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Nu räcker det!
n n Nu räcker det! Högeralliansens poli-
tik håller på att rasera Sverige. Ta bara
Gislaveds kommun som borgarna drog
bort 25 miljoner i statsbidrag ifrån. Det
var givna pengar som hade kunnat ge
kommuninvånarna bättre service och
kanske 80–90 jobb. Men dessa pengar
drog regeringen in för att bekosta enorma
skattesänkningar till det rikaste skiktet.
Och nu vill borgarna i Gislaveds kommun
panikspara 10 miljoner direkt och hotar
med att spara 50–55 miljoner nästa år.
Det är helt otroligt. 

Vill du ha en fungerande kommun de
närmaste åren och inte slå skola, omsorg
och social omvårdnad i spillror, så måste
du som kommunmedborgare reagera nu!

*
SE BARA HUR samhället utvecklas. De ri-
ka får skattelättnader och de arbetslösa
får sänkta ersättningsnivåer och blir ut-
stämplade. De fattigaste pensionärerna
får knappt månaden att gå ihop medan

hundratals miljoner roffas till bonusar till
direktörerna. Miljarder satsas på banker
och finansinstitut medan kommunernas
skatteandel dras in med social nedrust-
ning som följd. Vanliga inkomsttagare,
arbetare, varslade, arbetslösa, pensionärer
– kort sagt de lägsta inkomstskikten – ska
bära de ökande klassorättvisorna på sina
axlar. Allt för att ett litet skikt ska bli rika-
re genom ändringar i förmögenhetsskatt,
arvsbeskattning, fastighetsbeskattning
och sänkta saktter på inkomster. Då ra-
sar naturligtvis den offentliga servicen
och lösningen för överklassen heter ”pri-
vata lösningar”. De har ju råd.

*
I GISLAVED SER vi hur arbetsförmedling
och försäkringskassa redan blivit ansatta.
När vi inte har kvar en hyfsad sjukförsäk-
ring, så behövs naturluigtvis ingen för-
säkringskassa. I stället för att utveckla ar-
betsförmedlingen ska företag och enskil-

da ta över genom att regeringen satsar
på privata jobbcoacher. Ett sätt att riva
ner arbetsförmedlingen och privatise-
ra verksamheten. 

Pengar till att vidareutbilda ar-
betslösa plockas väck.

Vårdcentralen har man redan

försökt att privatisera i Gislaved, men
man misslyckades i den första fasen. Men
nu kommer den nya så kallade ”valfri-
hetslagen” och nya framstötar kommer
om privatisering, det vill säga raserande
av vårdcentralen. Var så säkra! 

Varje gång borgarna pratar om ”valfri-
het”, så betyder det att plocka russinen ur
kakan och skrota resten. Och russinen är
de delar av verksamheten som man lättast
tjänar pengar på och därför vill privatise-
ra. 

Lagen om anställningsskydd vill man
rasera. Ingen ska känna sig säker i det nya
högerstyrda Sverige. Sist in, först ut gäl-
ler i allt mindre grad. Allt för att skrämma
de anställda.

*
VAD KAN MAN då göra? Jo, reagera.
Handla! Första steget är att komma på
första maj. I Gislaved samlas vi på gåga-
tan kl 11.00. Kom du också. Nu räcker det
inte längre att knyta näven i byxfickan.

”Högerns 
politik håller
på att rasera
Sverige

Erik Anderson Curt Vang  

Röd Front – 1 majmöte i Gislaved
Bekämpa högern! Slut upp för arbetarpolitik och socialism! 

Klockan 11.00 på Gågatan i Gislaved.
Tal och appeller av fullmäktigeledamöterna Curt Vang och Erik Anderson.
Underhållning av Anders Olsson, Värnamo.
Efter mötet fika.


