
Quisling og HP l"/ll 
Normanns -'t'E 
Europa-visjoner 
I hele høst har Normann vært 
svært ivrig etter å sverte nei-sida i 
EU-debatten. Gjennom flere 
leserinnlegg har han forsøkt å 
framstille Senterpartiet, og tildels 
også SV, som partier med ei brun 
eller anti-demokratisk fortid. 
Etter mitt syn er det ingen grunn 
til ei slik «brunskvetting». Man 
kan ikke ramme et helt parti 50 år 
etter sjøl om enkelte Bondeparti-

medlemmer begikk feil under siste 
krig. 

Det er i denne sammenhengen 
interessant å se at Normanns visjo
ner om Europa-uniorien har svært 
mange felles trekk med de visjone
ne Quisling hadde. Jeg vil bl.a. vise 
til et forslag til fredsløsning Quis
ling sendte til den engelske stats
minister Chamberlain i oktober 
1939. Forslaget er senere kjent 
som Quislings Europa-charter 
eller Europa-pakt. Quisling kom 
ved flere høve tilbake til disse 
tider. (Bl.a. i en tale den 17. mai 
1943 ifb. med Nasjonal Samlings 
10 års-jubileum.) 

Jeg kan ikke gjengi hele «pak
ten» i et leserinnlegg, men vil gjen
gi noen punkter som klart viser lik
heten med ideene bak dagens EU: 
«9. Forsvars- og sikkerhetshets
pakt mellom de 3 makter, og 
begrensning av rustningene. (De 
tre makter: England, Tyskland Qg 
Frankrike - min tilføyelse.) 10. 
Toll-lettelser, med sikte på full
stendig tollunion mellom de tre 
riker, åpne for andre land. 11. 
Samarbeid om valutaforhold og 
stabil pengeverdi, nødvendig kapi
tal til næringslivet for å forhindre 
arbeidsløshet, det hele med sikte 
på total valutaunion, åpen for alle. 
12. Samme rett til bopel i de enkel
te land som for landets egne stats
borgere. 12. Med samtykke av de 
tre avtale landene kan tremaktsav
talen utvides til å omfatte andre 
europeiske stater og britiske domi
nions med en føderalisering av 
Europa for øye.» 

(Ralph Hewis: «Quisling profet 
uten ære».) Jeg vil ikke med dette 
antyde at Andor Normann og 
Europabevegelsen består av 
«kryptofascistef». Å slenge ut sli
ke grunnløse påstander i hytt og 
pine overlater jeg til ja-tilhenger
ne. Allikevel må det være lov å 
minne om at Qusiling ikke var 
noen demokrat. Det blir derfor litt 
påfallende når .demokratene 
innenfor ja-bevegelsen, hyller de 
samme prinsippene som landsfor
ræderen Quisling, samtidig som de 
beskylder oss som går imot disse 
ideene for udemokratiske hold
ninger. 

Jeg håper på at noen ansvarlige 
på ja-sida maner seg opp og tar 
avstand fra Normanns skriverier. 
Ellers kan vi godt fortsette disku
sjonen. Vil man på død og liv drive 
«brunskvetting» er det mer stoff å 
hente fra vår historie. 

Steinar Sætervadet, 
Elverum SV 
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