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Verksamhetsberättelse  2013/2014  för  Folkrörelsen  Nej till EU – Botkyrka 

 
Efter årsmötet den 14 mars 2013 har medlemsmötena präglats av aktuella EU-frågor, t ex 

eurokrisen, finanspakten, bankunionen och övergreppet på den svenska arbetsrätten som 

Lavaldomen utgör.  

 

1. Den ekonomiska utvecklingen och eurokrisen 

1.1 De olika prognoserna för världsekonomin – eurozonen 

I november kom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s höstpognos för 

världsekonomins tillväxt. SvD 20/11 -13  I januari kom Världsbankens nya prognos, SvD 16/1 -14 

och Internationella valutafondens (IMF:s) uppskrivning av sin höstprognos, DN 23/1 och 24/1 -14 

samt SvD 22/1 -14 

OECD:s nya prognos för den globala tillväxten i år jämfört med sin tidigare innebar en  

nedskrivning med 0,4 procentenheter till 3,6 procent. Världsbanken skrev upp sin prognos med 0,2 

procentenheter till 3,2 procent. IMF gjorde en uppskrivning av sin prognos med 0,1 procentenhet 

till 3,7 procent. Det är alltså inga dramatiska skillnader mellan prognoserna.  

IMF varnar också för deflation i eurozonen även om huvudscenariot förutsätter en låg positiv 

inflation. ”Men ekonomerna vågar inte utesluta att detta övergår i något betydligt otäckare: en ond 

cirkel av höjda reala räntor, stigande offentliga och privata skulder, sjunkande efterfrågan, minskad 

tillväxt och återigen sjunkande priser.”  SvD 22/1 -14 

”Återhämtningen i Europa går långsamt. Internationella valutafonden räknar i sin nya prognos med 

en BNP- ökning på blygsamma 1,0 procent i euroområdet i år och 1,4 procent under nästa år. 

Tyskland går bättre än genomsnittet under 2014 men nästan alla andra euroländer ligger strax över 

nollstrecket.”  DN 23/1 -14 

Enligt preliminära uppgifter från Eurostat var inflationen i eurozonen 0,7 procent i januari jämfört 

med 0,8 procent i december 2013 /SvD 1/2 -13/ , vilket tyder på låg aktivitet i ekonomin då 

arbetslösheten redan är rekordhög. 

Men inte ens Tyskland visar säkra tecken på en stabil tillväxt. IMF spår en tillväxt i år på bara 1,6 

procent. 

 

1.2 Det tyska dragloket i gungning 

”Sedan 2008 har den tyska ekonomin bara växt med totalt 2,5 procent. Sverige har klarat det 

dubbla.”  Ekonomen Philippe Legrain i SvD 30/1 -14 

För närvarande finns olika tendenser i den tyska ekonomin. Även om fler uppgifter behövs för säkra 

slutsatser är några sådana om detaljhandel och orderingång oroväckande. 

”2,5 procent sjönk den tyska detaljhandeln med i december, jämfört med föregående månad. Det 

visar siffror från den tyska statistikbyrån, enligt Bloomberg News. Jämfört med motsvarande månad 

föregående år sjönk försäljningen med 2,4 procent. Direkt ”  SvD  1/2 -14 

”Orderingången till Tysklands industri sjönk med 0,5 procent i december jämfört med månaden 

före. Inhemska order föll 1,6 procent, medan exportorder ökade med 0,4 procent, enligt statistik 

från Tysklands ekonomidepartement. … TT – REUTERS”  SvD 7/2 -14 

Men affärsklimatet förbättrades något i januari jämfört med december enligt ett index från 

tankesmedjan Ifo som baseras på en månatlig enkät med 7000 företag. ”Ifo-index steg från 109,5 till 

110,6, vilket var något mer än vad ekonomer väntat sig.”   SvD 28/1 -14 

Tyskland har gjort sig av med konjunktur- och tillväxtpolitiska verktyg genom införande av en 

skuldbroms i grundlagen 2011 som då satte stopp för nya lån till investeringar i infrastruktur, t ex 

järnvägar. Statens investeringar störtdök som en följd 2011. ”Kurvan /för statens investeringar/ 

störtar brant nedåt 2011.” DN 10/10 -13 Det är inte konstigt, att det tyska dragloket inte får en lätt 

resa. 

 

2. Sekretess i det internationella samarbetet samarbetet : EU-dokument mörkas 



Den 21 november 2013 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om en ny bestämmelse 

”Sekretess i det internationella samarbetet” i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det nya 

villkoret för sekretess ”... om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella 

samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras  om  uppgiften röjs” (min kursiv), är så vag 

och utrymmet för godtycke så stort att mörkrets makter får överhanden. Många dörrar kommer att 

stängas. De slutna rummen blir fler. Det är det fria meningsutbytet och den allsidiga upplysningen 

som inte längre kan säkerställas. 

Riksdagen har inte levt upp till det förbehåll för bl a den svenska offentlighetsprincipen och 

meddelarfriheten som tidigare gjorts i samband med överlåtelse av beslutanderätt till EU, utan 

riksdagen har kapitulerat för EU, trots alla löften inför folkomröstningen 1994 om EU-

medlemskapet om att den svenska offentlighetsprincipen inte skulle påverkas. Det inträffade är ett 

starkt skäl för en ny folkomröstning om EU. Se medlemsinformation 2013-11-14 och 2013-12-05  

på vår hemsida  www.nejtilleu.se/botkyrka  . 

 

3. Artiklar på vår hemsida under verksamhetsområdet 

På vår hemsida har Kaj under verksamhetsområdet publicerat artiklarna: 2013-03-14: ”Kritik av 

universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 2013-02-16 och boken 'Ett 

konkurrenskraftigt EU till rätt pris  Europaperspektiv 2013' angående finanspakten”, 2013-04-25: 

”Eurokrisens nya offer: Cypern – Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också 

resten av världen”, 2013-05-23: ”Eurokrisen sprider sig inom eurozonen – Missnöjet med EU och 

valutaunionen EMU tilltar – Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet 

stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter”, 2013-08-15: ”Valutaunionen EMU med 'interna 

devalveringar' – ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär”, 2013-10-24: ”Kritik av 

bankunionen. Hjälporganisationer varnar för EU-politik som skapar fattigdom”, 2013-11-14: 

”Kritik av regeringens proposition 2012/13:192 om 'Sekretess i det internationella samarbetet – 

Sverige måste pressa EU att införa meddelarskydd”, 2013-12-05: ”EU-dokument mörkas efter 

riksdagsbeslut. Efter Lavaldomen : Hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över 

arbetsrätten” och 2014-01-23: ”Kritik av bankunionens fortsatta steg – Sverige måste få tillbaka 

självbestämmanderätten över arbetsrätten – ILO:s nya jobbrapport: ohållbar utveckling för 

ungdomarna”. 

 

4. Avdelningensmöten och antal medlemmar 

Avdelningen har haft, förutom årsmötet, 8 medlems- och styrelsemöten. Antal medlemmar vid 

årsskiftet: 18. 

5. Övrig verksamhet 

Kaj var ombud på Nej till EU:s medlemskonferens den 14 april i Norrköping, sedan riksstyrelsen 

ifrågasatt Folkrörelsen Nej till EU:s organisation om att lokalavdelningarna fortfarande ska vara 

grundorganisationer som utser ombuden till kongresser. Botkyrkaavdelningen har försvarat 

folkrörelsekaraktären, för att den lokala förankringen och verksamheten i geografiskt spridda 

avdelningar ska stimuleras och representeras genom lokalt valda ombud. Den allmänna meningen 

på medlemskonferensen var, att nuvarande organisation ska bibehållas, men att alla medlemmar i 

övrigt utöver närvarorätt, i mån av plats, ska få yttranderätt och förslagsrätt, men att rösträtten vid 

kongresser ska som hittills tillkomma lokalavdelningarnas valda ombud. 

Botkyrkaavdelningen har i yttrande 2014-02-06 ”Kampanjen för en ny folkomröstning om EU-

medlemskapet – nej till förslaget till ny linje” kritiserat riksstyrelsens förslag ”Arbetsplan för 

kampanjen 'Vi vill också folkomrösta' eller Namninsamling för  folkomröstning om EU-

medlemskapet”, som på grund av småpartier inte får den bredd som är nödvändig för att få tillstånd 

ett riksdagsbeslut om en ny folkomröstning. Förslaget kommer att behandlas på kongressen den 12-

13 april i Malmö. 
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