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1. Haltande efterfrågan i hela världen i spåren av åtstramningar och s k interna 
devalveringar i eurozonen 

 
På vår hemsida har många gånger visats hur EU-eliten sätter sig över både folkrätten och EU:s 
fördrag. Det gäller både när Lissabonfördraget sattes i verket under det svenska ordförandeskapet i 
EU 2009 och vid stödköpen av statspapper från och stödlånen till krisande euroländer i syd. Notan 
flyttades från banker och andra finansinstitut till skattebetalarna i euroländerna. EU:s kur för 
eurokrisen stålbadspolitiken, samtidiga åtstramningar av statsbudgeterna och ”interna 
devalveringar”, d v s sänkta kostnader genom sänkta löner och andra förmåner och avskedanden, 
har i första steget skapat en depressiv utveckling i euroländer som Grekland och Spanien genom en 
haltande köpkraft, efterfrågan hos befolkningen. Resultatet är, att tusentals företag har gått omkull 
eller fått inskränka, att massarbetlösheten tilltar och att den sociala misären breder ut sig. I ett andra 
steg drabbas omvärlden av den samtidiga haltande efterfrågan från företag och konsumenter i 
eurokrisländerna, då importen av såväl maskiner och råvaror som konsumtionsvaror drabbas vilket 
nu märks i orderböckerna hos företagen i många länder utanför eurozonen. Världshandeln påverkas 
och världskonjunkturen sviktar som en följd, vilket visades i förra medlemsinformationen 12-10-15 
på vår hemsida, www.nejtilleu.se/botkyrka .  
 
Och det ekonomiska läget i Grekland har förvärrats ytterligare. ”Landets regering meddelade i går 
att budgetunderskottet nästa år förväntas bli 5,2 procent. Tidigare prognos talade om 4,2 procent. 
BNP förväntas krympa med 4,5 procent nästa år, mot 3,8 i tidigare prognos. Även statsskulden 
skrivs upp, från 179 procent till 189 procent.   TT – REUTERS  ”   SvD 1/11 -12 
 
I eurozonen försämras konjunkturen ytterligare. ”Inköpschefsindex för eurozonen, som speglar 
konjunkturen inom industrin, sjönk i oktober för 15:e månaden i rad och visar på både minskad 
produktion och färre ordrar. Index var 45.4, att jämföra med septembers index på 46,1. Ett indextal 
över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin. I eurozonens största ekonomi Tyskland sjönk 
inköpschefsindex till 46, från 47,4 i september. Det är åttonde månaden i rad som index sjunker där.   
TT -  REUTERS  ”   SvD 5/11 -12 
 
Det är Tyskland som är drivande bakom stålbadspolitiken och som med sin finansiella styrka och 
stödet från övriga EU-länder har kunnat genomdriva den i EU. Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel har tagit plats i förarsätet. Det visar inte minst den s k finanspakten som när den inte kunde 
platsa inom EU:s ram , ändå ska drivas fram till varje pris för euroländerna i ett mellanstatligt avtal, 
även om bara 12 av 17 euroländer ansluter sig. Se medlemsinformation 12-09-25. Tysklands 
förbundskansler tar mer och mer ut svängarna. 
 

2. Merkel hotade att ställa in budgettoppmöte 
 
”Tyskland planerar att varna Storbritannien att de kommer att ställa in nästa månads 



budgettoppmöte inom EU om premiärminister David Cameron insisterar att han kommer 
lägga in veto mot varje överenskommelse annan än en total frysning av utgiftsnivån. 
Det skriver Financial Times. 
 
Tysklands förbundskansler Angela Merkel anser inte att det finns någon mening att hålla ett 
budgettoppmöte för att komma överens om ramarna för de kommande sju åren om Storbritannien 
hotar med veto, uppger källor med insyn i budgetförhandlingarna.”  SvD, digitalt, 22/10 -12 
 
Trots att Angela Merkel inte är ordförande i Europeiska rådet, som består av EU:s stats- och 
regeringschefer, har hon tydligen i praktiken möjlighet att ställa in möten, vilket är odemokratiskt. 
Det blev för uppseendeväckande. Följaktligen kom också en dementi, som är rätt så avslöjande. 
 ”Tyskland förnekar uppgiften om att landet kan blockera det kommande  EU-toppmötet om 
Storbritannien står fast vid att lägga in veto mot allt annat än en frysning av EU-budgeten. Det sade 
regeringens talesman Steffen Seibert i går, enligt Bloomberg News. Han sade att Tyskland är 
mycket engagerat i förberedelserna för toppmötet, och Tyskland vill att 'bättre spenderande' ska bli 
vägledande för toppmötet. Steffen Seibert sade vidare att förbundskansler Angela Merkel har talat 
med Storbritanniens premiärminister David Cameron i telefon , och såväl Tyskland som 
Storbritannien vill att EU:s budgetmedel ska fokusera på att förbättra konkurrenskraften och 
sysselsättningen.  Direkt  ”   SvD 23/10 -12 
 
Det hör till saken, att den brittiska hållningen om kraven på EU:s nya budget skärptes av 
parlamentet i omröstningen den 31 oktober. Krav ställdes på genomdrivande av ”reella 
nedskärningar i budgetförhandlingarna 22-23 november”.  ”EU-skeptiska rebeller i Camerons 
Toryparti och oppositionen i Labour gjorde i går kväll gemensam sak och besegrade regeringen med 
siffrorna 307 mot 294 när parlamentet röstade om den brittiska hållningen i förhandlingarna om 
EU:s nästa långtidsbudget.”   DN 4/11 och 1/11 -12 
Anledningen är uppfattningen att budgetmedlen gör mest nytta om de bibehålls hos EU-länderna 
själva. Till budgeten och Sveriges EU-avgift återkoms till i avsnitt 5. 
 
 

3. Den tyska förbundskanslern vill att EU ska ta över mesta makten från riksdagen 
 
Den 7 november framträdde Angela Merkel i en extradebatt i EU-parlamentet. Något som normalt 
bara stats- och regeringschefer gör när deras länder har ordförandeskapet i EU och därför har 
Angela Merkel inte varit där sedan 2007. Men nu framträder Merkel som EU:s okrönta drottning 
med budskapet om federalism fullt ut i framtiden och överstatlig finanspolitik att genomföras på 
kort sikt som ett led. 
 
”Angela Merkel höll ett starkt federalistiskt tal där hon talade om en framtid där EU-kommissionen 
är en regering för unionen, EU-parlamentet en fullständig lagstiftande församling och 
medlemsländernas ministrar en andra kammare. 
 

− Men vi måste också ha medborgarna med oss, sade Merkel. Hon vill dock ta de första stegen 
med beslut om ett nytt fördrag vid EU-toppmötet i december.”   DN 8/11 -12 

 
Den tyska förbundskanslerns linje innebär det största hotet mot vår självbestämmanderätt och 
demokrati som någonsin aktualiserats i modern tid och måste avvisas. 
 
 

4. I eurokrisens spår: munkavlepolitik 
 
I eurokrisens spår sätts yttrandefriheten i fråga för att tysta eurokritiken, vilket är oacceptabelt. Det 



är Italiens premiärminister Mario Monti, f d EU-kommissionär, och förbundskansler Angela Merkel 
som har agerat.  
 
”I ett tal från italienska Fiesole jämförde Mario Monti euron med 'kronan' på en gotisk katedral, och 
uttryckte sin oro över att den hånfulla retoriken inom eurozonen riskerade föröda hela 
konstruktionen. 
 
Som ett exempel ska han ha hänvisat till ordväxlingen mellan Grekland och Tyskland, och 
underströk att kontinentens ledande politiker nu måste  visa på 'sammanhållning'. Monti ska också 
ha föreslagit att ledande politiker ges särskilda riktlinjer för vad de får och inte får säga, alltså en 
slags munkavle i syfte att rädda den krisdrabbade valutaunionen.  
 

− Vi kanske måste diskutera i Europeiska Rådet om det är aktuellt att överväga en 
uppförandekod för offentliga uttalanden från dem som vill kalla sig europeiska ledare, sa 
Monti, enligt en rapport från Bloomberg. 

 
Monti är inte den första politikern att uttrycka sin oro över tonläget i debatten. I slutet av augusti 
fick den tyske politikern Alexander Dobrindt hård kritik efter att ha uttryckt sin personliga 
övertygelse om att Grekland står utanför valutaunionen redan 2013. 
 
Detta fick den tyska förbundskanslern Angela Merkel att ilskna till, och i ett uttalande uppmana 
tyska politiker att noga väga orden för att inte öka möjligheterna för ett grekiskt utträde ur 
eurosamarbetet.”  SvD, digitalt 7/9 -12, www.svd.se  
 
Varje inskänkning av yttrandefriheten, munkavle på debatten är ett ingrepp i den fria 
åriktsbildningen som äventyrar demokratin, vilket är oacceptabelt. 
 
 

5. Stora risker att den svenska  EU-avgiften höjs 
 
Förhandlingar har pågått om EU:s budget, både om långtidsbudgeten 2014-2020 som avses bli 
beslutad 22-23 november och om budgeten för 2013 samt om en tilläggsbudget för 2012. EU-
kommissionen vill ”att budgeten för 2014-2020 ska öka med 8 procent jämfört med nuvarande 
sjuårsperiod”. Sveriges rabatter på 5,5 miljarder kronor skulle minskas med ca 4 miljarder kronor 
och ännu större kostnader skulle dessutom drabba Sverige. Sveriges EU-avgift är redan 31,3 
miljarder kronor i år. 
 
 ” - Barrosos krav skulle göra honom till min dyraste minister, by far. Det är en utgiftsrisk i 
finansdepartementets tabeller på cirka tio miljarder. Det är ingen utgift i budgeten som ökar så 
mycket de närmaste åren, som kommissionens budgetförslag gör, säger Anders Borg.”  SvD 28/9 -
12   
 
Sedan krävde EU-kommissionen 9 miljarder euro extra av medlemsländerna för att kunna betala 
räkningar i år, och ytterligare 9 miljarder  euro 2013.  DN 28/10 -12  
 
”EU:s ordförandeland Cypern räknar med att utgifterna i EU:s föreslagna långtidsbudget /på 1033 
miljarder euro/ måste bantas med mer än 50 miljarder euro för att EU-länderna ska kunna komma 
överens.”   SvD 31/10 -12 
 
EU-ministern Birgitta Ohlsson intervjuades den 1:a november i Svenska Dagbladet. Hon tycker, att 
EU-kommissionens budgetförslag är ”helt orimligt”. I Svenska Dagbladet står: ”Som om inte det 
vore nog så är redan Sverige det land i EU som betalar högst avgift per invånare för vårt 



medlemskap. Med det förslag som nu  lagts fram skulle vi betala ännu mer. 
 
Sverige har sämst nettoposition av alla länder. Det här förslaget är extremt ofödelaktigt för vår del. 
Vi är väldigt, väldigt besvikna säger Birgitta Ohlsson och lägger till att såväl ordförandelandet 
Cypern som EU-kommissionen saknat förmåga att lägga fram en modern budget.  
 

− Vi är inte beredda att betala det här. Det gör vi inte, upprepar EU-ministern. 
 
Kan Sverige lägga in sitt veto? 
 

− Vi utesluter ingenting. … SvD 1/11 -12 
 
Dagens Nyhers ledarkommentar den 4:e november är typisk för tidningen som tillhör unionens 
kärna: ”Visst kan Sverige hota med veto precis som både Storbritannien och Danmark redan har 
gjort. Beslut om budgeten kräver enhällighet. Men ett land som säger sig vilja värna samarbetet i 
EU och höra till unionens kärna borde i stället försöka medverka till en rimlig kompromiss.” 
 
Fortsatta jordbrukssubventioner som tar ca 40 procent av budgeten och hämmar 
utvecklingländernas export är ingenting annat än en felsatsning. Regionalstödet som omfattar ca 30 
procent av budgeten är ineffektivt och också en källa till den utbredda korruptionen i många EU-
länder. Detta pågår årtionde efter årtionde. Det är dags att sätta ned foten. Frågan är om regeringen 
sätter kraft bakom orden eller om det bara är ett spel för galleriet. Upp till bevis på Europeiska 
rådets möten. Det närmaste äger rum 22-23 november. 
 
De inte klara förhandlingarna mellan EU-regeringarna och EU-parlamentet om EU-budgeten för 
2013 och en tilläggsbudget på 9 miljarder euro för 2012 tyder inte på någon kraftfullhet. 
 
”Parlamentet vill ha 137,9 miljarder euro för 2013, medan EU-regeringarna säger högst 132,7. 
Svenska regeringen vill egentligen anslå ännu mindre, men har blivit överkörd av en majoritet i 
ministerrådet.”     DN 10/11 -12 
 
 

6. Hälften av Arktis istäcke är borta – visar på ett stort klimatproblem 
 
Svenska Dagbladet hade den 30 september en stor artikel på fyra sidor av Mikaela Åkerman om  
avsmältningen av isen i Arktis på norra halvklotet och om natturkatastroferna i världen under årets 
första åtta månader. 
 
Den ”20 september nådde istäcket på Arktis en ny bottennivå då den täckta ytan var 18 procent 
mindre än vid förra bottennoteringen 2007.”  De är de lägsta noteringarna sedan satellitmätningarna 
startade 1979. 
 
 ”- Det vi ser nu är bara ytterligare ett exempel på att avsmältningen går snabbare än modellerna 
förutsåg, säger Christian Azar, som suttit med i FN:s klimatpanel IPCC …” 
 
Michael Tjernström, professor i meteorologi på Stockholms universitet, tillhör också de som tycker 
att utvecklingen till viss del har gått att förutse. Inte mindre tycker han att den är oroväckande. 
 

− Det är ett av de allra tydligaste tecknen på det klimatforskare stått upp och sagt i ett par  
decennier. Att ett : det blir varmare. Två : det blir mer nederbörd. Tre : extremerna kommer 
att förändra sig och fyra : förändringarna går snabbast i Arktis. Det är ytterligare ett 
alarmerande tecken på att vi har ett stort problem och vi gör ingenting åt det, säger han.  … 



 
Även om de största förändringarna just nu sker i Arktis tycks ytterligare en trend vara att 
extremväder ökar.  IPCC sade i en rapport i mars att det är sannolikt att de senaste årens alltmer 
extrema väder är kopplat till den globala uppvärmningen, samt att mer skyfall, värmeböljor och 
torka är att vänta.” 
 
Kraftfulla åtgärder mot utsläppen av växthusgaser måste vidtas. För den skull behövs en väldig 
kraft underifrån. 
 
 

7. Brutit löfte om klimatstödet till fattiga länder – delade meningar i alliansen 
 
På vår hemsida finns en rad artiklar om mänsklighetens och hela ekosystemets överlevnadsfrågor, 
klimat- och miljöproblemen.  Se  2009-10-15: ”Trixandet med Lissabonfördraget fortsätter – EU:s 
klimatpolitik, mål och åtaganden i förhållande till behoven”,  2010-01-28: ”Klimatkonferensen i 
Köpenhamn 7-19 december 2009: EU en del av problemet”,  2010-09-02:  ”Den globala klimat- 
och miljösituationen, EU och klimatförhandlingarna samt EMU-propaganda i valrörelsen”,  2011-
10-06:  ”Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt. Penningekonomi och hållbar 
ekonomi”,  2011-12-01:  Klmatkonferensen i Durban den 28 november-9 december 2011:  Förläng 
och förstärk Kyotoavtalet!”  och 2012-05-24:  ”Eurokrisen, åtstramningar, recession och social 
misär. Det mesta återstår att göra för att få ned de svenska utsläppen av växthusgaser. Varmare 
klimat hotar snöindustrin i Alperna” . 
 
Av främst medlemsinformationerna 2010-01-28, 2010-09-02, 2011-10-06 och 2011-12-01 framgår, 
att trots misslyckandet på FN:s miljökonferens i Köpenhamn 2009 att få fram ett förlängt och 
förstärkt Kyotoavtal beroende på USA:s och EU:s agerande, åtog sig de rika länderna att bidra med 
30 miljarder dollar i klimatstöd till de fattigaste länderna fram till slutet av 2012, de s k 
snabbstartspengarna. De rika länderna har alltsedan industrialiseringens början åstadkommit de 
stora, ackumulerade utsläppen av växthusgaser i atmosfären och har alltså en klimatskuld som de 
måste kompensera för. Det handlar FN:s klimatkonvention om. På Köpenhamnskonferensen 
ställdes i utsikt att de rika länderna från och med 2020 skulle gemensamt bidra med 100 miljarder 
dollar årligen i klimatstöd, men finansieringen är inte klar. För utvecklingsländerna är det viktigt, att 
dessa pengar inte tas från nationella biståndsbudgetar utan är additionella, nettotillskott. 
 
På Europeiska rådets möte den 10-11 december 2009 förklarade EU:s stats- och regeringschefer i 
slutsaserna, s 13 : ”EU och dess medlemsstater är beredda att bidra till snabbstartsfinansiering med 
2,4 miljarder euro årligen för åren 2010-2012.”  Statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade 8 miljarder 
kronor från Sverige till snabbstartsfinansiering i fattiga länder. Efterhand framkom det i radion att 
det inte var fråga om ett nytt anslag utan medel från u-landsbiståndet. 
 
Svenska Dagbladet avslöjar den 21 oktober i en stor artikel av Jenny Stiernstedt , ”Klimatstödet är 
sprängstoff i alliansen”, hur 1 miljard kronor om året som regeringen satsade på fattigare länders 
klimatomställning för fyra år sedan nu halverats. Det halverade beloppet på 500 miljoner kronor 
framgår inte av budgeten för 2013. Där ”går att läsa att klimatsatsningen ska fortgå, men ingenstans 
står exakt vilka belopp som är aktuella.”  Men Svenska Dagbladets källa anger att det är fråga om 
det halverade beloppet, 500 miljoner kronor som ska hämtas ur biståndsbudgeten. 
 
”För kritikerna är det här dubbelfel: 
 

• Dels minskar bidraget när det i själva verket måste öka. Från 2020 har världens rikare länder 
lovat att årligen stötta de fattigare med 100 miljarder dollar. Då krävs det att Sverige hjälper 
till. 



• Dels hämtas pengarna ur biståndsbudgeten, vilket gör att andra satsningar blir lidande. Och 
det trots att Sverige utlovat additionellt bidrag – pengar utöver biståndet. 

 
− Vi bryter två löften. Det är oerhört pinsamt för Sverige. Vad vi nu gör stämmer inte alls 

 överens med de riktlinjer vi talat om tidigare, säger SvD:s källa. 
 
Men sänkningen sker inte utan motstånd. Tjänstemän vid både utrikes- och miljödepartementet 
äskade i ett första skede om 1,3 miljarder kronor. … 
 
Att klyftan mellan å ena sidan Moderaterna, som menar att Sveriges nivå på biståndet är hög som 
den är, och å andra sidan C, FP och KD är avgrundsdjup råder inga tvivel om. 
 
Annika Brodén, miljötalesperson för FP, har vid flera tillfällen motionerat om additionellt 
klimatbistånd. 
 

− För mig är det viktigt att det vanliga biståndet inte urgröps, utan att klimatpengarna läggs 
ovanpå. Vi står inför enorma klmatutmaningar i världen och de som drabbas mest är de allra 
fattigaste. Därför är det viktigt att vi tillförsäkrar ett högt klimatbistånd, säger hon.” 

 
Det kan tilläggas, att regeringens agerande är ett brott mot Kyotoavtalet om att stöd till 
utsläppsminskningar och klimatanpassning ska vara ”nya och utöver existerande åtaganden.” 
 
Under det svenska ordförandeskapet i EU och inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009 gavs 
intrycket i massmedia att statsminister Fredrik Reinfeldt tagit på sig ledartröjan för lösning av 
klimatproblemen. Sedan visade det sig vad det verkligen var frågan om internationellt, nämligen att 
skjuta på verksamma åtgärder och deras finansiering långt fram i tiden. Se Wikileaks avslöjanden i 
medlemsinformation: 2011-10-06.  Men åtgärderna behövs i nuet ! 
 
Att regeringen sviker sina tidigare löften och drar ned klimatstödet 2013 till de fattigaste ländernas 
omställning till hälften och tar pengarna från biståndsbudgeten är ett svek som sänker Sveriges 
internationella förtroende inför FN:s klimatkonferens, COP 18 i Doha, Qatar som inleds den 26 
november. 
 
 
Kaj Lidén 
ordf,  Folkrörelsen Nej till EU – Botkyrka 
www.nejtilleu.se/botkyrka  


