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Grödinge 2012-08-30

Kallelse till medlemsmöten hösten 2012
Bäste medlem!
1. Verksamheten våren 2012
Efter årsmötet den 15 mars har vi haft två medlemsmöten den 26 april och 24 maj och diskuterat
aktuella EU-frågor, t ex eurokrisen. Vi har kunnat konstatera, att de akuta hoten mot tryck- och
yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som
unionsrätten utgör i samband med pågående översyn av TF och YGL har avvärjts av
Yttrandefrihetskommittén. ”Samtliga politiska partier i Yttrandefrihetskommittén slår vakt om
nuvarande lagstiftning på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Bara ordföranden i utredningen
reserverade sig för en särskild ny lag.” SvD 25/8 -12 Kommitténs ordförande är justitierådet
(ledamot av Högsta domstolen) Göran Lamberz. Ett betänkande lämnades den 23 augusti till
justitieministern Beatrice Ask. ”Kommittén nöjer sig alltså med att revidera TF och YGL språkligt
och redaktionellt samt att göra vissa förändringar. … Betänkandet ska nu ut på remiss, och
Beatrice Asks avsikt är att en proposition ska kunna beslutas en första gång av riksdagen före
valet.” SvD 25/8 -12 Det finns all anledning för oss att följa den fortsatta utvecklingen, för
tryckfrihetsförordningen med ursprung från år 1766 och yttrandefrihetsgrundlagen är omistliga
delar av den svenska demokratin, Den från unonsrätten avvikande svenska offentlighetsprincipen
och meddelarskyddet för offentligt anställda - som finns i Sverige men avvisades som del av
unionsrätten under förhandligarna i samband med 2004 års regeingskonferens om EU:s konstitution
och saknas i Lissabonfördraget - är båda nödvändiga för att förhindra maktmissbruk, korruption
och slöseri med offentliga medel i Sverige och åstadkomma en effektiv förvaltning. Därför är det
livsnödvändigt att Sverige står fast vid tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och
inte öppnar för en EU-anpassning.
På vår hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka har Kaj under våren publicerat artiklarna ”12-04-26:
Bibehåll momsfrihet för ideella föreningar – Nej till att skrota tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen – Reklam mitt under matcherna i kommersiell TV” och ”12-05-24:
Eurokrisen: åtstramningar, recession och social misär. Det mesta återstår att göra för att få ned de
svenska utsläppen av växthusgaser. Varmare klimat hotar snöindustrin i Alperna”.
2. Medlemsmöten hösten 2012
Välkommen till våra medlemsmöten torsdagar, kl 18.15 : 25 oktober, 15 november och 6 december!
Plats: Hästhagen 6 (Lidén) i Grödinge. Buss 727 går från Tumba station kl 17.45. Framme vid
hållplats Näs: ca kl 18.10, där vi möter.
På medlemsmötena planerar vi verksamheten, fikar och känner det menningsfulla i att ta nya steg på
vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige !
Se också på vår hemsida medlemsinfomation ”12-08-30: Den nuvarande eurokrisen är inte den
första. Folkomröstningen om EMU måste respekteras: regeringen får inte binda kronan till euron –
svenska politiker måste göra klart att en tvångsanslutning till euron från EU:s sida är ett övergrepp
på demokratin och oförenligt med ett fortsatt EU-medlemsskap”.
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