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INDLEDNING

Schweiz har gennem de seneste år været præget af ambivalente strømninger: på den ene side
indlevering af ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union efterfulgt af et nej til optagelse i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (ved folkeafstemningen den 6. december 1992), og på
den anden indledning i slutningen af 1994 af sektorielle forhandlinger med Den Europæiske Union.
Denne seneste udvikling retter balancen op med henblik på igen at fremsætte ansøgningen om
optagelse i EU.

I. DEN POLITISKE SITUATION I SCHWEIZ

Schweiz er en konføderation dannet i 1291 med Bern som hovedstad.
Den føderale helvetiske republik, Schweiz, der er opdelt i 20 kantoner og seks underkantoner, består
af forskellige sproglige grupperinger.
De fire nationale sprog er tysk, fransk, italiensk og rhéto-roman, der tales af henholdsvis 73, 20, 4
og 0,6% af befolkningen, men ifølge forfatningen er kun de tre førstnævnte officielle sprog.

A. Grundlaget for det politiske system i Schweiz

1. Forfatningen og det juridiske system

- Den schweiziske forfatning blev vedtaget i 1848. Den blev ændret i 1874 og igen i 1978;
forfatningsændringen i 1978 havde til formål at gøre det muligt at oprette Jura-kantonen med
fransktalende flertal, der blev udskilt fra Bern-kantonen efter 30 års separatisme. På nuværende
tidspunkt er en ny forfatningsændring til behandling; det pågældende forslag vedrører folkets
rettigheder (folkeafstemninger) og opbygningen af det føderale retssystem.

- Schweiz har siden 1912 haft en generel civil lovgivning, og straffeloven blev ensrettet i 1942.
De forskellige kantoner vælger stadig selv deres egne dommere og har somme tider forskellige
systemer for de retslige procedurer. Bortset fra de militære domstole er den føderale Schweiziske
domstol, der har hovedsæde i Lausanne, den eneste føderale juridiske myndighed.
Den består af 30 dommere, heraf 15 assisterende og 15 midlertidigt ansatte dommere, der er valgt
af Den Føderale Forsamling for en periode på seks år.
Det er den føderale domstol, der er den sidste appelinstans for hele Schweiz. I tvistspørgsmål mellem
kantonerne eller mellem en kanton og føderationen træffer den føderale domstol afgørelse som
statslig domstol.

2. Indbyggede principper i Schweiz’ politiske system

Schweiz' grænser er garanterede via en traktat indgået i 1815, der også fastlægger landets permanente
neutralitet.

Ifølge neutralitetsprincippet undgår Schweiz enhver form for militær alliance, hvilket mange borgere
mener udelukker landet fra at deltage i de fleste internationale organisationer, herunder også De
Forenede Nationer, Den Europæiske Union, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.
Schweiz, var i øvrigt medstifter og medlem af EFTA i 1960, og landet blev i 1963 optaget i
Europarådet og i visse særlige ikke-politiske organisationer under FN.
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I 1986 var 75% af Schweiz’ befolkning imod landets optagelse i FN, og Schweiz har i dag permanent
observatørstatus i organisationen.
B. DET POLITISKE SYSTEM I SCHWEIZ
 
1. Funktionsmåde

1.1 Den lovgivende og den udøvende magt

Den lovgivende myndighed ligger hos Forbundsforsamlingen (to kamre): Stænderrådet med 46
repræsentanter fra kantonerne (to pr. kanton og en pr. halvkanton), der vælges for to eller fire år, og
Nationalrådet med 200 medlemmer, der vælges for fire år ved almindelige valg efter
forholdstalsvalgmetoden.
Spørgsmål, der hører under Forbundsforsamlingens kompetence (forbundslove og
forbundsbeslutninger samt behandling af Forbundsrådets beretninger) behandles for det meste
særskilt af de to kamre.
Visse beslutninger (om valg og benådningslove) træffes af Forbundsforsamlingens to kamre i
fællesskab. Forsamlingen har endvidere finansielle beføjelser, initiativret og valg- og
kontrolbeføjelser.

Den udøvende myndighed deles af Forbundskancelliet og Forbundsrådet, der består af syv
medlemmer valgt for fire år af Forbundsforsamlingen.
Forbundsforsamlingen vælger endvidere et medlem af dette råd til præsident for Det Schweiziske
Forbund (statsoverhoved) for et år.
Præsidenten, der er "primus inter pares" (den første blandt ligemænd) leder Forbundsrådets møder
og har derudover forskellige repræsentative opgaver.
I en årlig turnusordning går præsidentembedet  på skift mellem præsidenten og vicepræsidenten.
Siden den 1. janur 1998 har Ruth Dreifuss været Schweiz' præsident.

1.2 Partierne

Følgende fire partier udgør støtterne i det Schweiziske partisystem: de kristelige demokrater (CVP),
de liberale demokrater (FDP), socialdemokraterne (SPS), og det Schweiziske folkeparti (SVP).
Regeringen har siden 1959 bestået af personer fra disse fire partier ifølge en fordelingsnøgle for de
vedtagne poster, henholdsvis: 2 + 2 + 2 + 1. Udover dette partikriterium tages der særlige hensyn
ved tilhørsforhold til de store kantoner (Bern og Zürich) og de sproglige regioner.
Siden valget den 22. oktober 1995 råder koalitionen endvidere over mere end 80% af pladserne i Det
Nationale Råd (det nederste kammer i Den Føderale Forsamling) og et endnu større flertal i
Statsrådet (det øverste kammer). De liberale og de kristelige demokrater led et vist tab, mens
socialdemokraterne nu råder over flere pladser i parlamentet.
Det Schweiziske folkeparti opnåede ligeledes nogle ekstra pladser, mens De Grønne, der har været
i parlamentet siden 1983, mistede mandater.
Selv om regeringskoalitionen ikke har mødt væsentlig modstand gennem de sidste 30 år, har de
mindre partier dog opnået en vis indflydelse (især på regionalt niveau).
De Grønne har siden 1983 deltaget i Det Nationale Råd. Ved valget i 1991 opnåede de 14 mandater,
hvilket er partiets hidtil bedste resultat.
Spørgsmålet om integration i EU har sammen med arbejdsløsheden, socialreformen, saneringen af
de offentlige finanser og udlændinge- og immigrationspolitikken været centrale emner under
valgkampen.
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1.3 Kommunernes indflydelse og det direkte demokrati

Selv om den føderale politik hører ind under den føderale regerings kompetence (Det Føderale Råd),
ligger mange beføjelser alligevel hos de selvstændige kantoner.
Schweizerne er underlagt juridiske myndigheder på tre forskellige niveauer: kommunalt, i
kantonerne og føderalt. Den direkte deltagelse er et grundlæggende element i den kommunale
administration.
Alle voksne borgere har ret til at deltage i kommunalforsamlinger og lokale afstemninger, der
anvendes til at træffe afgørelser i kommunale spørgsmål.

I fem kantoner (Glarus, Appenzell, Rhodes extérieur, Rhodes intérieur, Obwald, og Nidwald) har
man stadig "landesgemeinde", en slags folketing for stemmeberettigede borgere. Det afholdes på en
åben plads i byen, og beslutninger foretages ved håndsoprækning.

Kommunerne er meget forskellige i størrelse - fra den mindste med mindre end 20 indbyggere, til
den største, Zürich, der har 350.000 indbyggere.

Folkeafstemninger er en uadskillelig del af demokratiet i Schweiz.
Afstemningerne, der kan finde sted på kommunalt niveau, på kantonniveau eller føderalt, giver den
brede offentlighed mulighed for at øve en direkte indflydelse på den politiske beslutningsproces. De
obligatoriske folkeafstemninger afholdes ved enhver ændring af forfatningen, der for at blive
vedtaget skal opnå flertal såvel af stemmerne som af kantonerne. De valgfrie folkeafstemninger
afholdes om love og bestemmelser på begæring af 50.000 borgere. Derudover har borgerne en
initiativbeføjelse, der giver dem ret til - såfremt 100.000 borgere skriver under på det - at foreslå en
hel eller delvis revision af forfatningen.

2. Det politiske liv

- Nuværende regering / valg
Det seneste valg til det schweiziske parlament (Nationalrådet) blev afholdt den 22. oktober 1995.
Regeringskoalitionen siden 1959, bestående af socialdemokrater, kristelige demokrater, Det
Schweiziske Folkeparti og FDP (Det Liberale Demokratiske Parti) opnåede endnu en gang stort
flertal. Det næste valg finder sted i oktober 1999.

Schweiz har i dag mere end syv millioner indbyggere, og antallet vil inden 2020 nå op på over 7,5
millioner. Dermed vil gruppen af unge under 15 år for første gang i landets historie ikke længere
være den største aldersgruppe.

II. DEN ØKONOMISKE SITUATION I SCHWEIZ

Schweiz' økonomiske profil kan beskrives ved de forskellige økonomiske sektorers procentmæssige
andel i BNP:

- servicefag: 65,3 %
- industri: 25,1 %
- bygge- og anlæg: 7 %
- landbrug: 2,6 %
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1. Periode med økonomisk stagnation i Schweiz

De restriktive monetære vilkår, budgetsaneringspolitikken og massive omlægninger er de vigtigste
årsager til den økonomiske stagnation, som Schweiz oplevede gennem seks år (1990-1996). BNP,
som endnu steg i 1994 (0,5%) og 1995 (0,6%), udviste ingen stigning i 1996.

På trods af en svækkelse af schweizerfrancen siden sommeren 1996 har man ikke kunnet måle nogen
positiv indvirkning på de økonomiske resultater i Schweiz for 1996.
Balancen på handelen med udlandet kunne ikke bidrage til at udvide produktionen, idet væksten på
de Schweiziske eksportmarkeder aftog i 1996.
Den interne efterspørgsel fortsatte sin opbremsning på grund af udgiftsbegrænsninger på alle
administrationsniveauer for at reducere budgetunderskuddet og manglende dynamik i det private
forbrug.
Lønningerne og beskæftigelsen forblev nogenlunde konstant. Den reelle disponible indkomst pr.
husstand gik tilbage i 1996, mens indtægterne for selvstændige faldt, og indkomstskatter og syge-
og socialsikringsbidrag - især som gensidig sygeforsikring - steg voldsomt. Inflationsraten var på
0,8% i 1996.
Antallet af investeringer faldt endvidere inden for bygge- og anlægssektoren på grund af den
overskudskapacitet, der var ophobet under fasen med kraftig ekspansion i slutningen af 80'erne.
Den stadigt dynamiske investering i maskiner kunne ikke medvirke til at øge væksten i den interne
produktion, idet den største del af dette udstyr blev importeret.
Overskuddet på handelen med udlandet holdt sig på omkring 7% af BNP i 1996.
Der var en vækst i mængden af eksport af færdigvarer på grund af eksportkreditter, der i 1997 lå på
+6 %.

Parallelt med nedgangen i produktionen blev situationen på arbejdsmarkedet forværret igennem hele
1996: Arbejsløshedsprocenten steg til 4,7% af den aktive befolkning efter en mindre midlertidig
forbedring i 1995.
Pris- og lønudviklingen har været særdeles moderat siden 1994 takket være en stærk schweizerfranc
og et vist mådehold på lønområdet.

2. Ny vækstperiode

Efter syv års stagnation har schweizisk økonomi siden 1997 igen være kendetegnet af vækst.
BNP steg fra 1,7% i 1997 til 2,2% i 1998. 1999-budgettet er udarbejdet på grundlag af en forventet
vækstrate på 2%, som dog netop er nedjusteret til 1,5% og ifølge Economist Intelligence Unit vil
andrage 1,3%.

Inflationsraten var på 0,5% i 1997 og 0,1% i 1998.

Arbejdsløsheden steg til 5% i 1997, men faldt igen til 3,4% i 1998.

Eksporten er øget siden 1997 og havde en vækst på 8% i 1998. Overskuddet på betalingsbalancens
løbende poster satte ny rekord i 1997 med 21,2 mia dollar og androg 18,4 mia dollar i 1998.
Eksporten har nydt godt af det økonomiske genopsving i De Forenede Stater og Tyskland. Det skal
understreges, at 66% af den schweiziske eksport går til Den Europæiske Union. I betragtning af, at
handelen tegner sig for 3/4 af BNP, er væksten naturligvis meget afhængig af eksportkapaciteten.
Faldet i overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 1998 skyldes krisen i Asien og den
overvurderede schweizerfranc. Den økonomiske krise i Asien har dog kun marginal betydning, da
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eksporten til Japon og de sydøstasiatiske lande kun udgør henholdsvis 4,1% og 3,7% af den samlede
eksport.

Schweiz' monetære politik er fortsat baseret på ønsket om at undgå en for stærk franc. Med henblik
herpå fastholder den schweiziske nationalbank et lavt renteniveau. Diskontoen har således været 1%
siden september 1996. I den senere tid har schweizerfrancen været stabil over for dollaren, men
overvurderet i forhold til den tyske mark.
De schweiziske myndigheder er nu meget opmærksomme på virkningen af euroen, der har været
svag, siden den blev indført. En vis uro på valutamarkedet har øget efterspørgslen efter
schweizerfranc grundet francens rolle som flugtvaluta og har tvunget nationalbanken til øge
likviditeten på valutamarkedet for at fastholde det lave renteniveau. Det er den almindelige
opfattelse, at euroen vil blive brugt i stor udstrækning af de schweiziske virksomheder, som opererer
i eurozonen, og af bankerne, der allerede tilbyder konti og betalingstransaktioner i euro; den
schweiziske børs har også allerede indført euroen som valuta for internationale obligationer. Med
tiden vil euroen utvivlsomt blive en stabilitetsfaktor for schweizerfrancen, men i overgangperioden
kan der ventes voldsomme kursudsving - både i opadgående og i nedadgående retning - som følge
af den frygt, der præger finansmarkederne.

Den restriktive pengepolitik, der føres af den schweiziske nationalbank, kan synes at stå i modstrid
med den lempelse, der kendetegner budgetpolitikken. Det konsoliderede budget (staten, kantonerne
og kommunerne tilsammen) udviser et underskud på 3% af BNP; den samlede statsgæld andrager
51% af BNP. Forbundsregeringen venter, at der vil blive genskabt balance på budgettet omkring år
2001.

III.  SCHWEIZ' FORBINDELSER MED DEN EUROPÆISKE UNION

Hvad angår Schweiz' politik over for EU, så har landet siden 1945 uophørligt udviklet et stadigt
tættere samarbejde med landene i Vesteuropa.
Integration i Den Europæiske Union har siden 1990 endnu mere end en tilnærmelse til FN været det
dominerende tema i den politiske debat i Schweiz.

A. SCHWEIZ’ INTEGRATIONSPOLITIK

1. Fordele og ulemper

Forbundsrådets formål med integrationspolitikken er at undgå, at Schweiz bliver politisk, økonomisk
og kulturelt isoleret, og at fremme landets økonomiske konkurrenceevne.

Set fra et økonomisk synspunkt vil en tilnærmelse til Den Europæiske Union være af stor betydning.
Samhandelen med Unionen udgør omkring 45% af Schweiz' BNP, og 66% af Schweiz' eksport har
EU som destination. Schweizerne er nu blevet meget bevidste om disse forhold, især da det er blevet
konstateret, at de EFTA-lande, som tiltrådte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i 1992,
er blevet begunstiget heraf. Således er Norges eksport til EU øget med 46,5% mellem 1993 og 1997
mod kun 13,2% for Schweiz' vedkommende.

Med knap syv millioner indbyggere er Schweiz naturligvis ikke et marked, der egner sig til
masseproduktion. Landet kan i stedet tilbyde markeder for "forædlede" produkter og raffineret,
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højteknologisk udstyr med høj værditilvækst. Men Schweiz, der i 1995 var EU's ottendestørste
kunde, er langt fra at være Unionens største handelspartner.
Modstanderne af EU-medlemskab har altid ment, at en integration i Den Europæiske Union ville
være til skade for visse grundlæggende principper i det schweiziske politiske system, for eksempel
neutraliteten og det direkte demokrati, og at det ville indebære risiko for en massiv strøm af
indvandrere.

2. Udvikling

I 1992 indsendte forbundsregeringen officielt en ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union.
Men efter et negativt udfald af folkeafstemningen den 6. december 1992 om aftalen for Schweiz'
integrering i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er de bilaterale forbindelser mellem
Schweiz og Fællesskabet fortsat på grundlag af de eksisterende aftaler (frihandelsaftale, rammeaftale
om videnskabeligt og teknisk samarbejde og en transitaftale), og ansøgningen om Schweiz' optagelse
har mistet enhver mulighed for at blive realiseret.
En deltagelse i EØS-samarbejdet kunne i øvrigt have givet Schweiz et stort antal af de fordele og
forpligtelser, EU's medlemsstater har, uden for så vidt at være ensbetydende med optagelse i EU.
På trods af de vanskeligheder, afstemningen fremkaldte, har Fællesskabet alligevel markeret sin vilje
til at bevare og uddybe sine forbindelser med Schweiz.

Faktisk gav Rådet på grundlag af sine direktiver den 31. oktober 1994 Kommissionen beføjelse til
at forhandle bilaterale aftaler på de områder, hvor dette måtte være nødvendigt og gennemførligt.

Disse bilaterale forhandlinger blev indledt den 12. december 1994 og har vedrørt følgende områder:
Fri bevægelighed for personer, forskning og teknologisk udvikling, landbrug, tekniske
handelshindringer, offentlige indkøb og transport til lands og i luften.

Den 16. juni 1998 meddelte Europa-Kommissionen og den schweiziske regering, at det tekniske
arbejde inden for fem sektorer (fri bevægelighed for personer, landbrug, offentlige indkøb, forskning
og gensidig anerkendelse af krav til tekniske standarder) var afsluttet. Efter forhandlinger i sidste
øjeblik blev der indgået syv sektoraftaler den 11. december 1998. De blev paraferet af de to parter
den 26. febraur 1999 i Bern. Efter fire års forhandlinger har disse aftaler stor betydning, da de gør
det muligt at styrke forbindelserne mellem Schweiz og Den Europæiske Union. Aftalerne skal
sidenhen ratificeres.

B. EN ÅBEN DØR FOR OPTAGELSE

1. Udviklingen i Schweiz

Den 30. juli 1996 fremlagde bevægelserne "7. december 1992", "Genfødsel af Schweiz i Europa",
"Schweizisk Europæisk Føderalistisk Ungdom", "Aktion Europadialog" og "Den Schweiziske
Europabevægelse" et folkeinitiativ benævnt "Ja til Europa" med det formål at få den schweiziske
forfatning ændret på grundlag af følgende bestemmelser:

- schweizisk deltagelse i den europæiske integrationsproces med henblik på medlemskab af Den
Europæiske Union;

- krav om, at der ufortøvet indledes forhandlinger med Den Europæiske Union;
- forelæggelse af spørgsmålet om tiltrædelse af Den Europæiske Union til afstemning blandt

folket og i kantonerne.
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Ved afgørelse af 14. februar 1997 konstaterede Forbundskancelliet, at initiativet havde fået 106.442
underskrifter, og at det opfyldte de betingelser, der er fastsat i loven. Derpå påhvilede det
Forbundsrådet at forelægge de to kamre en meddelelse om dette direktiv. Den 22. april 1998
besluttede Forbundsrådet at besvare initiativet "Ja til Europa" med et modforslag med det formål at
indlede tiltrædelsesforhandlinger med Den Europæiske Union; samtidig pålagde Forbundsrådet
udenrigsministeriet og økonomiministeriet at forelægge det en integrationsrapport om følgerne af
medlemskab af Den Europæiske Union.

Den 3. februar 1999 blev denne integrationsrapport forelagt. Dokumentet indeholder en
sammenlignende analyse af følgende fire valgmuligheder og følgerne for Schweiz:

° tiltrædelse af Den Europæiske Union
° forudgående deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
° indgåelse af sektoraftaler
° opretholdelse af den nuværende situation.

I rapporten nævnes, at en tilslutning af Det Schweiziske Forbund til Den Europæiske Union ville
koste landet mellem 3,1 og 3,9 mia schweizerfranc (1,94-2,44 mia euro) årligt.
Dokumentet tjener til at genskabe den offentlige debat om de fremtidige forbindelser mellem
Schweiz og Den Europæiske Union. Det er i lyset af denne debat og gennemførelsen af
sektoraftalerne, at Forbundsrådet vil beslutte, hvornår tiltrædelsesforhandlingerne eventuelt skal
genoptages.

2. Aktioner på det eksterne plan

Den 29. juni 1998 havde udenrigsministrene i Luxembourg en uformel udveksling af synspunkter
om anmodningen fra Schweiz indsendt i maj 1998 om at deltage i Europakonferencen, der samler
EU's medlemsstater og de lande, der søger om optagelse. Schweiz gjorde gældende, at landet
opfylder de kriterier, Det Europæiske Råd fastsatte den 12-13. december 1997 for at kunne deltage
i konferencen. Landet bekræftede sin europæiske indstilling og sin vilje til at deltage i de
kontinentale integrationsaktiviteter.

Dette tiltag er et led i bestræbelserne på at forberede offentligheden på en eventuel genoptagelse af
tiltrædelsesforhandlingerne.

Rådet (almindelige anliggender) tog den 29. juni 1998 positivt imod anmodningen om at deltage i
Europakonferencen, idet man lod det være op til statscheferne at tage den formelle beslutning.

Endvidere erklærede Det Schweiziske Forbundsråd for retsvæsen og politi (svarende til justits- og
indenrigsministeriet) efter et møde med indenrigsministrene fra Tyskland, Østrig, Frankrig og Italien
den 16. juli 1998, at Schweiz på mellemlang sigt ønskede at tilslutte sig SCHENGEN-aftalen, og
at man inden da ønskede at udvikle en fælles visapolitik med nabolandene i Den Europæiske Union.
        
Udviklingen i Schweiz kan forklares på følgende måde:
Den økonomiske krise, der startede fra og med 1990, førte til ansøgningen i 1992 om optagelse i EU.
Denne proces bredte sig endvidere til også at omfatte dels indledningen af forhandlinger med Den
Europæiske Union, dels starten på en politisk debat om integration i EU og åbning mod omverdenen
(deltagelse i fredsbevarende FN-aktioner og i programmet "partnerskab for fred", vedtaget af
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NATO). Denne langsomme udvikling munder så nu ud i ansøgningen om at deltage i
Europakonferencen, hvor drivkraften helt sikkert har været lanceringen af ØMU'en, som bankfolkene
ser som en stabiliserende faktor.

*  *  *
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