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Förslag till verksamhetsplan 2009/2010 för Folkrörelsen NEJ TILL EU –Botkyrka
1 Uppgift och organisation
1.1 Lissabonfördraget
EU respekterar inte det irländska folkets Nej i folkomröstningen den 12 juni 2008 om
Lissabonfördraget. EU-eliten planerar en ny folkomröstning till i oktober. Vår uppgift
är att följa utvecklingen, informera och handla efter vad den irländska
folkomröstningen föranleder.
1.2 En ny folkomröstning om EMU?
Ett av riksdagspartierna, fp vill ”leda opinionen och inte bara följa den” och kräver
en ny folkomröstning om euron som valuta 2011. I dess spår följer mycket
propaganda: viktig information utelämnas, eller förringas. Ensidigheten cementeras
när bara EU-etablissemanget och inte båda sidor kommer till tals. En allsidig,
objektiv nyhetsförmedling med djup i både tid och rum blir mer angelägen än
någonsin för att väljarna ska få verklig information.
En tidigare DN-medarbetare skriver på Svenska Dagbladets debattsida den 19
januari i år: ”Höstens stora ras för kronans kurs innebär att svenskar som reser
utomlands får punga ut med 23 miljarder extra på ett år – en enorm utgift som hade
varit obehövlig om Sverige valt euron när det var aktuellt.” Då, år 2003 sade
svenskarna Nej till låsningen till euron och den Europeiska centralbanken till förmån
för en självständig penning- och valutapolitik med en egen ränte- och kreditpolitik
och en egen rörlig valuta, kronan som kan anpassas både efter svenska
förhållanden, vår konjunktur och ekonomiska struktur , och utländska marknader.
I lågkonjunkturen sjunker kronan i värde och utlandssemestern blir dyrare, och där
har, utan ställningstagande till beräkningen, den f.d DN-medarbetaren rätt, men det
tillhör bara den ena sidan av myntet. Den andra sidan innebär att försvagningen av
kronan gör att våra exportvaror blir billigare i euro och dollar och att alltså
exportindustrins konkurrenskraft stärks. Den låsta centralkurs som diskuterades vid
EMU-omröstningen var att en euro skulle kosta 8,80 kr, som skulle ha inneburit ca
20 % dyrare exportvaror i förhållande till dagens valutakurs på ca 10,80 kr och
alltså försämrad konkurrenskraft och därmed sysselsättning, vilket vi slapp genom
Nej:et i folkomröstningen 2003.
Enligt/ protokollet till riksbankens möte den 3 december kunde effekterna av
kronförsvagningen uttryckas så här av en vice riksbankchef: ”Lars EO Svensson
ansåg att det är en fördel med en egen valuta och en rörlig växelkurs i dagens läge.

Kronan har försvagats kraftigt under krisen och det medför en ´önskvärd och
välbehövlig stimulans till exporterande och importkonkurrerande företag och
branscher.`”SvD 18/12 2008.
kommissionen den 19 januari en negativ tillväxt av bruttonationalprodukten (BNP)
år 2009 och en positiv 2010; EU: -1,8 resp. 0,5, Eurozonen: -1.9 resp. 0,4 och
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Sverige: -1,4 resp. 1,2 %. Sverige spås alltså få bättre tillväxt än både EU som
helhet och Euroländerna. Intressant är vad som kan utläsas i Sverigekapitlet och
som återges i SvD 20/1 2009: ”En förklaring till att Sverige hämtar sig snabbare
torde vara att den svenska kronan har försvagats påtagligt mot omvärldens valutor
under hösten 2008. Det gynnar den svenska exporten när den globala efterfrågan
återkommer mot slutet av året. Då bör också företagens vinster komma tillbaka,
eftersom löneutvecklingen väntas bli måttligt, trots kronförsvagningen, heter det i
Sverigekapitlet.”
Vad många länder i Europa nu brottas med är ytterligare en period med en stark
euro i en lågkonjunktur.
I Sverige upplevde vi en smärtsam period från maj 1991, då regeringen Carlsson
band kronan till euron (som då hette ecun), till 19 nov 1992, då kronan släpptes fri
efter regeringen Bildts misslyckade försvar av den fasta valutakursen genom två
sparpaket, höjning av räntan upp till 500% och stödköp av kronor tills valutareserven
var på upphällningen. Hushåll och företag blödde. Veckans Affärer beräknade att
detta äventyr orsakade en ökning av arbetslösheten med 5 procentenheter. Bara ett
återställande av valutareserven kostade tiotals miljarder kr. Den fria kronan sjönk ca
25% och då kunde en period av återhämtning inledas; räntorna sänkas, tillväxten ta
fart och arbetslösheten minska.
De baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen är anslutna med en fast
valutakurs till EU:s valutakursmekanism, ERM 2 och upplever sina värsta
ekonomiska kriser.
Lettland kunde inte själv försvara sin valutas, lats, fasta kurs i förhållande till euron.
Internationella valutafonden, IMF menade ”att det fanns två sätt att ta itu med
landets övervärderade valuta och överbelåning.
IMF kunde tänka sig att antingen devalvera valutan, lats eller försvara valutan med
lönesänkningar och en massiv minskning av de offentliga utgifterna.” Det blev inte
devalvering utan försvar av den övervärderade valutan. ”-Det fanns en risk att en
devalvering också skulle ”smitta” andra länder i regionen. Dessutom så ville
Lettland, EU, Mr Borg och bankerna undvika det. Den svenska regeringen anser att
Baltikum är viktigt både för bankerna och för marknadens värdering av de svenska
bankerna, säger han. (Cristoph Rosenberg, IMF)

En devalvering skulle med största sannolikhet ha betytt att de svenska bankerna
skulle ha fått ännu svårare att finansiera sig. Regeringens bankpaket på 1500
miljarder skulle troligtvis också ha utökats betydligt.” SvD 10/1 -09. Lettland fick ett
krislån på 81 miljarder kr från bland andra IMF och Sverige. Momsen och
punktskatter höjdes. Den offentliga lönebudgeten sänktes med 15 %. Så blir det när
man är låst till en fast valutakurs. Naturligtvis ville EU inte att dess
valutakursmekanism ERM 2 skulle framstå som misslyckad i öppen dager. Många
ekonomer, bland andra ekonomipristagaren Paul Krugman anser att Lettland inte
borde kvar i fastlåsningen.
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Det finns all anledning att fortsätta att följa utvecklingen.
2. Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009
Sverige har ordförandeskapet i EU andra halvåret i år och de ministerrådsmöten
som hålls föranleder opinionsbildning mot EU. Den svenska modellen med
kollektivavtal och konflikträtt – som enligt löfte från Ja-sidan inför folkomröstningen
1994 skulle vara opåverkad av ett EU-medlemskap – har genom EG-domstolens
utslag i bl.a. Lavalmålet upphävts. Om detta hade klargjorts före folkomröstningen,
hade med all sannolikhet Sverige inte blivit medlem i EU. Det finns all anledning att
följa och informera om den fortsatta utvecklingen samt kräva ett fullt återställande av
en nationell arbetsrätt fri från EG-rätten.
I opinionsarbetet försöker vi skapa bredast och största möjliga enhet kring vår linje.
3. Aktiviteter
Anordna offentliga möten. Ta fram information. Förse biblioteken, medborgarkontor
och skolor med material. Deltaga i Tullingedagen.
4. Medlemsmöten
Första halvårets återstående medlemsmöten 2009 är följande torsdagar, kl 19: 23
april och 14 maj,
Plats: mp:s lokal, Tumba Torg 114 vid parkeringen till Tumba C
5. Övrigt
Vi tar en fika, diskuterar aktuella frågor och planerar verksamheten på
avdelningsmötena. Vi känner det meningsfulla i att arbeta vidare och ta ytterligare
steg på vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige.

