Sociala aspekter och
invandringspolitik
INLEDNING
De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den 22
och den 25 maj 2014 i samtliga medlemsländer i den
europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag
på allmänna politiska principer som medlemmar i European
Alliance for Freedom (EAF) önskar värna under kampanjen,
såsom suveränitet, avskaﬀandet – eller åtminstone en
djupgående nyutvärdering – av den gemensamma valutan
[och dess politik] och invandringsfrågor.

European Alliance for
Freedom skall arbeta för
följande fundamentala
förändringar:

2

1

Massinvandring är ett enkelspårigt
svar på de demograﬁska och
ekonomiska utmaningar som
Europa faktiskt står inför. Det är
nödvändigt att stärka kärnfamiljens
betydelse i Europa och slå vakt om
traditionell familjepolitik - den enda
långsiktigt hållbara lösningen på de
demograﬁska problemen - samtidigt
som exempelvis ett mer rättvist
skattesystem implementeras.

2

Värna rätten för varje medlemsstat att
utforma och implementera såväl sin egen asyl- och
invandringspolitik som all lagstiftning som rör tillgång till
sociala förmåner och arbetsmarknad för invandrare. Detta gäller
även invandrare från medlemsländer i den europeiska unionen.

3

Ett förstärkt skydd för sekularism i Europa vars kristna och
humanistiska rötter hotas av tilltagande radikal islam inom
den europeiska unionen och, allmänt, genom fastställande av
de folkidentiteter och nationer som bildar Europa.

7

Ekonomiska aspekter

Institutionella aspekter

1

1

Solidaritet inom EU kan inte vara enkelriktad. EU genomgår sin
djupaste kris sedan unionen bildades och de ekonomiska
problemen är i högsta grad verkliga. Omfördelningen från de
rikaste medlemsstaterna till de som beﬁnner sig i ﬁnansiell obalans
är inte en hållbar lösning och är endast ägnad att kortsiktigt undvika
att systemet kollapsar. Därför uppmanar EAF till att upphöra med
stödåtgärder och andra former av överföring av medel till
medlemsstater som beﬁnner sig i ekonomiska svårigheter på grund
av nuvarande ekonomiska synsätt och eurocentrisk dogmatism
gällande den gemensamma valutan och åtstramningar.

2

Medlemsstater som beﬁnner sig i allvarlig ﬁnansiell och
ekonomisk kris bör tillåtas lämna eurozonen och en
samordnad upplösning av eurozonen bör övervägas. En
medlemsstat skall kunna återgå till sin egen nationella valuta och
devalvera om så behövs för att återfå sin konkurrenskraft.

3

Implementering av skydd för små,
medelstora och stora företag, för
industrier i Europa och för
jordbrukssektorn i synnerhet. Dessa
skydd är avsedda att motverka orättvis
konkurrens till följd av massimport av
varor från såväl länder utanför den
europeiska unionen som från
medlemsstater i EU.

6

Åtminstone en omdeﬁniering av de
lagstiftande befogenheter som tilldelats
de europeiska institutionerna och mer
speciﬁkt de som är kopplade till
Lissabonfördraget, med målsättning att
värna nationell suveränitet och
subsidiaritetsprincipen.

2

Större hänsyn till EUmedborgarnas åsikter genom
nationella folkomröstningar i frågor
av gemensamt intresse på Europanivå.

3

Nyutvärdering av den europeiska
unionens utvidgningsprinciper genom
folkomröstningar som hålls i varje medlemsstat
avseende anslutningsvillkor.

4

Få eﬀektiva lösningar på plats i syfte att minska siﬀrorna för
arbetslöshet bland unga - siﬀror som bör baseras på
förhållanden och utvärderingar anpassade för varje
medlemsstat och inte på gemensamma EU-regler, utifrån tanken att
ett individuellt förhållningssätt är mer eﬀektivt än ett generellt.

3

SLÅ VAKT OM
DEMOKRATI I
EUROPA
European Alliance for Freedom har bildats i syfte att till det
yttersta främja och värna människors och medlemsstaters
demokratiska rättigheter mot maktöverföring till Bryssel.
Tidigare tvingades patriotiska ledare från de olika
medlemsstaterna med likartade förhållningssätt till EU-frågor
kampanja utan någon verklig samverkan och i frånvaro av
kordinerade åtgärder. Med sikte på EU-valen 2014 skapas nu
en förenad politisk kraft i syfte att kämpa för medborgarnas
rättigheter i varje medlemsland i den europeiska unionen.
Denna nya kraft för frihet syftar till att tygla den federalisering
som påtvingas från Bryssel. Denna kraft är samtidigt ägnad
att främja folkens suveränitet, ett nytt ansvarstagande och en
budgetkonsolidering för stater fjärran från dagens synsätt
med åtstramningar och globalisering.

4

Den EU-stat vi lever i idag är resultatet av brist på vision, av
korruption samt av utvidgningen av centraliserade lagstiftande
befogenheter i Europa. De suveräna medlemsstaterna bör vara
källan för innovativitet och ekonomisk dynamik. De bör kunna
samarbeta och skapa gynnsamma band på nödvändiga områden.
De bör vara motorer för att öka och sprida välstånd där vi nu ser
misslyckanden till följd av beslut som påtvingats från Bryssel.
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