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KALLELSE till medlemsmöten hösten 2009
Bäste medlem!
1. Lissabonfördraget,majoritetsbeslut och demokrati
I en artikel ”Majoritetsbeslut i EU behövs för demokratin” på DN.Debatt 2/8 09 hävdar Leif
Lewin: ”Alltsedan sin tillblivelse har EU kritiserats för ett demokratiskt underskott, men i höst kan
unionen ta steget mot en demokratisk majoritetsstyrelse. Fredrik Reinfeldt kan stå fadder när
unionen förvandlas till något som europeiska medborgare mer känner igen från sina egna
hemländer.” Lewin tar upp det faktum att Lissabonfördraget medför, att vetorätten avskaffas på
många områden. Han tycker, att det är viktigt av effektivitetsskäl och menar: ”För det andra leder
enhällighetskravet till uppgörelser inom lyckta dörrar. Insynen uteblir och med den medborgarnas
möjlighet att kräva ansvar av undflyende makthavare(som i dagens EU).” Lewin ger intryck av att
införande av beslut med kvalificerad majoritet inte leder till dessa brister. Juridiskt är det tvärtom.
Som lagrådet påpekat vid avskaffad vetorätt: ”Förekomsten av majoritetsbeslut leder till att varken
de svenska väljarna eller riksdagen kan ställa någon till ansvar i de fall där den svenska
representanten blivit nedröstad i ministerrådet. Detta innebär att vad som är en fundamental princip
för den svenska statsstyrelsen inte får genomslag inom det område där överlåtelse av beslutanderätt
sker”. Se Kaj Lidén, ”Lissabonfördraget: Kritik av regeringens proposition 2007/08 : 168.
Folkomrösta om EU:s nya grundlag ! Riksdagens behandling ska ske i den ordning som gäller för
stiftande av grundlag !”, s. 18f. Om vetorätten hade bevarats, skulle alltså möjligheterna att utkräva
ansvar inte ha försämrats ytterligare och och det demokratiska underskottet inte förvärrats på det
viset.
I Lissabonfördraget skiljer sig inte reglerna för öppenhet/slutenhet för beslut i ministerrådet med
krav på enhällighet resp. kvalificerad majoritet. Där sägs i artikel 16.8 unionsfördraget: ”Rådets
möten ska vara offentliga när det överlägger och röstar om ett utkast till lagstiftningsakt. Varje
rådsmöte ska därför delas upp i två delar, varav en del ägnas åt överläggningar om unionens
lagstiftningsakter och en del åt icke lagstiftande verksamhet.”
Insynen i EU:s byråkrati karakteriseras av slutenhet. Coreper, de ständiga representanternas
kommitté, består av medlemsländernas EU ambassadörer och deras ställföreträdare och har till
uppgift att förberedade ärenden som tas upp på ministerrådsmötena och söker uppnå enighet,
oavsett beslusform, innan ett ärende tas upp till beslut i ministerrådet. Till Coreper finns knutet ett
stort antal rådsarbetsgrupper bestående av tjänstemän. Vid sidan av Coreper finns andra
förberedande organ, olika kommittéer. Den uteblivna insynen i den verkliga handläggningen
karakteriserar ärendena , oavsett om besluten tas med enhällighet eller kvalificerad majoritet.
Avsaknaden av meddelarfrihet och meddelarskydd i EU gör inte saken bättre.
Avskaffandet av vetorätten, liksom överförandet av beslutanderätten på t ex straffrättens område,
EG rättens utvidgning till att gälla båda fördragen med domstolens överhöghet bara med några
undantag och en rad institutionella ändringar, varigenom EU förlorar all mellanstatlig karaktär,
innebär att riksdagen och svenska folket förlorar makten och den svenska demokratin ödeläggs.
2.Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda

I en artikel på DN.Debatt 27/7 09 presenterade den marknadsliberala tankesmedjan Timbro en

rapport ”som avslöjar hur skattemedel i stor omfattning används till att förespråkbara fördjupad 2
integration på ett sätt som övergår i propaganda.”...”I vår undersökning ger vi exempel på hur EU
institutionerna med stor uppfinningsrikedom använder offentliga medel till att flytta fram sina egna
positioner och föra i hamn en utveckling som medborgarna och skattebetalarna ställer sig kritiska
till. Demokratin och anständigheten trampas på.” Timbro konstaterar, att EU institutionerna
spenderar ”varje år åtskilliga miljarder kronor på kommunikativa insatser som ska ge en uteslutande
positiv bild av det europeiska samarbetet.” Det som är ytterst anmärkningsvärt är den
kommunikationsstrategi som EU använder för att nå det resultatet. ”Det är resultatet av en
genomtänkt kommunikationsstrategi. I en handlingsplan klargjorde EU kommissionen 2005 att
informationen inte behöver vara neutral och balanserad.”
I sitt svar på DN.Debatt 28/7 09 förnekar inte den ansvarige EU kommissionären, Margit
Wallström denna handligsplan från 2005 som befordrar propagandan. Sedan spred sig tystnaden.
Vice ordföranden i EU kommissionen sade: ”Min filosofi är att det blir bättre politiska beslut om vi
först frågar medborgarna till råds.” Det är just det som EU inte gör, när det kommer till kritan.
Sedan de franska och holländska folken röstat Nej till konstitutionsförslaget i folkomröstningarna
den 29 maj resp. 2 juni 2005, skulle det ha fallit, eftersom enhällighet krävs för godkännande. I
stället paketerades konstitutionsförslaget om. Innehållet bibehölls med kosmetiska ändringar men
disponerades om. Flaggan och hymnen togs bort från texten men finns kvar i verkligheten. Ordet
”konstitution” togs bort från titeln, vilket ändrar något i sak. Förslaget fick namnet reformfördraget,
senare kallat Lissabonfördraget. Lagrådet konstaterade i sitt yttrande 2008 06 13:
”Lissabonfördraget motsvarar i princip det konstitutionella förslaget. I förhållande till sistnämnda
fördrag är enligt Lagrådets uppfattning de ändringar som gjorts i Lissabonfördraget inte av det
slaget att de är av någon betydelse vid bedömningen av om förutsättningarna i 10 kap. 5 § första
stycket regeringsformen för överlåtelse av beslutanderätt är uppfyllda eller inte.”
Det var inte längre tal om att fråga medborgarna till råds. Folkomröstningar blev tabu. Tidigare
utlovade utlovade folkomröstningar blev inte av. De franska och holländska folken fick inte rösta på
nytt i nya folkomröstningar. Den utlovade folkomröstningen i Storbritannien som med all
sannolikhet skulle ha resulterat i ett Nej ställdes in. EU eliten begagnade i stället sin majoritet i
parlamenten till att godkänna Lissabonfördraget på tvärs mot folkviljan, vilket är helt
odemokratiskt. Den irländska konstitutionen gick inte att gå förbi, utan en folkomröstning måste
hållas och den resulterade i ett Nej den 12 juni förra året. Men EU eliten respekterar inte folkviljan
vid Nej i folkomröstningar och därför ska det irländska folket rösta på nytt den 2 oktober i år.
Detta trixande med Lissabonfördraget och utestängande av verkligt folkligt deltagande gör att
Lissabonfördraget saknar all folklig legitimitet.
Talet om ”att det blir bättre politiska beslut om vi först frågar medborgarna till råds” framstår mot
denna bakgrund som det senaste i raden av EU- propaganda.
Folkomröstningar stimulerar medborgarnas deltagande i det politiska livet, vilket är en förutsättning
för demokrati. Dagens Nyheter har i två ledare den 4/8 och 10/8 tagit upp ungdomsförbundens kris,
medlemsantalet rasar, resp. riksdagens kris, ovanligt många riksdagsledamöter har lämnat sitt
uppdrag under den pågående mandatperioden.
I ledaren den 4/8 föreslår Dagens Nyheter som botemedel: ”Väljarna måste få mer makt över
partierna genom personval, provval som i de amerikanska primärvalen, folkomröstningar och
tillfälliga kampanjorganisationer i kontroversiella frågor.” Men DN har sedan länge verkat i motsatt
riktning beträffande just folkomröstningar. Ingen tidning har som DN på alla plan motverkat att en
svensk folkomröstning om EU:s nya grundlag skulle komma till stånd. Vad Dagens Nyheter säger i

ledaren framstår mot bakgrund av praktiken också som propaganda.
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3. Verksamheten våren 2009
Efter årsmötet den 26 mars har vi deltagit på Tullingedagen den 30 maj och planerat ett möte den 15
sept. :”Försvara tryck och yttrandefriheten ! En oberoende granskning av Tryck och
yttrandefrihetsberedningen” tillsammans med Tumba bibliotek. Professor Sverker Gustavsson
håller föredrag och sedan följer diskussion.
På Tullingedagen lördagen den 30 maj deltog vi med ett stånd, hade plakat om mötet den 15 sept.
och informerade om det. Vi delade ut flygblad, dels om mötet, dels om ”EU och yttrande och
mötesfriheten” och dels om ”EU och den svenska modellen med kollektivavtal och konflikträtt” till
intresserade. Vädret var lysande och gensvaret var mycket bra i folkvimlet.

4. ”Försvara tryck och yttrandefrheten” möte 15 sept. , kl 18.30 i Tumba bibliotek,
Tumba torg 105
Välkommen till mötet tisdagen den 15 sept. med professor Sverker Gustavsson, som granskar
direktiven till den parlamentariska kommittén, ”Tryck och yttrandefrihetsberedningen” och vad som
framkommit därefter. Direktiven handlar om en översyn av tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. I tilläggsdirektiven talas bl a om hänsynstagande till EU och
gemenskapsrätten(EG rätten). ”Mot bakgrund av den detaljerade svenska regleringen kan det
utvidgade straffrättsliga samarbetet i praktiken leda till ett ökat antal konflikter med
bestämmelserna i trykfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns alltså skäl att på
sikt, så långt det är möjligt och med bibehållande av ett starkt skydd för tryck och yttrandefriheten,
försöka minska konfliktytorna mellan tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt
gemenskapsrätten och EU samarbetet i övrigt.” Detta låter inte betryggande för försvaret av tryck
och yttrandefriheten. Boken ”Till tryckfrihetens försvar en ögnasten i ett fritt rike” med Anders R
Olsson och Lars Gunnar Liljestrand som redaktörer har många kunniga medverkande, däribland
Sverker Gustavsson, och rekommenderas. Som bilaga till boken ingår Tilläggsdirektiv till Tryck
och yttrandefrihetsberedningen ( Ju 2003:04).
Delta på vårt spännande möte den 15 september !
Se också vår uppdaterade hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka .

5. Medlemsmöten hösten 2009
6. Välkommen också till våra medlemsmöten, torsdagar, kl 18.30 : 15 okt., 12 nov. och 3 dec.
Plats: mp:s lokal, Tumba Torg 114 vid parkeringen till Tumba C.
På medlemsmötena planerar vi verksamheten, fikar och känner det meningsfulla att ta nya steg på
vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige !
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