Caféträff
med Piratpartiet!
Torsdag 6 Mars 18.00
Waynes Coffee, larmtorget 4
Det är snart EU-val. Politikerna pratar om "blått", "rött" eller "grönt" styre av
Europa. Som vanligt handlar valet för dem om vem som ska styra dig. Och
alla vill de vara som sitter som herrar på täppan.
Men det är inte de, utan DU som styr Europa!
Piratpartiet arbetar för att trygga dina rättigheter. Det är du som har rätt att
leva utan ekonomisk otrygghet, utan rasism och homofobi, och utan "fästning
Europas" massövervakning och taggtråd mot omvärlden. Det är du som har
rätten att övervaka de som du tillsatt att styra, det är de som ska hållas
ansvariga inför dig. För det är du som styr Europa!
Den 4.e mars träffas vi som sympatiserar med Piratpartiet och Ung Pirat i
Kalmar på Waynes Coffee. Det är valår i år. Kom och hör efter hur du kan
hjälpa oss att skydda dina rättigheter.
Kontakt: 0706501785, torbjorn.jerlerup@piratpartiet.se
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