
! Protesterna mot en för-
sämrad arbetsrätt för unga i
Frankrike ledde till att mil-
jontals fransmän gick ut på
gatorna.  Särskilda avtal
som försämrar ungdomar –
vill man inte ha! Här i
Västbo/Östbo pågår en, om
än betydligt mer lågmäld,
liknande debatt.  När cen-
terledaren Maud Olofsson
den 3 februari publicerade
en debattartikel i Dagens
Nyheter där hon presente-
rade partiets förslag om att
inrätta just särskilda ung-
domsavtal där unga under
26 år skall ha sämre anställ-
ningsskydd, hänvisade hon
just till Frankrike som ett
föregångsland att lära av.
Hennes lokala efterföljare i
Gislaved/Värnamoområdet är lyriska
över förslaget enligt de debattartiklar som
centermänniskorna skickat in till våra lo-
kaltidningar. 

Det franska upproret var motiverat.  Det

finns ingen anledning att ge utsatta grup-
per sämre villkor än andra. Ungdomsar-
betslösheten måste bekämpas, att hunsas
hit och dit på praktikplatser och tillfälliga
jobb är ingen önskvärd situation för nå-
gon. Men våra lokala centerförespråkare

låter som ekon som Maud
Olofsson och hänvisar en-
vist att det är flexibilisering
av arbetsrätten som skulle
ge mer jobb. Centern utlo-
vade 14000 nya jobb utan
några som helst vetenskap-
liga bevis att så skulle vara
fallet. Från spanska under-
sökningar finns statistiska
belägg på att flexibilisering
av arbetsmarknaden som
drabbar unga och kvinnor
tillexempel leder till att allt
färre föder barn.  Det finns
inga bevis för att otrygghet i
arbetsliver leder till fler
jobb. De, likt de lokala cen-
terförespråkarna, som häv-
dar detta hänger sig åt popu-
listiska floskler som tar pro-

blematiken över ungas utsatta situation
som en förevändning för att försämra ar-
betsrätten och för att driva politiken åt hö-
ger. De franska arbetarna och ungdomarna
gjorde rätt att protestera. Något som
svenskarna borde lära av.

NNeejj ttiillll fföörrssäämmrraadd aarrbbeettssrräätttt 
fföörr uunnggaa!! AAvvvviissaa cceenntteerrnnss fföörrssllaagg!!

Röd Front – 1:a Majmöte i Gislaved
Slut upp för arbetarpolitik och socialism på Gågatan i Gislaved den 1 maj!
Tid klockan 11.00 Hemsida: www.kpgislaved.nu

Tal av Erik Anderson, fullmäktigeledamot (k) och Kristin Johansson från ungdomsförbundet RKU.
Mötespresentatör Curt Vang. Underhållning av Rustan Johansson. Efter mötet fika. Alla välkomna!

! För över ett år sedan lämnade Kom-
munistiska Partiet i Gislaved in en mo-
tion om att det skulle skrivas in i kom-
munens regelverk att svenska kollek-
tivavtal måste ligga till grund i sam-
band med kommunala upphandlingar.
Vi vill inte han några fler Vaxholmshis-
torier i Sverige. 

Sedan dess har lång tid gått och
Sahlin och hans socialdemokrater ver-
kar gå som katten kring het gröt för nå-
got svar har ännu inte getts på motio-

nen. I en del kommuner har socialde-
mokraterna avslagit liknande motioner
eller medborgarförslag med liknande
innehåll. Men i andra  (s) –styrda  kom-
muner som och Osby och Kristianstad
har kommunerna godkänt samma med-
borgarförslag som kräver kollektivav-
tal i samband med kommunal upphand-
ling. Så vad väntar Sahlin på, det skall
inte behöva ta fler år att vänta på ett
motionssvar som berör massor av LO :s
medlemmar.

Kräv kollektivavtal vid kommunal upphandling.
Inga fler Vaxholmshistorier. Vad väntar Sahlin på? 

Kd, s och Continental
! I samband med Continentals nedlägg-
ning sade kristdemokraten Börje Malm-
borg i tidningen Finnveden att däckfabri-
kens nedläggning skulle ge Gislaveds
kommun en skjuts framåt. En linje som
också drevs av de lokala socialdemokra-
terna, fast mer i det tysta.   

Men fakta visar att sedan 2000 talet
början har kommunens befolkning mins-
kat med hela 900 personer, med ett om-
fattande skattebortfall som följd.  

I stället för att kräva statliga ersätt-
ningsjobb till Gislaved efter däckfabri-
kens nedläggning så hängav sig ledande
borgare och socialdemokrater åt önske-
drömmar.

"  Flygblad från Kommunistiska Partiet i Gislaved  "

Curt Vang.

Kristin Johansson från ungdomsförbundet RKU, och Erik Anderson, full-
mäktigeledamot (k), talar på Röd Front.

    


