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Stoppa högern!
n n Den borgerliga regeringen och dess
underhuggare talar upprört om socialför-
säkringsfuskare. Enligt socialförsäkrings-
ministern Christina Husmark Pehrsson (m)
bluffar var femte förälder när de anmäler
sina barn sjuka. Detta samtidigt som För-
säkringskassans egna siffror visar att det i
verkligheten bara är 0,1 procent av föräld-
rarna som fuskar. Det borgerliga styret an-
klagar likaså långtidssjukskrivna och ar-
betslösa för att fuska och slösa bort våra ge-
mensamma tillgångar. För att högerallian-
sen ska komma tillrätta med ”problemet”
straffas alla kollektivt genom hårdare re-
gler, lägre ersättningar och dyrare avgifter
samt en ständig misstänksamhet.
Högerpolitikerna silar dock mygg och
sväljer kameler. Sanningen är att det sam-
manlagda skattefusket, varav företagen står
för merparten, kostar Sverige omkring 133
miljarder i uteblivna intäkter varje år, enligt
Skatteverket. Enligt Skatteverkets chef
Mats Sjöstrand förlorar dessutom staten
varje år 46 miljarder kronor på den krimi-
nella skatteflykten till Liechtenstein och
andra skatteparadis.

Där har vi de riktiga fuskarna. 

Men vad gör då borgarna mot detta fusk?
Ja, om de överhuvudtaget talar om det, så
säger högeralliansen att skattefusket ska
beivras genom att skatterna sänks. Skatte-
fusket ska beivras genom att det legalise-
ras. Moderaterna har därför infört skatte-
lättnader på sammanlagt 80 miljarder kro-
nor.

Se där högerns tydliga ställningsta-
gande i sina praktiska handlingar.
De slår mot de svaga och belönar de
rika.

Ord som rättvisa, jämlikhet och solidari-
tet svider som tvål i ögonen på våra borger-
liga politiker. 

Ett exempel på detta är att våra högtra-
vande borgerliga landstingspolitiker plane-
rar att privatisera hela servicesektorn i Jön-
köpings län, där också Värnamo sjukhus
riskerar att drabbas. Detta påverkar och
oroar omkring 1 000 landstingsanställda
som nu riskerar att förlora jobbet.

Varför? Jo, högern vill ha ”utrymme för
sådant som måste växa”. Ändå saknas det
inte pengar. I bokslutet för 2007 redovisas
ett överskott på 356 miljoner vilket är 131
miljoner bättre än budgeterat.

Det saknas inte heller pengar till att höja
landstingsstyrelsens ordförandes, modera-
ten Peranders Johansson, lön med drygt

2 000 kronor. Han tjänar nu 60 973 kro-
nor i månaden. Länets landstingsråd får
den fjärde högsta lönen i landet.

Det finns heller inget som pekar på
att det kommer att bli billigare att
privatisera servicesektorn. Tvärt-
om! Och det kommer att bli skatte-

betalare, patienter och personal som kom-
mer att få betala hela kalaset. Det enda sät-
tet borgarna kan spara in pengar via privati-
seringen stavas nämligen nedskärningar.
Färre anställda i privata bolag förväntas gö-
ra samma arbete som 1 000 offentligan-
ställda i servicesektorn gör i dag! 

Är det någon som tror att servicen kom-
mer att bli bättre med en sådan politik?
Kommer våra sjukhus och vårdcentraler att
bli renare när det ska städas mer på mindre
tid! Kommer nedskärningar i kök och
transporter och annan offentlig service öka
kvalitén! Nej, knappast. 
Nu gäller för oss alla att slå näven i bordet!

Det räcker nu! Om vi inte gör det, så
kommer högeralliansens attacker mot allas
vår välfärd att fortsätta. 

Kommunistiska partiet i Värnamo kom-
mer hårdnackat att bedriva en konsekvent
kamp mot orättvisorna. Vi vill ha ett sam-
hälle byggt på värderingar som rättvisa,
jämlikhet och solidaritet. 

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

Joni Väyrynen Anders Carlsson

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

Klockan 13.30 på Bruno Mathssons plats.

Tal och appeller av Joni Väyrynen, Värnamo, och Anders Carlsson, partiordförande. 
Underhållning av Jörgen Johansson, Gislaved.   


