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EU är i fUll färd med förberedelserna för att skapa en egen militärmakt. Detta 
kommer att ske genom det nya militära samarbetsprojektet Pesco. Genom Pesco, det 
”strukturerade samarbetet” mellan de medlemsländer som vill gå före kan ett militärt 
samarbete inom ramen för EU etableras. I detta samarbete deltar alla utom tre av EU:s 
medlemmar. Det uttalade målet är att kunna bilda en militär försvarsunion 2025.

Utan någon offEntlig debatt och med endast en dags betänketid för riksdagen 
klubbades beslut om att Sverige ska ansluta sig till EU:s militära samarbete Pesco, som är 

en förberedelse till EU:s egen militära union. Regering-
en visar därmed ett förakt för det svenska folket. Med 
största diskretion smyger man igenom en avgörande 
förändring av Sveriges säkerhetspolitiska åtaganden 
inför framtiden så att det inte ska kunna bli någon dis-
kussion inför valet. Parallellerna till hur man mörkade 
värdlandsavtalet med Nato visar hur rädd man är för 
en öppen och demokratisk granskning.

i EU:s grUndlag, Lissabonfördraget, stadgas att 
EU:s gemensamma säkerhets och försvarspolitik ska 
leda fram till ett gemensamt försvar. EU har ett strate-
giskt samarbete med Nato men strävar samtidigt efter 
en ”strategisk autonomi”. EU har som mål att själva bli 
en militär stormakt. EU har upprättat en utrikestjänst 
och tar över allt mer av medlemsländernas utrikespo-
litik. Pesco utgör inledningen till att EU nu ska kunna 
bilda en egen militär kapacitet och delta som en själv-

ständig stormakt på den internationella arenan.

PEsco syftar till en början att etablera ett omfattande militärt samarbete mellan 
medlemsländerna krigsmakter, skapa en samordnad krigsplanering, 35 procent inköp 
av gemensamma vapensystem, gemensamma övningar och uppbygge av gemensamma 
stabsfunktioner. 

svErigEs dEltagandE i Pesco innebär att Sveriges mål om ”alliansfrihet i krig” blir 
allt mindre trovärdigt. Sveriges deltagande i Pesco innebär ett stöd åt upprättandet av EU 
som en deltagare i det internationella stormaktsspelet. Sverige riskerar också att tvingas 
delta i de av Lissabonfördraget stadgade, fredsuppdrag mm, för att säkra den nya Euro-
peiska stormaktens intressen i bland annat Mellanöstern och i stora delar av Afrika. Hur 
många nya Afghanistankrig måste svenska soldater delta i och hur många av dessa ska 
regering och riksdag offra för EU:s kommande internationella äventyr?

Sverige ut ur Pesco

För en alliansfri svensk utrikespolitik
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DEn nUmEra dEsillUsionEradE EU-journalisten 
Rolf Gustavsson skriver i Svenska Dagbladet den andra maj 
att det inte längre finns någon välvilja för en tysk-fransk 

pånyttfödelse av eurokrisen. Högtidstalens politiska samför-
stånd och projekt döljer de övergripande ekonomiska skillnader 
som utvecklats mellan Tyskland och Frankrike, ett projekt som 
fyndigt döpts till ”Mercron”.

rotchildbankirEn EmmanUEl macrons popu-
laritet är kraftigt dalande efter pågående månadslånga strejker 
inom järnvägen, bland statsanställda och universitetsstudenter 
mot inskränkningar i arbetsrätt, uppsägningar, inträdesvillkor 
för studenter till universiteten och generell åtstramningspolitik. 
Delar av EU-eliten fruktar ett nytt 1968. Macron vet om att 
Tysklands inställning till alla vidlyftiga franska reformförslag 
mot en mer överstatlig ekonomi kostar pengar och motpresta-
tioner, som till exempel genomgripande förändringar på den 
franska arbetsmarknaden. Enligt Gustavsson har Frankrikes 
geopolitiska och geoekonomiska situation försvagats under de 
senaste decennierna och riskerar att bli avkopplat från Tysk-
land.” Dagens fransk-tyska modell kan vara attraktiv som design 
men motorn är kraftlös”, skriver Gustavsson.

Till yttermera visso finns tendenser som talar för att motorn 
i eurosamarbetet Tyskland går mot en allt mer problematisk 
ekonomi. Visserligen påstår de tongivande ekonomerna att eu-
rozonens ekonomi kommer att växa och vara stark 2018, under 
ledning av ”Mercron” och den Europeiska centralbanken som 
fortsätter att pumpa ut nya pengar till en räntenivå nära noll. 
Men försäljningen i detaljhandeln i Tyskland har fallit med 0,7 
procent sedan februari och den har fallit sex av de åtta senaste 
månaderna, varav alla tre sedan februari. Industriproduktionen 
hade också fallit med 1,6 procent i den senaste mätningen, och 
orderingången har bara hämtat sig marginellt efter en nedgång 
med hela 3,5 procent i januari. Och byggsektorn får allt mer 
problem liksom i Sverige.

mEd En försvagad stor koalition kommer knappast 
Merkel att kunna driva igenom några verkningsfulla stimulans-
åtgärder och Tyskland kommer att vara en stor förlorare i han-
delskriget med Trump. Så om Tyskland inte redan har hamnat 
i recession, så har toppen i högkonjunkturen passerats, enligt 
flera bedömare.

Och situationen är inte så mycket bättre i övriga eurozonen. 
Detaljhandeln steg bara med 0,1 procent för zonen som helhet 

i februari, jämfört med prognosen som var fem gånger större. 
I Frankrike har detaljhandeln stagnerat efter ett kraftigt fall på 
nästan två procent i hushållens realinkomster i januari och på 
årsbasis. En het sommar med strejker i Frankrike kommer inte 
att hjälpa upp ekonomin och regeringen oroar sig för växande 
ekonomiska problem i turistindustrin. Nyligen har regeringen 

avsatt särskilda medel för att avhjälpa en vikande turism längs 
Medelhavet.

Dessutom är problemen stora att få ihop en regering i en 
viktig ekonomi som Italien och kritiken växer där mot den ge-
mensamma valutan. Metoden att ge ut nya pengar för att få en 
nystart i ekonomin är mer eller mindre utdömd, och flera eko-
nomer tror att eurozonen går mot ett nytt Japan, som knappast 
haft någon tillväxt under de senaste 20 åren. När allt kommer 
till kritan, utan ett starkt Tyskland som står för 23 procent av re-
gionens ekonomi, kan inte eurozonen växa. Därutöver har inte 
några meningsfulla reformer gjorts för att få euron att fungera 
bättre. Obalanserna har i stället vuxit med Tysklands enorma 
handelsöverskott som dränerar övriga kontinenten på efter-
frågan. Och Europeiska centralbanken har inget svar på krisen 
med ett banksystem i dåligt skick.
i dE PErifEra dElarna av eurozonen reagerar nu väljare 
som tröttats ut av åtstramning och låg tillväxt. I centrum har 
Merkel ingen lösning att komma med när en ny kris/recession 
eventuellt bryter ut. Under alla förhållanden kommer proble-
men med euron att kvarstå. Svenska folket gör klokt i att hålla 
sig utanför eurosystemet inklusive dess bankunion.

Jan-Erik gustafsson

Vart bär eurokrisen iväg?

Jacques-BILLAUDEL Manifestation interprofessionnelle nationale - ParisApril 19, 2018
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DEt är inskrivEt i EU-konstitutionen att länder som 
vill gå före i militärt samarbete inom ramen för EU kan 
göra detta genom ett ”permanent strukturerat samarbete”. 

Alla EU-staterna har nu beslutat att inleda ett sådant militärt 
samarbete, förutom Danmark, Malta och Storbritannien.

”dEn gEmEnsamma säkErhEts- och försvarspolitiken 
ska utgöra en integrerande del av den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken. Den ska tillförsäkra unionen en operativ 
kapacitet som stöder sig på civila och militära resurser. Unionen 
kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att 
bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internatio-
nella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta nationer-
nas stadga. Dessa uppgifter ska genomföras med kapacitet som 
tillhandahålls av medlemsstaterna.” (paragraf 42.1)

vidarE står dEt (paragraf 42.2) att ”Den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta den gradvisa ut-
formningen av unionens gemensamma försvarspolitik. Den 
kommer att leda till ett gemensamt försvar”

PEsco, är Ett förbErEdandE steg i utvecklingen mot 
en gemensam EU-krigsmakt. Inom EU talas allmänt om beho-
vet av en försvarsunion. När Pescos målsättningar är uppfyllda, 
se nedan, kommer det att vara dags att ta det slutliga steget till 
en varaktig ”försvarsunion”. Denna kommer då att befinna sig 
helt inom ramen för EU:s säkerhets och försvarssamarbete och 
förmodligen utgöra vad som EU-konstitutionen kallar för ett 
”gemensamt försvar”

i solidaritEtsklaUsUlEn (paragraf 42.7) stadgas att: 
”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrep på sitt 
territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge denna 
medlemsstat stöd och bistånd med alla till buds stående medel... 
Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa med-
lemsstaters säkerhets- och försvarspolitik”. Solidaritetsklausulen 
användes första gången av Frankrike efter terrorattentaten i 
Paris 13 november 2015 när 130 människor dog, de flesta på 
konsertlokalen Bataclan. Sverige bidrog då med militärt trans-
portflyg i Mali.

EU tar nU stora steg för att utveckla ett gemensamt euro-
peiskt försvar och en gemensam säkerhetspolitik. Detta kom-
mer att ligga under EU:s gemensamma ledning. Sammantaget 
är EU idag nummer två efter USA genom sina försvarskostna-
der på totalt 225 miljarder Euro, 1,34 procent av BNP. Istället 
för att välja en fredlig väg vill nu EU upprusta för att kunna 
delta i kampen mellan världens stormakter.

USA har deklarerat att de europeiska Nato-medlemmarna 
måste ta ett större eget militärt ansvar. Här kommer EU in som 
nu ska försöka samordna detta till en europeisk militärmakt 
som kan agera på den internationella arenan.

för att få dElta i EU:s permanenta strukturerade sam-
arbete krävs att man kvalificerar sig. ”De medlemsstater som 

uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer 
bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävan-
de uppdragen, ska upprätta ett permanent strukturerat samar-
bete inom ramen för unionen” (paragraf 42.5). Om en stat inte 
längre uppfyller kraven eller vill lämna samarbetet så ska den 
underrätta Europeiska rådet och utträda. Men som medlem i 
Pesco är man underordnad de överenskommelser man gjort - se 
nedan. Målet är dock att EU ska kunna bilda en krigsmakt som 
står under EU:s kommando.

nato har intE sPElat ut sin roll men den är under 
förändring. Natos roll för EU:s medlemsländer är reglerad i 
EU-fördraget. Paragraf 42.2 stadgar att EU ska ”… respektera 
de förpliktelser som vissa medlemsstater… har enligt Nord-
atlantiska fördraget och vara förenligt med den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik som har upprättats inom den 
ramen”. USA har minskat sina europeiska åtaganden och kräver 
att de europeiska medlemmarna fullgör sina åtaganden att hålla 
militära kostnader på två procent av BNP. EU är nu en strate-
gisk partner till Nato. En stor del av den upprustning som de 
europeiska Nato-länderna nu gör kommer att kunna ske inom 
ramen för Pesco - se nedan. Nato kommer dock fortsatt att vara 
plattformen för den säkerhetspolitiska alliansen mellan EU, dess 
medlemmar och USA.

dEt Praktiska samarbEtEt mellan Nato och EU finns 
reglerat i Berlin plus-avtalet från 2002. Med detta avtal får EU 
möjlighet att använda Natos resurser för militär krishantering 
i de fall Nato inte är bredd att agera. När EU nu genom Pes-
co-samarbetet skaffar sig egna omfattande militära resurser kan 
samarbetet mellan Nato och EU leda till att man enklare kan 
dela militära uppgifter mellan sig, vilket ger en ökad militär 
styrka.

Nato har inga egna militära styrkor men har omfattande stab 
och planeringsresurser för att användas när medlemsländerna 
så beslutar. Dessa stabs- och planeringsresurser kan komma väl 
till pass när EU-styrkor ska ut i världen på till exempel ”fredsbe-
varande uppdrag” med mera.

i dEcEmbEr 2016 bEslöt EU:s högsta organ, det europe-
iska rådet, att genomföra EU:s globala strategi för säkerhet och 
försvar samt anta en europeisk försvarshandlingsplan. EU beslöt 
att utveckla samarbetet med Nato.

Därför beslöt europeiska rådet i december 2016 att:
•	  Genomföra EU:s globala strategi för säkerhet och 

försvar
•	  Anta en europeisk försvarshandlingsplan
•	  Utveckla samarbetet med Nato

En ökad samordning inom EU ger möjlighet att kombinera 
försvars- och säkerhetspolitik med verktyg som diplomati, 
sanktioner, utvecklingssamarbete och handelspolitik. Därmed 
uppnår EU en kraftfull förmåga att agera på den internationella 
arenan.

Medlemsstaternas försvarsplanering samordnas så att den 
nationella planeringen anpassas att passa in i den övergripande 
planeringen. Forskning och utveckling av militär materiel sam-
ordnas liksom inköp. Den nationella utvecklingen av militär 
materiel samordnas. Unionen kan komma att stå för gemensam 
beredskapsplanering samt övergripande ledningsfunktioner. De 

PESCO - vägen till EU:s militarisering
Kritiska EU-fakta reder ut vad Pesco (Permanent 
structured cooperation) är och hur Pesco kommer 
att leda fram till att EU kan bilda en egen militär 
union.
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nationella styrkor som ingår i sam-
arbetet får möjlighet till samord-
ning och samövning på europeisk 
nivå.

De 25 medlemsländerna som 
ingår i det strukturerade försvars-
samarbetet, Pesco, förbinder sig 
att ”regelbundet öka försvarsbud-
getarna i reala termer i syfte att nå 
överenskomna mål”.

EU:s arbEtE för att skapa 
gemensam krigsmakt och säker-
hetspolitik innehåller en diger lista 
på åtgärder som:

1. Årlig återkommande försvars-
översikt för att

•	 klarlägga brister
•	 fördjupa försvarssam-

arbetet
•	 bättre gemensam plane-

ring av försvarsutgifterna
2. Det permanenta strukturerade 
samarbetet

•	 utbildning
•	 kapacitetsutveckling
•	 operativ beredskap (styr-

kor, materiel etcetera)
•	 samordnade övningar

3. Militär planerings- och ledning-
skapacitet (stab, försvarshögkvar-
ter/ministerium)

4. Förstärkning av EU:s verktygslå-
da för snabbinsatser

•	 gemensam finansiering av militära snabbinsatser
•	 utveckla civil krishanteringsförmåga

5. Gemensamt försvarsmaterielprogram

stärka samordning i utveckling, forskning och planering av 
europeiskt försvarsmateriel 

•	  inrätta en europeisk försvarsfond
•	  uppmuntra investeringar i försvarsindustrin
•	  stärka den inre marknaden för försvarsmateriel

6. Utifrån eget militärt arbete utveckla samarbetet med Nato

Genom EU:s ökade militära kapacitet blir nu EU en egen ge-
mensam samarbetspartner för hela unionen med USA genom 
sitt partnerskap med Nato

En omfattandE användning av egna civila och mi-
litära resurser anges som: ”…insatser för avrustning, humani-
tära insatser och räddningsinsatser, militära rådgivnings- och 
biståndsinsatser, konfliktförebyggande och fredsbevarande 
åtgärder och stabiliseringsinsatser efter konflikter” och ”stöd till 
tredjeländer i syfte att bekämpa terrorism på dess territorium”. 
Dessa formuleringar ger stora möjligheter för EU att agera mili-
tärt utanför sitt eget territorium och kan användas för att agera 
med långsiktig inblandning i andra länders inre angelägenheter. 

Geografiskt anges EU:s säkerhetspolitiska intressesfär sträcka 
sig från det omedelbara närområdet till mellanöstern och Nord-
afrika.

dEt PErmanEnt strUktUrEradE samarbetet har syf-
tat till att möjliggöra för ett mindre antal stater som vill gå före 
eller gå i bräschen för det framtida gemensamma försvaret som 
stadgas i EU-konstitutionen paragraf 42.2. Pesco har blivit en 
närmast total framgång då 25 av 27 medlemsstater deltar från 
första början. I diskussionsmaterial ed mera talas om målet att 
bilda en försvarsunion inom ramen för EU-samarbetet. I ett 
diskussionsunderlag nämns 2025 som ett tänkbart årtal. I EU:s 
globala strategi för unionens utrikes- och säkerhetspolitik, 2016, 
anges 35 procent som riktmärke för gemensam upphandling av 
militär utrustning. Därmed skulle en stor del av medlemslän-
dernas militära styrkor ha full kompatibilitet och kunna fungera 
som en enhet under EU:s kommando. Medlemsländerna behål-
ler formell suveränitet över de nationella resurserna. Strategin 
nämner att Nato:s uppgift är de Europeiska medlemmarnas 
försvar. EU syftar till att kunna agera självständigt och auto-
nomt som ett komplement till Nato men syftar samtidigt till att 
bli en självständig partner till Nato, vad man kallar ”strategisk 
autonomi”.

Per hernmar

PESCO Participation By JLogan - commons.wikimedia.org
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media får TT (Tidningarnas telegrambyrå) allt större utrymme, 
och Storbritannien vill man förbjuda RT (Russia Today, rysk 
nyhetskanal ägd av staten). 

EftEr Jan-Erik gUstavsson inledningstal hölls två se-
minarier och moderator var Ingela Mårtensson, verksam i Kvin-
nor för fred. Det första handlade om PESCO, EU:s försvars-
samarbete, och det var Yasmine Posio Nilsson, vänsterpartist 
och ledamot av riksdagens försvarsutskott som höll i det. Hon 
började med att berätta lite om sig själv och att hon hade ersatt 
Hans Linde i utskottet. (En längre artikel om hennes framträ-
dande finns på nästa uppslag) Efter hennes presentation hölls 
en frågestund där hon fick frågan om hur mycket riksdagsmän-
nen vet om PESCO. Hon berättar att de är väl medvetna om 
vikten av PESCO.

– De har en helt annan lösning på hur samhället ska fungera. 
De tror på att ökad militärmakt skapar fred. De är väl medvetna 
om vad NATO och PESCO handlar om och de tror på den här 
vägen. De tror på att vapenindustri är bra. De tror att det ger 
Sverige mycket pengar och kan inte tänka sig att satsa på annan 
industri som är bra för mänskligheten, säger Yasmine Posio 
Nilsson.

dEt andra sEminariEt hölls av Mark Brolin och han 
pratade bland annat om sin bok (En längre artikel om hans 
framträdande finns även det längre fram) 

– Om man läser svensk media så är den fullständigt missvisan-
de, det är falsk information, i Storbritannien stärks hela tiden 
de så kallade ”Brexiters” sin ställning, säger Mark Brolin under 
frågestunden.

På kvällEn åts en vegetarisk middag i samma lokal i Vik-
toria huset där diskussionerna fortsatte under trevlig samvaro.

dEn EgEntliga kongrEssEn kom igång på söndagen 
med val till den nya styrelsen. Per Hernmar från Göteborg tog 

Kongress i Viktoriahuset

I sitt hälsningstal, 
på kongressens första dag, 
talade avgående ordföran-

de Jan-Erik Gustavsson om 
den globala krisen och EU.

Som tidigare universi-
tetsanställd uppmärksamma-
de han att ingen idag yrkes-
verksam svensk akademiker 
kommer ut som EU-mot-
ståndare. Formulerar man 
obekväma slutsatser är ris-
ken stor att man fryses ut på 
institutionen eller inte längre 
får några forskningspengar. 
Universiteten och merparten 
av övrig offentligt sektor 
skall drivas som vilket företag som helst och EU:s kärna är att 
privatisera.

Han berättar att den globala system- och strukturkrisen 
drabbar alla. Den har blivit permanent med allt svagare upp- 
och nedgångar i ekonomin och växande motsättningar och 
antagonism mellan globala maktcentra blir allt vanligare.
– Krisen har tagit oss till vägs ände, säger Jan-Erik Gustafsson. 
Naturresurser exploateras över vad naturen och klimatet tål. EU 
är en imperialistisk stormakt som med sin globala strategi vill 
konkurrera om och exploatera naturresurser. Han nämner att 
associationsavtalen med Israel och Ukraina visar att det viktig-
aste för EU att få kränga sin produktion. Mänskliga rättigheter 
kommer i andra hand. CETA har blivit godkänt i riksdagen 
och med russofobi vill man komma åt Ukrainas och Rysslands 
naturresurser. Som exempel på aktuell russofobi nämner han 
agenten Skripal med dotter, utvisade diplomater och den på-
stådda gasattacken i Syrien.

Han talar vidare om fakta, falska nyheter och lögner. I svensk 

Jan-Erik gustavsson

yasmine Posio nilsson och ingela mårtensson
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över som ordförandeskapet 
efter Jan Erik Gustafsson som 
suttit på posten ända sedan 
2004. Beng-Åke Berg blev 
vice ordförande och kassör 
Peter Lilja avgår ur styrelsen, 
men ingen ersättare har valts 
än.

I nya styrelsen sitter:

Per Hernmar, 
Beng-Åke Berg, 
Eva-Britt Svensson, 
Thomas Erixon, 
Jan-Erik Gustafs-
son, Lars Jirven,  
Ansa Eneroth, 
Willy Neuman 
Marie Ericsson och 
Kerstin Nordqvist

vice ordförande beng-åke berg

Per Hernmar från Göteborg valdes till ny ordföran-
de för Folkrörelsen Nej till EU:s riksförbund under 
organisationens 19:e kongress i Göteborg den 5-6 
maj.

hur känns det?

– Tack bra, säger en leende Per. Han tar över efter Jan-Erik 
Gustafsson från Stockholm, som lett föreningen sedan 2004. Per 
kommer att ha sin bas på riksstyrelsens förbundskansli i Vikto-
riahuset i Göteborg, men även resa på möten med riksstyrelsens 
representanter i andra delar av landet. 

vem är då Per?

– Jag är 61 år och jobbar som slöjdlärare på en friskola i Göte-
borgs centrum. Är gift, har tre barn och bor i Angered, berättar 
Per.

Per har varit aktiv i Folkrörelsen Nej till EU ända sedan 
slutet av 90-talet och det främsta skälet till att han engagerade 
sig var värnandet om det nationella oberoendet. 2001 kom han 
med på allvar, i samband med EU-toppmötet i Göteborg och 
EMU-kampanjen. Per har suttit i riksförbundets styrelse sen 
2004 och har under de senaste åren varit vice ordförande med 
ansvar för organisationens kansli i Göteborg.

vad har du för visioner för ordförandeskapet under de när-
maste två åren?

– Jag är så nöjd med de beslut som kongressen har fattat, att vi 
ska jobba för en ny folkomröstning om EU, säger Per.

– En annan viktig fråga som vi måste uppmärksamma är PES-
CO. EU har länge haft en vilja att militarisera Europa och med 
PESCO blir det allvar, man kommer att bygga upp egna militära 
muskler. Vi hoppas få bra gensvar i fredsrörelsen för att kunna 
mobilisera ett motstånd. Vi kommer naturligtvis att jobba med 
att försvara den svenska modellen, EU vill ju lägga stora delar 
av den svenska modellen under sina vingar, en utveckling som 
inleddes i och med EU-toppmötet om den sociala pelaren som 
ägde rum i Göteborg i november. Redan i december kom det 

Ny ordförande i riksförbundet
ett förslag om hur man ska reglera arbetstiden i hela unionen 
och hur man ska definiera arbetstagare och arbetsgivare. EU 
vill ta över vissa delar av det område som i Sverige bestäms av 
arbetsmarknadens parter, vilket både de och vi har starka in-
vändningar emot. Vi jobbar också fortsatt för Svexit och följer 
Storbritanniens kamp för att mobilisera mot överstatlighet och 
federalism.

Ytterligare en fråga som ligger honom varmt om hjärtat är 
EU:s negativa påverkan på den svenska landsbygdens utveckling

dEt vErkar som om det finns en hel del att göra framöver 
och det råder ingen tvekan om att Per Hernmar känner både 
entusiasm och kampvilja inför sin nya uppgift, att under de när-
maste åren leda det svenska EU-motståndet mot nya höjder. 

marie Ericsson

Peter lilja och ordförande 
för kongressen Uno kenstam
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EU tar nU stora steg för att utveckla ett gemensamt europe-
iskt försvar och en gemensam säkerhetspolitik som kommer 
att ligga under EU-institutionernas gemensamma ledning. 

Det permanenta, strukturerade samarbetet, PESCO, kan ses 
som ett första steg i försöken att samordna länderna till en euro-
peisk militärmakt som kan agera på den internationella arenan.

Riksdagsbeslutet om ett svenskt deltagande i PESCO upprör 
Yasmine Posio Nilsson, vänsterpartist och ledamot av riksda-
gens försvarsutskott, som anser att beslutet hotar Sveriges alli-
ansfrihet.

– Sverige har i generationer varit alliansfria i fred, neutrala i 
krig vilket givit oss ett utrikespolitiskt handlingsutrymme som 
garanterat en fredlig utveckling. Sedan EU-medlemskapet rör vi 
oss åt ett håll där alliansfriheten urholkas och blir allt svagare, 
menar Yasmine när hon talar på Folkrörelsen Nej till EU:s kon-
gress i Göteborg.

PEsco innEhållEr flEra viktiga säkerhets och för-
svarspolitiska frågor som stöd till gemensamma militära snab-
binsatser, medverkan i EU:s stridsgrupper, deltagande i EU:s 
stridsgruppövningar och gemensamma investeringar i försvars-
material som Yasmine Posio Nilsson är kritisk till.

– Vi i vänsterpartiet ogillar det ökade militärpolitiska samarbe-
tet. EU:s stridsgrupper hotar vårt nationella oberoende och vi är 
kritiska till samordningen av ländernas forskning och utveck-
ling, säger Yasmine Posio Nilsson. Vi ser att man lägger ett ännu 
större fokus på att gynna marknadskrafter och ekonomiska 
krafter, inte minst genom införandet av ett gemensamt upp-
handlingsförfarande. Genom tidigare erfarenheter vet vi att en 
sådan kommersialisering av försvarsmaterialområdet leder till 

en ökad vapenförsäljning och en upptrappning av spänningarna 
i vår omvärld, tillägger Yasmine.

dE 25 mEdlEmsländErna som ingår i det strukturerade 
försvarssamarbetet förbinder sig dessutom att öka försvarsbud-
getarna i reala termer för att nå överenskomna mål.  Yasmine 
menar att viktiga sociala reformer i framtiden kommer att få stå 
tillbaka för vapeninköp. Det kommer dessutom att bli svårare 
att skärpa den svenska regleringen av vapenexport och -inköp. 

Ytterligare en dimension är den miljöförstöring som Sverige 
bidrar till genom att upplåta delar av landet för stridsövningar. 
Yasmine nämner det mililtära övningsfältet i Vidsel i Norrbot-
ten, där NATO redan övar konstant med stora konsekvenser för 
både människor och miljö. Även vattentäkten Vättern och delar 
av Göteborgs skärgård är idag övningsbanor för försvarets och 
NATO:s vapen med kraftigt ökade utsläpp som följd. I Göte-
borgs södra skärgård har Försvarsmakten begärt att varje år få 
skjuta 1,3 miljoner skott vilket är en tiodubbling mot tidigare 
och dessutom släppa två ton bly i havet.

– Vi står inför ett antal komplexa säkerhetspolitiska utmaningar. 
Starka intressen driver på för en ökad militarisering av unionen 
när vi egentligen borde inrikta oss på fredlig konfliktlösning 
menar Yasmine. I Sverige har vi haft 200 år av alliansfrihet och 
fred. Detta unika läge hotas nu av EU:s militärpolitiska samar-
bete, eftersom PESCO är första steget mot en militärunion som  
kommer att ha en nära koppling till NATO.

finns det något alternativ till den här hotfulla utvecklingen?

– Alternativet är naturligtvis ett ökat nationellt oberoende och 
en utveckling mot avspänning och nedrustning med bred folk-
lig förankring menar Yasmine Posner Nilsson.

marie Ericsson

PESCO hotar Sveriges alliansfrihet

Vad är PESCO? 
Det permanenta strukturerade samarbetet, PESCO, syftar 
till att inleda ett militärpolitiskt samarbete inom ramen för 
den europeiska unionen. Inom EU talas det allmänt om be-
hovet av en försvarsunion och när PESCO:s målsättningar 
är uppfyllda blir det möjligt att ta det slutliga steget mot en 
gemensam försvarsunion inom ramen för EU:s säkerhets och 
försvarssamarbete, som är inskrivet i Lissabonfördraget.

I PESCO ingår inte bara ett militärt samarbete, utan också 
ett gemensamt försvarsmaterielprogram som ska stärka sam-
ordning inom utveckling, forskning och planering av europe-
iskt försvarsmateriel, uppmuntra investeringar i försvarsin-
dustrin och stärka den inre marknaden för försvarsmateriel.

De 25 medlemsländerna som ingår i det strukturerade 
försvarssamarbetet (Malta, Storbritannien och Danmark står 
utanför) förbinder sig att regelbundet öka försvarsbudgetarna 
i reala termer i syfte att nå överenskomna mål. Beslutet om 
ett svenskt deltagande togs i riksdagen den 6 december 2017.

yasmine Posio nilsson
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Uttalande 1:
EU-kommissionEn förslog den andra maj att 
långtidsbudgeten för nästa period skall ökas från 1,00 till 
1,11 procent av bruttonationalinkomsten BNI. Det innebär 
att Sveriges EU-avgift ökar från den nuvarande avgiften på 
39,5 miljarder kr till cirka 55 miljarder kr, en ökning på 35-
40 procent mot vad Sverige hittills betalat. Dessutom skall 
EU-rabatten på sex miljarder kronor fasas ur, som Sverige 
hittills haft som kompensation för att vi är EU-byråkratins 
störste nettobetalare.

Inför riksdags valet i september lovar nu samtliga riks-
dagspartier att Sverige inte kommer att acceptera någon höj-
ning av den redan höga EU-avgiften, och att helst inte EU:s 
budget skall kompensera det budgethål på cirka 120 miljar-
der kronor som uppstår när Storbritannien lämnar EU.

statsministEr stEfan löfvEn (s) varnar för att 
en ökad EU-avgift kan gå ut över välfärden. Om Sverige ska 
betala mer till EU under nästa budgetperiod – 2021-2027 – 
innebär det att reformutrymmet minskar för annat.

”Mitt besked till EU och kommissionen är att Sverige har 
tagit ett oproportionerligt stort ansvar i flyktingfrågan. När 
jag pratar med svenska folket säger jag att vi kommer att 
klara välfärden, men det kommer att kräva massor med in-
vesteringar och då kan inte EU bara höja avgiften och tro att 
vi bara ska betala så att vi inte klarar välfärden”, säger Stefan 

Löfven till TT. Och han tillägger kategoriskt;
”De här höjningarna ser vi inte framför oss. Det har jag sagt 

vid sittande bord, det kommer inte att hända. Här ser jag fram-
för mig mycket besvärliga förhandlingar”, säger Löfven.

höJningEn På 15-16 milJardEr kronor är inte småpo-
tatis. Som jämförelse så kostar Löfvens löfte att alla Sveriges 1,2 
miljoner ålderspensionärer skall få upp till 600 kronor mer i 
månaden i pension till en årlig kostnad av 4 miljarder kronor 
och polisen 25 miljarder kronor om året.

Förmodligen har riksdagspartierna målat in sig i ett hörn, 
och välfärden kommer att få ta stryk. Sveriges tuffa attityd delas 
endast av Danmark, Österrike och Nederländerna som också 
säger blankt nej. Det kommer att bli svårt för Sverige att argu-
mentera emot när nya utgiftsområden som gränsbevakning, 
flyktingfrågor och EU:s försvar/PESCO skall tillföras nya peng-
ar.

folkrörElsEn nEJ till EU säger nej till EU:s växande 
stormaktsambitioner och federalism. Spara in på EU-avgiften. 
Vår välfärd bevaras bäst inom ramen för ett självständigt Sveri-
ge.

Folkomrösta om EU-medlemskapet – Sverige ut ur 
EU för ett Svexit 

Spara in på EU-avgiften – Sverige ut ur EU!

Bokbord

Fikabord
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Vad finns EgEntligEn kvar som skiljer EU från en na-
tionalstat frågar sig EU-debattören Mark Brolin. Det åter-
står inte mycket innan EU-strukturen speglar den politiska 

strukturen i en nationalstat, menar han. Därför är EU inte alls 
på väg att skrota nationalismen i Europa, utan i stället är de på 
väg mot en supernationalism, som på sikt väcker starka, folkliga 
protester.
strävan mot fEdEralism håller på att förvandla EU 
till en supernationaliststat. Det är kanske inget fel med det, 
men svaret på en sådan superstat påtvingad ovanifrån blir en 
nationalism som på sikt undergräver hela projektet, menar om-
världsanalytikern och författaren Mark Brolin, bosatt i London. 
Därifrån har han skrivit den första EU-kritiska svenska boken 
på 17 år: ”Sveriges Roll i det Nya Europa: 17 skäl till Svexit och 
internationell nystart.”

Som exempel på likheter med nationalstaternas förvaltnings-
struktur pekar Mark Brolin på generaldirektoraten som motsva-
rar departement, byråerna motsvarar myndigheter, här finns en 
utrikesminister och en premiärminister, en EU-hymn och en 
gemensam valuta.

mark brolin mEnar att EU glider mot supernationalism, 
utan att någon riktigt håller i taktpinnen. En utveckling som 
underblåses av den elit som tjänar på EU-systemet. EU-in-
tressenter, som politiker, tjänstemän, lobbyister, konsulter och 
mottagare av EU-bidrag på universitet, såväl som på storgods, 
sjunger EU:s lov – i mångt och mycket för att de slipper den 
väsentligt högre grad av insyn och väljarinflytande som före-
kommer på det nationella planet. Det kan till och med vara 
så att många av dem, har som huvudambition att få leva ett så 
bekvämt liv som möjligt, snarare än i den europeiska supersta-
ten i sig.

EU är på väg mot supernationalism
Att dessa hoppar jäm-

fota av lycka bidrar ändå 
till att EU-lokomotivet får 
allt fler vagnar och rullar 
fram i allt snabbare takt, 
med den fluffiga retoriken 
om att ett förenat Europa 
representerar något nytt och 
överlägset, som ett suveränt 
moraliskt alibi.

Det behöver inte vara 
fel med en sån europeisk 
superstat. Problemet är bara 
enligt Mark Brolin att det 
saknas folkligt stöd för ett 
sådant sammangående. När 
grandiosa politiska projekt 
påtvingas ovanifrån ger det 
alltid näring åt nationalister 
på lokal nivå. Ju mer makt 

den federala staten får desto mer ammunition får nationalis-
terna. Det är inte så lite ironiskt, menar Mark Brolin, att det är 
EU-federalisterna som själva väckt den nationalstatsnationalism 
som de säger sig bekämpa. Ett exempel är det brittiska miss-
nöjespartiet UKIP vars opinionssiffror fallit som en sten efter 
folkomröstningen om EU i Storbritannien. Därför kan det be-
traktas som ordentligt magstarkt när EU-federalisterna hänvisar 
till nationalismen för att motivera ännu mera EU, menar Mark 
Brolin. 

– Det påstås ofta att nationskrig inte längre kan förekomma i 
Europa om Europa utvecklas till en enda superstat, men är det 
nån som tror att inbördeskrig inte kan förekomma i ett provin-
sernas Europa som med tvångsmetoder kontrolleras av Bryssel, 
undrar Mark Brolin. 

någon EUroPEisk sUPErstat kan det enligt Mark 
Brolin i alla händelser inte bli, eftersom det folkliga motståndet 
kommer att öka så länge EU-federalisterna driver frågan om 
ett federalt Europa. Huvudproblemet är i stället, menar Mark 
Brolin, att så länge den förföriska myten består att Europapro-
jektet är ett fredsprojekt, så kommer vi att sitta fast i nuvarande 
politiska limboläge. Det garanterar nämligen fortsatt ställnings-
krig mellan EU-federalisterna och den stadigt växande skaran 
missnöjda väljare.

EU har UtvEcklats till ett maktsystem med dold agenda. 
Det är därför hög tid att tongivande politiker börjar tala klar-
språk kring EU-medlemskapet, anser Mark Brolin.

marie Ericsson

mark brolin
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Uttalande 2:

strax förE JUl kom EU-kommissionen med förslag till 
ett nytt EU-direktiv om hur arbetstiden över hela Europa ska 
regleras. Det innebär att nationella anpassningar inte längre 
blir möjliga samt att de nationella parterna inte längre äger 
frågan. Om någon skulle ifrågasätta detta så kan det innebära 
att EU-domstolen dömer - ska ske i EU-rättens anda - ofta 
till förmån för EU. Därmed hotas den svenska och nordiska 
modellen där arbetsmarknadens parter själva gör upp om 
spelreglerna på arbetsmarknaden.

EU-kommissionEns förslag rymmer även en alleu-
ropeisk definition av vem som är arbetsgivare.

dE sociala frågorna är enligt EU:s grundlag Lissa-
bon-fördraget en delad kompetens mellan EU och medlems-
länderna. Med den sociala pelaren som antogs vid det infor-
mella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017 aviserar 
EU en mer aktivistisk och övernationell samordning under 
EU:s ledning. Den sociala pelaren ger EU klartecken att öka 
interventionen på det sociala området. De sociala frågorna 
blir med den sociala pelaren en del av den Europeiska plane-
ringsterminen - det samordningsverktyg som EU lanserade 
när EMU-krisen var som djupast och som innebär att med-
lemsländernas statsbudgetar ska underställas EU för godkän-
nande: så även för länder som inte är fulla medlemmar som 

Sverige. Den sociala pelaren ger EU-kommissionen klartecken 
att gå vidare med en omfattande avreglering av anställnings-
förhållandena så att flexibilitet uppnås för att underlätta före-
tagens behov av flexibilitet i lågkonjunktur.

dEn sociala PElarEn ger också klartecken till att på 
all-europeisk nivå introducera minimilöner i hela EU. Mini-
milöner innebär en veritabel fattigdomsfälla som ger företagen 
möjlighet till extremt billig och flexibel arbetskraft men som 
innebär skapandet av ett fattigdomsproletariat som mångas 
gånger lever under existensminimum och i stället blir beroen-
de av understöd. Minimilönesystemet har också den bieffekten 
att vid sidan av minimilönerna skapas en låglönesektor i seg-
mentet strax ovanför minimilönernas nivå. Detta ger en om-
fattande nedåtpress på de lägsta lönerna. Det riskerar att skapa 
en alltmer delad lönebildning mellan extremt låga löner och 
de som får en högre medelinkomst.

•	 försvara den nordiska modellen – 
arbetsmarknadens parter gör upp

•	 försvara de fackliga rättigheterna – bevara 
strejkrätten

•	 nej till minimilöner och extrem fattigdom
•	 nej till EU:s överstatliga socialpolitik
•	 nej till EU:s flexibla anställningsförhållanden

Försvara den nordiska modellen – Bevara strejkrätten

helle hagenau 
nei til EU norge

Jean Thierry folkebevægel-
sen mod EU danmark

lars rothelius
kommunististiska partiet

lars Jirvén,
landsbygdspartiet oberoende

Hälsningar till Kongressen

lennart söderberg, sveri-
ges kommunistiska parti
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Uttalande 3:
först en politik för att trygga
Under en lång tid var det ett självklart politiskt mål att vi skulle 
vara självförsörjande med livsmedel. Bakgrunden var natur-
ligtvis att alla måste äta för att överleva, och att släppa den 
nationella försörjningstryggheten sågs som alltför riskabelt. Så 
klarade Sverige också det andra världskrigets avspärrning väl 
och målet om en nationell självförsörjningsförmåga behölls.

Livsmedelsberedskapen syftade till att landet skulle kunna 
försörjas med livsmedel under lång tid, trots att gränserna 
stängts och att flödet av importvaror störs av pågående krig 
eller kris. Och vi var självförsörjande med baslivsmedel - fram 
till 1990-talet.

sedan en politik för att föröda
Den drivande kraften var anpassningen till EU och en allmän 
tro på marknadslösningar. Bidragande var också en naiv tro att 
den eviga freden inträtt med Sovjets fall.

Sverige har stegvis avskaffat beredskapslagringen av livs-
medel (och andra viktiga resurser som olja och läkemedel), 
då Sverige började sin anpassning till EU. Den fria och öppna 
handeln med varor som EU erbjöd skulle stå för Sveriges livs-
medelsförsörjning.

situationen nu
Idag har vi en självförsörjningsgrad på cirka 50 procent. Sedan 

EU-inträdet finns inga beredskapslager, vare sig i Sverige eller 
inom övriga EU. De enskilda hushållens lager beräknas räcka 
tre till åtta dagar. Om transportsystemet kollapsar är det tomt 
i butikerna efter ett dygn. Om landet isoleras är hälften av våra 
dagliga livsmedel – det som vi normalt importerar – slut efter 
tio till tolv dagar. Sedan börjar svältens tid.

framtiden
Inte heller EU är självförsörjande på livsmedel. Samtidigt 
planerar EU för en koncentration av jordbruksproduktionen 
till områden med bäst naturförutsättningar; exempelvis ur 
klimatsynpunkt. Det skulle lägga ned allt jordbruk norr om 
Skåne. Men redan nu läggs det ned fem gårdar i veckan.

Den globala livsmedelsefterfrågan beräknas öka med 70 
procent till 2050. Samtidigt växer effekterna av klimatkrisen 
(torka, översvämningar, jorderosion, bidöd etcetra). Och Sve-
rige är som medlem kedjat till EU:s dysfunktionella politik.

lösningen
Sverige måste återfå egen makt över livsmedelsproduktion och 
folkförsörjning. Då kan vi åter trygga något så viktig som vår 
matförsörjning. En sådan återgång tar tid.

Det fordrar att vi lämnar EU och åter blir ett fritt 
och suveränt land.

Om behovet av mat

Järvaveckan
Folkrörelsen Nej till EU deltar i Järvaveckan 14-17 juni 
med ett mindre informationstält. Från föreningslivet är 
intresset stort att framföra organisationernas krav i val-
rörelsen. Samtliga riksdagspartier + Feministiskt initiativ 
har en egen informationsdag under veckan och samtliga 
partiledare deltar. Järvaveckan arrangeras på spånga 
idrottsplats i stockholm mellan 15.30 - 20.00 varje dag 
9 - 17 juni (Pendeltåg till Spånga stn).

Se den nya videon:

 Riv alla murar - folkomrösta om 
EU-medlemskapet.

Denna nya film på cirka tolv minuter ligger utlagd på Folkrörel-
sens Youtubekanal på hemsidan. I videon argumenterar bland 
annat Sven Wollter, Mikael Nyberg, Marie Ericsson med flera 
om varför vi måste ha en ny folkomröstning om EU-medlems-
skapet. Se videon och sprid budskapet till vänner, bekanta och 
organisationer. Filmen är gjord av Gunnar Lindholm och Lazlo 
Schuszler.

[folkrörelsen nej till eu]



 kritiska eu-fakta|nr150|juni|2018 |13

Finansministern 
avvisar EU:s eko-
nomiska råd
EU-kommissionen varnar 
Sverige för höga privata 
skulder och rekommenderar 
sänkta ränteavdrag eller höjd 
fastighetsskatt. Finansminister 
Magdalena Andersson säger 
nej till detta.
– Det beror på att bostadspri-
serna ökat kraftigt i Sverige 
de senaste åren och därmed 
hushållens skuldsättning. Men 
det har skett en avmattning 
senaste månaderna, säger 
Magdalena Andersson. Hon 
avvisar också kommissionens 
rekommendation att slopa 
ränteavdragen eller höja fast-
ighetsskatten, samt tillämpa 
en mer flexibel hyressättning.

Magdalena Andersson 
menar att slopade ränteavdrag 
skulle innebära att barnfamil-
jen som just köpt sin första 
bostadsrätt skulle få kraftigt 
ökade bostadskostnader och 

att slopande av regleringar på 
hyresmarknaden skulle leda 
till kraftigt höjda hyror, sär-
skilt i storstäderna. ”Proble-
met är i grunden att vi har för 
få bostäder”, säger hon.

Uppmaningen från Kom-
missionen till Sverige är en del 
av de rekommendationer som 
kommissionen ger medlems-
länderna inom den europeiska 
terminen. Dessa rekommen-
dationer ska diskuteras och 
antas på finansministrarnas 
kommande möte i Bryssel.

En upptrappning 
av spänning mel-
lan EU och Ryss-
land
Polen vill ha permanenta 
USA-trupper i landet och är 
villigt att betala två miljarder 
dollar för detta. Moskva säger 
att initiativet är ”farligt” och 
inte främjar europeisk säker-
het.

Det polska dokumentet, 
kallat ´Förslag till permanent 
US-närvaro i Polen´, skrivet 
försvarsministern, läcktes 
online av lokala medier och 
Polito Europé-gruppen nyli-
gen. Dokumentet på 39 sidor 
diskuterar hur ”extra starka” 
polsk-amerikanska förbindel-
ser varit genom historien och 
hur pro-väst Polen var under 
kalla kriget, samt hur polack-
erna kämpade mot kommu-
nismen och avskydde Sovjetu-
nionen. Dokumenten som 
läcktes ungefär en månad före 
Nato-toppmötet i Brüssel 
innehåller detaljerade kartor 
för var Warszawa vill att 
US-trupper ska finnas. Städer-
na Bydgoszez och Torun mitt i 
landet anses vara ”idealiska 
platser” för permanent 
US-närvaro i Polen.

Källa: Europaportalen
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[Nyheter i korthet]
EU reagerar kraf-
tigt mot USA:s stål-
tullar
EU-kommissionens handels-
kommissionär Cecilia Malm-
ström beskrev relationerna 
mellan EU och USA ”som 
mindre varma än förut”, men 
förnekade att det pågår ett 
handelskrig. Efter att USA 
infört tullar på stål och alumi-
nium även mot EU, har dock 
EU dels anmält USA till WTO 
eftersom man anser att tullar-
na är olagliga, dels startat ett 
arbete med att införa europe-
iska motåtgärder. Sammanlagt 
182 amerikanska varor kan 
beläggas med tull. Men med-
lemsländerna ska först tala 
ihop sig och ett besked kan 
komma först runt den 20 juni, 
uppgav hon.

Sverige riktade 
hård kritik mot 
kraftigt höjd 
EU-avgift.
EU-kommissionen har nu lagt 
fram sin flerårsbudget och när 
budgeten debatterades på det 
första ministermötet efter pre-
sentationen reagerade Sverige 
kraftig mot den höjda med-
lemsavgiften. Enligt förslaget 
till flerårsbudget för åren 
2021-2017 kan detta enligt 
svenska finansdepartementet 
leda till en höjning på 40 pro-
cent för Sverige. Sverige hör 
tillsammans med Danmark, 
Nederländerna och Österri-
ke till den budgetrestriktiva 
gruppen av medlemsländer 
som inte vill se en större bud-
get än tidigare. Andra länder 
som traditionellt hållit hårt 
i plånboken när det gäller 
bidrag till EU, som Tyskland 
och Finland, har aviserat att 
de kan tänka sig att betala 
mer. I debatten fick dock Sve-
rige visst stöd från Finland.

NYHETER I KORTHET
Italienskt kaos 
kan leda till ny eu-
rokris
Storbanken Nordeas chefs-
strateg Jan von Gerich ser 
en eurokris som huvudsce-
narium på grund av krisen i 
Italien. Hur djup krisen blir 
beror på hur villiga populis-
tiska Femstjärnerörelsen och 
främlingsfientliga Lega med 
landets nye premiärminister 
Giuseppe Conte i spetsen är 
att sänka Italien för att få ige-
nom sin politik.

– Ett nyval kan leda till en re-
gering som allvarligt övervä-
ger att ta Italien ur eurozonen, 
säger Jan von Gerich. Kaoset 
i Rom slår hårt mot Milano-
börsen. Euron tar också stryk. 
Hur skulle ett eventuellt ita-
lienskt euroutträde påverka 
förtroendet för valutan?

ECB måste visa upp hela 
arsenalen av verktyg för kris-
hantering och ha ett väl för-
ankrat stöd av Tyskland och 
Frankrike.
– Men om vi har en stark 
italiensk populistregering 
som tror på sin agenda är det 
frågan om det fungerar, säger 
von Gerich. Utsikterna för en 
eurovänlig regerings politik är 
inte goda enligt opinionsun-
dersökningarna. 

AnnaLisa Eneroth
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EftEr månadslånga förhandlingar är ett ra-
mavtal om EU:s nya utstationeringsdirektiv äntligen på plats. 
Det nya avtalet är ett litet steg i rätt riktning men långtifrån 

någon genomgripande lösning på problemet med social dum-
ping menar Rina Ronja Kari, medlem i Folkebevaegelsen mod 
EU och dansk medlem i EU-parlamentet. 

EU:s utstationeringsdirektiv definierar reglerna för arbetare 
som är anställda i ett land och arbetar i ett annat, till exempel 
polska hantverkare som är anställda i en polsk firma men arbe-
tar i Sverige. 

Folkebevaegelsens Rina Ronja Kari har som enda danska 
europaparlamentariker deltagit i förhandlingarna om det nya 
direktivet.

– Det grundläggande problemet är att hänsynstagandet till EU:s 
inre marknad och företagens rätt till att flytta runt arbetskraf-
ten alltid står över löntagarnas rättigheter. I förhandlingarna 
kämpade jag för att löntagarnas rättigheter skulle likställas, med 
hänsynen till den inre marknaden i direktivet, men det lyckades 
jag inte med, berättar Rina Roja Kari för danska Folkebevaegel-
sens tidning ”Folk i bevaegelse”.

dEt nya dirEktivEt innebär att utstationerade arbetare 
får rätt att kräva mer än minimilönen inom det område där de 

Nya utstationeringsdirektivet: 
Fortfarande långt till lika lön för lika arbete

arbetar. Nu kan de också till exempel få rätt till tillägg. Avtalsbe-
greppet är också utvidgat så att det inte bara gäller för nationella 
avtal utan också sektorsspecifika avtal inom till exempel byggs-
ektorn

– Lokala överenskommelser är dock inte med, påpekar Rina 
Ronja Kari. Det är något som kan få stor betydelse för alla de 
som förhandlar sin lön lokalt. Utstationerade arbetare kan 
fortfarande inte kräva att få samma lokala lön som sina svenska 
kollegor. 

Ett annat ProblEm som Rina Ronja Kari tar upp är att 
transportområdet, där det finns stora problem med att social 
dumpning, inte omfattas av direktivet.

– Vi kommer att få ett slags parallellsystem, där lastbilschauffö-
rer och andra på transportområdet ska följa det gamla direktivet 
medan resten av de utstationerade arbetarna ska följa det nya. 
Dessutom är det oklart om direktivet också gäller underleveran-
törer. Det finns alltså stora hål i regelverket, menar hon.

rina ronJa kari bEtraktar ändå direktivet som ett 
litet steg framåt, eftersom det ger fackföreningsrörelserna bättre 
möjligheter att bekämpa social dumpning.

– Direktivet är ett litet steg i rätt riktning för att säkra fackfören-
ingarnas och medlemsländernas möjligheter att motverka den 
sociala dumpning som följer med EU:s inre marknad. Men vi 
kommer inte att på allvar kunna lösa problemen innan vi gör 
upp med den inre marknaden, menar Rina Ronja Kari.

marie Ericsson

rina ronja kari

Bild: Robert Nyberg 
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 INSÄNDARE OCH DEBATT

DEn rEPrEsEntativa ParlamEntariska demo-
kratin är långt ifrån något perfekt styrelseskick men den är 
ändå att föredra framför mer auktoritära system. Ett av de-

mokratins största dilemma är hur den styrande majoriteten ska 
förhålla sig till diverse minoriteter inom den egna befolkningen. 
I en väl fungerande demokrati brukar stor hänsyn tas till mino-
riteter men tyvärr ser man, världen över, det ena exemplet efter 
det andra hur majoritetsbefolkningen diskriminerar och till och 
med. förtrycker vissa minoritetsgrupper inom det egna landet.

Ett aktuellt exempel inom Europa är hur majoritetsbefolk-
ningen i Spanien förvägrar både basker och katalaner ett mer 
autonomt självstyre. När det gäller minoriteter tänker man 
kanske i första hand på etniska, religiösa, sexuellt och kultu-
rellt avvikande minoriteter, men det finns även andra typer av 
minoriteter. Till exempel växer stadigt klyftan mellan stad och 
landsbygd i många länder. Det är i de större städerna som till-
växten sker och ekonomin blomstrar medan landsbygden haft 
en negativ utveckling under flera årtionden.

Enligt JordbrUksvErkEts statistik beräknas nu 
cirka 66 procent av Sveriges befolkning bo i städer, inklusive 
deras närområden, medan 34 procent bor i landsbygdskommu-
ner. Sveriges landsbygdsbefolkning befinner sig alltså i ett mi-
noritetsförhållande gentemot stadsbefolkningen. Inget av våra 
nuvarande etablerade politiska partier har ännu lyckats lansera 
någon genomarbetad och framtidsorienterad landsbygdspo-
litik. Till och med  Centerpartiet som en gång i tiden hade ett 
visst fokus på landsbygdsfrågor kapitulerade i samband med att 
Stureplanscentern tog makten i partiet. Visserligen har Lands-
bygdskommittén lagt fram 75 förslag för landsbygdsutveckling 
och detta är naturligtvis ett bra initiativ men det känns ändå 
som att dessa förslag är lite av plåster på såren. För att få till en 
verklig förändring behövs en betydligt mer radikal landsbygds-
politik.

Det är märkligt att inget av de etablerade politiska partierna 
tycks känna den minsta oro över den accelererande urbani-
seringen och landsbygdens avfolkning. Inte ens Miljöpartiet 
som kallar sig ett grönt parti tycks ha något att invända mot 
den pågående expansionen i våra större städer. Växande städer 
kräver mångmiljard-investeringar i ny infrastruktur i form av 
gator och vägar, utbyggd kollektivtrafik, förstärkt elförsörjning, 
vatten och avloppsledningar, uppgradering av reningsverk och 
sophanteringsverksamheten etcetra etcetra. Dessutom måste 
livsmedels- och varutransporterna in till städerna öka. På vil-
ket sätt blir växande storstäder trevligare och tryggare? Är inte 
risken ganska stor för att vi istället får mer av sociala problem, 
ökad kriminalitet och en försämrad stadsmiljö? Nej, Miljöpar-
tiet är definitivt inget grönt parti utan snarare ett betonggrått 
storstadsparti.

Hur ska man då få de etablerade partierna att vakna i den här 
frågan? I en fungerande demokrati har alltid åsidosatta grupper 
möjlighet att organisera sig politiskt. År 2010 tog därför Lands-
bygdspartiet sina första stapplande steg. Partiet vill bli en röst 
för landsbygdsbefolknings rätt till samma basala samhällsservi-
ce som finns i städerna. Partiet vill dessutom lämna EU genom 
ett Svexit. I höstens val ställer partiet upp både i riksdagsvalet 
och i ett antal landstings- och kommunalval.

vad har nU dEtta med Folkrörelsen Nej till EU att göra? 
Jo, i synen på EU så finns det en betydande skillnad mellan stor-
städernas och landsbygdsbefolknings åsikter i just den här frå-
gan. I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 så röstade 
52 procent för ett medlemskap och 47 procent röstade emot. 
Det intressanta är att det var städernas befolkning som röstade 
för ett medlemskap medan sex av tio landsbygdsbor röstade nej. 
I folkomröstningen om EMU år 2003 blev det ett nej till infö-
randet av euron. Röstsiffrorna blev 56 procent för ett nej och 42 
procent för ett ja. Det var endast i Stockholms-området, västra 
Skåne med Malmö, Kungsbacka och Haparanda som det blev 
en majoritet för ett ja. I ett flertal landsbygdskommuner röstade 
över 80 procent av invånarna för ett nej.

Att en stor del av landsbygdsbefolkningen är negativt inställ-
da till EU är inte särskilt konstigt. Redan innan 1994 hade man 
under lång tid blivit nonchalerade av makteliten i Stockholm 
och man förstod rent instinktivt att inget skulle bli bättre om 
stora delar av den politiska makten hamnade i Bryssel.

slUtklämmEn i dEn här artikeln är följande: Inför en 
framtida folkomröstning om Sveriges utträde ur EU måste vi 
i Nej till EU vara medvetna om att det är stora delar av lands-
bygdens befolkning som kommer att utgöra kärntruppen i 
EU-motståndet.

lars Jirvén
Medlem i både Nej till EU och Landsbygdspartiet oberoende

Ett demokratiskt dilemma
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