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Bäste medlem! 

 

 

KALLELSE till årsmöte torsdagen den 14 mars och medlemsmöten våren 2013 

 
1. Verksamheten hösten 2012 

 
Under hösten har vi efter styrelsemötet den 30 augusti haft tre medlemsmöten: den 25 oktober, 15 

november och 6 december och diskuterat aktuella EU-frågor, t ex den fortsatta eurokrisen. Den 

drabbar inte bara euroländer som Grekland, Portugal och Spanien. Åtstramningarna av 

statsbudgetarna enligt stabilitets- och tillväxtpakten sker samtidigt i de flesta EU-länder tillsammans 

med en samtidig åtstramning i de privata sektorerna efter fastighetsbubblor i euroländerna, som 

förlorat de egna penning- och valutapolitiska verktygen.  De samtidiga åtstramningarna påverkar 

förutom den inhemska efterfrågan också importefterfrågan negativt, så att världshandeln och 

världskonjunkturen sviktar. I spåren tilltar massarbetslösheten och den sociala misären breder ut sig. 

Ungdomsarbetslösheten i Grekland och Spanien närmar sig 60 procent. Det är ohållbart.  Likaså är 

klimat- och miljöutvecklingen ohållbar. 

 
På vår hemsida www.nejtilleu.se/botkyrka  har Kaj under hösten publicerat artiklarna : 2012-08-30: 

”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-medlemskap” , 2012-10-25: ”Lösningen på den fortsatta eurokrisen: Upplös 

valutaunionen EMU” , 2012-11-15: ”En överstatlig finanspolitik hotar som ett stort steg mot ett 

Europas förenta stater – I eurokrisens spår : munkavlepolitik – Stora risker att den svenska EU-

avgiften höjs – Hälften av Arktis istäcke borta – Brutet löfte om klimatstöd till fattiga länder”  och 

2012-12-06:  ”Nej till bankunionen!”. 

 
2. Årsmöte och medlemsmöten våren 2013 

 
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte 2013 torsdagen den 14 mars, kl 18.15 och 

medlemsmöten, torsdagar kl 18.15 : 31 januari, 21 februari, 25 april och 23 maj. Välkomna ! 

 
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. 

 
3. Avslutning 

 
På medlemsmötena diskuterar vi verksamheten, fikar och känner det meningsfulla i att ta nya steg 

på vägen mot ett fritt och demokratiskt Sverige ! 

 
En God Jul och Ett Gott Nytt År ! 

                     önskar 
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