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Eurokrisen sprider sig inom eurozonen – Missnöjet med EU och EMU tilltar –
Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet
stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter
1. Eurokrisen sprider sig inom eurozonen
Den 15 maj presenterade EU:s statistikbyrå Eurostat euroländernas BNP-siffror för första kvartalet
2013. De visade, att euroländerna har negativ tillväxt för bruttonationalprodukten för sjätte kvartalet
i rad och att Frankrike åter gått in i recessesion med negativ BNP-tillväxt. Tyskland visade en svag
tillväxt på 0,1 procent jämfört med kvartalet innan. I hela eurozonen backade BNP med 0,2 procent
mot kvartalet innan och med 1,0 procent jämfört med första kvartalet 2012. SvD 16/5 -13
För de stora euroländerna var BNP-förändringen jämfört med kvartalet innan respektive jämfört
med motsvarande kvartal 2012 följande procentuellt sett: Frankrike – 0,2 och – 0,4 , Italien – 0,5
och - 2,3 , Spanien -0,5 och -2,0 och Tyskland 0,1 och -0,3. I Sydeuropa fortsatte recessionen. SvD
16/5 -13
Händelseutvecklingen har skapat en spricka bland bankekonomerna beträffande EU:s
åtstramningspolitik. Danske Banks chefsekonom kommenterade: ”- Åtstramningen har inte
fungerat som man hoppades. Man gjorde snabba skattehöjningar mitt i en kris, men det kan ofta
leda fel, säger Michael Boström som nu tror att euroländerna tvingas till mer stimulanspolitik för att
undvika en negativ spiral med successivt högre arbetslöshet, mindre konsumtion och nya krav /på/
besparingar.” SvD 16/5 -13
Hela EU påverkas.
”Återhämtningen i industrin har kommit av sig. Och i Europa breder mörkret ut sig, visar
inköpschefsindex för april. Indexet, som speglar kojunkturen inom industrin, sjönk i april till
49,6, jämfört med 52,1 månaden före. Ett index under 50 signalerar tillbakagång i ekonomin. ...TT”
DN 3/5 -13
Den svaga ekonomiska utvecklingen i eurozonen fick europeiska centralbanken (ECB) att den 2
maj sänka styrräntan med en kvarts procentenhet till rekordlåga 0,5 procent. ECB-chefen Mario
Draghi slog på den efterföljande presskonferensen vakt om åtstramningspolitiken. SvD 3/5 -13
Mario Draghi hävdade samtidigt, att ”riskerna kring de ekonomiska utsikterna fortsätter att vara på
nedsidan.” SvD 13/5 -13
Problematiken kan illustreras inte bara med Grekland, Spanien och Portugal utan också med
eurozonens tredje största ekonomi, Italien. ”Landets ekonomi ligger i träda sedan flera år och
tillväxten krympte med drygt 2 procent förra året. Statsskulden är uppe i rekordhöga 130,4 procent
– hissnande 2000 miljarder euro. Det är Europas näst högsta skuldberg efter Grekland.
Arbetslösheten pendlar kring 11 procent men 40 procent bland ungdomar. Unga i Italien ses inte
längre som en resurs utan som en börda, och kallas 'den förlorade generationen'. Dessutom lever
numera var sjätte italienare i fattigdom, enligt en färsk studie från europeiska centralbanken.” SvD
28/4 -13
För en utförligare redogörelse för eurokrisen se t. ex. ”2013-04-25: Eurokrisens nya offer: Cypern
– Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen” på vår hemsida
www.nejtilleu.se/botkyrka .

2. Missnöjet med EU och EMU tilltar
”Nya opinionssiffror som tidningen The Guardian publicerar visar att förtroendet för EU minskat
dramatiskt. Också i traditionellt EU-positiva länder – Spanien, Tyskland och Italien – har tilltron
rasat från 72, 59 repektive 53 procent till bottenlåga 23, 36 och 28 procent.
Missnöjet är begripligt. Krisen fortsätter, arbetslösheten ökar och de politiska ledarna famlar efter
lösningar. Till och med kommissionens ordförande medger att åtstramningspolitiken 'har nått en
gräns'. Vad José Manuel Barroso vill göra i stället är däremot oroväckande oklart.” DN 26/4 -13
Som framgått på vår hemsida vill EU-kommissionens ordförande enligt sitt linjetal inför EUparlamentet ha mycket mer överstatlighet, makten över finanspolitiken, som hör till demokratins
kärnområde, och en politisk union, ett Europas förenta stater, där riksdagen och alla andra nationella
parlament i EU förlorat makten på alla väsentliga områden, vilket är oförenligt med
förutsättningarna för folkomröstningen 1994 om det svenska EU-medlemskapet.
”Från många håll framställs det nu att 'mer Europa' är enda vägen ur krisen. Tanken är att en politisk
union med djupare samarbete och mer solidaritet ska läka de ekonomiska varbölderna.
Problemet är att européerna inte vill det. En ny undersökning från konsultfirman Edelman visar
att 7 av 10 tillfrågade svenskar tycker att EU utvecklas åt fel håll. Lika många italienare, britter och
spanjorer svarar samma sak. En annan mätning fån YouGov som gjordes vid månadsskiftet visar att
44 procent av svenskarna skulle rösta nej till EU i dag, 41 procent är positiva till ett medlemskap.”
SvD 24/3 -13
SOM-institutet vid Göteborgs universitet mäter ett tiotal olika aspekter av stödet för EU i sin nya
rapport som kom den 6 maj.
”Svenskarna har hela tiden varit kritiska när det gäller mer överstatlighet, alltså att EU ska utvecklas
mot ett slags Europas förenta stater. Nu är det bara 11 procent som tycker att det är en bra idé, visar
rapporten.
Som-institutet mäter ett tiotal olika aspekter av stödet för EU och på samtliga har stödet försvagats
sedan Greklandskrisen började 2010. Men det är stödet för euron som minskat tydligast. 2010 ville
28 procent införa euron, hösten 2012 var det bara 9 procent. ... TT ” SvD 7/5 -13
”Endast 42 procent är för det svenska medlemskapet, visar SOM-institutets nya rapport. 2010 var
siffran 53 procent, rapporterar Ekot i SR.” SvD Näringsliv, digitalt, 6/5 -13
Det är bra, att eurokramare som den tidigare tyska socialdemokratiska finansministern Oskar
Lafontaine bytt ståndpunkt och nu vill skrota euron: ”- Mina förhoppningar om att skapa en euro
som skapar ett rationellt ekonomiskt beteende från alla sidor (läs länder) har grusats.
Med facit i hand ser Lafontaine nu en oroande utveckling i eurozonens länder.
− Den ekonomiska situtionen förvärras månad efter månad och arbetslösheten har nått
alarmerande höga nivåer, säger han.” SvD 7/5 -13
Politikerna har alltså varken stöd hos folken för mer överstatlighet eller införande av en politisk
union, ett Europas förenta stater. I stället stärks kraven på ny folkomröstning om EU-medlemskapet
inte bara i Storbritannien utan överallt för att återfå friheten och demokratin.

3. Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet stoppade
höjning av priserna på utsläppsrätter

Växthusgaserna i atmosfären dämpar värmeutstrålningen från planeten och bidrar på så sätt till den
globala uppvärmningen, som märks tydligast i Arktis på norra halvklotet genom avsmältningen av
istäcket. I maj nåddes en rekordnivå för koldioxidhalten som är alarmerande.
”Förra torsdagen, den 9 maj, uppmättte observatoriet på vulkanen Mauna Loa på Hawaii för första
gången sedan mätningarna där startade år 1958 en koldioxidhalt i atmosfären på över 400
miljondelar (ppm). Senast jordatmosfären innehöll så mycket koldioxid var för minst 3 miljoner år
sedan. Då var polerna 8 grader varmare än idag och havsnivåerna minst 5 meter högre.
Att halten passerar värdet 400 miljondelar är förstås bara en symbolisk milstolpe, men effekterna av
de ökande koldioxidutsläppen kommer att bli tydliga inom några decennier. Enligt en studie i
veckans nummer av tidskriften Nature Climate Change kan populationerna för mer än hälften av
världens vanligaste växter och en tredjedel av de vanligaste djurarterna att ha minskat till en bråkdel
år 2080 om utsläppen och uppvärmningen fortsätter som i dag.” DN 19/5 -13
EU har gjort ett stort nummer av handel av utsläppsrätter som ett verksamt medel för att hindra den
globala uppvärmningen. Europeiska industrier tilldelades till att börja med rikligt med utsläppsrätter
praktiskt taget gratis, så att vissa kunde till och med sälja utsläppsrätter och tjäna en ordentlig hacka
utan att behöva vidta några åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Den handeln har
fungerat kontraproduktivt, vilket är inget annat än en skandal. EU:s låga eller rent av obefintliga
klimatambitioner i praktiken framgår också av ett beslut av EU-parlamentet i april.
”EU-parlamentet stoppade med knapp majoritet ett förslag att höja priserna på utsläppsrätter av
växthusgaser. Förslaget skulle ha förhindrat att bland annat stål- och kolindustrins utsläpp är nästan
gratis i dag.” DN 22/4 -13
Det behövs en väldig kraft underifrån för att vända utvecklingen.
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