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Verksamhetsberättelse 2009/2010 för Folkrörelsen Nej till EU –
Botkyrka
.
Efter årsmötet den 26 mars 2009 planerade vi ett möte den 15 september:
”Försvara tryck- och yttrandefriheten! En oberoende granskning av Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen” tillsammans med Tumba bibliotek. Professor Sverker
Gustavsson håller föredrag och sedan följer diskussion.
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Tullingedagen

Vi deltog på Tullingedagen lördagen den 30 maj i Tullinge C med ett stånd bland
andra föreningar, loppisar och butiker som hade utförsäljning av blommor o dyl. På
scenen uppträdde barn och ungdomar med musik. Det vackra vädret gav en föraning
om sommaren!
Vi hade ett plakat om mötet den 15 september och informerade om det vid bordet
och med flygblad.
Vi delade också ut två nya flygblad, dels ”EU och yttrande- och mötesfriheten” och
dels ”EU och den svenska modellen med kollektivavtal och konflikträtt” till
intresserade. Gensvaret var mycket bra i folkvimlet.
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Möte 15 september ”Försvara tryck- och yttrandefriheten”

En parlamentarisk kommitté, ”Tryck- och yttrandefrihetsberedningen” har tillsatts.
Dess direktiv handlar om en översyn av tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. I tilläggsdirektiven talas bl a om hänsynstagande till EU och
gemenskapsrätten (EG-rätten). ”Mot bakgrund av den detaljerade svenska regleringen
kan det utvidgade straffrättsliga samarbetet i praktiken leda till ett ökat antal konflikter
med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det
finns alltså skäl att på sikt, så långt det är möjligt och med bibehållande av ett starkt
skydd för tryck- och yttrandefriheten, försöka minska konfliktytorna mellan
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt gemenskapsrätten och
EU-samarbetet i övrigt.” Se boken ”Till tryckfrihetens försvar – en ögnasten i ett fritt
rike”, s 150, med Anders R Olsson och Lars- Gunnar Liljestrand som redaktörer och
med många kunniga medverkande, däribland professor Sverker Gustavsson.
På mötet ”Försvara tryck- och yttrandefriheten” tisdagen den 15 september – som
arrangerades tillsammans med Tumba bibliotek – föreläste Sverker Gustavsson, som
gav en historik och gjorde en oberoende granskning av ”Tryck- och
yttrandefrihetsberedningen” och dess direktiv. Därefter följde en mycket intressant
diskussion, Meddelarfriheten och meddelarskyddet för offentligt anställda kan
ifrågasättas ur EU:s synvinkel, eftersom dessa fri- och rättigheter saknas i EU:s fördrag
och har avvisats i samband med ändringarna av fördragen.
Till mötet delade vi ut sammanlagt 1800 flygblad vid Tumba pendeltågstation och i
bostadsområdena vid Tumba C, i Tunaområdet och i del av Storvreten.

Vi satte upp 35 affischer i olika delar av kommunen och annonserade i ”Mitt i
Botkyrka/Salem” och i kommuntidningen ”Pejl”. Mötet fanns också utlagt på
kommunens hemsida.
På mötet kom vi överens om att anordna ett nytt möte för att försvara tryck- och
yttrandefriheten, när förslag kommit från den parlamentariska kommittén som väntas
under hösten 2010.
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Artiklar på vår hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka

Vi har publicerat en rad artiklar i vår återkommande medlemsinformation.
27 augusti 2009: ”Lissabonfördraget, majoritetsbeslut och demokrati” och
”Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda”.
15 oktober 2009: ”Trixandet med Lissabonfördraget fortsätter” och ”EU:s
klimatpolitik, mål och åtaganden i förhållande till de globala behoven”.
12 november 2009: ”Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!
3 december 2009: ”Superstaten ställer folkrätten åt sidan” och ”Sverige inte längre
militärt alliansfritt, vilket medför nya risker.”
28 januari 2010: ”Klimatkonferensen i Köpenhamn den 7-19 december 2009: EU, en
del av proemet”.
Följ vår hemsida: www.nejtilleu.se/botkyrka. I vår verksamhetsplan 2009/2010,
daterad 2009-01-20, se artikeln ”En ny folkomröstning om EMU?”
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Avdelningsmöten och antal medlemmar

Avdelningen har haft, förutom årsmötet, 8 medlems- och styrelsemöten. Antal
medlemmar är 19.
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Övrig verksamhet

Kaj, Bengt, Sven och Rose har deltagit i Stockholmsdistriktets verksamhet bl a inför EUparlamentsvalet den 7 juni 2009. Bengt tillhör distriktets valberedning.
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