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Första Maj – Röd Front i Gislaved

F redrik Reinfeldts utspel om höjd
pensionsålder utlöste med rätta ett
ramaskri i Arbetarsverige. Påbudet
att jobba till 75 år utgör ett rent

hån mot de flesta arbetare, som inte ens
orkar jobba till 65 år. Det är det klassmässi-
ga innehållet i Reinfeldts utspel. 

Utslitna arbetare får hålla tillgodo med det
nya pensionssystemets fattigpensioner. I pot-
ten ligger att de flesta arbetare i framtiden får
pensioner som inte ens motsvarar 50 procent
av slutlönen. Reinfeldt vill göra ont värre.
Genom att öka klassorättvisorna i systemet. 

Det är en politik som dryper av arbetarför-
akt. Det är hög tid för en ny pensionsstrid,
säger vi. 

HÖJD PENSIONSÅLDER STÄNGER des-
sutom ute massor av arbetslösa ungdomar
från arbeten de så väl behöver. Så medan
Reinfeldt pratar om höjd pensionsålder så
visar det sig att var tredje svensk bolagskon-
cern betalar ingen eller alldeles för lite i
skatt. Det visar en genomgång av landets 20
största koncerner som SVT Rapport har
gjort. Bland annat Atlas Copco, Sandvik,
SCA Volvo AB och Volvo pensionsvagnar
betalade nästan ingenting eller mycket lite i
skatt 2010, trots att bolagen samma år redo-
visade vinst till sina aktieägare. Detta sam-
tidigt som barnfattigdomen är ett problem. 

Det är en dyster bild av hur högerpolitiken
format Sverige som presenteras. I kölvattnet
av de ökande klassklyftorna tvingas
250 000 barn växa upp i fattigdom. Att fler
än ett av tio barn lever under ekonomiskt
knappa förhållanden är allvarligt. Men alla
barnfamiljer måste inte vända på slantarna.
Fattigdomen är mycket ojämnt fördelad. De
rikaste barnfamiljerna drar ifrån och blir än
rikare, medan de fattigaste blir fattigare.

Studien visar på så vis hur barnen påver-
kas av arbetslöshet, försämringar av a-kas-
san och en kapsejsad sjukförsäkring. Men
regeringen vägrar ta sitt ansvar för den all-
varliga situationen. Slut upp på Första Maj
för att protestera mot högerpolitiken.

Curt Vang, 
fullmäktigeledamot för
Kommunistiska Partiet  

! Kommunistiska Partiet ! kpgislaved.nu !

Jobba till 75 år? Aldrig! 
Ge hellre ungdomen jobb!

Gislaved: Möte för allmänheten
Privatisering av vård och omsorg – vem vinner
och vem förlorar? Samt historien om den så
kallade svininfluensan
Föredrag av FRANTS STAUGÅRD,
Kappeled, professor i interna-
tionell folkhälsa.  

VAR: Kulturhuset Borgen 
NÄR: onsdag 2 maj kl 18.30
Efter föredragen fika och frågestund.

Alla välkomna!   Frants Staugård

TAL OCH APPELLER AV 
kommunfullmäktigeledamöterna
ERIK ANDERSON och CURT VANG

Underhållning av
ANDERS OLSSON, VÄRNAMO

PLATS OCH TID: Gågatan vid 
klockstapeln klockan 11:00

Efter mötet fika på kommunhusets caféteria. 

Allmänheten hälsas välkommen!



DD e andra partierna i kommun-
styrelsen verkar vara beredda
på att lämna vägen öppen för
en omfattande, onödig och dyr

tillbyggnad av kommunhuset. Beräknad
kostnad i dagens priser: 80 miljoner. 

DETTA BLIR RESULTATET när man avhän-
der sig det förnuftiga alternativet att bygga om
Johan Orre skolan till permanenta kontorslo-
kaler, där kommunens förvaltningar och verk-
samheter som ligger utspridda i Gislaveds
samhälle kan samlas under ett och samma tak.
I stället vill man bygga om Johan Orreskolan
till bostadshus. Men en ombyggnad av Johan
Orreskolan, som har karaktären av en äldre,
känd offentlig byggnad till bostadsändamål
med vidhängande balkonger riskerar förstöra
byggnaden i strid mot alla högtidliga intentio-
ner att byggnadens yttre skall vara intakt. 

Samtidigt finns en lokalutredning som ser

över behovet av kontorsytor för kommunal
verksamhet. 

ATT DÅ I DETTA sammanhang avhända sig
och avyttra Johan Orre-byggnaden som lig-
ger granne med det existerande kommunhu-
set liknar en gigantisk kapitalförstöring.
Byggnaden passar bättre som offentlig kon-
torsbyggnad än som bostadshus, och som
man kan bygga om för mindre än en tredje-

del av vad en tillbyggnad på 80 miljoner av
det befintliga kommunhuset kostar.   

Vi säger nej till ny dyr kommunhusutbygg-
nad för 80 miljoner och i stället och ja till att
bygga om samt att bevara Johan Orreskolans
karaktär som känd offentlig byggnad.   

Erik Anderson, 
kommunstyrelseledamot för

Kommunistiska Partiet
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Använd Johan Orre i stället för
dyr tillbyggnad av kommunhuset

TT ill hösten planerar friskolebo-
laget Karl-Oskarskolan att
starta upp med 75 elever i två
årskurs sju och en årskurs åtta

i gamla Allianskyrkan enligt VN. Men
skolan har tillstånd för hela 475 elever,
vilket ifall skolan skulle expandera
innebär nedläggning av en av tre skolor
i Gislaveds tätort.  

Men Karl-Oskarskolan vill för liv och pina
inte äga vare sig skollokaler eller fastigheter
i Gislaved, i motsats kommunens skolor
som också äger de fastigheter som man har
verksamhet i. I skrivande stund (den 3 april)
har skolan inte ens löst sin lokalfråga men
söker samtidigt elever. Man kanske kan

hyra någonstans men i Växjö startade man
upp med utomhusundervisning under två
veckor innan man fick lokaler. Hade något
liknande skett inom kommunal verksamhet
hade det ropats på skandal.

SAMTIDIGT SOM VD:N söker värva elever
till sin friskola i höst utan att lokalfrågan är
löst vädjar han samtidigt till elever och för-
äldrar att låta sina barn stå kvar i kön till den
kommunala skolan, vilket sätter kommunens
egen skolplanering i ett besvärligt läge. Så
svaret på frågan varför friskoleföretaget inte
vill äga byggnader är enkel; det skulle bli
svårare att dra från orten när galoscherna inte
passar och profiterna inte är tillräckligt stora.

Som Prolympiaskolan i Värnamo gjorde när
elevunderlaget inte blev tillräckligt stort, var-
vid kommunen fick gå in och reda upp i
röran. Ska samma sak upprepas i Gislaved?
Tidigare låg friskolan i tvist med Växjö och
Ljungby kommuner om skolpeng, och nu är
det Älmhults kommun man bråkar med om
samma sak. Fortsättning följer.  

Vi kräver kommunal vetorätt mot etable-
randet av friskolor!   

Ja till en allmän och jämlik skola! Nej till
friskoleeländet!

Erik Anderson, 
kommunstyrelseledamot för 

Kommunistiska Partiet

Varför vill inte friskolan Karl-Oskar äga några lokaler? Är det för att
snabbt kunna dra från kommunen när galoscherna inte passar?

NEJ TILL SVENSKT MILITÄRSAMARBETE MED ISRAEL, NATO OCH SAUDIARABIEN!
TA HEM DE SVENSKA SOLDATERNA FRÅN AFGHANISTAN!

JA TILL ALLIANSFRIHET OCH NEUTRALITET!

Johan Orre-byggnaden ligger precis bakom kommunhuset.


