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MANIFESTATION  DEN  15 DEC  FÖR  FOLKOMRÖSTNING  
OM  EU:s  NYA  GRUNDLAG 
 
Den 13 dec skrivs det s k reformfördraget högtidligen under i Lissabon av EU:s stats- och 
regeringschefer. Det ska sedan ratificeras av medlemsländerna enligt deras konstitutioner före 
valet till EU-parlamentet i juni 2009. Reformfördraget är till sitt huvudsakliga innehåll inget 
annat än konstitutionsförslaget, som skulle ha fallit efter de franska och holländska väljarnas 
Nej i folkomröstningarna i maj/juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Men 
EU-eliterna respekterar inte folkviljan utan återupplivade konstitutionsförslaget med 
kosmetiska ändringar den 23 juni i år under nytt namn, ”reformfördraget”. 
 
EU:s nya grundlag flyttar makten från riksdagen och svenska folket till EU i och med att den 
tidigare s k tredje pelaren, d v s civilrätten, straffrätten, polissamarbetet och de s k 
inrikesfrågorna, t ex socialpolitik, blir överstatlig. EU:s domstol utvidgar sitt 
tillämpningsområde på motsvarande sätt. Vår självbestämmanderätt och demokrati inskränks 
ytterligare genom att vetorätten avskaffas på ett femtiotal områden. 
 
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma 
försvarspolitiken genomgår också stora förändringar med betydande konsekvenser i praktiken 
för vår självständighet. 
 
Lokala nätverk och ”Nätverket för EU-kritik i Stockholms län” anordnar en ”Manifestation 
för folkomröstning om EU:s nya grundlag” lördagen den 15 dec, kl 12-14 vid  5:te höghuset, 
Sergels torg i Stockholm.  Margit Gennser, f d riksdagsledamot (m),  Nils Lundgren, EU-
parlamentariker (junilistan),  Hans Lindqvist, f d EU-parlamentariker (c)  och Marianne 
Eriksson, f d EU-parlamentariker (v), Max Andersson, riksdagsledamot (mp), Rola Brentlin, 
internationell sekr (muf), Ernst Blaser, s-eu-kritiker,  m fl  kommer att informera om 
reformfördraget och kravet på en svensk folkomröstning. Det kravet stöds av en klar majoritet 
av medborgarna enligt opinionsundersökningarna. På manifestationen kommer de folkliga 
synpunkterna fram. De gäller vår frihet, själbestämmanderätt och demokrati. 
 
VÄLKOMNA  TILL  MANIFESTATIONEN  ! 

 

För ”Nätverket för EU-kritik i Stockholms län” och lokala nätverk. Se www.eu-kritik.se 
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