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Första Maj – Röd Front i Gislaved 

Riv upp förslaget om antistrejklag  
Inga fler Brysselresor – pengarna ska gå till äldreomsorgen
Bort med NATO-trupp från svensk mark  
Skär inte ner på äldreomsorgen och övrig social omsorg
Återställ istället skattesatsen med minst 7 miljoner kronor

Gågatan, Gislaved
klockan 11.00 

Talare: 
Jan-Åke Karlsson 
och Erik Anderson 

Efteråt blir det fika

Skrota antistrejklagen 

Mötespresentatör: Curt Vang

1900-talet var ett århundrade med många fram-
gångar. Arbetare och vanligt folk fick det i huvudsak 
bättre. Löneökningar, betald semester, anställnings-
skydd med mera gjorde livet både bättre och tryg-
gare för de flesta. Men det berodde inte på att någon 
där uppe var snäll, utan för att det fanns en arbetar-
rörelse som var beredd att ta kamp för sina krav. 
Och det viktigaste medlet i den kampen var att vägra 
arbeta, att strejka.
Nu går samma socialdemokratiska arbetarrörelse 
längst fram i kampen mot strejkrätten. 
Ännu värre är att även LO står bakom en anti-
strejklag. Avtalssekreterare Torbjörn Johansson 
kallade inskränkningen för ett ”kirurgiskt ingrepp” 
som kommit till för att lösa situationen i hamnarna, 
i synnerhet Göteborgs hamn. Nu är ”situationen” 
löst och Hamnarbetarförbundet har ett kollektivavtal 
med fredsplikt. Ändå går regeringen vidare med 
inskränkningen, och LO hejar på.
En gång kämpade socialdemokratin för ett annat 
samhälle. Sen kämpade de för att det i alla fall inte 
skulle bli sämre. Ärligt talat, socialdemokrater: Vad 
är det ni kämpar för nu? Vems ärenden går ni? 
Robert Mathiasson 
Partiordförande Kommunistiska Partiet
Erik Anderson, fullmäktigeledamot K

 

Höj pensionerna
– inte pensionsåldern 

Eftersom vi lever allt längre måste vi höja pensions-
åldern för att pensionspengarna ska räcka. Så har 
mantrat från såväl moderata som socialdemokratiska 
politiker låtit de senaste åren.

Men påståendet att vi lever allt längre stämmer inte. 
Åtminstone inte för alla. Bland grupper av arbe-
tarkvinnor sjunker den förväntande livslängden, 
enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, demografiska 
analyssom publicerades i oktober förra året.
När Pensionsgruppen med socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll i spetsen, som fått i uppdrag av 
sex riksdagspartier att utreda pensionssystemet, i 
början av februari föreslog höjd pensionsålder upp-
repades återigen argumentet att vi lever allt längre. 
Men för arbetare i allmänhet och arbetarkvinnor i 
synnerhet ser verkligheten annorlunda ut. Vi säger 
höj pensionerna, inte pensionsåldern!

Gislavedskommunisterna på Facebook

kpgislaved



Aronsson skryter om att bo i Gislaved 
men bor själv i Borås och skattar där

Kommunalt / lokalt

kpgislaved@yahoo.se

När jag satt i dåvarande kommunstyrelse åren 2011 
till 2014 var jag den enda som tackade nej till den då 
aktuella resan och med röstsiffrorna 13-1 förlorade 
jag omröstningen om finansieringen av resan.

Hela upplägget kring dåvarande kommunstyrel-
sens resa till Bryssel stank av tjänstemannastyre i 
en allmänt underdånig inställning gentemot EU-
byråkratin och de olika lobbyorganisationerna. I 
besöksprogrammet som allianspartierna, socialde-
mokraterna och miljöpartiet antog i skön förening, 
med undertecknad som enda opponent, stod att man 
träffade svenska lobbyister. Men varför träffade 
man då inte de antilobbyister som med små medel 
försöker bekämpa lobbyismen. Fanns inte dessa 
föreningar och organisationer i de andra partiernas 
glassiga värld nere i Bryssel?  Man skall givetvis 
följa med vad som händer i Bryssel. Undertecknad 
har besökt Bryssel närmare 20 gånger och träffat 
partier som sitter i EU-parlamentet. Dock inte för 
några kommunala skattebetalares pengar. Dessutom 
har medlemmar i mitt parti tillsammans med andra 
EU – motståndare besökt Bryssel och genom ar-
rangören Folkrörelsen Nej till EU, besökt kontor och 
representanter både från Nej och Ja sida. Min upp-
fattning är att det är upp till de enskilda partierna att 

resa till Bryssel, dock inte för några direkta kommu-
nala skattepengar. Innevarande år betalar Gislaveds 
kommun ut drygt 1,3 miljoner i kommunalt parti-
stöd. Dessutom får de andra partierna både statsstöd, 
landstingsstöd och stöd från rika intressen så man 
har ekonomiska resurser att för egen del betala resor 
till Bryssel. Undertecknad avstod som enda ledamot 
och följde inte med på någon direktfinansierad Brys-
selresa. (I år var även SD och Westbopartiet med.) 
Pengarna skulle ha behövs till viktigare ändamål här 
i kommunen som till socialnämndens budget. 
Stort tack till den oberoende grupp som tog initiativ 
till protesten på torget mot Brysselresan.

Erik Anderson 

Hur kan kommunchefen Malin Aronsson vara tro-
värdig och beskriva Gislaveds kommun som paradi-
set och uppmana folk att flytta hit samtidigt som hon 
själv bor i Borås kommun? Den frågan ställde sig 
många när kommunens informationsfolder
damp ner i brevlådorna i slutet av förra året. Det är 
absolut inget fel att försöka få folk att flytta till kom-
munen och därmed stärka skattebasen. 
Men när kommunen för några årtionden sedan ville 
ha hit arbetskraft så gav man ut foldrar där vanliga 
arbetarfamiljer som flyttat till kommunen var på bild 
och rekommenderade andra kommuninvånare att 
hjälpa till att få fler att flytta hit. Det gav åtminstone 
ett trovärdigt intryck. Men något trovärdigt intryck 
i frågan ger inte den poserande kommunchefen 
Aronsson som själv bor i Borås och inte lägger ett 
öre av de 100 000 i månaden hon tjänar i skatt till 
kommunen.  

Personligen ville jag ha en annan rekryteringsom-
gång när Aronsson anställdes men förlorade tyvärr 
med 48-1 i fullmäktige. 
Tidigare kommunchefer har bott i kommunen och 
betalat skatt här. Vilket är en sundare praxis. 

Erik Anderson Kommunfullmäktige K
mob: 070-282 27 63

Bojkotta EU-valet
Sverige ut ur EU

Nu har både SD och Vänsterpartiet ställt in sitt 
EU-motstånd. De ljuger och påstår att EU går att 
förändra inifrån. Det är inte sant. EU är och för-
blir lagstadgad högerpolitik, det är bara att läsa 
innantill i fördragen.
Läs mer i www.proletaren.se

Inga fler Brysselresor för kommunens pengar


