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Första Maj – Röd Front i Gislaved
Tal och appeller av
kommunfullmäktigeledamöterna
ERIK ANDERSON och CURT VANG

Underhållning av Anders Olsson, Värnamo.

D

Plats: Gågatan vid klockstapeln klockan 11:00
Efter mötet fika på kommunhusets cafeteria.

Allmänheten hälsas välkommen!

Curt Vang: ”Riv upp vårdvalet!”
et har bara funnits ett syfte från
högeralliansens sida: att till vilket pris som helst privatisera
primärvården. Låt oss ta ett
jämförande exempel.
Tänk om alla människor i Gislaveds
tätort vid valet i höst får en redan förtryckt
röstsedel där mitt namn är förtryckt och
meddelandet att genom att jag bor i tätorten,
så utgår man ifrån att jag är den självklara
talesmannen för alla i tätorten. I ett följebrev står dessutom att om man inte röstar,
så kommer denna röst ändå att tillfalla mig.
Är detta demokrati? Det är väl ingen som
upplever i sin mest enfaldiga tanke, att ett
sådant röstförfaringssätt skulle vara demokratiskt, eller hur? Men det gör herrar
Backlund, Esse Pettersson och Per-Anders
Johansson i högerallianstoppen i landstinget. Så har nämligen vårdvalet gått till.

ATT SOM ENSKILD välja att gå in i girighetens privatiseringshysteri, skulle väl rätteligen grundas på att alla som varit anslutna
till den offentliga vården aktivt skulle välja
sig därifrån. Men så icke. Genom sina förtryckta blanketter, så har tiotusentals människor i länet fått ett privat alternativ förtryckt
på sina utsända blanketter. Och reagerar
man inte, så är det det förtryckta alternativet
som gäller. Jag tycker förfaringssättet är
absurt. De privata vårdprofitörerna har ju
inte ens klarat av att redovisa vad det är för
vård man avser att ge. Än är det bara annonser och allmänt hållna floskler i de flesta

fall. Allt för att bli listade och få våra skattepengar. Det handlar om mördande reklam
och ”konserverad gröt”. De jobbar inte upp
en verksamhet utan fikar bara efter så mycket skattepengar som möjligt.

DET ÄR INTE SMÅPENGAR av vår
skatt som privatläkare och bolag får genom
detta lurendrejeri och tvångslistning. En
familj med två tonåringar som inte noterat
”mörkandet” i vårdvalet ger det uppsatta privatläkarbolaget 8 434 kr, en familj med tre
småbarn 6 163 kr, har man fyllt 45 år, så
översänds 3 244 kr, har man fyllt 65 år är

summan 7 785 kr och är man en 80-åring är
summan hela 19 464 kr. Dessa pengar hamnar i fickan på de listade privata bolagen
utan att ens någon satt sin fot på dessa privatläkarmottagningar. Att handskas så med
våra skattepengar tycker jag är rent ut sagt
skandalöst. Denna miljonrullning är bara till
för att man med hysterisk forcerad frenesi
vill genomdriva en övergång från offentlig
sjukvård till privat. Riv upp vårdvalet!

Gislaved: Offentligt möte

Curt Vang,
kommunfullmäktigeledamot för
Kommunistiska Partiet i Gislaved

”Privatisering av sjukvården
– bra för folkhälsan?”
Föredrag och inledning till diskussion med
FRANTS STAUGÅRD, läkare och
professor i internationell folkhälsa
CURT VANG, kommunfullmäktigeledamot
för Kommunistiska Partiet i Gislaved.
Plats: Kulturhuset Borgen, Gislaved.
När: Tisdagen 4 maj klockan 19:00
Efter föredragen fika och frågestund.
Alla välkomna!

Frants Staugård

