
Tankesmedjan Forum för EU-debatt – en presentation 
 
Forum för EU-debatt är en tankesmedja som startades våren 2013, vars syfte är att kritiskt granska EU 
från samhällsekonomiska och demokratiska utgångspunkter. Vi menar att det är angeläget att vitalisera 
EU-debatten genom att öppna den från delvis nya utgångspunkter innan svenska folket går till EU-
parlamentsval och riksdagsval år 2014. Eurozonen går från kris till kris, arbetslöshet har exploderat i 
Sydeuropa och vi ser olycksbådande politiska reaktioner bland medborgarna där. Motgångarna leder 
nu till nya, dramatiska ställningstaganden om EU-samarbetets inriktning och omfattning. Det folkliga 
stödet för både valutaunionen och hela EU-projektet har enligt de flesta opinionsmätningar fallit 
kraftigt överallt i medlemsländerna. Det är uppenbart att det krävs nytänkande och förutsättningslös 
debatt om hela det europeiska projektet.  
 
Värdegrund 
Tankesmedjan står fri från politiska partier. Dess värdegrund är att stödja ett fritt och öppet Europa, 
där medborgarna kan välja var de vill bo, arbeta och studera. Värdegrunden innebär ett ja till handel 
och ekonomiskt samarbete i EU, ett ja till ekonomisk öppenhet mot omvärlden och ett ja till noggrant 
vaktslående om demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Värdegrunden innebär 
däremot ett nej till ökad överstatlighet och nej till skapandet av en EU-stat. Vi menar att ett EU-
samarbete baserat på en sådan värdegrund främjar demokrati, kreativitet och välstånd, medan en 
fortsatt centralisering av besluten till Bryssel leder till byråkratisering och en politisk maktkamp som 
kan bli ett hot mot hela det europeiska projektet. 
 
Efter EU-krisen krävs nytänkande 
Varför behövs det då ännu en tankesmedja? Det finns ett flertal institut i Sverige som ägnar sig åt 
studier av EU och EU:s politik. Störst och mest känt är SIEPS, Svenska institutet för Europapolitiska 
studier, som är en statlig myndighet, men det finns också Fores, Arbetarrörelsens tankesmedja och 
många andra. Vi menar emellertid att det finns ett behov av en tankesmedja som ägnar sig åt en 
oberoende granskning av EU med utgångspunkt från den kris som EU-projektet har hamnat i med 
nuvarande författning, politiska ledning och ogenomtänkta institutionella lösningar.  Det krävs att vi 
tar ett steg tillbaka och börjar penetrera vad ekonomisk och statsvetenskaplig forskning har att säga 
om centraliserad ekonomisk politik, om EU:s mål och konstitutionella ramar och om demokratisk och 
konstitutionell förankring i medlemsländernas politiska system. 
 
Verksamhetsplan 
Tankesmedjan Forum för EU-debatt ska leverera EU-studier som är sakliga och håller hög kvalitet, 
men som ändå är kortfattade och lättillgängliga för medborgarna i allmänhet. De ska presenteras och 
debatteras vid offentliga seminarier. Syftet är ytterst att höja EU-debattens aktualitet och kvalitet. 
Verksamheten inleds våren 2013 och är tänkt att pågå i första hand fram till mitten av 2014, dvs. fram 
till EU- och riksdagsvalen detta år. 
 
Den typ av frågor som ska belysas är: Hur respekteras subsidiaritetsprincipen i Sveriges riksdags och 
EU:s beslutsfattande? Hur demokratiskt – och konstitutionellt – förankrade är besluten om 
maktöverföring från medlemsstaterna till EU? Hur ser en fredsfrämjande och ekonomiskt försvarbar 
lösning på eurokrisen ut? Ska alla medlemsländer vara med i alla typer av EU-samarbete? Hur sköter 
EU sin budget? Hur bör EU se ut för att minimera konflikter mellan och inom medlemsländerna och 
därmed bli en drivkraft för fred och stabilitet?  
 
Studier av sådana frågor kommer att läggas ut på forskare och debattörer. Rapporterna kommer att 
presenteras vid offentliga seminarier och publiceras i en skriftserie. Avsikten är att åtminstone nio 
rapporter ska produceras fram till mitten av 2014. 
 
Forum för EU-debatt kommer dessutom att anordna seminarier för diskussion av aktuella EU-frågor 
med inbjudna svenska och utländska experter och publicera egna opinionsmätningar på området under 
perioden.  



Organisation och finansiering 
Tankesmedjan fungerar som ett informellt nätverk som leds av en styrelse inom ramen för en ideell 
förening. Arbetet görs ideellt utan ersättning till styrelsen och förtroenderådets ledamöter. Det kommer 
inte att finnas några anställda med undantag av en timavlönad assistent. 
 
Tankesmedjan finansieras av intresserade privatpersoner.  
 
Styrelse 
Michael Sohlman, ordf.  
Lennart Berg 
Anne-Marie Pålsson 
Stefan de Vylder 
 
Förtroenderåd 
Ett förtroenderåd har knutits till tankesmedjan. Till ledamöter i förtroenderådet väljs personer som 
stöder tankesmedjans verksamhetsidé och som vill bidra med idéer och synpunkter på verksamheten. 
Hittills har följande personer tackat ja till att ingå i detta förtroenderåd: 
 
Inga-Britt Ahlenius P-O Eriksson  Paulina Neuding 
Niklas Amberg Anders Ferm   Eva Nisser 
Rune Andersson Lotta Gröning  Markus Pettersson 
Lars Anell  Sverker Gustavsson Mats Qviberg 
Villy Bergström Sven Hagströmer Birgitta Swedenborg 
Anders Björnsson Claes Hemberg Hans Tson Söderström 
Runar Brännlund Sigfrid Leijonhufvud Carl Tham 
Stefan Carlén  Nils Lundgren  Lars Wohlin 
 
Publicerade rapporter (kan laddas ned från vår hemsida) 
1. Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet – ett tomt löfte  
2. Stefan de Vylder Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden 
3. Nils Lundgren Flexibel integration. Måste alla länder vara med i allt EU-samarbete?  
4. Lars Anell  EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin 
5. Sverker Gustavsson Unionens demokratiska underskott 

 
Ytterligare rapporter tillkommer under 2014. 
 
För att komma i kontakt med tankesmedjan skicka ett mail till: info@forumeudebatt.se 
 
www.forumeudebatt.se   www.facebook.com/ForumEuDebatt 


