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Första Maj – Röd Front i Gislaved 

Bort med kapitalismen i vård, skola och omsorg 
Bevara lagen om anställningsskydd  – LAS
Ge ungdomar jobb istället för högre pensionsålder åt äldre  
Sverige ska vara neutralt. Bort med Natotrupp från svensk mark  
Nej till värdlandsavtalet

Gågatan, Gislaved
klockan 11.00 

Talare: 
Jan-Åke Karlsson 
och Erik Anderson 

Underhållning av Anders Olsson

Efteråt fika i kommunhusets cafeteria

Ett arbetarsvar i flyktingkrisen 
Överallt där västvärlden med USA/Nato i spetsen har krigat, har resultatet blivit  kaos, inbördes-
krig, fanatiska rörelser och flyktingströmmar. Se på Afghanistan, se på Irak, se på Libyen och 

Syrien. Eller som förre finansministern Anders Borg medgav  i ett tal i USA 2013: 

  ”Ni startar krig och vi tar hand om flyktingströmmarna”

1. Sverige ska ha en reglerad och human flykting-
politik byggd på individuell prövning av angivna 
asylskäl. Rätten till asyl ska värnas och inskränk-
ningarna i asylrätten bekämpas.

2. Det krävs ett ordnat flyktingmottagande där staten 
tar helhetsansvaret. De privata flyktingprofitörerna 
måste bort. VI säger bort  med profitörerna och ruff-
larna! Förstatliga flyktingmottagandet.   
För ordning och reda krävs gränskontroller och att 
de som inte uppfyller asylkraven avvisas från landet.

3. För en rättvis och human finansiering av flykting-
mottagandet. 
   Rikemanskommuner skall tvingas att ta sitt 
ansvar, åtstramningspolitiken måste brytas och de 
ökade utgifter som flyktingmottagandet innebär ska 
finansieras med höjda skatter för de rika och får 

aldrig leda till nedskärningar i välfärden. Flykting-
förläggningar bör i stor omfattning förläggas i 
överklassens kommuner och bostadsområden, 
där finns pengar i kommunernas kassor och oftast 
välfungerande skolor och vårdcentraler.

4. Kapitalets och politikernas försök att använda 
flyktingkrisen till att angripa arbetarklassens väl-
färd, levnadsstandard och arbetsförhållanden måste 
bekämpas. I Sverige skall svenska avtal gälla! Vi 
tar avstånd till en tvådelad apartheidliknande arbets-
marknad där nyanlända skall gå på minimilöner.  

Vänd



Offentligt möte
Ett arbetarsvar i flyktingkrisen

5. Utöver snabbkurser i svenska språket är för-
slagen om att gruppen nyanlända ska pekas ut 
och ges snabbspår in på arbetsmarknaden helt 
uppåt väggarna. Även det är en apartheidpolitik i 
ett Sverige där hundratusentals människor tvingas gå 
arbetslösa. 

Varför ska ingenjörer från Damaskus ges snabb-
spår medan arbetare från Degerfors lämnas i 
arbetslöshetens ekorrhjul?
Det leder till splittring mellan arbetare när det är 
enhet vi så väl behöver. 

6.  För att finansiera flyktingmottagandet och sätta 
press på övriga EU att ta sitt ansvar för flyktingmot-
tagandet bör Sverige omgående ställa in betalning-
arna av medlemsavgiften. Istället för att som idag ta 
pengar från det svenska biståndet till fattiga länder, 
bör pengarna tas från biståndet till byråkraterna i 
Bryssel. Det vore dessutom ett led i strävan att Sve-
rige skall lämna EU. 

Vill inte andra EU-länder ta emot flyktingar skall 
Sverige inte heller betala sin medlemsavgift på 
31,8 miljarder till EU.

Kommunalt / lokalt
Nej till privatisering av AB Gislavedshus  
På februarimötet beslutade fullmäktige med röstsiff-
rorna 47-2 att kommunägda  AB Gislavedshus skall 
sälja av upp till 300 lägenheter, för att finansiera 
nybyggnation av ett 70 tal lägenheter. 
   Allmännyttan behöver inte sälja av för att bygga 
nytt, räntorna är låga. Vi säger nej till privatisering 
lägenhetsbeståndet. Kommunistiska Partiet agerade 
i debatten och reserverade sig skriftligt mot beslutet. 

Kräv svenska kollektivavtal 
vid kommunal upphandling! 

Det var dåligt av kommunalrådet Marie 
Johansson(s) att gå mot yrkande om kollektivavtal. 
När något som heter ” strategiskt styrdokument”, 
för innevarande år skulle antas förra året så yrkade 
Kommunistiska Partiet på ”att påbörja en utred-
ning kring att vid kommunal upphandling kräva 
att svenska kollektivavtal finns hos de firmor och 
företag som levererar varor och tjänster till Gisla-
veds kommun”.  
   Socialdemokratiska kommunalrådet Marie Johans-
son yrkade avslag på förslaget, och gjorde sig där-
med till taleskvinna för alliansens och miljöpartiets 
motstånd mot kollektivavtalskrav i kommunerna.   
Ett märkligt ställningstagande av kommunalrådet då 
Johansson formellt sett är tjänstledig från sin arbets-
plats på facket IF Metall.  
   Tydligen spelar lokala samregerandet med mo-
deraterna och miljöpartiet in i socialdemokraternas 
borgerliga ställningstagande.  Likaså röstade Sve-
rigedemokraternas gruppledare Anders Gustavsson 
mot yrkandet. 
   Den sistnämnda kallar sig ofta ”Sverigevän” men 
anser tydligen inte att svenska kollektivavtal skall 
gälla vid kommunal upphandling.     

Kommunistiska Partiet var som enda parti mot 
tillsättandet av den nya kommundirektören förra 
året, och yrkade på en ny rekryterings omgång. 
Även samtliga fackliga organisationer var emot 
rekryteringen. Med all respekt för kommunchefen 
anser vi som princip att man skall vara bosatt och 
betala skatt i den kommun man är kommundirektör 
i, när man nu har 84.000 kr i månaden. 

Vi finns på Burseryds marknad 30 april, 
 och kommande marknader i Hestra, Små-
landsstenar samt på Gisledagarna.    
Liksom på Gågatan i Gislaved varje lördag.   

Mer om våra lokala ställningstaganden finns 
att läsa på www.kpgislaved.nu  
Info: 070 28 22 763      PG: 88 31 91-9

Tal av Pär Johansson, partisekreterare
Måndagen den 23 maj  • Folkets Hus Gislaved 

Klockan 18:30 • Fika, frågestund  

Kom och prata politik med oss

Läs arbetartidningen 
Proletären.

www.proletaren.se


