Folkrörelsen Nej till EU – Botkyrka

Grödinge 2014-08-21

Bäste medlem!

Kallelse till medlemsmöten hösten 2014
1.

Verksamheten våren 2014

Efter årsmötet den 13 mars har vi haft två medlemsmöten den 3 april och 15 maj och diskuterat
aktuella EU-frågor, t ex eurokrisen, inskränkningarna av offentlighetsprincipen: nya möjligheter att
mörka EU-handlingar, och den växande EU-avgiften.
Kaj deltog på Nej till EU:s kongress i Malmö de 12-13 april och reserverade sig på
Botkyrkaavdelningens vägnar mot, dels beslutet om Arbetsplan 2010-10-30 för kampanjen ”Vi vill
folkomrösta” innehållande ett centralt nätverk med småpartier som verkar splittrande och
omöjliggör ett nödvändigt riksdagsbeslut om en ny folkomröstning om EU-medlemskapet och dels
mot ett första kongressbeslut om införande av organisationsmedlemskap som är oförenligt med
kravet på att Folkrörelsen Nej till EU skall vara en partipolitiskt obunden organisation enligt 2:2 § i
stadgarna.
Inför EU-parlamentsvalet den 25 maj betjänade Rose Nej till EU:s valstuga vid Sergels torg i
Stockholm.
På vår hemsida www.nejtilleu.se/botkyrka har Kaj under våren publicerat artiklarna 2014-03-13:
”EU på väg att införa EU-skatt för att finansiera EU-budgeten – nej till beskattningsrätt för EU”,
2014-04-03: ”EMU:s 'interna devalveringar'med lönesänkningar, avskedanden och åtstramningar av
välfärden har medfört en gigantisk omfördelning, fattigdom och raserad folkhälsa – uppgifterna
finns i nya forskarrapporter” och 2014-05-15: ”Kritik av EMU-utredningen: vetenskap och politik”.

2.

Medlemsmöten hösten 2014

Välkommen till våra medlemsmöten torsdagar, kl 18: 23 oktober, 13 november och 4 december!
Plats: Hästhagen 6 (Lidén) i Grödinge. Buss 727 går från Tumba station kl 17.37. Framme vid
hållplats Näs cirka kl 18.
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 medlemsinformation 2014-08-21: ”Lissabonfördraget gjorde EU
överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker och statsskulder
som växer”.
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