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Första Maj – Röd Front i Gislaved
Gågatan, Gislaved
klockan 11.00
Talare:
Jan-Åke Karlsson
och Erik Anderson

Underhållning av Anders Olsson
Mötespresentatör: Curt Vang

Efteråt fika i kommunhusets cafeteria
Bort med kapitalismen i vård, skola och omsorg
Ordning och reda på arbetsmarknaden – Ja till kollektivavtalskrav
Ge ungdomar jobb istället för högre pensionsålder åt äldre
Sverige ska vara neutralt. Bort med Natotrupp från svensk mark
Satsa på pensionärerna – inte miljardärerna
6 timmars arbetsdag med bibiehållen lön
och minst bibehållen grundbemanning

Återupprätta
gränsskyddet

För 6 timmars arbetsdag
Sverige behöver en generell sänkning av arbetstiden till sex timmar. En arbetstidsförkortning med
minst bibehållen lön omvandlar deltidsarbeten till
heltid för alla de, främst kvinnor, som tvingats gå
ner i arbetstid. Sextimmarsdagen minskar stressen
och utslitningen för alla med arbete och ger möjlighet till jobb och försörjning åt de hundratusentals
människor som idag förvägras arbete.
En arbetstidsförkortning ökar möjligheten för både
kvinnor och män att hinna med barn, familj, samhällsengagemang och egen utveckling. Dessutom
innebär en sänkning av den generella arbetstiden
en enorm och välbehövlig överföring av samhällets resurser från de få till de många, från vinster
till löner.
Att genomföra sextimmarsdagen beräknas kosta 90
miljarder, en bråkdel av de ökade vinster och förmögenheter som överklassen i vårt land har samlat
på hög de gångna årtiondena. I ett Sverige med en
produktivitet som har mer än tiodubblats sedan
den nuvarande åtta-timmarsdagen infördes 1919
borde sex timmars arbetsdag inte ens vara en
kontroversiell fråga.”

Det dödliga våldet fortsätter att skörda offer, utan
att regeringen på allvar agerar. Nu krävs ordentliga
satsningar på bostäder, arbete och social verksamhet för att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen.
Men bekämpandet av den organiserade brottsligheten kräver också att Sverige återinför gränsskyddet. Det skulle också vara en skyddsvall mot den
ständiga floden av narkotika, sprit och smuggelcigaretter som väller in över de av EU befriade gränserna. 1994, det sista året före Sveriges EU inträde
beslagtog den svenska tullen 331 kilo cannabis,
amfetamin, kokain och heroin.
Samma siffra 20 år senare är runt 1,7 ton, samtidigt som tullverkets personal minskat med nästan en
tredjedel.
Ett upprättande av gränsskyddet inbegriper
dessutom ett stopp för företagens import av
lönedumpande arbetskraft, och människohandel.
För att människor skall känna trygghet i sina bostadsområden, på gator och torg behövs att samhället
upprättar landets gränsskydd. Det skulle också vara
ett steg närmare att Sverige lämnar EU.

kpgislaved@yahoo.se

Kommunalt / lokalt
Kräv kollektivavtal
vid kommunal upphandling!
I förra Första Majbladet konstaterade vi att när
frågan var uppe på ett budgetmöte röstade ledande
socialdemokrater och SD:are som exempelvis kommunalrådet Marie Johansson (s) och gruppledaren
Anders Gustavsson (sd) tillsammans med borgare
mot yrkandet ”att påbörja en utredning att vid kommunal upphandling kräva att svenska kollektivavtal finns hos de firmor och företag som levererar
varor och tjänster till Gislaveds kommun.”
Yrkandet föll då, men Kommunistiska Partiet har
efter mötet lagt yrkandet som separat motion för ny
behandling i kommunfullmäktige.
Rabatt för byggande skall gälla även för
kommunägda Gislavedshus
Det behövs byggas fler lägenheter i Gislaveds kommun, det är alla överens om. En åtgärd är att slopa
kommunala detaljplaneavgiften under en tid för att
stimulera byggnation av flerfamiljshus- även det är
alla överens om.
Men enigheten slutar vid att endast privata byggare skall få avgiften slopad medan det av kommunen
ägda AB Gislavedshus skall få betala hel detaljplaneavgift!
Vilket vi i Kommunistiska Partiet anser stå i strid
med likställighetsprincipen i kommunallagen.

Kom och lyssna på
Årets Svensk
”Kampen mot
hedersproblematik,
för allas lika
värde.”
Amineh Kakabaveh riksdagsledamot (v) ”Årets
svensk” och grundare för ”Varken Hora eller
Kuvad”, har i hela sitt liv kämpat bl.a. för kvinnors
rättigheter och mot hedersförtrycket, kommer under
året till Gislaved. Se annonsering eller vår hemsida
kpgislaved.se, samt facebook för tid och plats.
Arrangör: Kommunistiska Partiet Gislaved

I kommunens PM från 21 september talas det endast
”att få in flera privata aktörer” varvid man i ett
sådant språkbruk inte bara utesluter kommunägda
Gislavedshus utan även HSB och andra kooperativa
byggherrar som exempelvis Riksbyggen från reduktionen. Varvid socialdemokraterna i skön förening med alliansen, miljöpartiet och SD ensidigt
gynnar en ägandeform, privat, men utesluter
både kooperativa och offentliga ägandeformer
från reduktionen.
Stoppa privatiseringen av
kommunala bostadsbeståndet!
Utförsäljningen av dryga 300 lägenheter i Anderstorp till bolaget Akka var fel. Kommunen hade inte
behövt sälja ut lägenheter för att bygga nytt när
räntorna är så låga.
I Göteborgsposten medger nu ett liberalt kommunalråd i Göteborg att det var fel att på 90 talet sälja
ut så mycket lägenheter som man då gjorde.
Vissa bostadsområden har efter de kommunala utförsäljningarna bytt ägare hela fyra gånger, och kommunalrådet i Göteborg konstaterade att oseriösa hyresvärdar kommit över fastighetsbestånd den vägen.

Kom och prata politik med oss
Vi finns på Burseryds marknad 29 april,
och kommande marknader i Hestra, Smålandsstenar samt på Gisledagarna.
Liksom på Gågatan i Gislaved varje fred/lörd.

Läs arbetartidningen
Proletären.
www.proletaren.se
Mer om våra lokala ställningstaganden finns
att läsa på www.kpgislaved.nu
Info: 070 28 22 763
PG: 88 31 91-9
Gislavedskommunisterna på Facebook

kpgislaved@yahoo.se

kpgislaved

