Ja till rättvisa!
Nej till högerpolitik!

Curt Vang, kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelseledamot för Kommunistiska Partiet, är Gislaved kommuns i särklass flitigaste motionär. Han skrev mer
än hälften av alla motioner som lämnades in förra året.

n n Värnamo Nyheter och tidningen Finnveden beskriver
Kommunistiska Partiet som det mest aktiva partiet i
Gislaveds kommun. Tidigare har vi beskrivits som partiet
som ”rör om”.
Kommunistiska Partiet är det mest raka och konsekventa
språkröret mot all högerpolitik och social nedrustning. Vi
vill ha en nationell och lokal kommunpolitik som arbetar
för social rättvisa, för ungdomarna, för våra barn, för det
arbetande folket, för de arbetslösa, för våra äldre, för våra
barnfamiljer – kort sagt vanligt folk.
Överheten har moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern och – ofta – även socialdemokraterna
på sin sida. Därför står Kommunistiska Partiet för en

vänsterpolitik som är mycket, mycket viktig för att
förhindra att marknadsliberala tankar skall föras in i
kommunens verksamheter. Skulle högertendenserna få för
stort spelrum så går vi emot en framtid med social
nedrustning, försämringar för barn och unga, privatiserad
och ojämlik omsorg och söndertrasad kultur och fritid.
Mot en sådan utveckling är Kommunistiska Partiet en
garant för en total motsatt strävan. Vi vill bo i ett land och
en kommun som ger alla, oavsett social bakgrund och
position, en god uppväxt, fina omgivningar, trygghet i
närmiljön och ständigt förbättrad omsorg på äldre dagar.
Men ska vi kunna skapa en sådan kommun, så måste
grunden vila på rättvisa, jämlikhet och omtanke!

Ge högerpolitiken ett svar – välj
Kommunistiska Partiet i kommunvalet!

Utveckla dagcentralerna, avv
Att de politiska partierna
från socialdemokrater till
högern umgås med tanken
på att lägga ned Gislows
dagcentral är inte bara
dumt, det är ett angrepp på
hela äldreomsorgen.
Dagcentralerna är ett nav i en god
äldreomsorg.
Under 20 år har hemtjänsten byggts
ut, trots detta har andelen äldre med
hemtjänst halverats. Utbyggnadstakten räcker alltså inte till.
Fler och fler lämnas i hemmet i passivitet, vilket leder till en försämring
av hälsotillståndet hos de äldre.
Omsorgen om de äldre är en mycket
viktig fråga. Givetvis för att de gamla
har rätt till trygghet och omtanke på
ålderns höst. Men också för att brister
i den offentliga äldreomsorgen kräver
stora arbetsinsatser av redan hårt pressade anhöriga.
I detta vidare perspektiv är
äldreomsorgen en av de allra viktigaste kvinnofrågorna, för när gamla lämnas kvar i hemmet utan den omsorg
de behöver, så är det kvinnorna som
får ta över det ansvar som är samhäl-

”

Otillräcklig
äldreomsorg
är en
kvinnofälla

faller ansvaret på kvinnorna. Det är
rentav så att svärdöttrar är mer frekventa än söner i den till hemmet återförda äldreomsorgen. Längre än så
har jämställdheten tyvärr inte kommit
i världens mest jämställda land.

Mats Lönnberg, (k).

lets. Äldreomsorgen återförs till det
obetalda kvinnoarbete den en gång
var – om man nu inte har råd att köpa
sig äldreomsorg på något privat vårdhem.
Man ska inte generalisera. Visst
finns det många män som tar hand om
sjuka fruar och föräldrar på ett förtjänstfullt sätt. Men i det stora hela

H Kommunisterna anser att hemtjänsten och dagcentralerna är
en viktig del för våra äldres välbefinnande.
H Kommunisterna vill att moderna bostäder som är anpassade för
äldre byggs i närheten av dagcentralerna.

MATS LÖNNBERG
Kommunistiska Partiet,
ledamot i socialnämnden

Att lägga ned Gislows dagcentral är inte bara dum

Efter
Conti
–
komm
Sjöutsikterna bör förbehållas
invånare. Vad gjord
de många och inte de få
I debatten hörs borgerliga och socialdemokratiska röster i
Gislaveds kommun
som vill göra inskränkningar i det generella strandskyddet.
Allt i syfte att sälja ut
exklusiva tomter med
sjöutsikt i anslutning
till tätorter.
Kommunisterna vill i stället
slå vakt om det generella
strandskyddet, som förbjuder
uppförande av byggnader
närmare än 100 meter från
strandlinjen. Det generella
strandskyddet garanterar allmänheten tillgång till att röra
sig fritt i naturen och bevarar
goda livsvillkor för djur och
växtlighet.
Vi vill inte att tjockleken på

”

M

inns hur det lät efter
däckfabrikens nedläggning för fyra år sedan.
När Kommunistiska Partiet
krävde statliga åtgärdspaket som
kompensation avfärdades detta
som propaganda och svartmålning av socialdemokrater och
borgare. I stället lyfte dessa fram
vilken evigt expansiv region vi
bodde i. Evigt expansiva Gnosjö,
minus 500 invånare de senaste
åren, skulle hjälpa upp Gislaved
efter Continentals nedläggning.

Slå vakt
om det
generella
strandskyddet

plånboken skall vara avgörande för att folk skall få sjöoch vattenutsikt. Tomter och
lägen med sjöutsikt bör förbehållas de många och inte de
få, givetvis med beaktande av
det generella strandskyddet.
Därför anser vi att kommunerna i sin detaljplanering ser
till att tätortsnära lägen med
sjöutsikt i första hand går till,
skolor, allmännyttan, vårdinrättningar och äldreomsorg.
Låt de många dela på de

*

Kent Heijel, (k).
vackra sjöutsikterna, inte det
rika fåtalet.
KENT HEIJEL
Kommunistiska Partiet,
ledamot i byggoch miljönämnden

Det generella strandskyddet garanterar allmänheten tillgång att röra sig fritt i naturen och bevarar goda livsvillkor för djur och växtlighet.

SÅ VAD FICK Gislaved efter ett
sådant resonemang? Ynka fyra
miljoner extra till komvux. Det
var allt.
På vilken nedläggningsort
som helst brukar kommunalråd
av olika partibeteckningar annars föra en aktiv opinionsbildning, ja rent av ett herrans liv för
sin bygd, för ersättningsjobb när
stora nedläggningar sker.
Det är bara att se på de regementsorter som drabbas. Kraven
på ersättningsjobb leder inte till
full kompensation, men det blir
alltid något som kan hejda befolkningsminskning och ökning
av arbetslösheten.
Men kommunalråden Agne
Sahlin och dåvarande Bengt-Anders Johansson samt hans efterträdare hävdade att regionen var
så fantastisk att det inte behövdes några statliga åtgärdspaket.
För att inte tala om när kristde-

Kommunalråden Agne Sahlin och
son hävdade att regionen var så fa
te behövde några statliga åtgärd
läggning. I dag har kommunen ta
mokraternas Börje Malmborg
ansåg att däckfabrikens nedläggning var bra vilket skulle leda till
traktens expansion. Vad säger
dessa herrar i dag?
När en stor nedläggning sker
på en ort kan två saker hända.
Dels kan arbetslösheten öka
och/eller folk flyttar. För Gislaveds del hände båda sakerna,
fast mest den senaste. I samband
med den rikspolitiska uppmärksamhet som Continentals nedläggning fick och det opinionsmässiga läge som var under åren
2001–2002 , så var det ett direkt
tjänstefel av kommunalråden att

veckla inte!

mt, det vore ett angrepp på hela äldeomsorgen.

munen minus 900
de kommunalråden?

Stoppa den ökande
segregeringen i skolan

r Kommunisterna vill
inte ha en skola för enbart invandrare, eller
hur Jörgen Johansson
och Claes Arlid?
– Nej, för oss kommunister
har aldrig solidariteten begränsats till nationell tillhörighet. Den politiska kampen står
främst mellan arbete och kapital. Offentlighet kontra privat.
Den kampen kan vi bara vinna
så länge arbetare känner solidaritet med andra utsatta grupper i samhället som de arbetslösa, våra invandrare, sjuka
och handikappade. Därför
måste vi upprätta fler naturliga
mötesplatser mellan svenskar
och invandrare. Men i Gislaved går utvecklingen åt rakt
motsatt håll.
– Den procentuella delen av
invandrarelever på Gullviveskolan har de senaste tio
åren ökat från 30 till närmare
70 procent. Och ökningen
fortsätter. Vi tycker att det är
bra att invandrare och svenskar blandas på skolorna, men
att andelen invandrare blivit
för hög på Gullviveskolan. Vi
vill att invandrare också skall
vara representerade på de övriga skolorna.
r Men hur skall integrationen gå till?

”

Upprätta fl
fle
er naturliga
mötesplatser mellan
svenskar och invandrare

– Under de senaste tio åren
har vi kommunister i kommunfullmäktige lagt fram förslag som kunde förenklat, förbättrat och gjort det möjligt
att mer frekvent skapa möjligheter till naturliga mötesplatser för invandrare och svenskar. Men varje gång har vi blivit nedröstade av de övriga
partierna.
– Redan på mitten av 90-talet ville vi bygga ut Gullviveskolan och flytta Montessoriskolan till Gullviveområdet
för att öka andelen svenska
barn i detta skolområde (eftersom det går fler svenska än
invandrarbarn på Montessoriskolan). På Gyllenfors-skolan och Sörgårdsskolan finns
nästan inga invandrarbarn.
– Vi kämpade hårt för att få
behålla skolskjutsarna i centrala Gislaved. Detta skulle
förenkla för både svenskar
och invandrare att välja en an-

nan skola än den som ligger
närmast hemmet. Detta skulle
också vara en bra möjlighet
att skapa naturliga mötesplatser mellan svenska barn och
invandrare på alla våra skolor.
– Vi har varit med och tagit
fram ett bra kommunalt invandrarpolitiskt
program.
Men vi tycker att de styrande
politikerna inte försöker leva
upp till intentionerna i programmet.
– Idag får Gullviveskolan
extra stöd och personalen arbetar mycket bra med integrationen av invandrare. Men
detta räcker inte. På de andra
låg- och mellanstadieskolorna
finns inga naturliga mötesplatser för invandrare och
svenskar, vilket riskerar att
försvåra mötet mellan dessa
på Lundåkerskolans högstadium samt även på gymnasiet,
menar de båda lärarna Jörgen
Johansson och Claes Arlid.

och andra medier redogöra för
hur, genom storpolitiska uppgörelser, ett antal kompensationsverksamheter lades till
Katrineholm.
l En karosstillvekning på 360
anställda.
l En byggmaterialfabrik,
PEAB, med 100 anställda
l Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med 52
tjänstemanna jobb.

Jämför dessa jobb med de ynka fyra miljoner extra till Komvux som Gislaved fick.
Sedan toppen 2000 med
30704
invånare har Gislaveds
dåvarande Bengt-Anders Johans- befolkning
minskat med 900
antastisk att Gislaved kommun in- personer till 29492. För Katridspaket efter däckfabrikens ned- neholms del stannade befolkningsminskningen vid 200 perappat 900 invånare.
soner från år 2000 till första
inte agera kraftfullt för statliga kvartalet 2006 trots nästan dubåtgärdspaket till Gislavedstrak- belt så stora varsel.
ten. Det var länge sedan komGenom åtgärdspaket hade
munalråd agerade så svagt i nå- Gislaved inte behövt uppleva en
gon enskild kommun.
befolkningsminskning på 900
personer.
*
H Kraven står kvar: Statliga
LÅT OSS JÄMFÖRA med induståtgärdspaket med arbetarriorten Katrineholm, en komoch tjänstemannajobb till
mun av Gislaveds storlek och
Gislavedsbygden.
som drabbades med 1500 uppsägningar vid samma tidpunkt
ERIK ANDERSON
som beskedet om däckfabrikens
Kommunistiska
nedläggning kom. Någon fullPartiet,
ständig kompensation fick inte
kommunfullKatrineholm, men ändå kunde
mäktigeledamot
affärstidningen Dagens Industri,

Lärarna Claes Arlid och Jörgen Johansson, medlemmar i Kommunistiska Partiet, tycker att det
är bra att invandrare och svenskar blandas på skolorna. – Vi vill upprätta fler naturliga mötesplatser mellan svenskar och invandrare. Men i Gislaved går utvecklingen åt rakt motsatt håll.

Besök gärna
vår hemsida på
www.kpgislaved.nu

UTVECKLING FÖR GISLAVEDS KOMMUN
Kommunisternas handlingsprogram
JOBBEN KVAR I SVERIGE
… OCH GISLAVED!

n I Gislaved har vi sett hur Continentals direktörer
utan skrupler tog beslutet att lägga ner hela fabriken och ställa 800 personer utan arbete. Allt i profitens tecken.
Hela historien visar hur kapitalisterna genom
sin ekonomiska makt styr och förstör vårt samhälle. Vi måste ställa upp en politisk motkraft mot
detta.
Under 2003–2004 exporterade svenska industriföretag 30 000 jobb. Inte för att de svenska verksamheterna var olönsamma, inte för ägarna och då
rakt inte för samhället, utan blott och bart för att
ännu högre vinster hägrar i låglöneländer.
Samma väg går de vinster som arbetarklassen
sliter ihop åt kapitalägarna. Vinstnivån i de svenska
storföretagen är större än någonsin, men bara en
mindre del av vinstkapitalet investeras i Sverige.
Jobb- och kapitalexporten måste stoppas.
Vi kräver:
l Förbjud nedläggning av samhällsnyttig
produktion! Konfiskera verksamheten om
förbudet inte följs!
l Återupprätta en statlig industripolitik!
Driv samhällsnyttig produktion i statlig regi.
l Kapa vinstnivån i företagen! Inför statligt
kontrollerade investeringsfonder!
l Hela Sverige skall leva – stoppa flyttlasspolitiken!

STIMULERA KÖPKRAFTEN!

n I Gislaved har vi kommunister alltid stått på de
lägst avlönades sida. Inte minst i samband med
Kommunals strejk för några år sedan. Andra politiker, inklusive socialdemokraterna, gick in som
strejkbrytare.
Det enda parti som stod på de sämst avlönade
kommunalt anställdas sida var Kommunistiska
Partiet.
2004 redovisade Sverige ett handelsbalansöverskott på nära 8 procent av BNP. Vi producerade för
200 miljarder kronor mer än vad vi konsumerade.
Siffran avslöjar det avgörande problemet i
svensk ekonomi.
Medan exportindustrin går för högvarv dignar
den inhemska marknaden under en akut underkonsumtionskris. Svenska arbetare har får dålig köpkraft.
Sossar och borgare talar i kapp om bättre villkor
för företagandet. Men utan konsumtion, ingen produktion. Mer pengar till företagen ger inga nya
jobb. Det är inte företagsklimatet det är fel på i
Sverige, utan arbetarklimatet.
För att få fler i jobb måste både den privata och
den offentliga konsumtionen stimuleras.
Vi kräver:
l Rejäla lönelyft för låg- och medelinkomsttagare!
l Omfördela skattetrycket! Återinför principen skatt efter bärkraft!
l Riv upp det nya pensionssystemet – återinför ATP!

BYGG UT VÄLFÄRDEN!

n Vi menar att den offentliga omsorgen i Gislaveds kommun skulle kunna byggas ut kraftigt.
Pengarna finns!
Ju rikare ett samhälle är, desto mer har de råd att
satsa på gemensam välfärd och ett gott liv åt alla.
Så skedde också i Sverige fram till mitten av 1980talet. När produktivitetsutvecklingen minskade behovet av arbetskraft i industrin skapades en ny arbetsmarknad i den offentliga välfärdssektorn.
Men med nyliberal EU-anpassning tog det tvärt
stopp. Sedan början av 1980-talet har den offentliga sektorns andel av BNP minskat från 33,4 procent till beräknade 28,6 procent, trots att Sverige
under motsvarande period blivit 70 procent rikare.
Mellanskillnaden gör 100 miljarder kronor per år,
vilket räcker till över 200 000 nya jobb i vård, skola och omsorg. Och till anständiga löner för alla offentliganställda.
Vi kräver:
l Återge offentlig sektor de rövade pengarna – höj statsbidragen till kommunerna med
100 miljarder kronor!
l Nyanställ i skola, vård och omsorg.
l Skär ner byråkratin – pengarna till verksamheten!

TA PENGARNA DÄR DE FINNS!

n Sverige är rikare än någonsin. Sedan 1980 har
vår samlade produktion av varor och tjänster
(BNP) ökat med 70 procent. I fast penningvärde!
Ändå påstås det att vi idag inte har råd med den
välfärd vi hade råd med för 25 år sedan. Det är naturligtvis nonsens.
Sanningen är att storföretag, kapitalägare och
höginkomsttagare lagt beslag på hela rikedomsökningen och mer därtill. Det har givit vinstrekord på
vinstrekord i storföretagen, rekordstora aktieutdelningar och allt större inkomstklyftor. För att nu inte tala om roffande direktörer.
Det är inte pengar som saknas i Sverige. Problemet är att pengarna finns på fel ställen och att ett litet fåtal lägger beslag på den allt större rikedomen
för egen del med påföljd att det blir allt mindre
över till oss andra och inte minst till det gemensamma.
Vi kräver:
l Höj skatten på företag, kapital och stora
förmögenheter!
l Inför straffskatt på spekulationsvinster!
l Förbjud fallskärmsavtal, bonusprogram
och särskilda politikerpensioner!
l Höj skatten på höga inkomster!
l Stoppa miljardrullningen till EU! Sverige
ut ur EU!

STOPPA ARBETSKRAFTSIMPORTEN!

n Efter stormen Gudrun, så såg rekryterare snabbt
till att ta hit skogsarbetare till landet och bland annat Gislavedstrakten. Då fick vi uppleva hur man
utnyttjade skogsarbetare från Baltikum som fick
ynka 40 kronor i timmen! Vi har också sett hur

traktens företagare utnyttjat polska byggnadsarbetare och betalat underlöner.
Trots massarbetslösheten importeras stora mängder lågavlönad arbetskraft till Sverige, något som
EU tillåter och uppmuntrar, inte minst genom det
s k tjänstedirektivet. Arbetskraftsimporten måste
stoppas, både för att den stjäl jobb från arbetslösa
här i landet, inte minst från arbetslösa invandrare
och ungdomar, och för att den används för att dumpa löner och arbetsvillkor.
Vi kräver:
l Förtur åt de arbetslösa! Förbjud import
av arbetskraft i yrken där det finns tillgänglig eller lämplig arbetskraft i Sverige!
l Lika lön för lika arbete! I Sverige skall
svenska kollektivavtal gälla. Förbjud alla
former av lönediskriminering.
l Svenskt veto mot EU:s tjänstedirektiv!

DELA PÅ JOBBEN –
GE UNGDOMEN EN CHANS!

n I Gislaved flyttar människor, Continentals nedläggning medförde en kraftig befolkningsminskning. Våra lokala kommunalråd lyfte inte ett finger.
Man pratade om ”dynamiska effekter” och annat
trams som skulle rätta till situationen. Deras handlingsförlamning är en historisk skam för Gislaveds
kommun. Vi måste göra något åt den växande arbetslösheten!
Närmare en miljon människor står idag utanför
arbetsmarknaden – för att de förnekas jobb eller för
att de inte klarar de allt hårdare kraven på arbetsmarknaden. Att inte ta tillvara allas arbetsförmågor, också arbetsförmågan hos dem som av det ena
eller andra skälet har begränsad förmåga att arbeta,
är ett samhällsekonomiskt och mänskligt slöseri av
stora mått, särskilt i en situation då produktivitetsutvecklingen gör det möjligt att producera mer
med en mindre insats av arbetskraft.
För att ta tillvara allas arbetsförmåga och för att
ge alla ett rikare liv, bör arbetarrörelsen åter resa
frågan om generell arbetstidsförkortning. Låt oss
dela på jobben!
Vi kräver:
l 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!
l Ge ungdomen chans. Sänk pensionsåldern
till 60 år!
l Nyanställningar istället för övertid.
l Rätt till fast anställning för tillfällighetsanställda och till heltid för deltidsarbetare!

RÄTTVISA ÅT DE ARBETSLÖSA!

n Den borgerliga alliansen vill straffa de arbetslösa med dramatiskt sänkta ersättningar.
Men sänkta ersättningar ger inte fler jobb. Tvärtom. Sänkta ersättningar urgröper köpkrafter ytterligare, särskilt som de sätter press på alla arbetares
löner. Det är fler jobb som behövs, inte fler fattiga
och lågavlönade.
Vi kräver:
l Återställ ersättningen i a-kassa och sjukförsäkring till 90 procent.
l Beredskapsjobb eller meningsfull utbildning åt alla arbetslösa. Nej till utstämpling.

H Kommunistiska Partiet, Mats Lönnberg, Radhusvägen 10 Y, 332 33 Gislaved. Tel: 0371-140 20 H

