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1. Eurokrisen – propagandan fortsätter 
 
Artiklarna på vår hemsida 2010-05-20: ”Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige!”, 
2011-04-14:  ”Eurokrisen – den europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) och euro plus-pakten 
m m”  och 2011-05-19:  ”Den fortsatta eurokrisen  -  unionsrätten och de sex lagstiftningsförslagen 
contra överstatlig inblandning i den nationella lönebildningen  -  folkhälsan viktigare än hundars 
fria rörlighet i EU”  ger inte bara en bakgrund till den fortsatta eurokrisen och de överstatliga 
framstötarna från EU-eliten som innebär inskränkningar av vår frihet, utan också exempel på den 
EU-propaganda som inte drar sig för rena lögner. 
 
På Dagens Nyheters första sida den 4 juni står under den tjocka huvudrubriken, ”Så hårt slår 
eurokrisen”, vid en eurokollaps, ett stycke med rubriken, ”Så påverkas svenska hushåll”. ”Mer 
krångel vid semesterresor är det första som svensken skulle märka. Risken är stor för prisökningar 
på importerade varor som grönsaker, kläder och skor.”  
 
 I ekonomidelen av tidningen presenteras underlaget för detta påstående för det fall att nationella 
valutor skulle  återinföras i stället för euron.  ”Att ta upp krångel vid semesterresor känns futtigt, 
men det är konkret vad många svenskar skulle märka mest. När euron infördes innebar det att alla 
'växla innan och växla tillbaka efter semestern'-projekt med tillhörande avgifter försvann.” …  
”När euron infördes minskade inte bara valutakostnaderna för privatpersoner, det blev också 
billigare för företag att handla med varandra över gränserna. Blir det dyrare för företagen igen 
riskerar priserna att höjas på importerade varor som grönsaker, kläder och skor.”  Är detta sant ? 
 
Hur blir det med semesterresan utomlands efter återinförande av nationella valutor efter euron ? 
För länder som Grekland, Portugal, Spanien, Irland och Italien kommer växelkurserna bli betydligt 
lägre och resorna betydligt billigare räknat i svenska kronor. På samma sätt skulle importerade varor  
därifrån bli billigare, t. ex. grönsaker, kläder och skor. De s. k. växlingskostnaderna verkar i motsatt 
riktning, men är marginella och har inte någon avgörande roll – tvärtemot vad Dagens Nyheter låter 
påskina. 
 
Det finns länder som skulle kunna få högre växelkurser än de centralkurser som fixerades vid 
eurobindningen, men de länderna hör knappast till svenskarnas mest populära semesterländer. 
 
Ensidigheten leder till propaganda för euron. 
 
När Dagens Nyheter i ett annat avsnitt behandlar följderna på politikens område av en kollaps för 
euron fortsätter skrämselpropagandan. ”Politiken Konflikterna mellan länderna ökar” lyder den 
braskande rubriken och artikeln bygger på lösa spekulationer : ”- Om euron kollapsar skulle vi 
ramla tillbaka i 1900-talet. Vi skulle få ökade politiska motsättningar och alla skulle bli fattigare, 
säger Karel Lannoo, chef för tankesmedjan Ceps, Centre for European policy studies, i Bryssel.” 
 
Euroländerna bildar ju inte ett optimalt valutaområde och vad som nu uppenbaras för allt fler är, att 
ett fasthållande av euron och den centraliserade penningpolitiken innebär  förluster av viktiga 



ekonomiska verktyg såsom en självständig penningpolitik med en rörlig styrränta och en 
självständig valutapolitik med en rörlig nationell valuta som kan anpassas efter inhemsk ekonomisk 
struktur och konjunktur samt såväl inhemska som utländska marknader. Har man inte i ekonomiska 
kriser en rörlig ränta och en  rörlig nationell valuta som sjunker i värde och förbilligar exporten och 
då fungerar som en stötdämpare, drabbar kostnadsanpassningen arbetsmarknaden med full kraft 
genom sänkta löner och resultat, större arbetslöshet och fler utslagna företag samt försämrad 
välfärd. Detta är vad som nu sker i en rad euroländer där många blivit fattigare. 
 
Dagens Nyheter försöker få oss att tro, att det är tvärtom : ”- Om euron kollapsar skulle vi ramla 
tillbaka i 1900-talet. Vi skulle få ökade politiska motsättningar och alla skulle bli fattigare ….” 
 
Men Sverige har ekonomiskt bara goda erfarenheter av friheten från euron genom 
konjunkturcyklerna, under såväl ekonomisk kris som stark tillväxt, efter det att Sverige den 19 
november 1992 lämnat bindningen till den europeiska valutan och räntor upptill 500 procent för att 
försvara den fasta växelkursen som reulterat i en ekonomi i fritt fall, och sedan fått en helt rörlig 
svensk krona som sjönk ca 25 procent i värde på marknaden och räntan kunde frigöras och bli ett 
stabiliseringspolitiskt instrument. Men det kan man inte läsa i tidningen. 
 
 

2. EU slår mot ideella föreningar 
 
I slutet av mars avslog EU-kommissionen regeringens ansökan att ideella föreningar med en 
omsättning under en miljon kronor skulle slippa att redovisa moms. Det skulle undanta 90 procent 
av föreningarna från momsplikt. Metro 1/4-11   Svenska Dagbladet skrev : ”Få frågor är lika viktiga 
för den breda idrottsrörelsen som momsfrågan. EU-kommissionens dom att alla ideella föreningar 
nu måste betala moms kommer därför som en klubba i nacken för många ledare. Slaget träffar 
nämligen hårdast där resurserna är minst – i breddverksamheten och bland småklubbar. … 
Redan i dag är det svårt att rekrytera krafter till de svenska idrottsklubbarna och allra svårast är det 
att få ihop folk till de viktiga men otacksamma uppdragen i kulisserna: styrelser och kassörer. EU:s  
beslut gör det inte lättare. Och det kan innebära att föreningarna tvingas höja avgifterna för att orka 
med administrationen.  

− Jag tror att det kan slå hårt mot familjer med svag ekonomi, säger Karin Mattsson Weijber, 
RF:s ordförande. 

Men givetvis är det inte bara idrottsrörelsen som drabbas. EU-kommissionens slag kommer också 
att träffa allt från kulturföreningar och scouter till musikfestivaler och pensionärsföreningar och de 
enda som blir glada är väl antikhandlare som får mindre konkurrens av klubbarnas loppmarknader.” 
SvD 1/4-11 
 
Enligt finansminister Anders Borg på presskonferensen den 31 mars ska regeringen efter kontakter 
med andra länder som Finland, Danmark, Holland och Österrike driva en kampanj för att få 
kommissionen att ändra sig. ”Regeringen är beredd att driva en process i EU-domstolen för att 
behålla de svenska momsreglerna.  

− Vi tänker driva det här till högsta instans.”    DN 1/4-11 
”- Vi är besvikna på kommissionen. Vi har inte för avsikt att förändra regelverket, så vi måste ta den 
här striden....”    SvD 1/4-11 
  
Sverige borde gå fram på båda benen, dels driva det aktuella ärendet till högsta instans, och dels, 
som en ytterligare påtryckning och som en långsiktig lösning, lägga fram förslag om en ändring av 
regelverket med ett uttryckligt undantag. För det ideella föreningslivet bär upp Sverige genom sitt 
engagemang av miljontals barn, ungdomar och vuxna. Folkhälsan och demokratin vilar på det. 
 
Det är skrämmande om EU:s dråpslag inte kan avvärjas. Vart tog vår frihet vägen? 



 
 

3. EU-parlamentets slöseri med byggnader fortsätter 
 
EU-parlamentarikerna sammanträder omväxlande i Bryssel och i Strasbourg och pendlar 
däremellan, vilket är både mycket kostsamt, ineffektivt och miljöförstörande. I stället för att ha bara 
en hemvist fortsätter detta slöseri med både tid , onödiga transporter, byggnader och 
skattebetalarnas pengar. Till detta ska läggas bygget av en ny kontorsbyggnad för parlamentets 
administration för 550 miljoner euro på en tredje plats,  i Luxemburg. 
 
”Parlamentets ledamöter har dessutom helt på egen hand beslutat sig för att satsa cirka 550 miljoner 
euro på att bygga en splitter ny kontorsbyggnad – i Luxemburg, där parlamentets administration i 
dag hyr lokaler.”   DN 14/4-11 
 
Det är uppenbart, att EU har för mycket pengar att röra sig med.  EU-parlamentet vill dessutom att 
EU:s nya budget ska öka med 5 procent. 
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