SAMHÄLLSINFORMATION

RÖD FRONT 1 maj

Kommunistiska Partiets tal sänds direkt på Facebook
Med tanke på hälsoläget har vi i år ställt in
våra demonstrationer och möten. Men vi
sänder våra tal på Facebook och hemsidor.
Kommunistiska Partiet i Gislaved kommer
att sända talen kl 11.00 fast i år utan publik.
Talare blir Gislavedsbördige Jan-Åke
Karlsson, Växjö (t v). Dessutom håller fullmäktigeledamoten Erik Anderson (t h) en
lokalpolitisk appell.
Vi sänder direkt och det går givetvis att
lyssna på och se talen efteråt.

Livesändning 1 maj kl 11.00 på

facebook.com/kpgislaved.nu

Länk till livesändningen finns också på Kommunistiska Partiet Gislaveds hemsida kpgislaved.nu

Lokalt Gislaveds kommun:

Nej till privatisering av kommunal verksamhet!
I höstas röstade Allianspartierna tillsammans med sitt
stödparti Westbopartiet igenom riktlinjer för kommande privatiseringsinitiativ kallat Utmaningsrätten. Den
innebär att privata intressenter kan utmana kommunen
på olika områden utom myndighetsutövning etc.
I debatten utlovades från Alliansens sida tiotals
miljoner i möjlig vinst och en fantastisk framtid för Gislaveds kommun bara Utmaningsrätten får verka. Men
denna rätt har funnits i över 20 år i landet. År 2010 var
det ett trettiotal kommuner som infört Utmaningsrätten. Den siffran är nu efter 20 års experimenterande
nere på 25 av Sveriges 290 kommuner enligt Sveriges
och Kommuners hemsida den 23 september. Knappast
någon framgångssaga.
Små kommuner får avsätta administrativa resurser
för att analysera, mäta, förhandla och värdera kring
inkomna utmaningar. Det byråkratiska ökar.
Från att leda en verksamhet kommer det att ställas
helt andra krav på kommunorganisationen. Finns
kompetensen i dessa områden?
Splittrar man upp kommunen i privata och offentliga aktörer får man mindre översikt samtidigt som
stordriftsfördelarna minskar. Möjligheterna för kommunen att driva human personalpolitik minskar då
möjligheterna att omplacera personal från tyngre jobb
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Medlemmar ur fackförbundet Kommunal anordnade
en snabbinkallad manifestation mot Alliansens och
Westbopartiets privatiseringsförslag. Bra gjort!
till lättare minskar ifall en kommun splittras upp mellan olika företag.
Hur blir det med meddelarfriheten och kollektivavtalskrav? Om detta står inget i de antagna riktlinjerna. Redan 2009 sade det moderata kommunalrådet i
Lidingö, Paul Lindqvist, ifrån kring Utmaningsrätten
med orden ”Vi vill sitta i förarsätet”. Känt är att borgerliga Lidingö fortfarande inte har någon utmaningsrätt.
Där vill man tydligen sitta i förarsätet i motsats till
Allianskollegorna i Gislaved.
Erik Anderson , fullmäktigeledamot K Gislaved
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Kommunistiska Partiet lanserar ett arbetarprogram för att rädda vården, jobben och samhället.

Medicinen vi kräver:
VÅRDEN
Bygg ut vård och omsorg i hela landet!
• Öka kraftigt och omedelbart statsbidrag till kommuner och regioner.
• Häv alla lagda varsel.
• Öppna omedelbart alla stängda vårdavdelningar
och nyanställ personal.
• Höj vårdarbetarnas löner.

Inga gräddfiler i vården!
• Sätt privata vårdföretag under statlig tvångsförvaltning.
• Ogiltigförklara privata vårdförsäkringar. Ingen skall
kunna köpa sig förtur till respiratorvård.
Säkra materialtillförseln!
• Statlig produktion och kontroll av livsnödvändigt
sjukvårdsmaterial och läkemedel. Apotek under
statlig kontroll.
• Säkerställ tillgång till skyddsutrustning inom all
vård och äldreomsorg.
JOBBEN
Rädda jobben, inte aktieägarna!
• Statliga ägarandelar som villkor för statligt företagsstöd!

Värna anställningstryggheten!
• Nej till försämringar av LAS och annan arbetsrätt.
Bekämpa arbetslösheten! Trygghet för löntagare!
• Förläng perioden för statligt subventionerad permitteringslön.
• Höj A-kassan och gör den tillgänglig för fler, också
för timanställda.
• Återför alla delar av arbetsförmedlingen i statlig
regi.
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• Nyanställ i offentlig sektor.
RÄTTVISAN
Förbjud aktieutdelningar!
• Företag skall inte kunna ta emot statliga stödpengar och samtidigt dela ut miljarder till aktieägarna.

Förstatliga bankerna!
• Samhällsintresset, inte privata vinstintressen, skall
styra över utlåningen.
Rättvisa för hyresgäster!
• När villa- och bostadsrättsinnehavare bjuds på
amorteringsfria lån skall hyresgäster ges en hyresfri
månad.
SAMHÄLLET
Håll igång samhället!
• Stäng inte för- och grundskolor i panik. Lägg om
skolverksamheten för minimerad smittspridning.
• Täta kollektivtrafiksturer i rusningstrafik.

Försvara demokratin!
• Använd inte tillfälliga restriktioner för att inskränka
demonstrations- och mötesfriheten.
Solidaritet i vardagen!
• Gå samman i lokala samordningsgrupper för att
organisera civilsamhällets och föreningslivets ideella insatser.

Vill du veta mer?

Läs mer om vad Kommunisterna vill och hur vi
ser på Coronakrisen på kommunisterna.org
och i tidningen Proletären proletaren.se.
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