Vi vil ut av EØS!

EØS-avtalen gjør at våre velferdsordninger blir satt under
press og stopper gode norske likestillingstiltak. EØS-avtalen
bringer EUs fire friheter til Norge, skaper et dårligere
arbeidsliv og svekker det norske velferdssamfunnet.

Nei til EU arbeider for å holde Norge utenfor EU. Vi ønsker
solidaritet med folk i alle land – i og utenfor EU, men ikke på
EU sine premisser. Vi heier enda flere kvinner opp og fram i alle
land – det gir en mer rettferdig verden for alle!
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Sosial dumping i kvinneyrker
Ti år etter EUs østutvidelse. Fokus på sosial dumping i helse- og omsorgssektoren
ved Paul Bjerke, forsker ved De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte
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På helsa løs?
Økonomifokuset i norske sjukehus. Erfaringer fra Ahus.
ved Eli Berg, lege og førsteamanuensis på Universitetet i Oslo.
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Universelle rettigheter for fall? Om sjølråderett i velferdspolitikken.
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Endelig program og mer informasjon finn du etterhvert på Nei til EU sine hjemmesider:
www.neitileu.no
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Påmelding? Spørsmål?
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300 kr for hele helga
150 kr en dag
100 kr for studenter, arbeidsledige og pensjonister pr. dag.
Inkl. i prisen er lunsj, kaffe/te, kaker og frukt.

Ta kontakt med kvinnepolitisk sekretær Eva Marie Mathisen
eva.marie.mathisen@neitileu.no tlf. 952 01 958.
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