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Stoppa högern!
n n Vi måste stoppa högerpolitiken i Gi-
slaved! På mycket kort tid har vi upplevt
en högeroffensiv som har udden riktad
mot vanligt folk. Ta exempelvis högerns
och Plymouthbrödernas attacker mot kol-
lektivavtalet.  Trots att de nya moderater-
na kallar sig arbetarparti och säger sig äls-
ka kollektivavtalen, åtminstone ifall kol-
lektivavtalen ger låga lönelyft och strejk-
förbud i tre år, så är de mest extrema hö-
gerkrafterna ändå inte nöjda med själva
existensen av kollektivavtal.   

Varenda löntagare vet egentligen
med sig att om kollektivavtalet kros-
sas, så kommer det att vara fritt fram
för arbetsköparna att påbörja en
nedåtgående lönespiral. Varje an-
ställd för sig får stå med mössan i
hand inför vad arbetsgivaren vill be-
tala. Kollektivavtalet skyddar oss al-
la mot lönedumpning och måste med
alla medel försvaras!

*

MOT BAKGRUND AV händelserna i Små-
landsstenar, så måste frågan ställas: Hur
mycket pengar fick högermannen Bengt-
Anders Johansson av Plymouthbröderna?

Redan i valrörelsen avslöjades det att
Plymouthbröderna pumpade in miljontals
kronor till stöd för den samlade borgaral-
liansen. 

I samband med konflikten mellan Trä-
och Skogsfacket och Plymouthbröderna
fick de senare politiskt stöd av den mode-
rate riksdagsmannen Bengt-Anders Jo-
hansson i sin kamp mot kollektivavtalen.
På upprepade frågor från insändarskri-
benter och journalister huruvida även
hans egen personvalskampanj medfinan-
sierades av den ärkekonservativa sekten
Plymouthbröderna vägrar han svara. Vil-
ket endast kan tolkas som ett medgivande
att så varit fallet. 

Så vår följdfråga till Bengt-Anders
Johansson är: Hur mycket pengar
fick du för att föra den ärkekonser-
vativa sektens talan? Var det tiotu-
sentals kronor? Eller hundratusen-
tals? Vi, och många med oss, bara
undrar. Frågetecknen hopar sig
kring högermannen Johansson.
Korten på bordet!   

*

OCH NU SER vi hur högeralliansen angri-
per hela sjuk- och pensionssystemet. Det-

ta genom att nästan radera ut försäk-
ringskassan i Gislaved. Sjuka, förtids-
pensionärer och ålderspensionärer
kommer att få sin situation drastiskt
försämrad. Men denna utveckling är
tyvärr logisk. 

Högeralliansen vill på sikt slå
sönder sjukförsäkringssystemet

och då är det självklart att de anställda på
försäkringskassorna i det framtida höger-
samhället inte behövs. Rätten till allmän
och generell välfärd kommer att ersättas av
privata sjukförsäkringar och pensionslös-
ningar. De vill radera bort all solidaritet och
ersätta denna med egoism. Allt för att göra
de rika ännu rikare på vanliga människors
bekostnad. 

Eller ta högeralliansens provokativa
försök att privatisera vårdcentralen i Gi-
slaved. Hur många tror att de förebyggan-
de och rehabiliterande delarna av sjukvår-
den kommer att finnas kvar vid en privati-
sering? När sjukvård skall ges på mark-
nadsmässiga grunder, så blir det möjligen
en hop giriga läkare som kommer att tjäna
på en privatisering. Plus ägarna till vård-
centralen, som naturligtvis vill tjäna
pengar på verksamheten. Vi är på väg mot
en utveckling där gemene mans rätt till
sjukvård mer och mer urholkas.

*

All denna högerutveckling måste
stoppas! Därför hälsar vi dig väl-
kommen till 1 maj som är en mani-
festation mot klasskillnader och ego-
ism. Ställ upp i kampen för rättvisa!

”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.


