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Under kongressperioden har EU:s kriser fortsatt utvidgats och fördjupas, vilket bl.a. kan 
utläsas i ökade inkomstskillnader mellan samhällets välbesuttna och utsatta och fattiga 
människor i Sverige och övriga medlemsländer. Sett i sitt större sammanhang är detta en del 
av en nyliberal globalisering, som glorifierat dygden av fri företagsamhet och uppfattning att 
det går att rulla tillbaka gränserna för statens verksamhet. Det är en globalisering som nu allt 
mer krackelerar. 
 
Alltsedan den amerikanska bolånekraschen 2008 har det globala frihandelssystemet försatts i 
en strukturell kris med nationella ekonomier som lider under privat eller nationell 
skuldsättning eller bådadera samt växande sociala konflikter. Det är mycket som talar för att 
det kapitalistiska system, som har dominerat mänskligheten under en lång nu har kommit till 
vägs ände. Till skillnad från tidigare konjunkturella kriser är dagens systemkris permanent 
och universell hellre än att drabba enskilda branscher i produktionen eller en viss typ av 
arbetets organisering. Den är global i ordets bemärkelse hellre än att den är begränsad till 
antal specifika länder som tidigare. Tidskalan är kontinuerlig hellre än cyklisk begränsad som 
tidigare kriser gav uttryck för. Systemkrisen förstärks genom oförmågan att hantera den 
globala klimatkrisen och förstörelse av ekosystem, naturresurser och biologisk mångfald. 
Vetenskapsmän menar att vi nu trätt in i en ny geologisk tidsperiod, Anthropocene, som 
uttryck för att nuvarande ekonomiska produktionssättet i allt högre utsträckning leder till 
obotlig skada på planeten och mänskligheten. 
 
Till detta skall läggas att utrymmet för klassisk geografisk expansion är begränsad. 
Systemkrisen har lett växande motsättningar och antagonism mellan globala maktcentra. Ett 
led i detta är att EU under kongressperioden har lagt fram en global expansionistisk strategi 
och har under hösten 2017 beslutat om ett permanent strukturerat försvarssamarbete (PESCO) 
som Sverige utan offentlig debatt har anslutit sig till. USAs och EUs inringning av Ryssland 
med bl.a. Nato som verktyg kan tolkas som ett försök tillägna sig nya marknader.  
 
I detta perspektiv av växande globala sprickor och sönderfall som även omfattar EU har 
Folkrörelsen under kongressperioden främst fortsatt driva kravet från tidigare 
kongressperioder om en ny folkomröstning om EU-medlemskapet, bidragit till att bilda 
opinion mot åtstramningspolitiken och EUs investerings- och associationsavtal samt försökt 
få upp sambandet mellan EUs och Natos militarisering på den nationella dagordningen.  
 
Folkomröstning om EU-medlemskapet - Brexit 
Den enskilt viktigaste händelsen under kongressperioden var när folket i Storbritannien med 
siffrorna 51,9 – 48,1 procent röstade för Brexit. Valdeltagandet var högt 72 procent- det 
högsta sedan parlamentsvalet 1997. EU-eliten och ganska många vanlig medborgare vaknade 
i chock midsommaraftons morgon 2016. Detta trots att enligt en sammanställning av 
Financial Times 14 av 25 opinionsundersökningar sista veckan visade på en Brexitseger. 
 
Omröstningen var ett klassval. Medel- och överklassen i främst London med dess City röstade 
för att stanna kvar. Lämnarösterna var över 60 procent, ibland 70 procent i arbetarklass- och 
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låginkomstområden i det traditionella engelska industrilandskapet. 2/3 av de äldre röstade för 
utträde. Bara 1/3 av ungdomarna röstade. 
 
Inför folkomröstningen uppmanade RS lokalavdelningarna att utnyttja ett ökat EU-intresse 
genom namninsamling, med organisationsuppropet, ordna lokala möten och använda sig av 
lokala media för att argumentera för ett Svexit. Folkrörelsen fick ökad uppmärksamhet 
veckorna före omröstningen. Ordförande intervjuades av BBC 16 maj i ett program som 
sändes i BBC Scotland två veckor före folkomröstningen. Ordförande deltog även TEAM 
Rally möte för ett Brexit i Kväkarnas hus i London och höll ett föredrag. Detta möte 
resulterade i mängd you-tube filmer. 
 
Under veckan före omröstningen vaknade även svensk media för intervjuer med ordförande 
och andra styrelseledamöter efter att Aktuellt gjort ett inslag med företrädare för 
lokalavdelningen i Ludvika. Ordföranden intervjuades TT och DN, samt deltog i en debatt 
med EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner i TV4 Morgonsoffa och i Aftonbladet TV med 
en direktör från Timbro. Ordförande fick också plats för att kommentera omröstningen i 
Rapport på midsommaraftons kväll. Men debatten i Sverige före Brexit var inte allsidig utan 
handlade mest om ekonomiska argument och skrämselpropaganda precis som inför 
folkomröstningen om EMU. Efter Brexitomröstningen återgick allt till det normala (med 
undantag för två intervjuer i vänsterpress), det vill säga media är inte intresserad av en allsidig 
demokratisk debatt som framför EU-motståndarsynpunkter. 
 
Omgående efter Brexit utlovade Europa och handelsminister Ann Linde att EU måste börja 
leverera, och på ett möte i Europahuset sade hon till FNEUs ordförande att EU-motståndet 
skulle få en plats i diskussionen. Den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) 
som presenterades våren 2016 torde varit besvärande, då den konstaterade att ”det i stort sett 
råder tystnad på EU-nivån” i Sverige. RS lämnade sitt remissvar till utredningen någon vecka 
före Brexitomröstningen. 
 
EU-eliten var mer eller mindre handlingsförlamat halvåret efter Brexitomröstningen innan De 
fem ordförandens rapport från EU-toppmötet i juni 2015, som talade för ökad federalisering, 
som EU-kommissionen 1 mars 2017 uppgraderade till Vitboken om EU:s framtid. Baserad på 
Vitboken uppmanades medlemsstaterna att genomföra fem EU-sakråd, som skulle rapporteras 
till kommissionen. Regeringsförvaltningen inbjöd därefter myndigheter, 
arbetsmarknadsparter, partiska intresseorganisationer och utvalda civila organisationer till 
sakråd om EUs sociala dimension (19/5); om en fördjupad ekonomisk och monetär union 
(29/8); om framtiden för EUs finanser (12/9), om europeiska försvarets framtid (19/10); om 
globaliseringen (8/11). FNEU inbjöds till sakråden 29 augusti och 12 september och 
representerades av ordföranden. Generellt resulterade sakråden i kortfattade torftiga 
minnesanteckningar, som enligt Regeringen skickades till kommissionen i december. 
 
I detta icke diskussionsklimat lanserade FNEU i Göteborg 13 augusti 2016 Svart på Vitt 
broschyren Mer eller mindre union – Europas folk väljer väg, som Folkrörelsens 
diskussionsunderlag inför EUs framtidsfrågor. Bengt-Åke Berg svarade för den slutliga 
redigeringen av broschyren, som trycktes  3 500 ex och spreds som bilaga till Kritiska eu-
fakta till alla medlemmar och prenumeranter. Efteråt har RS-ledamöter deltagit i offentliga 
möten på många platser där broschyren har spelat en framträdande roll. Dessutom har RS 
finansierat en DVD med kända personer som argumenterar för en ny folkomröstning. 
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Brexit har inte resulterat i en medlemstillströmning. Namninsamlingen drivs huvudsakligen 
för att få kontakt med folk att diskutera EU-frågan. Organisationsuppropet stöds hittills av 12 
organisationer, varav Jordens Vänner och Landsbygdspartiet oberoende har tillkommit under 
kongressperioden. Med anledning av PESCO och EUs och NATOs allt närmare slickades i 
januari 2018 ett mejlbrev till 29 fredsorganisationer med uppmaning att dessa skulle stödja 
organisationsuppropet. 
 
Storbritannien utlöste utträdesparagrafen artikel 50 den 29 mars 2017. Den 29 mars 2019 ska 
landet några månader före EU – parlamentsvalet ha lämnat EU. I december 2017 avslutades 
förhandlingarnas första fas mellan EU och Storbritannien. En ungefärlig utträdeskostnad på ca 
40 miljoner €, reglering av EU-medborgares rättigheter samt någon form av lösning på 
gränsen mellan Irland och Nordirland säga ha överenskommits i fas 1. I fas 2 skall 
Storbritanniens framtida relation till EU och en övergångsperiod förhandlas. För att kunna 
påverka den svenska debatten i riktning mot ett Svexit ingick Svart på Vitt broschyren 
Alternativ till EU och Sveriges EU-medlemskap som bilaga till Kritiska eu-fakta hösten 2017 
och tryckning finansierad av MUCF. Per Hernmar författade broschyren. 
 
EU, investeringsavtal, arbetsrätt och välfärden 
Arbetsrätt och välfärd är nära sammanlänkade. I investerings- och handelsavtalen TTIP och 
Ceta, som förhandlats under stor hemlighet mellan EU-kommissionen och USA respektive 
Kanada, är konkurrensutsättning, avreglering och privatisering själva målet för parterna att 
vinna konkurrensfördelar på global nivå. Den offentliga sektorn utsätts för ett ”race to the 
bottom”.  
 
I och med att Donald Trump blev president ligger nu TTIP på is, men före presidentvalet i 
november 2016 arrangerade FNEU 11 juni i Göteborg tillsammans med Jordens Vänner, 
Clarté, Nordbruk i samarbete med EU-parlamentarikern Max Andersson ett 
folkrörelseseminarium om EU och TTIP, militariseringen, flyktingkrisen, arbetsmarknaden 
och småböndernas situation. 
 
Efter Brexit har EU satsat på att få igenom Ceta som ett normerande investerings- och 
handelsavtal. EU-kommissionen bedömde 5 juli 2016 att Ceta var ett så kallat ”blandat avtal” 
med konsekvens att avtalet behövde ratificeras i alla EUs 28 medlemsländer. Det slutliga 
avtalet offentliggjordes 26 september efter sju års hemliga förhandlingar. EU-upplysningen 
skrev att Ceta-avtalet endast granskat av en enda remissinstans, det EU-positiva 
kommerskollegium. Regeringen deklarerade omedelbart att den anser att Ceta är av stort 
ekonomisk intresse för EU och ser positivt på kommande beslut och undertecknanden. RS 
protesterade mot hemlighetsmakeriet och den odemokratiska beslutsgången i ett uttalande i 
början av november som publicerades i Fria tidningen (4 november) och krävde att Ceta 
avtalets skulle skicka ut på bred remiss till organisationSverige innan propositionen förbereds. 
Svårigheter uppkom att få igenom avtalet i många länder bl.a. Vallonien/Belgien, varför det 
under hösten 2017 börjat tillämpats tillfälligt, men utan den kontroversiella 
tvistlösningsmekanismen (ISDS). Regeringen färdigställde en proposition (Prop. 2017/18:60) 
utan någon remissomgång, och riksdagen förväntas ratificera Ceta-avtalet/propositionen under 
våren 2018. 
 
Under hösten 2017 har manifestationer mot försämringar i välfärden vuxit fram. 
Ockupationen av Sollefteå sjukhus, Hamnarbetarnas kamp för kollektivavtal i Göteborgs 
hamn, sopjobbarnas konflikt i Stockholm och städkonflikten i Stockholms pendelstationer är 
exempel på detta. Den 22 oktober deltog Jan-Erik Gustafsson i en paneldebatt i ABF-huset 
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tillsammans med representanter för Seko Pendelklubb (Rainer Andersson, Viktor Cruses), 
Hamnarbetarförbundet (Eskil Rönér),  konfliktande soppgubbar (Fransico Acosta) och En 
annan vård är möjlig (Katja Raetz) , där ordförande FNEU fick god möjlighet att sätta in de 
enskilda kamperna i ett EU-perspektiv. Mötet beskrevs efteråt som ett första steg mot att 
försöka föra en gemensam kamp. Ett liknade bredare fackligt EU-möte EU hotar de fackliga 
rättigheterna med Boye Ullman från norska Fellesförbundet och Nei til EU, Kenneth Haar 
Corporate Observatory och Jan-Erik Gustafsson FNEU anordnades samma dag 17 november 
2017 som det Sociala toppmötet ägde rum i Göteborg. 
 
Skådespelet det sociala toppmötet hade Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker inbjudit till 
”för att medborgarna i Europa inte skall tappa acceptansen till EU-projektet”. Under ett 
enormt polispådrag förhandlade EUs stats- och regeringschefer under två timmar (!) en 
deklaration med ”20 principer för ökade sociala rättigheter” eller den sociala pelaren. Den 
presenterade inget nytt utan är en uppräkning av rättigheter för arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor och social trygghet, som redan återfinns i andra EU-dokument. Till toppmötet 
hade regeringen inbjudit representanter för LO, TCO , Saco, Arbetsgivarverket, Företagarna 
och Svensk näringsliv för att berätta om den svenska välfärdsmodellen. Inget fackförbund tog 
tillfället i akt att ordna fackliga möten om de sociala frågorna samtidigt som 
fackförbundstidningarna knappast uppmärksammade toppmötet. FNEU deltog på 
fredagskvällen i en bred och stillsam manifestation på Gustav Adolfs torg tillsammans med 
Nätverket i Göteborg inför 17 november. Tidigare under veckan målat upp ett scenario om 
kravaller som under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Under lördagen var FNEU medarrangör 
till ett seminarium om bredare EU-frågor. Det sociala toppmötet uppmärksammades genom 
flera artiklar i Kritiska eu-fakta. 
 
EU och utrikes- och säkerhetspolitiken 
I regeringens utrikesdeklaration från februari 2017 står svart på vitt att ”Sveriges utrikes- och 
säkerhetspolitik bygger på sammanhållningen i EU och ökat samarbete på bred front: i 
Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, med Nato och genom en transatlantisk 
länk”. Regeringen skrämmer medborgarna med att den ryska björnen kommer, och skriver i 
utrikesdeklarationen att Rysslands agerande, när det tar uttryck i aggressiva handlingar, 
desinformation och påverkansoperationer, är aggressivt och ökar spänningarna. Vidare ställer 
sig Sverige på EUs och USAs sida och fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och den 
illegala annekteringen av Krim. Men inget sägs om USAs och EUs inblandning i den 
fascistanstrukna statskuppen i Ukraina i februari 2014. Sverige är pådrivande i EUs och USAs 
sanktionspolitik gentemot Ryssland. Ukraina har i praktiken blivit en lydstat till EU genom 
det nu godkända associationsavtalet, och landet skulle inte ekonomiskt överleva utan 
omfattande ekonomist stöd från EU och IMF. Situationen liknar ekonomiskt det av Trojkan 
dominerade Grekland. 
 
EU är ”en unik och nödvändig Nato-partner”, står det i Natos säkerhetspolitiska strategi från 
1991. FNEU deltog aktivt med Nej till Nato och andra organisationer för att stoppa 
värdlandsavtalet för att öka medvetenheten om Natos och EUs samverkan. Dock röstade 
riksdagen igenom värdlandsavtalet 25 maj 2016.  
 
Mot det påstådda ryska hotet i bakgrunden satte i januari 2016 det svenska militär-
industriella-politiska komplexets forum Folk och försvar an tonen för Aurora, den största 
militärövningen i Sverige på 24 år. Den genomfördes under september 2017. Totalt deltog 
uppåt 20 000 personer, vilket motsvara ca 40 procent av resurserna i försvarsmakten i 
övningsområdet Gotland, Stockholm Mälardalen och Göteborg. Genom värdlandsavtalet 
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deltog USA-trupper med ett mekaniserat kompani med tunga stridsvagnar för första gången i 
övningen på svensk mark. Därutöver medverkade Totalförsvaret genom ett 40-tal svenska 
myndigheter samordnade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Folkrörelsen engagerades sig aktivt i den rörelse som växte fram mot Aurora. 
Riksstyrelseledamöter deltog i den stora Aurorademonstration i Göteborg 16 september med 
banderollen Stoppa EU/NATOs militarisering. 
 
Under andra halvåret 2017 har regeringen, riksdagen och EU-nämnden under tysthet och utan 
offentlig diskussion ställt sig bakom EUs försvarsfond och därefter PESCO (permanent 
enhanced structured co-operation) - det utökade och permanenta EU-försvarssamarbetet. 
Denna militarisering bygger på EUs globala strategi som antogs av 56 utrikes- och 
försvarsministrar i november 2016. Försvarsfonden ska få EU-länderna att mer effektivt 
använda skattebetalarnas pengar till forskning och utveckling det europeiska försvaret. Det är 
första gången EU styr sina budgetmedel till försvaret. PESCO eller EUs försvarsunion innebär 
främst att gemensam upphandlingspolitik, gemensamma stridstrupper och ett permanent 
strukturerat militärt samarbete. Med PESCO flyttas mer makt till EU i framtvingade EU-
omfattande upphandling av försvarskontrakt, i utformandet av långsiktiga försvarsindustriella 
och försvarsstrategier och EUs försvarsmarknader integreras under EU-kontroll. En ”årlig 
gemensam försvarsgenomgång” ska skapas under vilken EU kommer att erbjuda finansiella 
medel för medlemsstaternas nationella budgetar för medverkan i EUs försvarsplanering. 
Medlemsstaternas försvarskostnader skall så snabbt som möjligt utökas till 2procent av BNP. 
Detta kommer att innebära fortsatta åtstramningar i välfärden. Enligt Jean-Claude Juncker 
skall PESCO ha lett till en fullt utbyggd försvarsunion (European Defence Union) 2025.  
 
Stefan Löfven skrev under PESCO-avtalet på EU-toppmötet i december 2017. Dessförinnan 
hade det behandlats som en proposition i riksdagen med motionstiden begränsad till en dag 
(!). Propositionen röstades igenom som vilket ärende som helst, men med reservationer från 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. I media har tystnaden om försvarsunionen och 
PESCO varit fullständigt. För fredsrörelsen har PESCO hittills varit en icke-fråga. Det är 
praktiskt taget bara Folkrörelsen Nej till EU som i Kritiska eu-fakta, på hemsidan och på 
möten vi deltagit i som har försökt nå ut till medborgarna. I sakrådet om EUs långsiktiga 
budget krävde FNEU att inga svenska skattepengar skall användas för EUs militarisering. 
Med underskriften av PESCO har den militära alliansfriheten definitivt lagts på soptippen. En 
EU-armé är under uppbyggnad. EUs militarisering har kanske blivit ett av de mest uppenbara 
skälen till att kräva en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. 
 
Övriga aktiviteter 
Verksamhetsplanen uttryckte att FNEU skulle exemplifiera EU:s destruktiva effekter på vår 
livsmedelsförsörjning och matsuveränitet. Till styrelsekonferensen i augusti 2017 inbjöds 
Håkan Svennerling, vänsterpartiets representant i Landsbygdskommittén (SOU 2017:1), att 
hålla en inledning för en diskussion om Landsbygds-, jordbruks- och regionalpolitiken i ett 
EU-perspektiv. FNEU har försökt att uppmärksamma landsbygdsfrågorna med ett par artiklar 
i Kritiska eu-fakta, och vid en del möten med andra organisationer. 
 
Jan-Erik Gustafsson har representerat FNEU på Kommunistiska partiets kongress i januari 
2017. (Vilka andra har representerat?) 
 
Kongressen 2016 
Kongressen hölls 16-17 april i Kafé Marx lokaler, Stockholm. Delegater från nio avdelningar 
var representerade. Kongressen föregick av ett intressant Brexitseminarium med Helle 
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Hagenau (Nei til EU), Lave Brosch (Folkebevaegelsen mod EU) och Eva-Britt Svensson med 
Bengt-Åke Berg som moderator. Seminariet ingick i MUCF-projektet och spelades in av 
Gunnar Lindholm. 
 
Tre uttalanden antogs: Försvara demokratin – rösta om EU; För en human flyktingpolitik; EU 
hotar klimatet. Ett Principprogram som uttryck för hela FNEUs politik ersatte det tidigare 
Strategiprogrammet. 
 
Demokratipriset tilldelades posthumt Hugo Torstensson för hans outtröttliga och ovärderliga 
engagemang att hålla EU-utträdesfrågan levande alltsedan Folkrörelsen bildades 1991. 

Medlemskonferensen 

Medlemskonferensen hölls i Linköping helgen 22-23 april 2017. Den första dagen ägnades åt 
ett offentligt seminarium på temat ”Först Brexit sedan Svexit” med Annika Lillemets (mp),  
Deniz Tutuncu (v), Ulf Flodin (Lokalavdelningen Norrköping och Järnvägsfrämjandet) och 
Bengt-Åke Berg som talare.  
 
Den efterföljande dagen med ca 20 deltagare diskuterade bl.a. konflikten i Ukraina, hur vi får 
till ett Svexit, samt jordbruks- och livsmedelspolitiken. En motion om att FNEU skulle ställa 
upp riksdagsvalet 2018 diskuterades, men deltagarna kom fram till konsensus att detta inte var 
realistiskt. En kommunikationsplan för FNEU samt en skrivargrupp för EU-material 
diskuterades. 

Medlemmar.  

Vid årsskiftet 2016/2017 var medlemsantalet (1 430), vilket är en minskning med ? personer 
under 2016-16. Under 2016 tillkom ? nya medlemmar. Under 2017 har ytterligare ? nya 
medlemmar registrerats. 
 
För att få fler medlemmar bland ungdomar har information om folkomröstningskampanjen 
samt broschyren Mer eller mindre union skickas ut till Ung Vänsters och SSUs avdelningar i 
landet. 
 
Lokalavdelningarna 
Folkrörelsen Nej till EU har för närvarande 10 mer eller mindre aktiva lokalavdelningar.  
 
Aktiva lokalavdelningarna och kontaktpersoner har t.o.m. februari 2018 fått 16 
lokalavdelningsutskick.  För att i övrigt försöka stimulera den lokala verksamheten har 
ledamöter i riksstyrelsen efter inbjudan i mån av tid och resurser deltagit i ett antal lokalt 
arrangerade möten.  
 
Styrelse 
Kongressen valde följande personer att ingå i styrelsen: 
Ordförande: Jan-Erik Gustafsson (Kista/Stockholm) 
1:e vice ordförande: Per Hernmar (Göteborg) 
 
Ordinarie ledamöter: Bengt-Åke Berg (Jönköping), Annalisa Eneroth (Växjö), Tomas Erixzon 
(Nässjö) Peter Lilja (Fagersta), Mats Nordlund (Sundbyberg), Kerstin Nordkvist (Sundsvall), 
Eva-Britt Svensson (Växjö) 
 
Suppleanter: Marie Ericsson (Stockholm), Willy Neumann (Jönköping) 
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Styrelsen valde Peter Lilja till kassör samt ett arbetsutskott bestående av Jan-Erik Gustafsson, 
Per Hernmar och Annalisa Eneroth. 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under perioden fram t.o.m. 10 mars. AU har haft 
regelbundna kontakter under perioden samt 14 protokollförda möten. 

Revisorer och valberedning 

Kongressen valde följande revisorer:  
Ordinarie: Mats Wallnerström och Hans Johansson. 
 
Kongressen valde följande valberedning: Peter Bylund (sammankallande), Uno Kenstam, 
Alfonzo Ramirez och Peter Tjernberg 

Rikskansliet 

Rikskansliet flyttade våren sitt kontorsutrymme från Pölgatan till Viktoriahuset i Göteborg. 
Lokaler i huset delas med andra ideella organisationer. Per Hernmar och medlemmar i 
Göteborgs lokalavdelning ansvarar för det löpande kansliarbetet. 
 
Peter Lilja har varit kassör. Till sin hjälp har han haft Torbjörn Lindelöf som assisterar 
kassören med bokföringen. 
 
Projektet ”Mer eller mindre union?” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF, 400 000 kr) slutredovisades slutligen i april 2017. MUCF krävde att en auktoriserad 
revisor skulle granska projektet, vilket orsakade särskilda insatser från kassören, bokföraren  
och ordföranden. Projektet har varit betydelsefullt för att stärka FNEUs ekonomiska situation. 
Som ett led i projektet genomfördes sju seminarier i Nässjö, Östersund, Sundsvall, 
Stockholm, Göteborg, Norrköping och Trollhättan. 
 
Det 2015 beviljade projektet europeisk säkerhetspolitik med fokus på EU och Nato (50 000 
kr) slutredovisades till Folke Bernadotteakademien våren 2017. Det resulterade i Svart på Vitt 
broschyren EU och NATO ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv som ingick som bilaga till 
Kritiska eu-fakta. Huvudansvariga för projektet har varit Ingela Mårtensson och Per Hernmar. 
 
Hösten 2016 sökte RS medel från Folke Bernadotteakademien för att belysa 
livsmedelsförsörjning och landsbygdspolitik sett i ett europeiskt säkerhetspolitiskt perspektiv. 
Ansökan avslogs, men en ny omarbetade ansökan har lämnats in hösten 2017.  
 
Medlemsregistret har skötts av Jan-Erik Gustafsson.  
 
Material 
Materialproduktion av större omfattning under perioden har varit att trycka om 
värvarflygbladet i 10 000 ex. Lagret av rockmärkena har kompletterats med en Ja till Svexit 
knapp. 
 
Fyra broschyrer i Skriftserien Svart på Vitt har publicerats under kongressperioden, och ingått 
som bilaga till Kritiska eu-fakta: Rasism och växande främlingsfientlighet inom EU (1-2016); 
Mer eller mindre union. Europas folk väljer väg (2-2016); EU och NATO ur ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv (1-2017); Alternativ till EU och Sveriges medlemskap (2-2017). 
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Aktuella flygblad görs tillgängliga på hemsidan. 
 
Kritiska eu-fakta 
Under kongressperioden har Kritiska eu-fakta (KEF) utkommit med åtta nummer (142 -149). 
Som enda EU-motståndar tidskrift i landet fyller tidningen en viktig funktion, och är 
Folkrörelsens viktigaste medel att nå ut till medborgarna. Den sprids bl.a. till ett 70-tal 
bibliotek. Ett normalnummer har tryckts i 3 500 exemplar. Kritiska eu-fakta är sökbar i 
ArtikelSök (btj). Redaktionsgruppen har bestått av Annalisa Eneroth (redaktör), Kerstin 
Nordqvist (lay-out) samt Per Hernmar och Jan-Erik Gustafsson. 
 
Hemsidan och annan kommunikation 
Under 2017 har hemsidan förändrats och blivit interaktiv med hjälp av två ungdomar. Så 
hemsidan finns nu tillgänglig i mobilen, och det går att i realtid bli medlem i Folkrörelsen. 
Sidan uppdateras med nyheter, uttalanden, Kritiska eu-fakta mm. Det återstår en del 
redigeringsarbete för att hemsidan skall vara upp i full kapacitet. Den är det digitala ansiktet 
utåt för EU-motståndet i Sverige. Arkivet är en källa att ösa ur där publicerat material finns 
tillgängligt sedan elva år tillbaka. Marie Ericsson har varit webbredaktör.  
 
Under kongressperioden har Marie Ericsson administrerat Facebookgruppen Folkrörelsen Nej 
till EU  3 095  medlemmar,  Facebookgruppen Nej till EU:s fackliga nätverk 1 792 
medlemmar.  
 
Nordiskt och internationellt samarbete 
Representanter för de nordiska nej-rörelserna har deltagit på varandras kongresser, och 
ytterligare ett antal möten. Per Hernmar (Norge 2016, Danmark 2016), Bengt-Åke Berg 
(Danmark 2017) har företrätt FNEU vid landsmöten i Danmark och Norge.  
 
FNEU är medlem i TEAM (the european allianceof eu-critical movements). Bengt-Åke Berg 
deltog i TEAMs årsmöte i Köpenhamn 2 september 2017. I samband med landsmötet i 
Danmark 2017 valdes Bengt-Åke Berg till TEAMs ordförande. 
 
 
 
Bengt-Åke Berg, Marie Ericsson, Annalisa Eneroth, Thomas Ericsson, Jan-Erik Gustafsson, 
Per Hernmar,  Peter Lilja, Willy Neumann, Mats Nordlund, Kerstin Nordquist, Eva-Britt 
Svensson 


