Grödinge 2014-02-20
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 FÖR FOLKRÖRELSEN NEJ TILL
EU - BOTKYRKA
1. Uppgifter
Vi har uppgifter med att informera om och bilda opinion för försvaret av:
1) tryck- och yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som
hotas av unionsrätten och knäfallet för kraven på hemlighållande av EU-dokument,
2) den svenska modellen med kollektivavtal och konflikträtt, som inskränkts genom
Lavaldomen och upphävandet av ”Lex Britannia” i medbestämmandelagen (MBL) ,
3) den rörliga svenska kronan och självständiga penningpolitiken anpassade efter svensk
ekonomisk struktur, konjunktur och såväl inhemska som utländska marknader. EMU och
euron är i stället anpassade efter ett genomsnitt i hela euroområdet och innebär därför en
fastlåsning och ett alltför trubbigt instrument, som ekonomipristagaren Paul Krugman
uttryckte det, för att passa alla länder, vilket den nuvarande eurokrisen visat med all
önskvärd tydlighet i Grekland, Irland, Portugal och Spanien, samt
4) vår självbestämmanderätt och demokrati som hotas av en centraliserad finanspolitik från EU
genom bankunionen och euroobligationer för gemensamt ansvarstagande för andras skulder
och ett Europas förenta stater i framtiden där riksdagen förlorar makten på alla väsentliga
områden. Politikerna har inte mandat att på förhand upphäva Sveriges handlingsfrihet och
ansluta Sverige till regler enligt Euroländernas finanspakt som ska gälla vid en svensk
anslutning till valutaunionen EMU. Säg också nej till bankunionen !
Vi ska också följa och informera om klimat- och miljöutvecklingen och EU:s otillräckliga politik
och åtgärder i förhållande till behoven.
En övergripande uppgift för oss är att på bredast möjliga sätt verka för en ny folkomröstning om
EU-medlemskapet.
2. Aktiviteter
Fortsätta med artiklar till internet. Anordna offentliga möten. Sätta upp affischer. Dela ut flygblad.
Förse biblioteken, medborgarkontor och skolor med material. Deltaga i Tullinge marknadsdag.
3. Medlemsmöten
Första halvårets återstående medlemsmöten, utöver årsmötet den 13 mars, är följande:
TID:
torsdagar, kl 18.15: 3/4 och 15/5 .
PLATS: Hästhagen 6 (Lidén) i Grödinge. Buss 727 avgår från Tumba station kl 17.37. Framme vid
hållplats Näs: ca kl 18.05, där vi möter.
4. Övrigt
Vi tar en fika, pratar om aktuella frågor och planerar verksamheten på avdelningsmötena. Vi känner
det meningsfulla i att arbeta vidare och ta ytterligare steg på vägen mot ett fritt och demokratiskt
Sverige !

