
Några nyheter med Lissabonfördraget:

• Sveriges relativa inflytande minskas kraftigt.

• EU:s makt ökas på ett sextiotal nya områden.

• EU bestämmer vilka straff som brottslingar ska ha.

• EU får en ordförande  (”president” på andra språk), som 
inte är folkvald, som ska tala för oss alla.

• EU-systemet  blir en egen ”juridisk person” i 
internationella relationer (som en stat), och kan ingå avtal 
för oss på alla EU-områden.
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något aktivt!

LÄR KÄNNA
DIN GRUNDLAG

Flertalet av de svenska lagarna kommer numera från EU-
systemet, och måste antas oberoende av vilken regering vi har. 
EU-besluten hämtas från EU:s grundfördrag, en övergripande 
grundlag som innehåller vilka typer av beslut som ska fattas och 
vilka som inte får fattas. 

Grundfördragen har förändrats successivt ett antal gånger sedan 
50-talet. Varje gång har mer makt flyttats till EU-systemet, och 
möjligheten att köra över enskilda länder i olika frågor har 
ökats. Det senaste fördraget,  Lissabonfördraget, är inget 
undantag.

Varje fördragsändring kräver, att alla medlemsländer godkänner 
den. Lissabonfördraget (tidigare ”Konstitutionen för Europa”), 
har röstats ned tre gånger av europeiska folk, via nejröster från 
folken i folkomröstningar i Frankrike, Nederländerna och Irland. 

Detta bekom inte EU-ledarna, som lät irländarna rösta om under 
stora påtryckningar, medan man i Frankrike och Nederländerna 
helt enkelt inte fick rösta alls vid andra försöket. Fördraget 
godkändes till sist och gäller sedan 1 dec 2009 i alla EU-länder. 
Behandlingen av folkomröstningsfrågorna vilar i Sverige på 
riksdagen, så EU-politiken, inklusive kommande grundlags-
ändringar avgörs i de svenska riksdagsvalen. Ställ din 
riksdagsman mot väggen!

Starta en dialog med folken och folkomrösta om alla kommande 
förslag till EU-fördragsändringar!

mailto:kontakt@eu-kritik.se


Här är några exempel ur EU-grundlagen, uppdaterad 
med Lissabonfördraget. (De två huvuddelarna i den föreslagna EU-
grundlagen är EU-fördraget (EU) resp Fördraget om EU:s funktionssätt (EUF). 

---------------------------------------------------

* Vill du att det svenska euro-nejet ska re-
spekteras?  EU art  3.4 lyder:  ”Unionen ska upprätta en ekono-
misk och monetär union som har euron som valuta.”
  och undantag medges i texten bara om man inte förmår uppfylla va-
lutaunionens krav.

* Vill du att rätten att ”erbjuda tjänster utom-
lands” ska vara viktigare än rätt till svenska 
kollektivavtal?  EUF art 56 säger: ”Inom ramen för nedan-
stående bestämmelser ska inskränkningar i friheten att tillhandahålla 
tjänster inom unionen förbjudas beträffande medborgare i medlemssta-
ter som har etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av 
tjänsten.”  Den så kallade Vaxholmsdomen bygger på denna paragraf. 

* Vill du att lagstiftning mot spekulation ska 
vara förbjudet?  EUF art 63.1 säger:  ”Inom ramen för 
bestämmelserna i detta kapitel  ska alla restriktioner för  kapitalrörelser 
mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara 
förbjudna.”   EU-entusiaster som påstår att EU är bra för att motverka 
de globala finansspekulanterna har inte protesterat mot denna paragraf.

* Vill du att tjänstemän, som inte är 
folkvalda, ska författa de lagar du ska följa? 
I  EU art 17.2  sägs:  ”En unionslagstiftningsakt får antas endast på 
förslag av kommissionen om inte annat föreskrivs i fördragen.”

* Vill  du att enskilda länder ska hindras gå 
före med lagar om miljökrav och krav på 
konsumentinformation på varor?  EUF art 34/35 
säger: ”Kvantitativa import /export  restriktioner samt  åtgärder med 
motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna.” 
Miljö- och konsumentinformationsregler faller under sådana ”åtgärder 
med motsvarande verkan”.

* Är du ett problem? Ur EU art 48.5: ”Om … en eller flera 
medlemsstater har stött på problem med nämnda ratifikation 
[=godkännande av en fördragsändring, vår anm.], skall Europeiska 
rådet  ta upp frågan".  Det problem man talar om i texten, är att folken 
kan rösta emot = ”fel”.

--------------------------------------------------------------------------

Detta är bara några exempel. Det mesta är gamla saker, som man 
inte velat ompröva, som nu ska bli ännu fastare regler för vårt 
styre. Grundfrågan är alltså om dessa regler ska vara öppna för 
debatt eller vara inskrivna i en konstitution, som alla länder måste 
följa.  Regeringen har inga invändningar. Om du  tycker annorlunda, 
och vill göra något åt saken – hör av dej! Och lobba dina 
riksdagsledamöter – se www.EU-kritik.se.


