Folkrörelsen Nej till EU – Botkyrka

Grödinge 2013-08-15

Kallelse till medlemsmöten hösten 2013

Bäste medlem !

1. Verksamheten våren 2013
Efter årsmötet den 14 mars har vi haft två medlemsmöten den 25 april och 23 maj och diskuterat
aktuella EU-frågor, t ex eurokrisen och gällande lagar och avtal om arbetsrätten i enskilda EUländer: Sverige, Finland, Tyskland, Luxemburg och Belgien som ogiltigförklarats genom beslut i
EU-domstolen i samband med utstationering av arbetstagare från andra EU-länder. I samtliga fall
har EU-domstolen givit den part rätt som vill försämra gällande löner och förmåner med t o m
påföljd om miljonskadestånd och tvång för länder att ändra sin lagstiftning.
Kaj deltog på Nej till EU:s medlemskonferens de 14 april i Norrköping.
På vår hemsida www.nejtilleu.se/botkyrka har Kaj under våren publicerat artiklarna ”2013-03-14:
Kritik av universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 2013-02-16 och boken 'Ett
konkurrenskraftigt EU till rätt pris Europaperspektiv 2013' angående finanspakten”, ”2013-04-25:
Eurokrisens nya offer: Cypern – Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten
av världen” och ”2013-05-23: Eurokrisen sprider sig inom eurozonen - Missnöjet med EU och
valutaunionen EMU tilltar – Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet
stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter”.

2. Medlemsmöten hösten 2013
Välkommen till våra medlemsmöten torsdagar, kl 18.15 : 24 oktober, 14 november och 5 december!
Plats: Hästhagen 6 (Lidén) i Grödinge. Buss 727 går från Tumba station kl 17.37. Framme vid
hållplats Näs ca kl 18.00, där vi möter.
På medlemsmötena planerar vi verksamheten, fikar och känner det meningfulla i att ta nya steg på
vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige !
Se också på vår hemsida medlemsinformation ”2013-08-15: Valutaunionen EMU med 'interna
devalveringar' - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär”.
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