
 

Kort lektion om EU 
 
Efter andra världskriget ville västeuropeiska politiker knyta 
band mellan länderna som kan förhindra liknande blodbad i 
framtiden. Därför bildas Kol- och stålunionen 1950 med 
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och 
dåvarande Västtyskland som medlemmar. Den drivande kraften 
var Tyskland och Frankrike. Genom att produktionen av kol och 
stål knyts samman över gränserna ska krig bli omöjligt. Året 
innan har den USA-ledda försvarsalliansen Nato bildats. I 
Östeuropa samlas kommuniststaterna kring Sovjetunionen 
genom Warzawapakten. 
 
1957 skriver kol- och stålunionens sex medlemsländer under 
Romfördraget, som fyllde 2007 stolta 50 år. Genom 
Romfördraget grundas Europeiska ekonomiska gemenskapen 
(EEG) där det finns inskrivet att målet är att bygga ett förenade 
Europa med USA som förebild. 
Första målet är att skapa en tullunion och en fri marknad för 
arbetskraft och kapital. För att blidka Frankrike lovas understöd 
till jordbruket, en dyr verksamhet som EU brottas med än i 
dag. 
 
Under åren har fler länder uttryckt sina önskemål att bli 
medlemmar, 1973 får den europeiska gemenskapen nya 
medlemmar, när Danmark, Irland och Storbritannien går med.  
 
I mitten av 1970-talet faller de sista diktatorerna i Europa, 
Salazar i Portugal, Ioannides i Grekland och Franco regimen i 
Spanien. Det banar väg för att dessa länder ska kunna bli 
medlemmar i gemenskapen. 1979 får medborgarna för första 
gången välja ledamöter i direkta val till Europaparlamentet. 
 
Under 1980-talet blir Portugal, Spanien och Grekland 
medlemmar. 1986 undertecknas europeiska enhetsakten som 
ska lösa frihandelsproblemen och lägga grunden för den inre 
marknaden. EEG satsar väldiga pengar på ekonomiskt stöd till 
fattiga regioner. Spanien, Portugal och Grekland rustas upp av 
EEG länderna där i princip hela infrastrukturen byggs upp på 



nytt. 
Tre år senare startar en process som totalt ritar om Europas 
politiska karta: Berlinmuren faller och med den de 
kommunistiska diktaturerna i Östeuropa orsakat av det 
kommunistiska ekonomiska experimentet med planhushållning 
som total havererar 
 
EG blir Europeiska Unionen EU, det vill säga en politisk union, 
genom Maastrichtfördraget 1992. Det sker först efter starkt 
motstånd i flera medlemsländer, bland andra Danmark som i 
ett skede nära blev utesluten då man alltid motsätter sig allt för 
egen vinnings skull. Den inre marknaden fullbordas året därpå, 
med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. 
Sverige blir medlem 1995, då Ingvar Carlsson är 
statsminister, efter en folkomröstning, liksom Finland och 
Österrike. Schengensamarbetet startar för att förenkla 
rörligheten mellan medlemsländerna. Samtidigt skärps 
unionens yttre gränskontroll.  
 
2002 infördes euron som ny valuta i tolv EU-länder. Sverige 
valde efter en folkomröstning att behålla kronan. Eurostarten 
hade förberetts genom EMU, den europeiska monetära unionen, 
som ställer vissa krav på hur länderna sköter sin ekonomi. 
Sverige följer EMU-reglerna trots att vi inte har euron som 
valuta. EU utvidgades drastiskt 2004 med tio nya 
medlemsländer från östra Europa. EU brottas nu med hur en ny 
författning ska se ut som klarar att hantera 25 medlemsländer. 
Idag 2008 har över 350 miljoner människor euron som sin 
valuta. 
 
Den svenska EU fientliga inställningen basera sig på okunskap 
och insikten om att världen förändras, enligt flera 
samhällsforskare. 
 
Toni kommentar: 
Sverige valde att gå med för att inte stå utanför världens 
största marknad med över 550 miljoner medborgare, det 
var främst den svenska industrin, den privata samt 
statliga som drev regeringen till att söka medlemskapet. 
De som kräver att Sverige skall lämna EU har skyldighet 



att förklara för svenska folket hur det skall gå till. Att 
lämna unionen innebär i konsekvensens namn att man 
landar utanför EU, att man måste söka visum för varje 
gång man skall till Danmark eller annat EU land, att man 
måste söka arbetstillstånd så snart man skall utanför 
Sverige, att Svenska produkter blir tullbelagda till den 
marknad som står för över 50 % av vår export. 
Detta och mer förtiger folket kring Nej för EU och när 
man ser junilistans 2008 nya företrädare har som sin 
”grej” att det är förfärligt att EU begränsa 
kollektivavtalen, så borde var och en fundera varför man 
i Sverige skall tillmötesgå fackets krav om kollektivavtal, 
där man låser in folket i avtal, när övriga Europa inte har 
det, avtal som merparten i Europa är överens om att det 
försämrar för folket och minska rörligheten och friheten, 
i detta skede kräver junilistan att man skall återgå till 
den mörkaste perioden av socialism som havererade i 
öst. Kan detta vara klokt? Hur kan 44 % av väljare kåren 
vara så illa utbildat att man inte förstår att världen inte 
är densamma som för bara 5 år sedan? Sverige har mest 
att vinna ifall man tog tillfället och ökade sitt 
engagemang som Alliansen faktisk gör till skillnad mot 
Persson regeringen som försökte ignorera EU och ge 
svenska folket sken av att man klara sig gott utan att 
vara med. 
Desinformation tillhör de värsta brotten i ett modernt 
samhälle. Det är inget fel att ha åsikten att Sverige skall 
lämna EU, men ta reda på konsekvenserna och tala om 
för folket vad detta innebär.  
Fundera också en stund varför 52 stater i USA kan 
samsas och vara med i förenta staterna av Amerika? 
Kina och Ryssland består också vardera av hundratal 
mindre stater som hålls samman till ett rike med förtryck 
och våld.  
 
EU är den största positiva händelsen i mänsklighetens 
historia, utan krig, utan våld, med demokratiska grunder 
attrahera man 27 stater och fler vill komma med. 
Och någon miljon svenskar vill lämna EU, vad säger dig 
detta om dessa missledda personer? 



EU garantera de mänskliga rättigheterna i alla 
medlemsländer något inte minst Sverige fått en och 
annan bassning med fällande domar samt garantera det 
fria resande över nationsgränserna. Turism inom EU har 
aldrig haft så stora möjligheter som nu, det är bara att ta 
för sig om man inte tillhör bidragsnarkomanerna som 
hellre fyller i blanketter för mera bidrag från EU:s 
strukturfonder än att sätta igång och jobba.  
 

 
 


