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EUROPÆISKE ØKONOMER FOR ØKONOMISK-POLITISKE ALTERNATIVER I EUROPA
Rapport fra 16. arbejdskonference på Kreta Universitet den 24.-26.September 2010

”Finanskrisen og den efterfølgende recession har markant fremmet divergenser og spændinger i 
euro-området og i hele EU. Den græske økonomi er i dyb krise og flere andre europæiske stater står 
over for et lignende pres. EU's politikker og de stærkere medlemsstater øger polariseringen 
yderligere, hvilket truer med at frisætte stærke disintegrative tendenser i unionen.” Med denne 
indgangsbøn inviterede den europæiske økonomgruppe, der hvert år i december i både kortere (2 
sider) og længere form (op til 30 sider) udgiver deres memorandum om unionens tilstand, til deres 
16. arbejdskonference (se www.euromemo.eu).
Når man på konferencen på Kreta nævnte at EU Kommissionsformand Barroso nu også ligesom de 
amerikanske præsidenter er begyndt at holde en tale om Unionens tilstand, havde deltagerne kun et 
træk på smilebåndet til overs. De har i halvandet årtier (nogle i 30 år) øvet sig i samme metier, hvad 
angår alternativer inden for økonomisk politik. Selve skrivearbejdet, som konferencen er optakten 
til - skriftlige bidrag var tilgængelige 1 måned forinden - deles mellem ti til tyve højt kvalificerede 
økonomer fra universiteter og fra praksisområder, herunder finansverdenen, såvel som enkelte andre 
socialvidenskabsfolk. Sidste memorandum for 2009/10 blev underskrevet af henved 300 fagfolk.
Næsten 50 var mødt op i Rethymno midt på øen og debatterede både i plenum og i arbejdsgrupper, 
hvordan krisen og kritiske analyser hænger sammen, når man vil finde og vil enes om udveje ud af 
den truende kollaps. Skriverytmen på årsbasis giver en vis garanti for, at alt for langhårede emner 
ikke kommer direkte op. Således føres der ikke direkte diskussioner om øko-socialisme, men skridt 
i samme retning kan sagtens diskuteres. Fremtiden opfattes som åben og netop derfor bliver 
diskussionerne ofte meget hede.
Rammeforanstaltningerne i plenum begyndte med to foredrag første eftermiddag af hhv. Stephanie 
Blankenburg fra University of London og den franske grønne økonom og medlem af 
Europaparlamentet Alain Lipietz – om både den økonomiske, den sociale og den økologiske tilstand 
af unionen og de vigtigste trends i besvarelsen af kriserne. Lipietz' påstand (jf. hans skriftlige bidrag 
på www.euromemo.eu) er, at disse års krise ikke mere kan ses som en blot økonomisk krise, men at 
den ligesom kriserne før industrialismen også er en dybdegående økologisk krise, idet både 
fødevareprisernes stigning og energi- og klimakriserne har bidt sig fast. Og de kan kun løses på 
globalt plan.
En formiddag blev brugt arbejdsdelt i fem workshops, der omhandlede de økonomiske ubalancer i 
EU samt teoretiske perspektiver på det og hele landegruppers erfaringer (herunder de nye 
medlemslandes); krisens dimensioner økonomisk-finansielt, økologisk og socialt; den finansielle 
verden, stabilitet og regulering; samt beskæftigelse, arbejdsmarkedet og socialpolitikker i EU. 
Resuméer fra grupperne indgik i et plenum til forberedelse af årets memorandum.
Forinden afholdtes en plenum-diskussion mellem en repræsentant for de tyske Grønne, Sven 
Giegold, og igen Alain Lipietz fra de franske grønne (selv er han teknisk og økonom-uddannet). Her 
stod en mere moderat tysk forhandlingsposition over for en mere perspektiverende og radikal 
position i forlængelse af den franske regulations-skoles analyser.
Vesttyskland var i øvrigt foregangsland med de økonomiske memoranda, der siden 70'erne under 
ledelse af økonomen Jörg Huffschmid gik kritisk til bolden i forhold til regeringernes forsvar for 
magtinteresserne. Huffschmid, som døde i december 2009, var også i midten af 90'erne den 
drivende kraft i opbygningen af den europæiske gruppe, se f.eks. bogen 'Economic policy for a 
social Europe' fra 2005, der med Huffschmid som udgiver udkom på Palgrave/Macmillan. 
Teamworket er nu så indarbejdet, at nye udfordringer bliver mødt med fornyelse – såsom en 
tilbundsgående inddragelse af den økologiske problematik i økonomisk analyse og politikforslag. 
Medens sidste års memorandum på den økologiske side mest lagde fingeren på den for svage 
europæiske energi- og klimapolitik, vil dette års memo se mere bredt på, hvordan 
omstillingskravene i forhold til globale materialestrømme besvares i en delt Verden. Gammeldags 
råstof-imperialisme duer ikke – allerede p.g.a. affaldsproblematikken, hvoraf CO2-problemet kun er 
én side.


