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Nu räcker det!
n n Det är dystra tider. Varje dag kan vi i
våra tidningar läsa om nya varsel, nya lö-
nesänkningar och mer nedmontering av
allas vår välfärd.

Men nu räcker det! Högeralliansens po-
litik håller på att rasera Sverige.  

Många har fått känna av den borgerliga
politiken, den som innebär att arbetare
ska få betala krisen i form av varsel eller
lönesänkningar. Här i Värnamo är Peltor
och Trelleborg Forsheda bara två dystra
exempel. 

I Sverige har 100 000 arbetare redan
förlorat sina jobb på ett halvår. Regering-
en har stillatigande och passivt låtsas som
ingenting har hänt.  

Till regeringen Reinfeldt vill Kommu-
nistiska Partiet bara säga: Ta av er skygg-
lapparna och lämna Rosenbad. Se verk-
ligheten! Se hur samhället utvecklas!
l Se på de fattiga pensionärerna som
knappt får månaden att gå ihop, samtidigt
som hundratals miljoner roffas till bonu-
sar till direktörerna. 

l Se på de sjuka samt de ensamstående
med barn, se dem i ögonen samtidigt som
ni berättar att ni sänkt skatterna för dem
som redan har tillgångar i överflöd. 
l Se på de arbetslösa som får sänkta er-
sättningsnivåer och blir utstämplade,
samtidigt som det inte finns några nya
jobb att söka.

Socialdemokratin med tillhörande röd-
grön röra har i stort sätt inte gjort någon-
ting för att bemöta borgarnas politik. De
bara jamsar med och accepterar det som
händer. Sossefacket skriver till och med
under lönesänkningsavtal, som på Fors-
heda Trelleborgfabriken, och kallar sig
själva för ansvartagande! 

*
VI KOMMUNISTER VILL lägga pengarna
där de behövs – för att rädda jobben. Vi
vill satsa på det offentliga, bland annat
genom att bygga bort krisen – men inte
som i Värnamo där det bara byggs en

massa dyra bostadsrätter som unga,
pensionärer och arbetare inte har råd
med. Vi vill, med hjälp av statligt ka-
pital riktat till kommunala bostadsfö-
retag, bygga billiga hyresrätter för
vanligt folk. Det är där behovet är
som störst. 

För att ta oss igenom 
krisen krävs det att vi: 
l Höjer skatten för spekulanterna. De
som har gjort enorma vinster på oss arbe-
tares bekostnad. 
l Höjer ersättningarna för de arbetslösa,
de sjuka och för våra pensionärer. Detta
leder direkt till ökad konsumtion och fler
jobb. Lönesänkningar och försäkringsför-
sämringar för oss arbetare fördjupar bara
krisen eftersom vi inte har råd att konsu-
mera. 
l Förbjuder bonusar! 

*
DET ÄR NÖDVÄNDIGT att inrätta en rättvis
ekonomisk ordning som utgår från män-
niskors behov. 

Vad kan man då göra? Jo, reagera.
Handla! Första steget är att komma på
första maj. I Värnamo samlas vi på Bruno
Mathssons plats klockan 13.30. Kom du
också. Nu räcker det inte längre att knyta
näven i byxfickan.

”Högerns 
politik håller
på att rasera
Sverige

Joni Väyrynen Curt Vang  

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 Curt Vang, fullmäktigeledamot i Gislaved. 
Underhållning av Anders Olsson, Värnamo.  


