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VERKSAMHETSBERÄTTELSE   2011/2012  FÖR  FOLKRÖRELSEN  NEJ  TILL  EU  -  
BOTKYRKA 
 
Efter årsmötet den 17 mars 2011 har medlemsmötena präglats av aktuella EU-frågor som den 

fördjupade eurokrisen, det demokratiska förfallet i EU, hoten mot tryck- och yttrandefriheten, 

tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som unionsrätten utgör samt 

EU-domstolens inskränkningar av arbetsrätten, demokratin, föreningsfriheten och kollektivavtal 

med lönedumpning som följd. Vid klimatkonferensen i Durban i slutet av 2011 framkom än en gång 

EU:s oförmåga att gå från ord till handling när det gäller att komma till rätta med sina utsläpp av 

växthusgaser och kompensera de fattiga länderna för sina historiska och sina tillkommande 

klimatskulder. Att skjuta på verkliga förhandlingar och åtgärder har blivit EU:s signum. 

 

Kaj har fortsatt att skriva artiklar till internet i olika ämnen på vår hemsida  

www.nejtilleu.se/botkyrka  . 

 

1. Eurokrisen permanentas och EU har lämnat demokratin 
 
Det som är kärnproblemet för valutaunionen EMU är, att den inte är ett optimalt valutaområde. 

Olikheterna är för stora – t ex beträffande ekonomisk struktur, konkurrenskraft och korruption – 

vilket skapar allvarliga störningar, ekonomiska kriser. EMU är inget annat än ett superstatsprojekt 

förenat med stora ekonomiska risker för skattebetalarna. När ekonomen Bernard Conally fån början 

skrivit och varnat för EMU som ett mycket riskabelt projekt möttes han av EU med avsked -  i 

stället för saklig diskussion där argumenten får råda. Så länge EMU:s konstruktion består, kommer 

störningarna, instabiliteten vara inbyggda i eurozonen, beroende på ojämn ekonomisk utveckling 

mellan industraliserade länder med snabb teknisk utveckling och jordbruks- och turistländer med 

låg produktivitetsutveckling. Korruptionen är ytterligare ett problem i sammanhanget. 

 

Det är uppenbart, att en centraliserad penning- och valutapolitik – som baseras på ett genomsnitt –  

inte passar alla. 

I stället för den ´fasta´växelkursen med euron som valuta skulle ett återinförande av en nationell 

rörlig valuta för eurokrisländerna resultera i en kraftig depreciering (värdeminskning) av den 

nationella valutan som i motsvarande mån förbilligar exporten till utlandet och den utländska 

turismen samtidigt som importen fördyras till förmån för inhemska företag. Det är en snabbkur för 

att kraftfullt förstärka konkurrenskraften och tillväxten. En egen styrränta kan sänkas under 

Europeiska centralbankens ränta och på så vis stimulera investeringarna på ett helt annat sätt och 

säkra tillväxten. Att lån tagna i euro blir betydligt dyrare i den deprecierade nationella valutan  är ett 

problem som måste hanteras på något sätt men är av övergångskaraktär. 

 

Valutaunionen EMU:s alternativ för lägre kostnader ”intern devalvering” , dvs en extrem 

åtstramningspolitik med bl a lägre löner, pensioner och försämrad välfärd, och en centraliserad 

penningpolitik, som inte passar alla, har genom Grekland och andra euroländer fått en gestaltning 

som förskräcker de flesta och lett till en depressiv utveckling. 

 

De s k nödlånen, det senaste på 130 miljarder till Grekland, går nästan uteslutande till räntor och 

amorteringar på gamla lån till banker och andra finansinstitut som fått riskpremier men som nu 

löses från riskfyllda statsobligationer. På så vis överförs notan till skattebetalarna i euroländerna. 

Hur mycket finansinstituten  i verkligheten kommer att skriva ned fordringar på den grekiska staten  

är fotfarande inte klart. 

 



Under verksamhetsområdet har tillkommit följande artiklar på vår hemsida om eurokrisen och om 

hur EU går allt djupare in i den efterdemokratiska perioden:  ”11-04-14. Eurokrisen – den 

europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) och euro plus-pakten m m. ”, ”11-05-19: Den fortsatta 

eurokrisen – unionsrätten och de sex lagstiftningsförslagen contra överstatlig inblandning i den 

nationella lönebildningen – folkhälsan viktigare än hundars fria rörlighet i EU”, ”11-06-09: 

Eurokrisen – propagandan fortsätter. EU slår mot ideella föreningar. EU-parlamentets slöseri med 

byggnader fortsätter”, ”11-09-01: EU har lämnat demokratin: Lissabonfördraget och folkrätten – 

brotten mot fördragen om ekonomisk och monetär politik – brotten mot fördragets procedurordning 

– ett införande av euroobligationer bäddar för en skuldkris.”, 11-11-10: Eurokrisen fördjupas, 

´Räddningsfondens´ utökning saknar finansiering, EU in i en djupare efterdemokratisk period”, och 

12-02-02: Eurokrisen permanentas, 'Räddningsfonden' EFSF smälter ihop, risker med en ny IMF-

deposition, Finanspakten: hemlighållande, återkoms till när den finns på svenska för allmänheten, 

EU allt djupare in i den efterdemokratiska perioden”. 

 

Fortsätt och följ på vår hemsida om den fortsatta eurokrisen och det demokratiska förfallet.  

 

 

2. EU-domstolens inskränkningar av arbetsrätten, demokratin och kollektivatal 
 
Lavaldomen den 18 december 2007 i mål C- 341/05 handlar både om lönedumpning, åsidosättande 

av principen om lika lön för lika arbete och upphävande av demokratin, svensk lag ”Lex Britannia”i 

MBL, den fria förhandlingsrätten och föreningsfriheten , mänskliga fri- och rättigheter. En rad andra 

domar från EU-domstolen har på samma sätt ogiltigförklarat avtal som träffats enligt gällande rätt i 

ett enskilt EU-land. Så har skett i Finland, Tyskland, Luxemburg och Belgien.  

Två affischer om Laval- resp. Vikingdomarna sätts upp på anslagstavlor i Botkyrka och Salem. 

 

      3.  Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt 
 

Klimat- och miljöutvecklingen lämnar ingen plats på jorden opåverkad och omfattningen av 

skadeverkningar bara tilltar. Ytterst handlar det om själva livets existens. Halterna av koldioxid i 

luften ökar i snabbare takt och i Sverige ökade utsläppen av växthusgaser med 11 procent  2010. 

Oroväckande är också: ”EU förväntas inte nå sitt mål att effektivisera energianvändningen med 

tjugo procent till 2020. Med dagens spartakt blir det inte mer än en tioprocentig förbättring, enligt 

EU:s egna bedömningar.”  DN 11/2 -12 

 

Klimatkonferensen i Durban i slutet av 2011 blev en besvikelse . FN:s klimatkonvention från 1992 

ska vara grunden för förhandlingarna: de utvecklade länderna bär ansvaret för det klimathot som 

finns idag och ska minska sina utsläpp innan de fattiga länderna kan förväntas göra det. I-länderna 

har ansvaret för sina stora utsläpp sedan industrialiseringens början. Men USA, EU och andra i-

länder tar inte sitt ansvar.  

 

Klimatkonferensen i Durban blev ett misslyckande, för dess resultat är helt otillräckliga för att 

uppnå målet om högst 2 graders global uppvärmning till 2020. Dock beslutades om en andra 

åtagandeperiod för Kyotoavtalet mellan 2013 och 2017, men det förstärktes inte med större krav på 

utsläppsminskningar för i-länderna. För att gå med på en förlängning av Kyotoavtalet – det enda 

bindande avtal som finns – krävde och fick EU en s k färdplan för vidare förhandlingar fram till  

2015 om ett nytt legalt bindande avtal för alla länder som ska träda i kraft 2020. På så sätt kan EU, 

USA och andra i-länder skjuta på  nödvändiga åtgärder till efter 2020, då det är för sent.  

Den s k gröna fonden som ska hjälpa u-länder i deras klimatanpassning och som ska omfatta 100 

miljarder dollar per år från 2020 saknar fortfarande finansiering.  

 

Det behövs en väldig kraft underifrån för att vända utvecklingen. 



 

Under verksamhetsåret har tillkommit följande artiklar på vår hemsida om klimat- och 

miljösituationen:  ”11-10-06: Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt. Penningekonomi 

och hållbar ekonomi.”  och  ”11-12-02: Klimatkonferrensen i Durban den 28 november- 9 december  

2011: Förläng och förstärk Kyotoavtalet !” . 

 

4. Försvara tryck- och yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen (TF) och 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

 
Yttrandefrihetskommittén (YFK) har skjutit upp beslutet om TF och YGL ska skrotas och ersättas 

med något annat till den 20 mars. EU har inte meddelarfrihet och källskydd  och inte heller den 

omfattande svenska offentlighetsprincipen, som är en del av vårt kulturarv. Sedan 1995 då Sverige 

blev EU-medlem har dock EU-länderna respekterat vår avvikande lagstiftning. Men skulle en helt 

ny lagstiftning komma på plats, då öppnas risken för att EU-domstolen ingriper och slår fast att 

Sverige måste följa unionsrätten och då är vår svenska öppenhet och skyddet för uppgiftslämnare 

illa ute. En ny lagstiftning öppnar också för en självpåtagen EU-anpassning. Slå därför vakt om 

tryck- och yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ! 

 

Se på vår hemsida vårt yttrande 2011-02-11 till Yttrandefrihetskommittén över delbetänkandet SOU 

2010:68.   

Se också medlemsinformation 2012-02-02 om hemlighållandet av finanspakten före det svenska 

ställningstagandet den 30 januari i Bryssel efter uppmaning från EU, vilket är djupt odemokratiskt.  

Efter ställningstagandet borde finanspakten omedlbart ha offentliggjorts på svenska för den 

allmänna diskussionens skull, grunden för demokratin. Så skedde inte. Därför togs kontakt med 

statsrådsberedningen den 1 februari och besked gavs att i slutet av veckan eller i början av nästa 

vecka skulle den komma, men hänvisning gavs till finansdepartementet. Sedan den tiden gått, togs 

kontakt med det departementet den 13 och 16 februari om offentliggörandet, men något besked om 

när kunde inte ges. Frågan togs upp igen med statsrådsberedningen både den 16 och den 17 

februari, men utan resultat. På måndagen den 20 februari togs kontakt med riksdagens EU-nämnd, 

som återkom samma dag med besked om offentliggörande och att finanspakten på svenska skulle 

komma med mejl sent samma dag. Något allmänt offentliggörande gjordes inte på en gång och filen 

med finanspakten gick inte att öppna på vanligt sätt. Efter kontakt med en expert visade det sig att 

filen med finanspakten på svenska var trasig. Efter ny kontakt med EU-nämnden  blev finanspakten 

på svenska offentliggjord på riksdagens och regeringens hemsidor först den 23 februari. Så här ska 

det inte gå till i ett land som värnar om öppenhet. 

 

5.  Avdelningsmöten och antal medlemmar 
Avdelningen har haft, förutom årsmötet, 9 medlems- och styrelsemöten. Antal medlemmar: 13. 

 

6. Övrig verksamhet 
Kaj var ombud på Folkrörelsen Nej till EU:s medlemskonferens den 15 maj i Stockholm. Kaj har 

deltagit på Stockholmsdistriktets stämma och representantskap. Bengt tillhör distriktets 

valberedning. 
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