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1. A kutatás célja, felhasznált források 

 A Skandináv-félsziget államainak európai integrációs folyamata, az EK-hoz, majd az 

EU-hoz történő csatlakozási kísérletek témakörében Magyarországon több elemzés és munka 

is megjelent, alapvetően a már EU-tag országok politikai folyamatait, az EU-hoz való 

viszonyrendszerét vizsgálva. Norvégia esete az északi államok között egyedülálló, mivel az 

ország szavazópolgárai két alkalommal is népszavazáson mondtak nemet az uniós 

csatlakozásra: 1972-ben, majd 1994-ben. A norvég-EU-kapcsolatrendszer, és az integrációs 

próbálkozások története Magyarországon kevésbé kutatott terület, szintetizáló jellegű munka 

alig található. A magyar nyelven megjelent könyvek, illetve szakcikkek Norvégia 

helyzetének, politikai, illetve gazdasági rendszerének, az EU-hoz való viszonyulásának 

inkább egy-egy szeletét dolgozzák fel – a részleteket illetően kiváló forrásmunkaként. Célunk 

elsősorban az volt, hogy a kérdéskör komplex, átfogó megközelítése révén olyan munkát 

alkossunk, amely a történettudomány, valamint a politikai elemzés módszereit egyaránt 

felhasználva képet tud adni a norvég EU-csatlakozási próbálkozásokról, s a kétszeri elutasítás 

történelmi-gazdasági-társadalmi hátteréről is. Véleményünk szerint szükség van a norvég 

politikai rendszer monografikus jellegű leírására a téma hazai viszonylagos feltáratlansága, 

illetve amiatt, hogy a norvég állam szervezete, a döntéshozatali folyamatok, és a politikai 

pártok felépítésének ismeretében érthetővé váljanak az EU-csatlakozási folyamat részletei, a 

népszavazások társadalmi-jogi hátterei, valamint a politikai elitnek és a társadalomnak az 

adott kérdéshez való viszonya, s ennek következtében az ismertetett egyeztetési, illetve 

döntési folyamatok megfelelő keretet kapjanak.  

 A történelmi háttér, valamint a politikai rendszer ismertetése mellett a politológiai 

elemzés logikusan a két népszavazás éve, 1972, illetve 1994 köré összpontosul, de a hangsúly 

a terjedelmi korlátok miatt is óhatatlanul az időben, és közvetlen kihatásaiban is közelebbi, 

1994-es referendumra tevődik. A második világháború utáni Norvégia a korábbi 

semlegességét feladva előbb NATO-taggá vált, majd alapító tagja lett az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulásnak, az EFTÁ-nak. Innen logikailag egyenes út vezetett a teljes 

jogú EK-, majd EU-tagság felé, amely a politikai eliten belül, a parlamenti pártok között 

egyértelmű támogatottságot élvezett. Az a tény azonban, hogy mindkét alkalommal a már 

aláírt, elfogadott csatlakozási szerződésre mondott nemet a népakarat, kétségtelenül felveti az 

elitek és tömegek dichotómiájának kérdését, és arra indítja az elemzőt, hogy a társadalmi-

politikai törésvonalak mentén keresse a választ a kétszeri elutasítás mikéntjére. A kudarcos 

1972-es népszavazást követően ezért igyekszünk az 1980-as évek második felétől újjáéledő 

csatlakozási kísérletre koncentrálni, majd bemutatni az 1994-es, ismételt népszavazásig 
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vezető utat. A második –ismételten negatív kimenetelű- referendum okait a dolgozat 

mélyebben igyekszik vizsgálni: a politikai háttér mellett célunk a csatlakozás európai politikai 

folyamatának elemzése, valamint a referendumon –értelemszerűen- döntő szóval bíró norvég 

közvélemény, a választópolgárok álláspontja alakulásának vizsgálata. Az érvrendszerek 

bemutatását követően logikailag nem maradhat ki a jelenlegi Norvégia lehetőségeinek, az EU-

val való kapcsolatainak elemzése sem – hiszen mindezek napjainkig kihatóan alapvetően 

meghatározzák az ország lehetőségeit. A disszertáció lényegét adó multidiszciplináris 

megközelítésből mindemellett nem hiányozhat a jogi háttér feltárása, konkrétabban a norvég 

közjognak: az alkotmánynak és a népszavazásra vonatkozó jogszabályok releváns részeinek a 

bemutatása sem. 

 

Alapvetésünket, miszerint a közeli jövőben aligha várható Norvégia csatlakozása az 

Európai Unióhoz, szembe kell állítanunk a két kívül maradó EGT-tagállam politikai 

helyzetével, a norvég politikai erőviszonyok időközbeni változásával – nem utolsósorban 

azért, mert 2009 őszén az országban parlamenti választások zajlottak le, amelyek 

kimenetelétől sok függött. A disszertáció alapvető célja, hogy felvonultassa enyhén 

pesszimista hipotézisünk mellett, illetve ellene szóló érveket és tényezőket, és –noha a szerző 

kellően pontos kristálygömb híján nem vállalkozhat jóslásra- a jövőre vonatkozó trendeket is 

felvázolja. 

 

 A dolgozat elkészítését a magyarországi egyetemi, majd doktori tanulmányok, és a 

könyvtári kutatás mellett alapvetően segítette a Norvégiában végzett kutatómunka. A téma 

alapvető feltárásához, és a norvég egyetemeken született alapmunkák megismeréséhez 

nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a Norvég Külügyminisztérium 1999-es kutatói ösztöndíja, 

melynek során a szerző betekintést kapott az oslói szakkönyvtárak, elsősorban az Oslói 

Egyetemi  Könyvtár rendszerébe is. Ezt követően, már közvetlenül a disszertációhoz történő 

anyaggyűjtés során felhasználtuk a Norvég Királyság Parlamentje Levéltárának 

(Stortingsarkivet) anyagait is. A parlamenti levéltárban könnyen kutatható primer források 

nélkül a dolgozat aligha készülhetett volna el csupán másodlagos forrásmunkák alapján: az 

említett anyagok (parlamenti előterjesztések, törvényjavaslatok, interpellációk) olyan 

kimerítőek, hogy a szerző kutatóként inkább a bőség zavarával szembesült, és a terjedelmi 

korlátok miatt szelektálni kényszerült. 

Az elsődleges források közül ugyanilyen fontosak, sőt a referendum részletes eredményeinek 

elemzésekor még fontosabbak voltak a Norvég Központi Statisztikai Hivatal választási, 
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amelyek pontos és kiterjedt adatokkal szolgálnak a parlamenti választásokról és a 

referendumokról. A disszertáció lényegét jelentő eredmény-elemzés, a társadalom-földrajzi 

vetületek feltárása az említett adatok nélkül hiábavaló és eredménytelen lett volna. 

 

 A másodlagos forrásmunkák alapvetően norvég és angol nyelven érhetőek el. A 

norvég nyelvű forrásmunkák közül különösen az 1994-es népszavazás kapcsán kiemelkedő 

fontosságú a Jenssen és Valen szerkesztésében megjelent monografikus alapmű, a „Brussel 

midt imot”1. A norvég szakirodalomban kiemelkedő fontosságúak még Tor Bjørklund munkái 

is: egyfelől az 1972-es népszavazásról írott összefoglaló munkája2, valamint számos 

szakcikke. Bjørklund professzor, az Oslói Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója 

mindemellett felbecsülhetetlen személyes segítséget is nyújtott, amikor a szerző 1999-es oslói 

kutatói ösztöndíjának témavezetőjeként segített feltárni és megismerni a helyben hozzáférhető 

szakirodalmat és forrásokat. A Jenssen-Valen féle alapmű mellett norvég és angol nyelven 

kevesebb monográfia, ám annál több szakcikk és tanulmány foglalkozik Norvégia EU-

tagságával, a számos forrásmunka használata viszont reményeink szerint teljesebbé teszi 

disszertációnkat.  

 Dolgozatunk témaköre a magyar nyelvű szakirodalomban még viszonylag fehér 

foltnak számít, annak minden előnyével és hátrányával. Hátránya kétségkívül a merítési 

lehetőség ilyetén szűkössége, mivel Gallai Sándornak a skandináv jóléti modellekkel és az 

északi államoknak az EU-hoz való viszonyát vizsgáló alapmunkáját3 leszámítva inkább az 

egyes területekkel foglalkozó szakfolyóirat-cikkek, tanulmányok jelentek csak meg, előnye 

pedig talán az, hogy így a jelen munka – annak valamennyi hiányosságával együtt- a szerző 

reményei szerint némiképp hiánypótló lehet. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 JENSSEN, Anders Todal - VALEN, Henry (red.) (1995):  Brussel midt imot (folkeavstemningen om   EU), Oslo, 

ad Notam Gyldendal 
2 BJØRKLUND, Tor (1982):  Mot strømmen:  Kampen mot EF 1961-1972      Universitetsforlaget, Oslo 
 
3 GALLAI Sándor (1998) : A skandináv modell története: nemzeti utak és európai integráció Aula Kiadó, 
Budapest 
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2. A disszertáció szerkezeti felépítése 

A disszertáció alapvetően öt logikai részből áll össze, ezek közül az első a norvég 

történelem kronologikus áttekintése, a viking korszaktól egészen napjainkig húzódó 

események felvázolása és ismertetése. Külön kitérek a modern kori norvég állam 

megalapításának tekinthető, mérföldkőnek számító 1814-es esztendőre, és a korát megelőző 

alkotmány kialakulásának körülményeire. A 19-20. század fordulója két szempontból is 

figyelmet érdemel témánk szempontjából is: egyrészt ekkor jött létre a parlamentáris 

demokrácia Norvégiában, s ebben az időben alakult ki a pártrendszer korai struktúrája, 

másrészt az ország történelmének másik fontos évszáma volt az 1905-ös esztendő, amikor 

Norvégia függetlenné vált. Ez az esemény, illetve annak körülményei jelentősen kihatottak a 

norvég politikai rendszer, és a demokratikus hagyományok fejlődésére, de olyan, mélyen 

gyökerező függetlenségtudatot is teremtettek, amely korántsem volt mellékes tényező a két 

vizsgált népszavazásnál sem. A történelmi események részletes ismertetése az 1950-1960-as 

évek fordulójával zárul, az ezt követő történéseket már Norvégiának az EK-hoz, illetve az 

EU-hoz vezető útja ismertetése során tárgyalom. 

 A dolgozat második része a norvég politikai rendszer részletes ismertetését foglalja 

magában. Ebben a részben az állam közjogi helyzetének felvázolása után részletesen 

bemutatom az alkotmányos helyzetet, a választási rendszer, valamint a parlament működését, 

és a végrehajtó hatalomként funkcionáló kormányzati rendszer anatómiáját. Ugyancsak ebben 

a részben térek ki –inkább érintőlegesen- a közjogi struktúrában csekély súlyú, ám 

társadalmilag annál nagyobb befolyással bíró királyság intézményére is, mely századunkban 

sok esetben határozottan pozitív, értékteremtő tényező volt. A második részt végül a 

jelentősebb súllyal bíró –esetünkben a parlamentbe rendszeresen bejutó- politikai pártok 

részletes bemutatása zárja – ennek kapcsán a dolgozat tárgyalja a pártok történetét, felépítését, 

szellemi-ideológiai hátterüket, és társadalmi beágyazottságukat is. 

 A harmadik részben a két népszavazás közül az időben előbb lezajlott, 1972-es 

referendummal foglalkozom, felvázolva az ehhez vezető utat: az első norvég EK-csatlakozási 

kísérleteket az 1960-as években, és egyben bemutatva azt a nemzetközi környezetet, amely 

oda vezetett, hogy az első kísérletek külső okok miatt hiúsultak meg. Ugyancsak ebben 

részben igyekszem kitekintést nyújtani a többi skandináv állam integrációs törekvéseire, és 

azokra a folyamatokra, melyeknek köszönhetően már az 1950-es évektől szárba szökkent az 

északi államok regionális, szervezett együttműködése – s ennek kapcsán természetesen 

vizsgálom azt is, hogy mindezek miként “fértek meg” az európai integrációs folyamatokkal, 

mennyiben egészítették ki azokat, és mennyiben jelentettek új elemet. Itt mutatom be a 
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népszavazást megelőző norvégiai EK-vitát, amelyben a pártok mellett jelentős társadalmi 

szervezetek is aktorként jelentek meg a politikai arénában, és kemény csatákat vívtak 

álláspontjuk elismertetéséért. A harmadik részt logikailag és kronologikusan is az 1972-es 

népszavazás lefolyásának bemutatása, valamint az eredmény elemzése zárja, s ennek kapcsán 

igyekszem feltárni azokat az okokat, melyek az elutasításhoz vezettek – végül pedig 

bemutatni a norvég politikai életben is mérföldkőnek számító EK-referendum közvetlen 

következményeit, politikai és társadalmi hatásait. 

 

A dolgozat negyedik részében –mely terjedelmében, és tartalmi mélységében is a 

legkiterjedtebb- az 1980-as évektől kiindulva előbb az EFTA-tag Norvégiának ebben a 

szervezetben betöltött helyét, illetve az EFTA és az EU intézményes viszonyát vizsgálom, 

amely elvezetett az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásig. Ez utóbbit nem 

csupán azért fontos tárgyalni, mert napjainkban is ez adja az EU-n kívül maradt Norvégia, 

valamint az Unió együttműködésének intézményi keretét, hanem azért is, mert az EU-

csatlakozás körüli vitában mind pro, mind kontra-oldalon komoly érvek kapcsolódtak az 

EGT-hez. Ezt követően részletesen elemzem Norvégia helyzetét a meginduló csatlakozási 

tárgyalások idején, mind nemzetközi politikai, mind gazdasági szempontból, úgy az európai, 

mint az északi relációban – de nem maradhatnak ki a kulturális, és a nyelvi kérdések sem. 

Ugyanitt részletesen ismertetni kívánom a csatlakozás jogi hátterét, egyfelől a norvég jogrend, 

másfelől a közösségi joganyag alapját jelentő európai szerződések oldaláról. 

Ezt követi az EU-csatlakozási tárgyalások ismertetése és elemzése, az egyes fejezetek, és a 

Norvégiát érintő, problémásabb területek bemutatása, valamint az egyeztetési folyamatok, és 

a kompromisszumos megegyezés leírása.  

Ugyancsak a negyedik részben térek ki részletesebben a közvélemény alakulására is, 

ami, lévén hogy az EU-tagság kérdése referendumon, tehát közvetlen demokratikus 

döntéshozatal révén dőlt el, mindvégig kiemelt fontosságú volt – ahogyan ma is az. A 

közvéleményre ható tényezőket külső és belső faktorokra osztva kitérek a norvég politikai 

pártok álláspontjára, valamint a Norvégiával párhuzamosan csatlakozási tárgyalásokat –és ezt 

kísérve belső vitát- folytató Svédország és Finnország helyzetének ismertetésére is.  

A népszavazási kampány részletes bemutatásának kapcsán ismertetem a támogatók és az 

ellenzők legfontosabb érveit, egyfelől a főbb témákra, másfelől a támogatók-ellenzők 

érvrendszerére lebontva. 

A negyedik rész talán legfontosabb szegmense az 1994-es népszavazás eredményének 

részletes elemzése, majd ezt követően a másodszori elutasítás okainak vizsgálata. Az 
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elutasítást analizálva kitérek a társadalmi törésvonalak jelentette megosztottságra, és annak 

bemutatására, hogy a centrum-periféria ellentét miként jelent meg akár társadalmi, akár 

földrajzi értelemben – és hogy mindennek milyen kihatása volt a népszavazás eredményére. 

Az egyes érvrendszereket társadalmi, ideológiai, és egyéni gazdasági szempontok alapján is 

igyekszem csoportosítani. 

 A dolgozat utolsó, ötödik része végül az 1994-es népszavazástól napjainkig eltelt 

helyzetet vizsgálja. Igyekszik bemutatni az elutasító népszavazás utáni norvég politikai 

folyamatokat, a közvélemény alakulását, valamint Norvégia jelenlegi viszonyát az Európai 

Unióhoz, pozícióját az EFTA-n, és az EGT-n belül. A jelen helyzetet elemezve nem 

kerülhetjük meg annak feltételezésnek a vizsgálatát sem, hogy Norvégia a közösségi joganyag 

túlnyomó részének átvétele után „kvázi-EU-tagnak” tekinthető –e, és hogy a gyakorlatban 

mennyire része az EU-nak. Mindennek kapcsán elemzem az uniós szerződések, valamint az 

EGT-megállapodás teremtette feltételrendszereket, gazdasági és politikai lehetőségeket, s 

kitérek a schengeni egyezményben való norvég részvétel kérdésére is.  Zárásként 

megpróbálom felvetni a Norvégia előtt álló lehetőségeket, és elméleti szinten a valamikori 

újbóli csatlakozási kísérlet valószínűségét - mindennek kapcsán pedig igyekszem bemutatni 

az 1994 óta gyökeresen megváltozott európai helyzetet is, amely Norvégia számára is teljesen 

más viszonyokat teremtett, mint amelyek az 1994-es csatlakozási kísérlet idején uralkodtak 

 

 

 

3. A disszertáció tudományos eredményei 

 A disszertáció reményeink szerint nem csak a magyar szakirodalomban még 

feltáratlan, vagy kevéssé kutatott területekkel foglalkozik, hanem a norvég történelem, a 

politikai rendszer és kultúra szintetizáló jellegű bemutatása révén komoly hátteret adhat 

Norvégia és az EU sajátos viszonyának megértéséhez.  

Ami a dolgozat módszertani szempontjait illeti, a jelenkori egyetemes történelem 

tudományág területén készült disszertáció nem nélkülözheti az interdiszciplináris elemeket, 

vagyis a historiográfiai megközelítés mellett elsősorban a politológiai elemzés szempontjait. 

A vizsgált kérdés, Norvégia európai integrációjának, és a népszavazásoknak a részletes 

elemzése a politikatudomány több területének bekapcsolása nélkül gyakorlatilag lehetetlen 

volna. A politika intézményes világának (polity), a politika konfliktusos folyamatának 

(politics), valamint a politika tartalmi oldalának (policy) fogalmainak segítségével 

dolgozatomban ennek alapján igyekszem a norvég politikai rendszert mindhárom oldalról 
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megközelíteni: és felvázolni 1.  az államforma, a kormányzati rendszer, a hatalommegosztás, 

2. a pártrendszer, a pártok, a választási rendszer, illetve a témánkhoz kapcsolódó civil 

szervezetek, valamint 3.. a közpolitika formálásának fogalmait, jellemzőit, folyamatait.  

Utóbbi területhez kapcsolódik politológiai elemzésünk egyik fontos módszertani eleme, a 

komparatív elemzés, mely G.A. Almond és G.B. Powell meghatározása szerint „azáltal, hogy 

kiszakít az axiómák és jól ismert eljárások hálójából, segít, hogy jobban tudatosuljanak 

bennünk a politika lehetőségei”4. 

 Dolgozatom a témaválasztás, valamint a terjedelmi korlátok okán sem foglalkozhat 

részletesen a kétségkívül releváns integrációtörténeti kérdésekkel, de azok kapcsolódási 

pontjait a norvég történelemhez, valamint a  konkrét EU-csatlakozási próbálkozásokhoz 

igyekszem megtalálni. Ebből a témakörből természetesen kiemelendő –és elsősorban a norvég 

EFTA- valamint EGT-tagság kapcsán érinteni is fogom- a két nagy integrációs modell, a 

föderalista, illetve a funkcionális megközelítés közötti különbségeket. 

  

 Nem könnyű összefoglalni, hogy miért, milyen okoktól vezérelve mondott a 

norvég szavazópolgárok csekély többsége két alkalommal is nemet az ország EU-

csatlakozására. Dolgozatomban elemezni próbálom a két kulcsfontosságú eseményt: az 1972-

es, illetve az 1994-es referendumot, és a hozzájuk vezető utat, illetve Norvégia lehetőségeit és 

helyzetét a két népszavazást követően. A kívülmaradás „miért”-jére hitem szerint nem adható 

egyértelmű válasz, annál is inkább, mivel mindkét szavazáson csak csekély többséggel, 

néhány százalékpontnyi különbséggel győzött az ellenzők tábora. Egyes elemzők és 

vélemények szerint a norvég népszavazás azért volt „sikeres”, mert a nemzet, a polgárok 

eredményesen tudtak összefogni a politikai elit, az establishment ellen – az ellen az elit ellen, 

amely sok norvég euroszkeptikus szerint idegen érdekek képviselőjeként árusította volna ki az 

országot. A csatlakozást ellenzők éppen ebből kifolyólag nemzeti sikerként élték meg és 

ünnepelték az elutasítást. Lehetséges, hogy történelmi okok vezettek az EU-tagság 

elutasításához, avagy egyszerűen a gazdasági törésvonalak mentén kell értelmeznünk az 

eredményt? Tény, hogy Norvégiában a mezőgazdaság és a halászati szektor két olyan 

hangsúlyos csoportja a társadalomnak, amely mind a mai napig erős érdekérvényesítő 

képességgel rendelkezik. Tény az is, hogy amíg a norvég nagyvárosok és urbanizálódott 

körzetek döntő többséggel a csatlakozásra voksoltak, a vidéki körzetek –a távol-északi 

megyék egységesen- ellenezték azt, mivel a gazdák és a halászok a nagyvonalú állami 

                                                 
4 ALMOND, Gabriel A – POWELL, G. Bingham: Összehasonlító  politológia Osiris Kiadó, 1996 . p.21. 
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támogatásaikat féltették, és nem szívesen engedték volna be saját területükre az uniós 

országokból jövő versenytársakat.  

A gazdasági, politikai, vagy éppen kulturális törésvonalak egyértelműen láthatóvá 

váltak mindkét norvégiai EU-népszavazás kampányában és a viták során, és ennek alapján 

elfogadható a centrum-periféria elmélet helytállósága. Végkövetkeztetésként megállapítható, 

hogy a földrajzi, társadalmi, gazdasági,  és politikai értelemben vett periféria –ha csak 

hajszálnyival is- de erősebbnek bizonyult a centrumnál, és ügyét azért is tudta sikerre vinni, 

mert a népszavazási kampányok során érezhetően szervezettebbnek, összeszedettebbnek 

bizonyult a támogatói oldalnál. 

Napjainkban Norvégia, noha nem teljes jogú az Uniónak szorosan együttműködik 

Brüsszellel. A norvégiai EU-ellenesség tükrében talán paradox feltevésnek tűnik, de talán azt 

sem túlzás kijelenteni, hogy az EU-nak, mint politikai egységnek egyetlen más országgal 

sincs szorosabb kapcsolatrendszere, mint éppen Norvégiával. Norvégia nemcsak az EGT-nek, 

az egységes belső piacnak és a schengeni térségnek tagja, de számtalan EU-programban vesz 

részt, és sok területen már ma az EU-val egyezteti álláspontját. Az EGT-megállapodás keretei 

mindezek mellett lassan már szűknek bizonyulnak Norvégia számára, és számos esetben 

hátrányt jelent az országnak, hogy nem küldhet képviselőket az Európai Parlamentbe, illetve 

hogy a szorosabbá váló, intézményes együttműködési formákban való részvétel esetén ma is 

„külsősként” kényszerül tárgyalni.  

A 2008-2009-es években beköszöntő gazdasági válságnak Norvégiában egyelőre csak 

enyhébb, áttételes kihatásai mutatkoznak, az északi geopolitikai térben azonban jelentős 

változásként kell értékelnünk, hogy Izland, melynek a válság alaposan megtépázta  pénzügyi 

rendszerét, és gazdaságát is, gyorsított parlamenti egyeztetés után kérelmezte a teljes jogú 

EU-tagságot, melynek megvalósulása esetén talán a norvég politikai elitnek is rá kell szánnia 

magát az EU-csatlakozás elindítására. A 2000-es években elvégzett közvélemény-kutatások 

alapján Norvégiában nagyságrendileg most is majdnem egyforma a tagságot támogatók és 

ellenzők tábora –noha kétségkívül az ellenzők vannak enyhe többségben- , így ezen a ponton 

ismét vissza kell kanyarodnunk a dolgozat fő hivatkozási pontjául szolgáló 

népszavazásokhoz. Tekintve, hogy az EU-tagság kérdése kétszer bukott már el referendumon, 

így hiába támogatja a politikai elit nagy része a csatlakozást, aligha várható, hogy a jövőbeli 

norvég kormányok komolyan napirendre vennék a kérdést addig, amíg nem érzékelik a 

választópolgárok egyértelmű többségének támogatását. 

Ami a jövőt illeti, továbbra sem bocsátkozhatunk jósolgatásokba a „mikor” kérdését 

illetően, de annyit mégis bizonyosan ki lehet jelenteni, hogy Norvégia egyre közelebb kerül az 
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Unióhoz, és a folyamat visszafordíthatatlan. Hogy az utolsó, a lényeges lépést mikor teszi 

meg az ország, ez csakis polgárain múlik – ilyen értelemben tehát ha  európai szemszögből 

egyértelmű sikerként nem is értékelhetjük a norvég csatlakozási próbálkozásokat, legalább 

elmondhatjuk, hogy a folyamat messzemenően demokratikus módon, valamennyi érintett 

társadalmi csoport részvételével zajlott – és zajlik napjainkban is. 

 

 

4. További kutatási lehetőségek 

 A disszertációban feldolgozott téma számos további kutatási lehetőséget vet fel. A 

munka valódi monográfiává történő kibővítése magában foglalhatja a történelemmel 

foglalkozó rész elmélyítését, valamint kultúrtörténeti és irodalmi vonatkozásokkal történő 

multidiszciplináris kibővítését. A fő témához kapcsolódóan elsősorban a jelen dolgozatban 

kisebb súlyt kapott 1972-es népszavazás feltárása merül fel lehetőségként a meglevő 

alapmunkák segítségével, illetve elsősorban a területhez kapcsolódó még fel nem dolgozott 

primer források felkutatásával és elemzésével. Ehhez további lehetőségeket nyújthat a norvég 

Parlamenti Levéltár forrásain kívül a Norvég Külügyminisztérium EK-csatlakozással 

kapcsolatos iratainak kutatható része. Az 1994-es csatlakozási kísérlet kapcsán további 

eredményeket hozhat a norvég parlamenti anyagok átfogóbb elemzése, amely további 

részletekkel szolgálhat a döntési folyamatokról. Végül a kutatás kibővíthető még a 

disszertáció témájához szorosan kevésbé kötődő biztonságpolitikai vonatkozásokkal. 

Norvégia NATO-tagsága és atlanti elkötelezettsége a nyugat-európai politikai rendszerbe való 

beilleszkedés jelentős mozzanata volt, és ahogy azt a disszertáció érintőlegesen ismerteti is, 

kihatással volt a norvég EU-politikára is. Ez utóbbi területek bekapcsolásával, valamint a 

releváns általános integráció-történeti folyamatok ismertetésével a munka egészen átfogó 

jellegű, a hazai szakirodalomban eleddig nem publikált Norvégia-monográfiává alakítható és 

bővíthető.  

 Összegezve tehát, a szerző további kutatási szándékai elsősorban a jelen 

disszertációban kifejtett témakörök elmélyültebb, átfogóbb ismertetését célozzák, 

másodsorban pedig az itt nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalt területek bekapcsolását – 

melyek reményeink szerint hasznos adalékul szolgálhatnak Norvégia és az Európai Unió 

bonyolult kapcsolatrendszerének megértéséhez. 
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