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Program för
socialdemokratiska
EU-kritiker, SEUK
När Sverige 1995 anslöt sig till Europeiska
Gemenskaperna (EG, nuv. EU) hade det svenska folket
utlovats fortsatt självbestämmande på ett flertal områden
(bl.a. alkoholpolitiken). Men allteftersom åren gått har
detta löfte successivt urholkats på område efter område.
Det "demokratiska underskottet" inom EU har under Sveriges medlemsskap blivit
alltmer tydligt. Successivt fattas fler och fler beslut utan någon möjlighet till reellt
inlytande för vare sig medlemsstaternas folk eller dessas valda ombud.
Socialdemokratiska EU-kritiker (SEUK) bildades med främsta syfte att kontinuerligt följa
utvecklingen inom EU samt att med utgångspunkt från socialdemokratiska värderingar
söka förhindra en urgröpning av medlemsstaternas nationella beslutanderätt i alla de
frågor som inte med nödvändighet måste lösas i ett regionalt sammanhang (exempelvis
miljöfrågor). SEUK medverkade aktivt till att Sverige i folkomröstningen 2003 sade nej
till att ansluta sig till EU:s gemensamma valuta euron. Mot bakgrund av den kris som
sedan kom att drabba eurozonen framstår det idag såsom uppenbart att vårt land
därigenom slapp att drabbas särskilt hårt av denna kris. Detta har bland annat bidragit
till lägre arbetslöshet i Sverige än i euromedlemslandet Finland.
SEUK verkar för att maktkoncentrationen till Bryssel från de nationella parlamenten till
EU:s centrala organ stoppas. Undantag kan göras i några frågor som svårligen kan
avgöras på rent nationell nivå, främst miljö- och flyktingfrågorna samt kampen mot s.k.
trafficking. Samtidigt tar vi avstånd från de allt starkare krafter som försöker förena EUkritik med högerpopulism och främlingsfientlighet.
1. EURON
Trots att den politiska "eliten", liksom näringslivets högsta företrädare, så gott som
enhälligt stod bakom "Ja-sidan" röstade 2003 svenska folket med klar majoritet nej till
att Sverige skulle avskaffa sin nationella valuta, den svenska kronan, och införa euron.
Efter den ekonomiska kraschen 2008 i de så kallade "PIIGS"-länderna (Portugal, Irland,
Italien, Grekland och Spanien) tystnade Ja-sidans häcklande av folkomröstningens
resultat, då det stod klart att krisen till stor del berodde på de drabbade ländernas
medlemskap i eurozonen. PIIGS-länderna saknade därigenom varje möjlighet att
bedriva en egen penningpolitik, något som på ett verksamt sätt hade kunnat parera den
ekonomiska krisen. Man kunde dessutom konstatera’ att Sverige som icke euro-land
slapp medverka till de olika krislånen till "PIIGS"-länderna.
Jämfört med eurolandet Finland har Sverige haft en klart bättre ekonomisk utveckling.
Idag visar olika undersökningar på ett ännu starkare "euro-motstånd" hos det svenska
folket än det var 2003. Ändå har inget av den tidens "Ja-partier” (inklusive vårt eget
socialdemokratiska parti) beslutat att ta bort sitt stöd för euron. Intrycket kvarstår därför,
att dessa partier endast inväntar ett "gynnsammare" tillfälle att åter ta upp frågan om en
svensk anslutning till euron.
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SEUK föreslår
att det socialdemokratiska partiet beslutar sig för att stödja ett bibehållande av den
svenska kronan som Sveriges nationella valuta.
2. FLYKTINGKRISEN
De senaste årens flyktingkris har visat på EU:s totala oförmåga till ett gemensamt
agerande i en oförutsedd katastrofal situation. De enda undantagen är EU:s avtal med
det alltmer auktoritära Turkiet samt det sönderfallande Libyen om att stoppa flyktingar
från Mellersta östern respektive Afrika att nå Europa. SEUK ställer sig kritiskt till dessa
avtal, då det är uppenbart att majoriteten av de flera hundratusentals flyktingar som nu
"fastnar" i Turkiet respektive Libyen far mycket illa. Den turkiska regeringen erhåller flera
miljarder euro för sin medverkan och utnyttjar dessutom avtalet på ett icke lämpligt sätt i
sina påtryckningar på EU.
Trots avtalen med Turkiet och Libyen så har EU-länderna Grekland och Italien fått ta ett
orimligt stort ansvar för tillströmningen av flyktingar från Mellersta östern och Afrika,
något som visat på EU:s inneboende svaghet vid oförutsedda kriser. EU:s gemensamt
beslutade fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna saboteras helt eller delvis av
ett antal medlemsländer som Ungern, Polen och Danmark. Sverige som tidigare varit ett
av EU:s mest "flyktingvänliga" länder vände tvärt under hösten 2015, varvid vårt land nu
inte längre på något sätt kan sägas utgöra ett föredöme för andra. Sverige har
dessutom för första gången på 60 år infört krav på ID-handling vid inresa från Danmark.
SEUK föreslår
att EU kraftigt bör skära ner sina bidrag till de medlemsländer som vägrar medverka till
en fördelning av flyktingarna.
att det skall vara möjligt att via svensk utlandsbeskickning söka asyl i Sverige.
att ID-kontrollerna vid inresa från Danmark avskaffas.
att Sverige skall insistera på rätten att ha generösare regler än EU:s regelverk.
3. BREXIT OCH DESS FÖLJDVERKNINGAR
Den brittiska folkomröstningen i juni 2016 medför att Storbritannien skall lämna EU
("Brexit"). De olika landsdelarna röstade emellertid inte enhetligt, då bl.a. skottarna
röstade för bevarat EU-medlemskap. Om inte samtliga 27 kvarvarande EUmedlemsstater godkänner ett nytt avtal med Storbritannien kommer landet efter utträdet
bl.a. att stå utan tillgång till EU:s inre marknad.
Även om de brittiska och svenska regeringarna ideologiskt sett står långt från varandra,
så har det ofta funnits en samsyn mellan länderna, inte minst när det gäller att förhindra
ytterligare överföring av maktbefogenheter från medlemsstaterna till EU. Dessutom har
såväl Storbritannien som Sverige behållit sina nationella valutor och har således sagt
nej till euron. Ett brittiskt utträde ur EU kan därför gynna de "centralistiska" krafterna
inom EU. Å andra sidan kan det också leda till att andra länder på sikt gör
Storbritannien sällskap ut ur unionen.
Skottland, Nordirland och Gibraltar röstade samtliga nej till Brexit. En form av prejudikat
till specialarrangemang finns sedan tidigare då Grönland lämnade EG (nuvarande EU)
medan övriga Danmark stannade kvar.
SEUK föreslår
att EU på vissa villkor ger Storbritannien möjlighet till ett "mjukt" utträde ur unionen.
att Skottland, Nordirland och Gibraltar ges möjlighet till specialarrangemang med
unionen.
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4. TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP)
Under flera år har EU och USA förhandlat om TTIP, vilket enligt avtalets förespråkare
skulle underlätta investeringar och handel dem emellan. I praktiken skulle ett
förverkligande av avtalet ge amerikanska storföretag möjligheter att omintetgöra
nationell lagstiftning inom EU-länderna till skydd för kollektivavtal m.m. I vissa fall skulle
amerikanska företag till och med kunna erhålla skadestånd från ett EU-land, vars
lagstiftning kan anses gå emot dessa företags intressen.
Demokratin måste vara överordnad privata ekonomiska intressen. TTIP är därför I sin
föreslagna form inte acceptabelt.
Den senaste tidens politiska utveckling i såväl EU som USA har gjort TTIP mindre
sannolikt, men SEUK vill trots detta understryka sitt starka motstånd mot detsamma.
SEUK föreslår
att Sverige verkar för att TTIP och liknande avtal inte ska godkännas av EU.
5. LÖNEDUMPNING
För närvarande pågår inom EU en intensiv diskussion om huruvida länder som Sverige
skall kunna tvingas acceptera lönedumpning genom att anställda i företag från andra
EU-länder arbetar I Sverige för löner understigande dem som stipuleras i svenska
kollektivavtal.
SEUK föreslår
att svenska kollektivavtal skall gälla alla som arbetar i Sverige.
6. FÖRSVARET
Under senare år har Rysslands utrikes agerande utgjort klara brott mot folkrätten
(annekteringen av Krim, ockupationen av östligaste Ukraina samt terrorbombningarna i
Syrien). Dessutom uppträder nu Ryssland för första gången sedan Sovjetunionens
upplösning 1991 påfallande aggressivt i östersjöregionen, bl.a. mot Sverige. Detta har
lett till att samtliga borgerliga "allianspartier" nu övergivit stödet för den svenska
alliansfriheten och i stället kräver en svensk anslutning till NATO. Vidare har Sverige
genom det s.k. Värdlandsavtalet med USA gjort sig militärt mer beroende av detta land.
Samtidigt finns tendenser till en militarisering av EU.
SEUK konstaterar däremot att, Rysslands agerande till trots, Sveriges
säkerhetspolitiska läge idag är klart bättre än det var under Kalla kriget, då förutom
Baltikum även Polen och östra Tyskland var under sovjetisk kontroll. Ett svenskt
medlemskap i NATO skulle lägga Sverige under NATO:s kärnvapenparaply och skulle
dessutom - vilket NATO-förespråkarna väljer att bortse ifrån - innebära ett åtagande för
Sverige att militärt försvara samtliga andra NATO-medlemsstater, bl.a. USA och det ur
demokratisk synvinkel alltmer tvivelaktiga Turkiet. Ett alliansfritt Sverige har större
möjligheter att arbeta med konfliktförebyggande åtgärder.
SEUK anser därför att den svenska alliansfriheten skall bibehålles, att militariseringen
av EU skall stoppas samt att värdlandsavtalet med USA på sikt sägs upp.
Rysslands hotfulla och folkrättsstridiga agerande får emellertid inte bli utan
konsekvenser. Följaktligen bör EU-sanktionerna mot Ryssland till följd av landets
agerande i Krim samt östra Ukraina bibehållas och nya sanktioner som en följd av
Rysslands terrorbombningar i Syrien införas.
Slutligen måste Sverige, för att skapa respekt för den egna alliansfriheten, vara berett
att påtagligt höja sin egen försvarsförmåga – inte bara militärt.
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SEUK föreslår
att den svenska alliansfriheten bibehålles.
att militariseringen av EU stoppas.
att Sverige säger upp värdlandsavtalet med USA.
att utvidgade EU-sanktioner mot Ryssland införes.
att Sverige påtagligt höjer sin egen försvarsförmåga.
7. ISRAEL/PALESTINAFRÅGAN
Israel, som under början av sin existens levde under ett ständigt hot från sina grannar,
ockuperar sedan Sexdagarskriget 1967 på ett folkrättsstridigt sätt Västbanken,
blockerar Gaza och har ensidigt annekterat Jerusalem, som av Förenta Nationerna
förklarats såsom internationellt territorium intill dess att annat avtal ingåtts mellan
parterna. Västbanken är dessutom föremål för en tilltagande israelisk kolonisering med
successiv konfiskering av palestinskt ägd mark.
1993 års Osloavtal, som i förlängningen syftar till en tvåstatslösning, har endast till en
mycket begränsad del genomförts och kan nu helt komma att omintetgöras om den
nationalistiska israeliska regeringen - med stöd av den nya regeringen i USA - gör
verklighet av sitt hot att annektera Västbanken, helt eller delvis.
SEUK välkomnar den svenska regeringens beslut att erkänna Palestina. Vi välkomnar
även EU:s fördömande av den fortsatta israeliska koloniseringen med bosättningar på
Västbanken.
SEUK anser
att Israel har en otvetydig rätt till existens inom 1966 års gränser.
att gränsjusteringar mellan Israel och Palestina endast får ske efter överenskommelse
mellan parterna.
att om Israel ensidigt skulle besluta att annektera palestinskt territorium EU bör införa
någon form av sanktioner mot Israel.
8. VÄSTSAHARA
Sedan slutet av 1970-talet ockuperar Marocko i strid med folkrätten den forna spanska
besittningen Västsahara. Olika FN-resolutioner till trots har Marocko aldrig accepterat
att en folkomröstning skall avgöra landets status. Tvärtom har delar av befolkningen
fördrivits från sina hem och tvingats till en flyktingtillvaro i grannlandet Algeriet.
Under de senaste 20 åren har det, främst som en följd av spanska och franska
påtryckningar, skett en successiv glidning i EU:s hållning i västsaharafrågan. Från att
tidigare ha baserat sin hållning på den folkrättsliga grund som FN-resolutionerna utgör
har EU i främst kommersiella frågor i vissa fall kommit att betrakta Marocko såsom
legitim företrädare för Västsahara. Detta gäller i synnerhet i fråga om EU:s och
Marockos fiskeavtal, som även inkluderar vattnen utanför Västsaharas kust. Även om
Sverige i västsaharafrågan följt en politik, baserat på folkrätten, har man till sist
accepterat att fiskeavtalet med Marocko även innefattar västsahariska vatten.
SEUK förslår
att EU med kraft verkar för ett genomförande av FN:s resolutioner om Västsahara.
att EU ej skall acceptera avtal med Marocko i det fall ett sådant inskränker Västsaharas
rättigheter.

