Samfundsmøte
17. september 2016
Status Europa
Dagsorden
1. Møtet er satt – 19:03
2. Styreprotokoll
3. Politisk femminutt
På talerstolen:



Fridtjof Klareng Dale – EUs lovnad om korrupsjonsrapport er ikke etterfulgt.
Oppfordrer til resolusjon.
Eivind Rindal – Pride  Trekker fram situasjonen i det Europeiske landene for
LGBT.

4. Innledning ved Steinar Juel
Forklarer situasjonen i eurosonen, for Brexit, vestEU/Europa. Det er ikke noe nytt at EU
gjennomgår flere kriser samtidig. Brexit er et generasjonsspørsmål, men det er på ingen
måte gitt hva som vil skje framover.

5. Innledning ved HansWilhelm Steinfeld
Understreker hat i Europa har stiftet to verdenskriger, og det handler i bunn og grunn
om fremmedfrykt og fremmedforakt. Hvorfor blusser dette opp igjen i ØstEuropa nå?
Og hvorfor gjorde det det på Balkan på 1990tallet? Steinfeld forklarer at det har med
andre verdenskrig, og hvordan det å forholde seg til det ble håndtert i ettertid. Det

blusser opp i Øst og SørøstEuropa fordi de ikke har tatt det oppgjøret med de
totalitære regimene VestEuropa har gjort. Fordi de «aldri» slutta.

6. Innledning ved George Chabert
Forklarer at Nato og EUs interesser i og for Ukraina ikke var noe Russland kunne
tolerere. Han mener at Nato og USA sin kontinuerlige aggressive handlinger som
utplassering av tropper, stadig flere medlemskap i Nato (og EU), og intervensjoner i
land og områder med Russiske interesser. Chabert mener at USA (og Nato) frykter et
samlet Europa med Russland, og at dette er grunnen til at USA dro med seg Europa
ned gjennom intervensjon i Midtøsten. Han mener dette er motivasjonen bak USAs
krigføring i Midtøsten.

7. Pause – 20:05
8. Kunstnerisk innslag ved Pirum
Pirum synger «Ivan» og «Jodel im Trollstiegen»

9. Sofaprat med innlederne
Storsalen godkjenner at Torjus Eckhoff er møteleder for punkt 9. og 10.
Juel sneik Norge inn i EØS i sin tid i Eftasekretariatet. Han mener EØS er en god
avtale, siden vi ikke er medlem. Likevel trekker han fram at det er mer og mer et
paradoks – vi er i praksis med, men ikke egentlig. Vi har ikke medbestemmelse. Det er
demokratisk utfordrende.
Steinfeldt snakker om at den ØstEuropeiske integreringen i EU har gått for raskt. De
var på ingen måte klare for det. Blant annet burde de greske myndighetene/eliten bli
dømt for svindel på grunn av at de løy seg inn i eurosonen.
Chabert rekker fram at EU har blitt en føderalstat uten å ha mandatet til det. Mener EU
burde frsvinne, eller gjennomgå ekstreme endringer. Han er veldig glad for Brexit.

10. Spørsmål fra salen
På talerstolen:



Eivind Rindal – Tyrkia
William Trondsen – Ukraina






Per Fridtjof Larssen – Er det nasjonal symbolpolitikk og kortsiktige løsninger
grunnen til at EU sliter?
Kyrre Ryeng – Hva skjer med to selverklærte utbryterstater?
Anna Bowe – Er europasamarbeidet avhengig av Merkel?
Aleksander Skre – Ber om at innlederne ser i glasskula. Hva vil skje framover?
(Nevner også at moren hans har hatt Steinfeldt som lærer. Steinfeldt slåer en
mordi vits)

11. Eventuelt
På talerstolen:



Håkon Noren – Studentenes fredspris
Torjus Eckhoff – Vi legger ut resolusjon over helga

12. Kritikk av møtet
På talerstolen:





Kyrre Ryeng – møtestyringa burde være bedre
Øyvind Bentås – Det gjør vondt å si det, men dette har vært den beste debatten i
hans tid.
Tale Bærland – møtestyring
Aleksander Skre – Tar av seg studenterluen! Beste debatten han har sett på sine
6 år. Oppfordrer til mer Bergen i monitor.

13. Møtet er hevet – 21:34

