer ustabile - verdensmarkedspriser, et
overskudd i EU som subsidieres og dumpes i konflikt med u-Iandsprodusenter, samt en
forvridning av det som kunne ha vrert en mer naturlig "internasjonal arbeidsdeling".
Det gis også eksempler på hvordan EUs ornfattende og liberale import av för (soya),
feks. fra Brasil, går på bekostning av lokal matproduksjon. Forfatteren advarer mot
lettvinte forestillinger om at liberalisering og bortfall av subsidier innenfor EU viI l~se
179

5. Eldre tidssknftartikler. kapitler i boker og mindre rapporter

jordbruksproblemer i den tredje verden. (Han understreker at det heller ikke er
meningen, ettersom en liberalisering scerlig er kommet som resultat av press fra USA
og som reaksjon på EUs h0ye utgifter til CAP). Friere verdenshandel for korn og kjliHt
viI komme noen få u-land (som f.eks. Argentina) til gode, mens en stor del av gevinsten
viI tilfalle USA, Australia og New Zealand. På kort sikt vil tapene ved h0yere
importpriser ramme langt flere u-land, ikke minst blant de fattigste afrikanske stater.
Selvom det er riktig, som det ofte framholdes i forsknings litteraturen, at hlilyere priser
viI gi incentiver både for mer allsidig eksport og lokal produksjon på lang sikt, peker
forfatteren på at det er mange strukturelle forhold som viI gjlilre dette vanskelig i land
hvor god jord er mangelvare, hvor det mangler kapital og relevant teknologi for
omlegging og hvor politikken har en "urban bias". Ettersom handelbarrierer ikke på
langt ncer er den eneste hindring, må heller ikke betydningen av endringer i
handelsvilkår i seg selv overdrives. ("In the case of structurally unequal economies,
reliance on the principle of free trade cannot replace mutual efforts directed towards
adjustment and structural improvement", s. 291). Forfatteren har også publisert flere
artikler der s0kelyset scerlig rettes mot MiddeIhavsornrådet.

Ravenhill, John, se nr. 352-355.

357. Rosenblatt, Julius m.fl. (1988). The Common Agricultural Policy and the European
Community. Principles and consequences. Washington: International Monetary Fund,
60 s. (Occasional Paper, nr. 62).
Teknisk fors0k fra en IIv1F-0konom på å beregne hvilke utslag som nedskjceringer i
overf0ringene til EUs felles landbrukspolitkkk (CAP) viI få både for EU-Iand og
internasjonal produksjon og handel med landbruksvarer. Ikke overraskende pekes det
på at prisstigning på verdensmarkedet, sarnrnen med et mer stabilt prisleie, viI vcere til
fordel for u-land som er nettoeksport0rer. For den tredje verden som helhet, blir bildet
endret ved at så mange land - scerlig blant de fattigste - er avhengige av import. Det
pekes videre på at en generell liberalisering av internasjonal handel viI redusere
betydningen av Lomepreferansene. Studien, som er utf0rt innenfor en strengt
markeds0konomisk begrepsverden, har en fyldig gjennomgang av forskningslitteraturen på feItet.

358. Shaw, Timothy M. (1979). "EEC-ACP interactions and images as redefinitions of
Eurafrica: Exemplary, exc1usive and/or exploitative?", Journal of Common Market
Studies, vol. 18, nr. 2: 135-158.
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Selvom denne artikkelen ble skrevet allerede f0r Lome II var trådt i kraft i 1980, er den
fortsatt av interesse pga. sitt fors0k på å analysere hovedtyngden av den tidlige
litteraturen omkring forholdet mellom EV og u-landa. I motsetning til mange bidrag fra
samme tid er forfatteren opptatt av å diskutere Lamesamarbeidet i et bredt perspektiv,
dvs. "in the context of the history and evolution of an unequal world system that has
been shaped largely by European industrialisation and imperialism". Som det ene
ytterpunktet i forskningslitteraturen ser Shaw på de klassiske bidrag fra bl.a. Zartman
(164) og Gruhn (339), der hovedpoenget er Lamesamarbeidet som et steg i retning av
0konornisk
avkolonisering
og
"interdependens",
mens
den
radikale
avhengighetsskolens understrekning av nykolonialisme og underutvikling scerlig er
representert ved DolanlMytelka (329-331) og Galtung (58-59). Mellom disse "positive"
og "negative" retninger, som srerlig skiller seg fra hverandre i sp0rsmålet om ytterligere
integrasjon i det 0konorniske verdenssystemet kan bidra til vekst og utvikling, plasseres
også en "kritisk" kategori med Green (336) som det sentrale navn. Forfatterens egen
konklusjon er at en positiv vurdering av EU/ACP-forholdet i hovedsak betyr å
akseptere Afrikas tradisjonelle plass i internasjonal arbeidsdeling, samt at grunnlaget
for optirnisme i retning av "en ny 0konornisk verdensordning" allerede b1e svekket fra
Lame I til Lome II.

359. Stevens, Christopher (1984). "Renegotiating Lame", s. 1-26
Renegotiating Lame. London: Hodder and Stoughton.

C. Stevens (red.):

360. Stevens, Christopher (1985). "The renegotiation of the convention", s. 59-83 i R.
Boardman m.fl. (red.): Europe, Africa and Lome ID. LanhamlLondon: University Press
of America.
361. Stevens, Christopher (1986). Negotiating Lome ID: An example of north-south
bargaining. Sussex: Institute of Development Studies, 24 s. (IDS Discussion Paper
215).
I tillegg til artikler av Tony Hill (344) og Klavs A. Holm (345), er disse tre bidragene
fra Stevens det nrermeste en kommer en studie av selve forhandlingsprosessen som i
1983-84 f0rte fram tH Lome ID. Artikkelen fra 1984 ble publisert mens forhandlingene
fortsatt pågikk, og trekker inn viktige bakgrunnsfaktorer - ikke minst Afrikas
0konorniske krise - for å forklare de omstendigheter som forhandlingene fant sted
under. Med dette utgangspunkt oppfordrer Stevens EUs forhandlere om å vrere åpne for
dialog om alle sp0rsmål av betydning for ACP-statene 0konorni, samtidig som det
advares mot å undergrave prinsippet om "partnerskap" gjennom tiltak for å styrke EUs
styring av bistanden. Mens bidraget i antologien Europe, Africa and Lome ID går
gjennom de ulike forhandlingstemaer mer i detalj, er hensikten med publikasjonen fra
Institute of Development Studies å finne ut hvordan ACP-statene brukte det spillerom
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som en forhand1ingsprosess i seg selv åpner opp se1v for den svakeste part. Det gis også
en oversikt over de forskjellige akt\i>rer og interesser som me1dte seg på arenaen,
samtidig som forfatteren har et våkent blikk for uenighet innad hos de to hovedpartene.
Konklusjonen er at ACP-statene kom best ut av dragkampen i mer symbolske sp\i>rsmål
(Leks, om utenlandsk innblanding i menneskerettighetssp\i>rsmål), oppnådde noen
kompromisser i viktige temaer (som f.eks. bistandens st\i>rrelse) og hentet minst når det
gjaldt utforming av regelverk innenfor handel og annet av stor praktisk betydning. Se1v
om styrkeforholdet selvsagt var meget ujarnnt, noe som forhandlingene ikke kunne
rokke ved, konkluderer Stevens med at ACP-statene kunne bytte til seg noen bistandsog handelsgevinster mot å opprettholde "Eur-Afrika"-ideo1ogien, styrke de europeiske
interessefrerer i den tredje verden og tilfredsstille EUs (selv)bi1de.

Sreter, Martin, se nr. 351.

Torp, Jens Erik, se nr. 351.

362. Vigand, Vladimir (1988). "Africa, the EEC and the CMEA", Deve10pment Policy
Review, vol. 6: 355-370.
Utgangspunktet for denne artikke1en, skrevet aven forsker ved Vitenskapsakademiets
Afrika-institutt i Moskva, er at de \i>konomiske forbindelsene med Afrika er av
begrenset betydning både for EEC og det tidligere Comecon. Men forfatteren peker
også på enkelte ulikheter: Mens EU hovedsakelig var interessert i å videref\i>re
avhengighetsbåndene fra kolonitida, med vekt på råvarer, var Comecon mer opptatt av
å styrke forbindelsene til de land som har valgt en "sosialistisk orientering" og st\i>tte en
utviklingsstrategi som også innebrerer industrireisning.

363. Zartman, L William (1977). "An American point of view", s. 134-144 i F. M. Alting
von Geusau (red.): The Lame Convention and a new international economic order.
Leyden: A. W. Sijthoff.
364. Zartman, L William (1982). "The future of Europe and Africa: Decolonization or
dependency?", s. 259-277 i T. M. Shaw (red.): Alternative futures for Africa. Bou1der:
Westview.
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365. Zartman, I. William (1986). "Relic of the 1970s or model for the 1990s?", s. 59-74 i C.
Cosgrove/J. Jamal (red.): The European Community's development policy: The
strategies ahead. Brugge De Tempel.
"The future of Europe and Africa" er en revidert og ajourf0rt utgave aven
innflyte1sesrik artikkel med samme navn i Foreign Affairs (1976, nr. 2: 235-243). Mens
den radikale avhengighetsteorien langt på vei oppfattet afrikanske staters selvstendighet
som meget begrenset så lenge de 0konomiske strukturer ble holdt ved lag, argumenterer
Zartman for at Lomeavtalen mellom EU og ACP-statene i 1975 var et bevis på hvordan
avkolonisering steg for steg hadde åpnet for reell uavhengighet og mer innflyte1se. For
å underbygge sin tese, viser forfatteren også til hvordan ACP-statene opptrådte som en
samlet blokk og hvordan de oppnådde en avtale med nye innslag som kompensasjon
for fall i råvarepriser (Stabex), en avtale om industrielt samarbeid og opphevelse av
ordningen med gjensidige handelspreferanser. Mens avhengighetsskolen omtales som
statisk, ser Zartman en dynamisk forandring i forholdet mellom EU og ACP-statene,
noe som etter hans oppfatning ble enda tydeligere gjennom det ACP-statene oppnådde
ved forhandlingene om Lome II i 1980.
"An American point of view" er et bidrag - med de samme hovedpoenger - til en
intemasjonal konferanse i 1976. Også her ses Lomeavtalen som ytterligere ett steg bort
fra koloniepoken, og som en mellomstasjon på veien fra gamle kolonipreferanser til en
fri verdens0konomi der markedets lover om tilbud og ettersp0rsel lettere kan fungere
uhindret. Fra å vcere isolert og splittet under ulike kolonimakter, understreker Zartman
at Lomeavtalen gir afrikanske stater en mulighet til å opptre sarnlet.
I sitt bidrag til antologien The European Community's development policy: The
strategies ahead har Zartman anlagt et langt mer kritisk perspektiv, der det slås fast at
den euforiske sternningen omkring Lome I (og som langt på vei ble avspeilt i de to
foregående artiklene) nå er blitt historie. Med tanke på forhandlingene forut for både
Lome II og Lome III blir det nå understreket at ACP-statene ikke lenger er likeverdige
og aktive deltakere, at den tredje verden - ikke minst Afrika - har mistet mye av sin
forhandlingsstyrke, at EUs felles landbrukspolitikk bygger importhindringer i en
0konomisk atmosfcere med nye innslag av proteksjonisme. I det regnskapet som stilles
opp etter ti år, er det bistandsrelasjonene som kommer best ut, selvom det innr0mmes
at realverdien av EDF heller har vcert synkende enn stigende. Når det gjelder handel, er
konklusjonen at forhåpningene ikke er blitt oppfylt, og aller mest skuffende er
utviklingen på det politiske samarbeidsområdet, i all fall hvis forestillingen om likeverd
og partnerskap skal tas på alvor.
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366. Andersson, Christian (1995). EU och grannarna runt Medelhavet. Stockholm:
Utrikespolitiska Institutet, 8 s. (Utblick, nr. 4/95).
Med utgangspunkt i EUs ~mske om et ~konomisk og politisk samarbeid i
Middelhavsregionen ble det sist i november 1995 avholdt en st~rre konferanse i
Barcelona. Innenfor en serie med korte oversikter over internasjonale sp~rsmål, utgitt
av det svenske Utrikespolitiska Institutet, blir det på et beskjedent sidetall gitt en
innf~ring i hva som ligger til grunn for "det euro-mediterranske partnerskapet", med
vekt på EUs ~nsker om å yte bistand og legge planer for et stort frihandelsområde i håp
om å skape demokrati, hindre flyktning- og migrasjonsstr~mmer og trygge
energileveranser. Forfatteren er EU-reporter ved Sveriges Radios ukemagasin
"Godmorgon världen" og lektor i medie- og kommunikasjonsfag ved Högskolan
Gävle-Sandviken.

367. European CommissionlInstitute for European-Latin American Relations (1994).
Europe and Latin-America: A partnership for action. Brussel, 25 s.
En kortfattet og nyttig oversikt over forholdet mellom EU og Latin-Amerika, som er
gitt ut i den hensikt å vise områdets piass innenfor utviklingen aven felles utenriks- og
sikkerhetspolitikk. Heftet inneholder både Unionsrådets erklrering av 31. oktober 1994,
en mer detaljert beskrivelse av det ~konomiske og politiske samarbeid med de ulike
regionale grupperinger (Andes-pakten, Mercosur osv.) og sentrale enkeltland som
Chile og Mexico, og en statistisk presentasjon av handels- og investeringsm~nsteret.

368. Featherstone, Kevin (1989). "The Mediterranean challenge: cohesion and externai
preferences", s. 186-201 i J. Lodge (red.): The European Community and the challenge
of the future. London: Pinter.
Utgangspunktet for artikkelen er en diskusjon av EUs utvidelse til Hellas, Spania og
Portugal. Det blir samtidig gjort rede for EUs politikk og handelsavtaler overfor andre
land i Middelhavsområdet siden inngangen til l 970-tallet, og den frykt som gj~r seg
gjeldende - ikke minst i Nord-Afrika - når konkurrenter både kommer innenfor EUsystemet og er med på å stille proteksjonistiske krav. Hensikten med studien er å mer å
reise debatt om kompliserte sp~rsmål enn å skissere enkle l~sninger.
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369. Grabendorff, Wolf (1987-88). "European Community relations with Latin America:
Policy without illusions", Journal of Inter-American Studies and World Affairs, vol.
19, nr. 4 (Winter): 67-87.
370. Grabendorff, Wolf (1991). "The Single European Market and its impact on US-Latin
American trade relations", s. 57-87 i Mark Rosenberg (red.): The changing hernispheric
trade environment: Opportunities and obstacles. Miami: International University.
371. Grabendorff, Wolf (1992). "European integration: Implications for Latin America", s.
217-248 i Colin L Bradford Jr. (red.): Strategic options for Latin America in the 1990s.
Paris: OECD.
372. Grabendorff, Wolf (1995). "Germany and Latin America", s. 85-112 i S. K. Purcell/F.
Simon (red.): Europe and Latin America in the world economy. BoulderlLondon:
Lynne Rienner.
Et knippe av autoritative artikler som retter s0kelyset mot handelsforbindelsene
mellom EU og Latin-Amerika, skrevet av direkt0ren ved Institute for European -LatinAmerican Relations (IRELA) i Madrid. Innholdet avspeiler en utbredt latinamerikansk
oppfatning av at verdensdelen befinner seg lengst nede på EUs geopolitiske
prioritetsliste, illustrert ved at det både er n::ermere 0konomiske bånd og st0rre politisk
interesse for 0st-Europa, Middelhavsregionen, Afrika (s::erlig bistand) og de mer
dynamiske industriland i Asia. Det statistiske materialet dokumenterer at LatinAmerikas andel av EUs import (extra-EU) er halvert fra 1960 til 1990, og at
handelsm0nsteret ikke har vist noen dreining bort fra bytte av råvarer mot industrivarer.
Det dokumenteres også at EU-land tar i bruk ikke-tollmessige barrierer (som
antidumping) i st0rre ornfang overfor Latin-Amerika enn andre regioner i den tredje
verden. I sin artikkel fra 1992 tar Grabendorff s::erlig opp virkningene av overgangen til
et indre marked og planer om en 0konomisk union, som sarnrnen med endringene i
0st-Europa stiller Latin-Amerika overfor nye utfordringer og skjerpet konkurranse. Det
konkluderes med at noen få - dvs. mer avanserte - latinamerikanske land har sjansen til
å hevde seg gjennom omstillinger, mens andre mer sannsynlig viI skyves i bakgrunnen.
Det blir også antatt at den nye GATT-avtalen og endringer i den felles
landbrukspolitikken kan v::ere en fordel for kj0tt- og kornprodusenter i Latin-Amerika
(Argentina, Uruguay), mens mindre kj0ttproduksjon i EU tilsvarende viI skape
probierner for de store eksport0rer av dyreför (Brasil). Grabendorff diskuterer også
mulighetene for at EUs egen integrasjon kan tjene som en inspirasjon for regionale
integrasjonstiltak i Latin-Amerika, slik som ANDEAN-gruppa og MERCOSUR.
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Artikkelen i Europe and Latin America in the world economy tar mer spesielt for seg
forbindelsene mellom Latin-Amerika og Tyskland, som etter USA er verdensdelens
viktigste handelspartner og investor, i tillegg til at tyske partier og fagforeninger har
betydelig aktivitet. På grunn av omstillingene etter gjenforeningen, åpningen mot 0stEuropa og Tysklands sentrale plass i den europeiske integrasjonen er det Grabendorffs
konklusjon at interessen for Latin-Amerika relativt sett vil svekkes.

373. Izam, Miguel (1991). "Europe 92 and the Latin American economy", CEPAL Review,
nr. 43: 67-81.
374. Izam, Miguel (1993). "European integration and Latin American trade", CEPAL
Review, nr. 51: 149-162.
Begge disse artiklene i tidsskriftet til FNs 0konomiske komrnisjon for Latin-Amerika
og Karibia (ECLAC), skrevet aven av ECLAs ledende 0konomer, gir en
veldokumentert gjennomgang av "Europe 92" ut fra de sannsynlige virkninger for
latinamerikansk 0konomi og handel. Selvom muligheten holdes åpen for at fordypet
europeisk integrasjon på lengre sikt kan bidra til dynamisk vekst i en multilateralisert
verdens0konomi, er det klare budskapet at det indre markedet og unionsbestrebelsene
har overveiende negative virkninger på kort og mellornlang sikt for den tredje verden.
Det gjelder ikke minst i forholdet til Latin-Amerika, som gjennom det siste tiåret har
tapt terreng når det gjelder eksportmuligheter. (Andelen av EU-landas import som
kommer fra Latin-Amerika, er nesten halvert siden 1965). Gjennom konkrete
eksempler blir det vist hvordan EU i langt h0yere grad enn Japan og USA tar i bruk
proteksjonistiske virkemidler (ikke minst ikke-tollmessige barrierer), noe som rammel'
industri- og landbruksprodukter fra Latin-Amerika srerlig hardt. Med forventet 0kt
handel mellom EV-land innbyrdes, samt bedre konkurranseevne som styrker europeisk
eksportindustri, frarnhever forfatteren at Latin-Amerikas utenrikshandel viI m0te
kraftige utfordringer. En av konklusjonene er derfor at latinamerikanske land må satse
mer på å omstilie sitt produksjonsm0nster for å finne 10nnsomme nisjer innenfor
rammen av den rådende verdens0konomien, dvs. slik at det på lengre sikt kan vrere
mulig å svare på den utfordringen som EUs indre marked innebrerer.

375. Kreinin, Mordechai E./Michael G. Plummer (1992). "Effects of economic integration
in industrial countries on ASEAN and the Asian NIEs", World Development, vol. 20,
nr. 9: 1345-1366.
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Utgangspunktet

for denne studien er tendensen til "regionalisering" i
verdens~konomien, som etter forfattemes oppfatning forsterkes ved oppretteisen av det
nordamerikanske frihandelsområdet (NAFfA) og utvidelse av EU samtidig med
overgang til det indre markedet. Det gj~res rede for detaljerte unders~kelser av hvilke
virkninger dette kan få for medlemslanda i ASEAN (Malaysia, Indonesia, Thailand,
Filippinene, Singapore, Brunei) og S~r-Korea, og de kvantifiserbare utslag som
utvidelse av EU med Spania, Portugal og Hellas allerede har gitt. Selv om mange
faktorer er usikre, gir tallmaterialet grunnlag for stor bekymring når det gjelder
vridning av handelen i retning av land innenfor den samme regionale blokken (trade
diversion). Det understrekes at en vanskeligere konkurransesituasjon for ASEAt"J' og
S~r-Korea nettopp viI ramme de sektorer som hittil har v::ert sentrale ideres
eksportsuksess, som bl.a. kjemisk industri, elektronikk, transportustyr og tekovarer.
Som en f~lge av dette er det også frykt for at disse sektorer viI bli mindre tiltrekkende
for utenlandske investeringer. Det pekes på at EU allerede har vist ~kende tendens til
proteksjonisme, ikke minst gjennom antidumping-anklager. I tillegg til at ASEAN-land
og S~r- Korea blir oppfordret til å satse på multilaterale l~sninger gjennom GATTsystemet, som viI redusere spillerommet for regional proteksjonisme og
handelsdiskriminering, er forfattemes råd at de også b~r styrke sin egen regionale
integrasjon, eventuelt sammen med Japan.
Virkningene av EUs utvidelse til nye medlemsland på 1980-tallet er også tema for
Michael G. Plummers doktoravhandling: The economic effects of the second
enlargement of the European Community (Ph.D., East Landing: Michigan State
University, 1988).

376. Langhammer, Rolf llHans Christoph Rieger (red.) (1988). ASEAN and the Ee. Trade
in tropical agricultural products. Singapore: ASEAN Research UnitlInstitute of
Southeast Asian Studies, 184 s.
En samling av fem studier innenfor rammen av et st~rre forskningsprosjekt om
forbindelsene mellom u-landa i ASEAN og EU, med vekt på handelen med tropiske
landbruksvarer. De fleste bidragene tar sikte på å vise hvilke negative resultater som
f~lger av EUs proteksjonistiske landbrukspolitikk og forskjellige handelshindringer. I
en interessant artikkel viser den tyske ~konomen Rolf l Langhammer at EUs
tollpreferanser overfor ACP-landa i overraskende liten grad har vridd konkuransen i
asiatiske lands disfav~r, noe som bl.a. skyldes at tollhindringene generelt er lave på
tropiske landbruksprodukter som EU ikke kan produsere selv, i tillegg til at det i
beskjeden grad er de samme råvarer som selges. Pga. sitt noe h~yere ~konomiske nivå
og sin tilpasningsdyktighet har flere ASEAN-land lykkes i å sikre seg markeder for noe
mer bearbeidde varer ("Does the ACP trade preferences discriminate against ASEAt'\J
agricultural products?", s. 155-184). I andre artikler gis det derimot eksempler på
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hvordan EU har grepet inn med kvoteordninger og andre ikke-tollmessige hindringer
der hvor en vellykket 0kning i ASEAN-eksport er i strid med vem om EUs b0nder, slik
som da EU tvang Thailand til å gå med på en "frivillig" begrensning av sin
tapiokeksport, noe som konkurrerte med europeisk korn som dyref6r (Ingeborg
Menzler-Hokkanen: "EC trade policies in tropical agricultural products", s. 60-115).

377. Lee, Tsao Yan (1992)."The Asian newly industrializing economies", s. 263-302 i S.
Bomer/H. Orubel (red.): The European Community after 1992. Perspectives from the
outside. London: Macmillan.
Dette er ett av de få fors0k på å diskutere de virkningene som EU-integrasjonen og et
sarnlet marked viI få for de nyindustrialiserte NIC-Iand i Asia, slik som Singapore,
Taiwan og S0r-Korea. Forfatteren, som arbeider ved Institute for Policy Studies i
Singapore, har som sitt utgangspunkt at virkningene ikke under noen omstendigheter
viI bli s<:erlig omfattende. Orunnen til dette er i f0rste rekke at NIC-Ianda har sin
0konomiske og markedsmessige forankring i AsialStillehavsregionen, og at deres andel
av EUs import har ligget ganske stabil på 10-15% de siste femten åra. Det store
usikkerhetsmomentet er hvor vellykket EUs integrasjon og omstilling vii vise seg å bli.
Dersom de optimistiske prognosene slår feil, samtidig som enkelte industribransjer får
problemer, 0ker risikoen sterkt for at det innf0res kvoter, antidumpingtiltak og andre
ikke-tollmessige barrierer som s<:erlig rettes mot konkurransedyktige u-land. Det vises i
denne forbindelse til at EU ved slutten av 1980-tallet bl.a. innf0rte antidumpingtiltak
og straffetoll i stigende utstrekning overfor NIC-Iand, der USA og Japan tidligere var
de eneste som ble rammet.

378. Mellemfolkeligt Samvirke (1986). Nordafrika venter på EP. KONTAKT, nr. 61985/86, 44 s.
Temanummer av KONTAKT om både enkeltland og regionale forhold i Nord-Afrika,
der samarbeid og konflikter med EU får allsidig belysning. Utgangspunktet er utvidelse
av EU med Spania og Portugal fra 1. januar 1986, med den 0kte konkurranse om
eksportmarkeder dette medf0rer for en rekke varer som tradisjonelt har v<:ert viktige for
Nord-Afrika, i f0rste rekke landbruksprodukter.

379. Pedersen, J0rgen Dige (1993c). "India and the EC in a new world order", Contemporary South Asia, vol. 2, nr. 3: 265-284.
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380. Pedersen, J0rgen Dige (l993d). "Brazil and the EEC in a new world order", s.275-295 i
F. R. Pfetsch (red.): International relations and Pan-Europe. Theoretical approaches and
empirical findings. Hamburg: LIT Verlag.
Med utgangspunkt i sin forskning omkring EUs forhold til den tredje verden (284-287),
har forfatteren også gjennomf~rt to case-studies av Brasilog India som inkluderer
omfattende intervjuer med politikere, embetsmenn og representanter for det lokale
meringsliv i disse to sentrale u-land. Artiklene st0tter opp om hovedtesen om EUs
0kende interesse for stater utenfor ACP-gruppa, ikke minst når det er tale om land med
store markeder og en relativt allsidig 0konomisk struktur. I Indias tilfelle har det lenge
vcert institusjonelle forbindelser på h0yt nivå, og tendensen går meget klart vekk fra
bistandsvirksomhet til regulcere handels- og investeringsavtaler. De kommersielle bånd
mellom Brasilog EU-land har i enda st~rre grad blitt forsterket i det siste tiåret, bl.a.
som resultat av demokratisering og 0konomisk liberalisering. I tillegg til at EU-land
samlet har st~rre investeringer i Brasil enn det USA har, dokumenteres det hvordan
brasilianske storselskaper i stigende grad kommer inn på EUs marked gjennom
investeringer i Portugal og Storbritannia. Det siste avspeiler også en defensiv strategi
for å unngå å bli raromet dersom det indre markedet f~lges avet slags "Fortress
Europa", noe det åpenbart har vcert frykt for både i India og Brasil.

381. Pedersen, Thomas (1985). "EF og Latinamerika. Fra hMlig afvisning til fast
forbindelse", s. 111-131 i Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1985. K0benhavn: Jurist- og
0konomforbundets forlag.
Mens Latin-Amerika på l 970-tallet var meget lavt pnontert, både politisk og
0konomisk, viser forfatteren i denne informative artikkelen at tendensen har snudd ved
inngangen til 1980-tallet. Blant de mange grunnene til dette blir det bl.a. trukket fram at
demokratiseringen har gjort fornyet kontakt med flere regimer mulig og at EU var
under utvidelse med Spania og Portugal. Det blir også dokumentert at EU har
ambisjoner om å spille en selvstendig utenrikspolitisk rolle - dvs. uavhengig av USA - i
Mellom-Amerika. Selvom slike politiske faktorer if~lge forfatteren veier tyngst, pekes
det også på Latin-Amerikas ~konomiske potensial for handel og investeringer, slik som
når den regionale samarbeidsavtalen med Andes-gruppa (som inkluderer viktige
mineraleksport0rer) ble inngått i 1983. Denne utviklingen blir sett på med stor interesse
i Danmark, som også kan bidra med de nordiske lands mer positive holdninger til
radikale u-landsregimer, som f.eks. Nicaragua.

382. Pio, Alessandro (1990). "The impact of the 1993 Single European Market on
investment flows between the European Community and developing countries: The
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case of Latin America", European Journal of Development Research, vol. 2, nr. 2: 211-

236.
Utgangspunktet for denne artikkelen er det m~;nsteret for utenlandske investeringer
som preget siste halvdel av 1980-tallet, der et hovedtrekk var en kraftig 0kning i
verdien av investeringer mellom industriland og handelsblokker seg imellom. Innenfor
den tredje verden dokumenteres det hvordan Asia blir mer tiltrekkenede, mens det både
i Afrika og Latin-Amerika var en synkende interesse. Forfatteren venter ingen
dramatiske resultater som en f01ge av det indre markedet, men antar at Latin-Amerika
viI m0te skjerpet konkurranse når det gjelder å trekke til seg investeringer i produktiv
sektor, noe som både har sammenheng med åpningen av 0st-Europa og en sannsynlig
vridning i retning av mindre utviklete regioner i EU selv, slik som Spania, Irland,
Hellas og deler av Italia.

Plummer, Michael G., se nr. 375.

383. Purcell, Susan KaufmaniFrancoise Simon (red.) (1995). Europe and Latin America in
the world economy. BoulderlLondon: Lynne Rienner, 213 s.
Utgangspunktet for denne antologien, med en rekke framtredende bidragsytere med
r0tter i forskning, politikk og privat nxringsliv, er de siste års tiltakende integrasjon
både i Vest-Europa og Latin-Amerika, ny vekst i flere latinamerikanske land etter "det
tapte tiåret" (1980-tallet) og skjerpet konkurranse mellom USA, Japan og EU om
markeder og investeringsmuligheter. Boka innledes med et en aktuell og
veldokumentert oversikt, skrevet av A. Blake FrisciaiFrancoise Simon ("The economic
relationship between Europe and Latin America", s. 5-31), som gir et vell av data helt
fram tH 1994 når det gjelder handel, investeringer, gjeld og bistandsvirksomhet. For
mange viI det kanskje vxre overraskende at vesteuropeiske land ikke ligger så langt
bak USA når det gjelder samlet andel av utenlandske investeringer, og at de inntar
f0rsteplassen i land som BrasH og Argentina. Pga. nordamerikanske bankers
gjeldssaneringer stod vesteuropeiske banker i 1990 for 40% av samlete
gjeldsfordringer, mot bare 20% for USA.
Når framtidsutsiktene blir diskutert, er det et gjennomgående synspunkt at LatinAmerika (i alle fall de toneangivende land) befinner seg i en oppgangsperiode med nye
muligheter for handel, investeringer og bankvirksomhet. I tråd med annen litteratur,
feks. fra Verdensbanken og FNs 0konomiske kommisjon for Latin-Amerika, uttrykkes
det usikkerhet når det gjelder konkrete virkninger av EUs indre marked og ytterligere
europeisk integrasjon, ikke minst mht. den oppmerksomhet som forholdet til 0stEuropa og Middelshavsregionen viI legge beslag på. Det er sxrlig frykt for at dagens
vanskeligheter med å komme inn på EU-markedet viI 0ke ytterligere for "sensitive"
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produkter som stål og tekovarer. Konklusjonen er likevei at europeiske land viI ta opp
kampen med USA og Japan om lukrative markeder og de investeringsmuligheter som
både privatisering og 0konomisk ekspansjon viI by på. En slik tendens er allerede
synlig på 1990-tallet. Det antas at bistandsoverf0ringene neppe viI opprettholdes, selv
på dagens beskjedne nivå, men at lån, investeringer og kommersielle kreditter vii mer
enn oppveie dette. De 0vrige artikler tar for seg enkelte europeiske land (Tyskland,
Frankrike, Storbritannia, Spania og Russland), i tillegg til viktige bidrag om
triangelforholdet Latin-AmerikalUSAJVest-Europa og erfaringene med regional
integrasjon både i EU og i Latin-Amerika, slik som i NAFTA, Andes-pakten, Karibia
og MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

Rieger, Hans Cristoph, se nr. 376.

384. Roy, Joaqufn (red.) (1992). The reconstruction of Central America: The role of the
European Community. University of MiamilNorth-South Center Press, 424 s.
385. Smith, Peter H. (red.) (1993). The challenge of integration: Europe and the Americas.
University of MiamilNorth-South Center Press, 430 s.
Dette er to rikholdige antologier som springer ut av forskning og internasjonale
konferanser i regi av North-South Center ved University of Miami, som bl.a. utmerker
seg ved å trekke inn både nordamerikanske, s0ramerikanske og vesteuropeiske
forskere. Den fyjrste av de to b0kene er kommet i stand gjennom et oppdrag fra EUkommisjonen, og inneholder en rekke case-studier fra Mellom-Amerika i perioden
1986-1990. Blant temaene er både EUs utenrikspolitiske rolle, regionens
handelsforbindelser med USA og EU, virkningen av de 0konomiske programmer for
"strukturtilpasning", utsiktene tH demokratisering, betydningen av samarbeid mellom
EU-parlamentet og parlamenter i regionen m.m. Det andre binder sarnler fjorten bidrag
som srerlig konsentrerer seg om forutsetningene for - og erfaringene fra - regional
integrasjon både i Vest-Europa og Latin-Amerika. Innenfor denne rammen blir det
kastet lys over politiske hindringer for regionalt samarbeid, fordeler og problemer
knyttet til frihandel mellom parter med ulik 0konomisk styrke og forholdet mellom
nasjonalstater og politiske institusjoner på regionnivå.

386. Sangwan, Sunanda (1991). "The European Community and the non-associated
countries: The trade agreement between the EEC and India", Journal of World Trade,
vol. 25, nr. 3: 33-42.
387. Sapir, Andre/Christopher Stevens (1987). "India's exports of manufactures to the
EEC", Development Policy Review, vol. 5: 379-398.
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Begge disse artiklene gir en empirisk gjennomgang av handelsm~nsteret mellom EU
og India, og tar sitt utgangspunkt i diskusjonen om den relativt svake samhandelen
mest skyldes EDs proteksjonistiske tiltak eller om det mer er på indisk side at
produksjonsstrukturen og konkurranseevnen utgj~r de viktigste hindringer. Selvom
Sapir og Stevens understreker de begrensninger som ligger i bl.a. multifiberavtalens
kvoteordning og andre restriksjoner fra EDs side, vises det til at India også har tapt
markedsandeler for sin eksport til andre industrialiserte land i perioden 1980-1985.
Argumentet om at India også forskjellsbehandles pga. EDs tollpreferanser overfor
ACP-land, blir heller ikke tillagt så stor vekt, ettersom ACP-sra.tene i liten grad
konkurrerer med India på de samme industriprodukter. Konklusjonen blir derfor at EUs
handelspolitikk ikke kan gi hele forklaringen, samtidig som forfatteme understreker at
denne konklusjonen ikke b~r lette presset på ED i retning aven mer liberal og åpen
holdning overfor u-land av Indias type. Sangwan f~rer framstillingen noe videre i tid,
til inngangen av 1990-tallet, og peker på at India står for mindre enn en halv prosent av
EDs samlete import, men at EDs eksport har ~kt betydelig sist på 1980-tallet som
resultat av liberalisering fra India side. Konklusjonen er at handels- og
samarbeidsavtalen fra 1981 ikke har svart tH forventningene og at Indias underskudd i
sarnhandelen har ~kt. Forfatteren håper på ytterligere liberalisering fra begge parter,
noe som fra India side også b~r gjelde gunstigere regler for investeringer fra
utenlandske selskaper.

388. Sideri, Sandro (1995). "The economic relations of China and Asia-Pacific with
Europe", Development Policy Review, vol. 13: 219-246.
Skrevet aven innflytelsesrik utviklings~konom (se 135), dette er en artikkel som
argumenterer sterkt for en mer åpen og samarbeidsorientert kurs fra EDs side overfor
"Acia-Pacific"-regionen, dvs. Kina, NIC-land (Hongkong, S~r-Korea, Singapore,
Taiwan og ASEAN-land. På bakgrunn av regionens stadig tyngre posisjon i
verdenS(i}konomien, som blir dokumentert gjennom aktuelt statistisk materiale, er det
forfatterens oppfatning at ED selv viI tape mest på å videref~re dagens politikk, som
har sterke proteksjonistiske trekk. Det understrekes bl.a. at de ~konomiske gevinstene
ved ~kt eksport og utenlandsinvesteringer b~r veie tyngre enn de kortsiktige problemer
som en omstilling til mer åpen handel medf~rer. I tillegg tiI at dette viI vrere i samsvar
med en mer global/multilateral utvikling i regi av WTO, blir det regnet med at sjansene
samtidig viI ~ke for at Kina inntar en mer åpen og demokratisk holdning. Det
konkluderes med at en slik kurs fra EDs side innebrerer et skifte vekk fra den
overdrevne ("excessive") plass som Lomesamarbeidet er gitt i dag.
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389. Stevens, Christopher (1991). "The Caribbean and Europe
Development Policy Review, vol. 9, nr. 3: 265-283.

1992: Endgame?",

Av alle regioner i den tredje verden som uttrykker bekymring over virkningene av
"1992" (det indre markedet), er det hovedpoenget hos Stevens i denne artikkelen at det
er Karibia som har mest grunn til pessimisme. Med 0kt EU-interesse for 0st-Europa og
Middelhavsornrådet blir det ventelig mindre oppmerksomhet å få for ACP-statene, og
blant dem er det de karibiske statene som if0lge Stevens kan risikere å tape mest. Det
blir dokumentert at de i enda mindre grad enn Afrika har klart å gj0re sitt
eksportm0nster noe mer allsidig, samtidig som de er sårbare for endringer i det indre
markedet som truer deres privilegerte kolonieksport av sukker og bananer til
Storbritannia. Konklusjonen er at det er risikabelt å v<ere så avhengig av noen få
handelspartneres goodwill, samtidig som opprettholdelsen av spesielle privilegier fra
kolonitida i seg selv kan ha dempet interessen for å utvikle en mer allsidig 0konorni.

Stevens, Christopher, se nr. 387.

390. Sutton, Paul (red.) (1991). Europe and the Caribbean. London: Macmillan, 260 s.
(Warwick University Caribbean Studies).
Mens det - naturlig nok - finnes en rikholdig litteratur om forholdet mellom karibiske
land og USA, er dette det f0rste bidraget som spesielt tar for seg relasjonene mellom
Karibia og Europa. Redakt0ren av boka har tidligere publisert flere spesialiserte
arbeider som tar opp emner med tilknytning til EU, slik som "sukkerprotokollen" og
Det europeiske utviklingsfondets bistandsvirksomhet, og bidrar her med en informativ
oversiktsartikkel om handel, bistand og regionalt samarbeid ("The European
Community and the Caribbean: "Main dimensions and key issues", s. 71-89). I tillegg
er det et kapittel skrevet aven framstående diplomat fra Trinidad og Tobago - James
O'Neil Lewis - som bl.a. har v<ert sitt lands EU-ambassad0r og stått sentralt i
forhandlinger om Lomeavtalene ("The European Community and the Caribbean: A
Caribbean perspective", s. 187-199). Begge forfatteme legger vekt på ACPsamarbeidets betydning for å knytte 13 karibiske land n<ermere sarnrnen, der
forskjellige språk og ulik koloniarv tidligere har skapt avstand. Selvom det framheves
at handels- og bistandsrelasjoner med EU er viktige, er det også enighet om at
Lomesamarbeidet ikke har bidratt til en mer allsidig 0konomi, samtidig som de
karibiske lands andel av EUs import har sunket betraktelig siden 1975.

391. Utbildning för biståndsverksamhet (1994).
från Latinamerika, nr. 7-8: 7-27.
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En stor del av dette nummeret av magasinet Nyheter från Latinamerika er viet forholdet
mellom EU og Latin-Amerika. De forskjellige samarbeidstiltak blir gjennomgått, der
utgangspunktet er at Latin-Amerika befinner seg et godt stykke nede på EUs
priorienteringsliste. Også enkelte regionale samarbeidstiltak i Latinamerika, slik som
MERCOSUR, blir presentert. Det kinkige bananspl1'rsmålet blir også belyst gjennom en
oversl1'kt og case-studies fra Costa Rica og Ecuador, mens EUs bistandsvirksomhet
diskuteres med henvisning til erfaringer fra Bolivia. I kortfattete intervjuer slipper både
EU-tilhengere og motstandere av svensk medlemskap til.

392. Vandewalle, Dirk (1992). "At the periphery: North Africa, the European Community
and the end of the cold war", The Maghreb Review, vol. 17, nr. 1-2: 28-41.
En kortfattet presentasjon av noen nye trekk i forholdet mellom EU og Nord-Afrika
(Algerie, Tunisia, Marokko) som avspeiler EUs interesse for utviklingen i et
merornråde preget av I1'konomisk krise og politisk ustabilitet. Til grunn for EUs I1'kende
oppmerksomhet ligger både strategiske hensyn og forhåpninger om at bistand og
utviklingslån vil redusere irnrnigrasjonen til Vest-Europa. Bak begrepet "EuroMediterranean dialogue" skjuler det seg - ifl1'lge forfatteren - et styrkeforhold som
stadig sterkere forskyves i EUs favl1'r. Konklusjonen er likevei at det er begrenset hva
EU kan oppnå i form av politisk stabilitet gjennom bistand, investeringer og
I1'konomisk rådgivning, ikke minst ford i tettere bånd til tidligere kolonimakter og
intemasjonal kapital kan stimulere islarnistiske protestbevegelser. Det pekes på at dette
er krefter som også får bedre grobunn i den utstrekning I1'konomisk liberalisme leder til
I1'kt sosial ulikhet.
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393. Ahrens, Heinz (1984). South Asia's agricultural exports to the EEC. Kiel: Kieler
Wissenschaftsverlag Vauk.
394. Akli Kebaili, M. (1988). Die Miuelmeerpolitik der EG und der Nord-SUd-Kontlikt
am Beispiel der Beziehungen Algeriens zur EG. FrankfurtlBernlNew YorklParis.
395. Akrasanee, NarongchailHans Christoph Rieger (red.) (1982). Proceedings of a
conference on ASEAN-EEC economic relations: Organized by The Institute of
Southeast Asian Studies 6-8 August 1981. Singapore: The Institute of Southeast
Asian Studies, 387 s.
396. Allesandrini, Sergio (1990). "Systemic changes in Europe and econorruc
implications for LDCs", The European Journal of Development Research, vol. 2, nr.
2: 200-210.
397. Amelung, T. /R. 1. Langhammer (1990). ACP exports and EC trade preferences.
Kiel: Institut fUr Weltwirtschaft. (Kieler Arbeitspapiere; 373).
398. Angarita, c.lPeter Coffey (red.) (1988). Europe and the Andean countries. London:
Pinter.
399. Antola, Esko (1976). "The European Community and Africa: A neo-colonial mode!
ofdevelopment", Peace and the Sciences, nr. I: 15-32.
400. Andersen, Cecilia/lsa Baud (red.) (1987). Women in development cooperation:
Europe's unfinished business. Tilburg: EADI, 268 s.
401. Asante, S.K.B. (1981). "The Lome Convention: Towards perpetuation of
dependence or promotion of interdependence", Third World Quarterly, vol. 2, nr. 4:
658-672.
402. Asante, S.K.B. (1984). "ECOWAS, the EEC, and the Lome Convention", s. 171197 iD. Mazzeo (red.): African regional organizations. Cambridge University Press.
403. Asante, S.K.B. (1986). "Whither Africa? Euro-African integration or African
cooperation" , Development and Cooperation, nr. 5: 9-11.
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404. Ashoff, Guido (1983a). "The textile policy of the European Community towards the
Mediterranean countries: Effects and future options", Journal of Common Market
Studies,vo1.2,nr.l: 17-45.
405. Ashoff, Guido (1983b). "The Mediterranean policy of the EEC - The case of
industry", Intereconomics, nr. 3.
406. Ashoff, Guido (1988). Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und Lateinamerika. Erfahrungen und Perspektiven.
Berlin: Deutsches Institut fUr Entwicklungspolitik.
407. Asobie, H. Assissi (1982). "Nigeria and the EEC 1970-1980: An analysis of the
processes and implications of Nigeria's association with the EEC under the first
Lame Convention", African Development, vol. 7, nr. 4: 33-60.

408. Bachou, S. A (1986). An evaluation of trade preference and compensatory
financing arrangements in the framework of the Lame regime. Notre Dame, Indiana:
University of Notre Dame (PhD thesis).
409. Balch, Jeffrey A/Karel L. Roskam (red.) (1990). Southern Africa at the crossroads:
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Materiale fra EV og ACP
For dem som s~ker fortl~pende informasjon om forholdet mellom EV og ACP-statene,
er The Courier. Africa-Caribbean-Pacific-European Union det naturlige sted å starte
(rue de la Loi, 200, 1049 Brussel). Det utgis seks ganger i året av EV-kommisjonens
generaldirektorat for ACP-samarbeid (DG VIII), og bringer et rikt utvalg av kortere
intervjuer og artikler, i tillegg til at det gis en bred dekning av spesialtemaer og
"country reports" med fyldig presentasjon av ett eller flere ACP-land. I tillegg til å
bringe hovedpunkter fra sentrale ACP- og EV-dokumenter, er det ofte referater fra
m~ter i fellesinstitusjoner som f.eks. parlarnentarikerforsarnlingen for ACP-statene og
EV. Det gis også regelmessige nyhetsoversikter om Det europeiske utviklingsfondet
(EDF), Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Centre for Development of
Industry (CDD. De fire ulike Lomeavtalene har også i sin helhet eller i sine
hovedpunkter blitt gjengitt som spesialnumre av The Courier (nr. 31/1975; nr. 58/1979;
nr. 89/1985) og nr. 120/1990).
DG Villffhe Courier er også utgiver av La Cooperation VE-ACPIEV-ACP
cooperation som er en årsoversikt over Det europeiske utviklingsfondets virksomhet og
hovedtrekk ved bistanden til de enkelte ACP-land. (For en presentasjon av 1994utgaven, som er den andre av sitt slag, se nr. 154).
En annen uunnvrerlig kilde er de spesialrapporter om handel, bistand og samarbeid
med de ulike deler av den tredje verden som Kommisjonen publiserer flere ganger i
året i serien Europe information: Development - DE (se nr. 49-53). Innenfor rarnrnen
av denne serien gis det ut en fyldig årsrapport som dekker alle sider ved
Lomesarnarbeidet: Financial cooperation under the Lome Conventions (se nr. 53).
Serien bestilles fra Office for Official Publications of the European Communities, L2985 Luxemburg. Fra sarnrne utgiver kommer også årsrapporten fra ACP-EV Council
of Ministers. Det sarnrne gj~r ACP. Basic statistics, som Eurostat gav ut for f~ste gang
i 1994.
DE-serien er også en uunnvrerlig statistisk kilde, i tillegg til de ulike statistiske
publikasjoner som gis ut av Eurostat. En kort og lett tilgjengelig statistisk informasjon,
som bl.a. dekker utenrikshandel, er Basic Statistics of the European Union. 1995utgaven er nr. 32 i rekka (Eurostat Information office, Jean Monnet Building, 2920
Luxemburg). Ved de nasjonale representasjoner for Kommisjonen i de nordiske land
fås oversikter over all annen offisiell informasjon av interesse, herunder vedtak i
Kommisjonen og referater fra m~tene i Unionsparlarnentet. I hvert enkelt nordisk land
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er det egne ordninger for hvilke biblioteker/institusjoner som er ansvarlig for salg av
EU-publikasjoner og oppbevaring av dokumenter og informasjon fra ED. Det finnes
også en rekke oppslagsverk om informasjon og kilder innenfor EU-systemet, slik som
Monique Stein! Alexander von Witzleben: Europe info: Directory of important
information sources on the European Union (Office for Official Publications of the
European Communities, 1994).
ACP-statene har ikke noen regelmessig publikasjon, men en god del av deres materiale
er representert i The Courier. Informasjonsmateriale og pressemeldinger fås fra General
Secretariat of the ACP Group of States (Avenue Georges Henri, 451, 1200 Brussel).

Nyhetsbulletiner, tidsskrifter, magasiner og rapportserier
Den mest aktuelle og tilgjengelige informasjonen som vedr~rer alle sider ved EUs
virksomhet er nyhetsbulletinen Europe (Agence International d'information pour la
Presse. 10 Boulevard Saint LazarelBox 13, B-12IO Brussel). Den kommer fem ganger i
uka i både franske og engelske utgaver og dekker de sentrale begivenheter, m~ter og
vedtak på daglig basis. Innev<erende årgang er den 44. i rekka). Det f~lger også med et
ukentlig statistisk vedlegg og en ukentlig bibliografi ("European library") innenfor
rammen av nyhetsbrevet. Ettersom det er et vell av korte nyhetsmeldinger daglig, er
den månedlige indexen Eurosynt. Index for "Europe" et verdifullt hjelpemiddel. Fra
sarnrne utgiver kommer parallelt European Documents med omkring 10 månedlige
utgaver. Her gjengis sentrale dokumenter, vedtak og utredninger i hoveddrag eller i sin
helhet, med s<erlig fyldig dekning av materiale om EUs utenrikspolitikk, kommunikeer
fra toppm~ter, konferanser og ~konomisk/diplomatiske forbindelser med andre deler av
verden. Det betyr at begivenheter i 1995 som f.eks. midtveisforhandlingene i Lome IV
og toppm~tet mellom EU og landa i MiddelhavsområdetJMidt~sten er representert med
sentrale dokumenter.
Det mest autoritative fagtidsskriftet om EU, europeisk integrasjon og EUs
utenrikspolitikk er Journal of Common Market Studies, som gis ut kvartalsvis. I 1996
er det inne i sin 34. årgang. Det inkorporerer også en Annual review over de viktigste
sider ved EUs virksomhet. (l 994-utgaven er presentert i nr. 169, og et spesialhefte om
det indre markedet og u-landa er omtalt som nr. 79). JCMS er tverrfaglig, men de fleste
bidrag har en statvitenskaplig eller ~konomisk vinkling. Tidsskriftet gis ut av
University Association for Contemporary European Studies, og abonnement tegnes fra
BlackweIl Publisher (l08, Cow1ey Road, OX41JF, Oxford, UK).
Den beste kilde til virksomheten innennfor NGO-mi1j~et i EU, som ofte inntar en
kritisk holdning ti1 offisiell politikk og er en brobygger over til ACP, er materiale fra
paraplyorganisasjonen EUROSTEP (lIS rue Stevin, 1040 Brussel) som ble dannet i
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1990. Herfra kommer b1.a. EUROSTEP NEWS med seks nr. i året. EUROPSTEP
samordner sitt arbeid med andre nettverk, slik som b1.a. NGDOIEU Liaison Committee
(som gir ut Liaison News) og to fellesorganisasjoner med kirke1ig forankring: EUROCIDSE (EURO-CIDSE Newsbulletin) og APRODEV (APRODEV emergency news).
Disse organisasjonene utgir også enke1te felles utta1e1ser og utredninger, slik som i
forbinde1se med midtveisforhandlingene i Lome IV (se nr. 90).
Som det har framgått av de titler som er tatt med i bibliografien, pub1iseres det bidrag
om EUs utenrikspolitikk og forholdet ti1 ACP-ornrådet og andre de1er av den tredje
verden også i mange av de mer allmenne fagtidstidskrifter om intemasjona1 politikk,
intemasjonal ~konomi og utviklingssp~rsmål. Det vit f~re for 1angt å presentere dem
her, men for litteratur om utvikling - med vekt på Afrika - vises ti1 et eget kapittelom
tidsskrifter i Kristina Rylandel' (red.): Att studera Afrika (Uppsala: Nordiska
Afrikainstitutet, 1995). Her vii en også finne adresser og abonnementspriser. Utenom
de mange engelskspråklige tidsskrifter/magasiner, er det grunn til å framheve en
I~pende dekning i Jeune Afrique, Jeune Afrique economie og Marches tropicaux.
Club de Bruxelles (lO, rue du College St. Michel, 1150 Brussel) er et privat
konsulentselskap som i forbindelse med konferanser for meringslivet gir ut en serie
(kostbare) rapporter med mye verdifull informasjon (23-28).

Sentrale forskningssentra
Forskning om EU og den tredje verden drives, som det er dokumentert i bibliografien,
aven rekke enkeltpersoner ved universiteter og forskningsinstitusjoner rundt om i
verden. Men det er også noen forskningssentra som mer systematisk har viet dette
temaet oppmerksomhet gjennom mange år. På 1990-tallet er European Centre for
Development Policy Management (Onze Lieve Vrouweplain 21, 6211 HE Maastricht)
et av de fremste eksempler på dette, med vekt på policy-relevant forskning og
utredning og et utstrakt samarbeid med EU. (For presentasjon av noen sentrale
publikasjoner, se b1.a. 14-17,47). ECDPM utgir også en l~pende serie med Occasional
Papers og Reprints, og har etverdifullt og serviceinnstilt bibliotek. I Storbritannia har
både Overseas Development Institute (Regents College, Inner Circle, Regent's Park,
London NW 1 4NS) og Institute of Development Studies (University of Sussex,
Brighton BN1 9RE) en lang historie innenfor forskning om EU og den tredje verden,
med vekt på handel og bistand. Ved ODI er denne virksomheten srerlig forbundet med
forskere som Adrian Hewitt (222, 233-240), Michael Davenport (37-43, 84, 117),
Sheila Page (38, 41, 112-117, 229) og Antonique Koning (83-84), mens Christopher
Stevens (138-145, 228-229, 261, 308-318) er den ledende bidragsyter fra IDS. Begge
de to britiske institusjonene og deres medarbeidere utf~rer arbeid både for EU, ACPstatene og NGO-ere. Samme faglige innretning og bredde finnes ved Deutsches Institut
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fUr Entwicklungspolitik (Hallerstrasse 3, 10587 Berlin), med Hildegard Lingnau (9194) som en av flere bidragsytere. En mer nyliberal frihandelstradisjon kjennetegner
forskningsmilj0et ved Institut fUr Weltwirtschaft an der Universität Kiel (24100 Kiel).
Herfra kommer bl.a. to toneangivende handels- og integrasjonsstudier (1, 67). I Norden
har den spredte og sporadiske forskningen om EU og den tredje verden ingen klar
institusjonell forankring, men det beste fagbiblioteket med litteratur om temaet er
Center for Udviklingsforskning (Garnmel Kongevej 5, 1610 K0benhavn V, Danmark),
med Philip Raikes (119-124) og Gorm Rye Olsen (109-111) som sentrale forskere.
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