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Stoppa högern!
n n Vad är det som händer i Gislaved?
Högeralliansens politik håller verkligen
på att slå igenom. På kort tid ser vi hur
Försäkringskassans verksamhet slagits ut
i Gislaved. 

Men det är klart – om man vill krossa
den generella välfärden i ett samhälle, så
skall denna funktion i samhället bortratio-
naliseras. 

Man vill göra det svårare för sjuka att
få hjälp, för arbetsskadade att få rehabili-
tering, för kroniskt långtidssjuka att få en
trygg inkomst … kort sagt i borgarnas
samhälle skall man jaga sjuka och svaga
med blåslampa samtidigt som den myn-
dighet som arbetat med dessa saker då
självklart inte längre behövs – utom i jak-
ten på förmenta ”arbetsovilliga”. 

*
Likadant är det med arbetsförmedling-
en. Den rustas också ner i borgarnas sam-
hälle. 

Arbetslösa skall inte vid lågkonjunktu-
rer få en vidareutbildning som ger hopp
om nytt jobb eller svaga grupper ges en

möjlighet att stödjas in på arbetsmarkna-
den. 

Inte undra på att högermannen Bengt-
Anders Johansson jublar över utveckling-
en, mannen som kräver åtgärder mot
fackliga rättigheter i parti och minut. 

*
Återigen hoppar man på svaga grupper
och då rustas arbetsförmedlingen ner, li-
kadant med skatteförvaltningen i kommu-
nen. I tider då högeralliansen på alla sätt
vill ge skattelättnader till höginkomstta-
gare och företag, så behövs självklart inte
den indrivande myndigheten längre. 

Allra minst vill man arbeta för ett sam-
hälle som utkräver skatt efter bärkraft.
Nej, den tiden är förlängts förbi. Väck
med progressiv skatt, förmögenhetsskatt,
arvsskatt, fastighetsskatt för rika villaäga-
re i flotta lyxvillor. 

All skatt skall istället läggas på lågin-
komsttagare genom den proportionerliga
kommunskatten och genom skatter på
konsumtion. inte underligt att de rika blir
rikare – på vanliga inkomsttagares be-

kostnad. Högeralliansen står för orätt-
färdighet i kvadrat. 

*
Eller ta sjukvården i Gislaved,
där försökte höger alliansen för

ett tag sedan att privatisera hela vårdcen-
tralen i Gislaved. 

Vilka tror att vi skulle fått annat än ett
privatbolag, som tänker på sin privata
vinst om borgarna lyckats driva igenom
sina ambitioner, som tur var röstade de
anställda massivt emot detta provokativa
privatiseringsförsök. 

Vi kan alltså konstatera att Gislaveds
kommun redan nu gjort stora förluster i
den kommunala offentliga verksamheten,
till största delen den verksamhet som är
grunden till allas välfärd. 

*
Nu gäller för oss alla att slå näven i bor-
det! Det räcker nu! Om vi inte gör det, så
kommer höger alliansens attacker mot al-
las vår välfärd att fortsätta. 

Ställ upp i kampen för rättvisa! Väl-
kommen till 1 maj som är en mani-
festation mot klasskillnader och
egoism.

”Manifestera
mot klass-
skillnader 
och egoism

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 Jörgen Johansson.
Efter mötet fika.


