
Välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet! 

Alternativet
för dig som vill ha

RÄTTVISA

n n Kommunistiska Partiet i Gislaved är ditt språ-
krör mot överhet och högerpolitik. Vi har under den
gångna mandatperioden hållit tummen i ögat på 
borgarna och sossarna och ständigt drivit oppositions-
politik. 
Med våra tre mandat har vi stått upp för pensionärer-
na, vanliga människor, barnfamiljerna och alla de
grupper som drabbats av de senaste årens försämring-
ar. Det arbetet vill vi fortsätta – men då handlar det
om dig!
n n Varför finns det obegränsat med pengar när di-
rektörer, börsmäklare och toppolitiker  beslutar om 
sina skyhöga löner och pensionsvilkor?

Och varför saknas det alltid ekonomiska resurser när
lågavlönade ställer krav eller budgeten för skola, vård
och omsorg debatteras? 

Svaret är att priset för överklassens omättliga krav på
fördelar bekostas av lågavlönade, fattigpensionärer
och inte minst genom nedskärningspolitiken i den 
offentliga sektorn. Den enes bröd och överflöd blir
självklart den andres knapphet och nöd när klass-
klyftor och orättvisor ökar i samhället. 

n n Vi är ett parti som klart och tydligt tar strid mot
alla former av högerpolitik och orättvisor, vi är partiet
för dig som vill ha en rättvis och jämlik politik!

Kommunistiska Partiets tre ledamöter i kommunfullmäktige, fr v: Erik Anderson, Curt Vang och Mats Lönnberg.
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För ett och ett halvt år
sedan motionerade
Kommunistiska Partiet
i Gislaveds fullmäktige
att kommunen skall ta
ett principbeslut om att
vid upphandling av va-
ror och tjänster skall
svenska kollektivavtal
finnas hos de som leve-
rerar tjänster och varor
till kommunen. 
Bakgrunden var den lettiska
byggfirman Laval un Partneri
som fick uppdraget av den bor-
gerligt styrda kommunen Wax-
holm att bygga en skola. De let-
tiska arbetarna arbetade för lö-
ner som låg klart under vad
svenska kollektivavtal stipule-
rade. Av den orsaken är det vik-
tigt att kommunerna tar klar
ställning för svenska kollekti-
vavtal och motverkar löne-
dumpning.  

S splittrade
I en del (s)-styrda kommuner,
som Kristianstad och Osby, har
de styrande antagit inlämnande
medborgarförslag med liknande

lydelse. Men bilden är inte en-
tydig. I Växjö röstade sossar
och vänsterpartister tillsam-
mans med borgarna emot sam-
ma krav på kollektivavtal vid
kommunal upphandling. Det
samma inträffade i Norrköping. 

Här i Gislaved drar Agne

Sahlin och hans koalitionspart-
ners frågan i långbänk och går
som katten kring het gröt. I
dagsläget, när EU angriper allt
vad arbetsrätt heter, är frågan
om kollektivavtal en politisk
vattendelare. 

Politiskt stärkta nyliberala

borgare vill skrota den svenska
arbetsrätten. Då måste de parti-
er som säger sig företräda arbe-
tarklassens intressen säga ifrån
på skarpen. Kravet på kollekti-
vavtal betyder att kommunen
ställer krav på att skattepengar-
na ska användas till att betala
hyggliga löner och arbetsför-
hållanden. Sedan är det upp till
facket att företagen följer regel-
verket. 

En självklarhet 
Lika lön för lika arbete är en
självklarhet för oss kommunis-
ter och det borde vara en själv-
klarhet för socialdemokrater.
Kommunerna har rätt att ställa
krav på kollektivavtal vid kom-
munal upphandling. Tidigare
förbundsjuristen för LO-TCO
Rättsskydd, Kurt Junesjö,  häv-

dar med bestämdhet att kom-
munerna kan ställa krav på kol-
lektivavtal. 

Att vissa högersinnade juris-
ter och byråkrater hävdar att
kommunerna enligt EU:s regler
inte får ställa sådana krav, är in-
get att bry sig om. Andra juris-
texperter hävdar motsatsen,
men vi kommunister menar att
kommunpolitikerna måste ta
sitt ansvar för medborgarna och
ställa sina egna krav. Det har
EU-makten i Bryssel inte ett
dugg med att göra.  

Måste ställa krav
Så varför skall Sahlin och soci-
aldemokraterna i Gislaveds
kommun hysa sådan respekt för
borgerliga jurister? 

Självfallet får och måste kom-
munerna ställa krav. Det handlar
om stora skattepengar, bara i
Gislaved minst 140 miljoner
kronor om året. Då är stora ent-
reprenader som skolbyggen och
liknande inte medräknande.

Idag har Gislaveds kommun
krav på arbetsmiljön och på att
miljömärkta produkter skall an-
vändas inom kommunen. Då är
det faktiskt lättare att efterleva
ett krav på att svenska kollekti-
vavtal skall gälla. 

Kräv svenska kollektivavtal 
vid kommunal upphandling!
Inga fler Vaxholmshistorier! Nej till lönedumpning! • Hur länge skall (s) i Gislaved gå som katten kring het gröt?

H Kommunistiska Partiet – Alternativet för dig som vill ha rättvisa www.kpgislaved.nu

Anderstorpsdirektörer-
na fick sin nationaldag
6:e juni, som helgdag
och vi fick mindre antal
helgdagar.
I åratal har direktörena i Ander-
storp krävt att 6:e juni ska bli
allmän helgdag, för man ville
inte ge de anställda ledighet
med betalning.

Dessa flaggviftande direktö-
rer har talat mycket om nationa-
lism och att vi skall vara stolta
att vi är svenska. 

Men om vi tittar lite noggran-
nare på deras retorik, vad finner
vi då? 

3 Samma direktörer som
uppmanade sina anställda att
rösta för EU för att trygga ar-
betsplatserna, flyttar produktio-
nen utomlands.

3 Samma direktörer som
kräver tätortsnära strandtomter
i strid emot strandskyddet, ho-
tar med att de måste ha dessa
tomter, annars hotas jobben.

3 Samma direktörer som vif-
tar med svenska flaggan den 6:e
juni, ställer trotjänare som un-
der decennier byggt upp företa-
gen på bar backe, bara för att
öka vinsten ännu mer.

H Vi i det Kommunistiska

Partiet säger till dessa direk-
törer: Om ni vill flytta, så gör
det, men lämna arbetsplatser-

na kvar (tag gärna med flag-
gan).

Om ni vill ha strandtomter

så finns det säkert sådana i
Polen och Baltikum! Flytta dit
om inte galoscherna passar!

Nationaldagen och direktörerna

Anderstorpsdirektörerna vill gärna fira nationaldagen och talar om nationalism samtidigt har
de inget emot att flytta våra jobb utomlands.

n Striden kring skolbygget i Vaxholm, där den borger-
ligt styrda kommunen efter upphandlingen gav upp-
draget till en entrepenör utan svenskt kollektivavtal,
har aktualiserat behovet att kommunen har möjlighet
att kräva kollektivavtal.

Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det
lettiska byggbolaget Laval un Partneri har väckt nytt
liv i diskussionen om risk för dumpning av löner och
försämrade arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad
när handeln med tjänster ökar över gränserna inom
EU. 

Av den orsaken är det viktigt att kommunen skriver
in i sina inköps och upphandlingsregler att ett direkt
krav på att ett svenskt kollektivavtal skall ingå. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kom-
munen i sina inköps och upphandlingsregler skriver in
ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå. 

ERIK ANDERSON
kommunfullmäktigeledamot

Motion angående kommunala åtgärder
för att förhindra bland annat 
lönedumpning vid kommunal upphandling

n I flera kommuner har
man börjat arbeta med
ljussättning som ett sätt att
försköna miljön. Detta i
nära samarbete med den
tekniska, kulturella och
planerande sidan inom
kommunal förvaltning.
Jag tycker att berörda
kommunala nämnder och
deras tjänstemän kunde
uppta ett samarbeta med
exempelvis skolor för att
tillsammans lokalisera
vackra platser, hårt frek-
venterade promenad- eller
cykelstråk och andra om-
råden där ljussättning kan
vara estetiskt intressant.
Konstnärlig ljussättning
blir orienteringspunkter i
mörkret och bidrar till att
öka tryggheten kvällstid.
Brottsförebyggande rådet
har exempelvis i Göte-
borg startat ”trygghets-
vandringar” för att lokali-
sera miljöer som kan gö-
ras tryggare. I dessa sa-
manhang kan estetisk
ljussättning vara en fram-
komlig väg.

Gislaved 2005-12028

CURT VANG
Kommunstyrelseledamot 

för Kommunistiska Partiet

Motion om 
ljussättning

”
LLiikkaa llöönn fföörr
lliikkaa aarrbbeettee
bboorrddee vvaarraa
eenn ssjjäällvv--
kkllaarrhheett



V hycklar
och sviker
n Vänsterpartiet talar
vackert om att försvara
offentlig sektor. 

Men när det kommer
till handlig är det tvär-
tom. 
7 V säger sig försvara
välfärden. Men under
1990-talet medverkade v
i den värsta välfärdsslakt
som någonsin ägt rum i
Sverige.
7 V säger sig vara emot
privatisering av det of-
fentliga. 

Ända röstade nästan
hela riksdagsgruppen ja
till en privatisering av Te-
lia. 
7 V kräver höjd förmö-
genhetsskatt. 

Men så sent som 2005
röstade riksdagsgruppen
ja till att sänka förmögen-
hetsskatten med ambitio-
nen att på sikt avskaffa
den.
7 V säger sig vara för
löntagarnas rättigheter.
Ändå röstade v för Med-
lingsinstitutet och där-
med för ytterligare in-
skränkningar av strejkrät-
ten. 
7 V säger sig vara för
höjda kvinnolöner. Ändå
agerade v-politiker
strejkbrytare under kom-
munals strejk 2003.
7 V säger sig vara mot
krig och imperialism.
Ändå röstade v ja till att
skicka en svensk in-
satsstyrka till det av USA
ockuperade Afghanistan. 
7 V säger
sig vara
för en an-
nan värld.
Ändå
stämmer
Lars Ohly
in i Bushs
propagan-
distiska
beskriv-
ningar av Kuba. 

Styrs av sossefjäsk
Kom ihåg de dubbla rol-
lerna. 

Inför väljarna framstäl-
ler sig v som vänster.
Men i den faktiska politi-
ken betyder samarbetet
med socialdemokraterna
allt. 

Inget krav är så viktigt
att det inte kan överges
för lyckan att få sitta i
Göran Perssons knä. 

Att rösta på v är att
rösta på socialdemokra-
terna. 

Kasta inte bort din röst
på svikare! Säger vi.
Lägg din röst i kommun-
valet på det verkliga
vänsteralternativet. 

H Välj Kommunistiska
Partiet i kommunvalet!  

n Vänsterpartiets ledamot i
fullmäktige Kjell Davidsson
röstade inför budgeten 2005 att
två av tätorten Gislaveds tre fri-
tidsgårdar skulle lägga ner. Det-
ta gjorde han tillsammans med
moderaterna, folkpartiet, cen-
tern, miljöpartiet och socialde-
mokraterna. Detta placerar
vänsterpartiet i den praktiska
politiken i kommunen till höger
om kristdemokraterna eftersom
detta parti, liksom kommunis-
tiska partiet var emot beslutet. 

V håller tyst
Vid de ytterst få tillfällen
vänsterpartiet överhuvudtaget
yttrar sig i fullmäktige säger
man sig vara för vänsterpolitik,
men som fallet med fritidsgår-
darna visar så säger man en sak
men gör en annan i praktiken.  

I barn- och utbildnings-
nämnden är det ännu tystare
från vänsterpartiets ledamot.
Då kommunistiska partiets le-
damot, Rustan Johansson,  satt

i nämnden fram till valet 2002
fördes en aktiv oppositionspo-
litik mot borgare och sossar
till gagn för vanligt folk. 

Uteblivit
Men sedan vänsterpartiet
övertog kommunistiska parti-
ets plats i barn- och utbild-
ningsnämnden, på grund av
valresultatet 2002, har
vänsterpartiet helt sonika ute-
blivit på många sammanträ-
den. På de möten dess repre-
sentant, Kjell Davidsson, fak-
tiskt närvarat har det varit lika
knäpptyst från denne som när
han sitter i fullmäktige. Därför
är en röst på vänsterpartiet i
kommunvalet fullständigt
bortkastad ifall man vill ha en
vänsteroppositionell politik. 

H Rösta på kommunistiska
partiet i kommunvalet ifall
du vill ha en aktiv opposition
mot borgare och nedlägg-
ningssossar.

Integrationspengar
skulle ersätta de ned-
lagda fritidsgårdarna
lovade politikerna. Fri-
tidsgårdarna lades
ned, men integrations-
pengarna lyser med sin
frånvaro. Bluffen är
ett faktum.
Inför budgeten 2005 röstade
kommunfullmäktige i Gisla-
ved för att lägga ned två av
tre fritidsgårdar i Gislaveds
tätort. 

I den omröstningen röstade
endast kommunistiska partiet
och kristdemokraterna emot
det tokiga beslutet. Alla
andra partier röstade för ned-
läggning, även vänsterparti-
et.

Vaga löften
Politikerna i Gislaved var väl-
digt snabba på att lägga ned
fritidsgårdar. Allt med hän-
visning till  vaga löften om
pengar från integra-

tionsverket för ungdomsrela-
terade projekt. 

Men dessa pengar lyser i
skrivande stund med sin från-
varo. Några pengar kommer
inte från integrationsverket
och kommunalråden Sahlin
(s) och Palmgren (m) står där
med rumpan bar med nedlag-
da fritidsgårdar som resultat.   

Starkt stöd
I den allmänna opinionens
medvetande, däremot, finns ett
starkt stöd för att satsa på fri-
tidsgårdar, inte lägga ned dem,
vilket även socialdemokrater-
nas egen enkätundersökning
för Gislaveds tätort medger. ”
Enkäten visar också på behov
av fler fritidsgårdar, vilket ma-
nar partiet till eftertanke mot
bakgrund av att de lade ner fle-
ra gårdar så sent som för ett par
år sedan.”(VN 3 juli 2006).  

Det var fel att lägga ned fri-
tidsgårdarna med hänvisning
till statliga integrationspengar
som inte fanns.

H Satsa på fritidsgårdar –
nej till nedläggningar!

www.kpgislaved.nu Kommunistiska Partiet – Alternativet för dig som vill ha rättvisa H 

Nej till friskolor, resurserna 
till kommunala skolan!
n I grunden så är skolproble-
matiken en klassfråga. Vi
måste kräva alla elevers rätt
till en skola som är lika för al-
la. Det innebär både att den
kommunala skolan måste få
de resurser den behöver, det
vill säga fler lärare, mindre
klasser, nyare läroböcker och
så vidare. Men det innebär
också att offentliga pengar in-
te ska gå till privata skolor.

Frågan om privatskolor, el-
ler friskolor som de kallas,
blir allt hetare när kommuner-
na får allt mindre pengar sam-
tidigt som de bakbinds av nya
regler som gör det svårare att
säga nej till sådana som vill
starta nya privatskolor. Och
nu senast har miljöpartiet till-
sammans med borgarna fått
igenom att det ska bli lättare
att även öppna privata försko-
lor.

Utarmning
Resultatet blir att privatskolor-
na utarmar de kommunala
skolorna. Dels genom att pri-
vatskolorna får lika mycket
offentliga medel genom skol-

pengen, samtidigt som de har
rätt att neka elever som kan
medföra stora kostnader. Och
dels genom att kommunerna
inte kan planera inför skolstar-
ten när de inte vet hur många
elever som ska gå i den kom-
munala skolan, respektive i de
privata skolorna. Och plötsligt
kanske en eller flera privata
skolor går i konkurs eller
stänger av andra anledningar,
och då måste eleverna kunna

tas emot av den kommunala
skolan.  

De privata skolorna gör allt-
så vinst på de kommunala sko-
lornas förfall. På så vis är allt-
så resursfrågan nära samman-
kopplad med privatskolornas
vara eller icke vara. Fler pri-
vatskolor i kommunen innebär
helt enkelt mindre pengar till
den kommunala skolan, vilket
också en ny undersökning från
skolverket visat.

En klassfråga
I grunden är detta en klassfrå-
ga. När lärarna blir färre och
klasserna större är det framför-
allt arbetarklassens barn som
drabbas. Det är elever som inte
kommer från studievana hem,
som inte har föräldrar som kan
hjälpa dem med svåra läxor

och som inte förväntas att
”lyckas” i skolan som inte hel-
ler kommer göra detta om de
inte får den hjälp de behöver.

H Därför kräver Kommu-
nistiska Partiet:

• Mer resurser till skolan! 
• Nej till offentlig finansi-

ering av privata skolor. 
• För en skola åt alla! 

CLAES ARLID
JÖRGEN JOHANSSON 

lärare

Vänsterpartiet i Gislaved 
röstade för nedläggning 
av fritidsgårdar

Bluff om fritidsgårdar

”Friskolan lades ner – elever utan betyg” (Göteborgspolsten 22 juni). Är det så du vill ha
det? Säg nej till skattefinansierade friskolor! 

”
VVii mmååssttee kkrräävvaa aallllaa 
eelleevveerrss rräätttt ttiillll eenn sskkoollaa
ssoomm äärr lliikkaa fföörr aallllaa

Kuba-fiende.



n I ett modernt samhälle är
tillgång till billig och driftsä-
ker el en absolut nödvändig-
het för ett fungerande socialt
liv.

Men så är det inte i dagens
avreglerade och monopoli-
serade svenska kapitalism.
Stormen ”Gudrun” över
Sverige visar att de stora
kraftbolagen för snöd vin-
nings skull försummat sitt
samhällsansvar. Om profiten
inte tillåtits styra och linje-
nätet lagts under jord hade
skadeverkningarna minime-
rats. Detsamma gäller för-
summat underhåll av led-
ningsgator.

I enlighet med EU: s på-
bud avreglerades den svens-
ka elmarknaden 1996. Men
följden har inte blivit den av
politikerna utlovade konkur-
rensen med lägre priser.

Tvärtemot har priserna sti-
git kraftigt och elmarknaden
domineras i dag totalt av tre
jättebolag. Svenskägda, men
numera bolagiserade Vatten-
fall, finskägda Fortum och så
det i våra trakter ökända och
tyskägda Sydkraft (Eon).

Dessa marknadsstyrda bo-
lag svarar för 70 procent av
försäljningen till konsumen-
terna och producerar 90 pro-
cent av elen. 

Dessa giganter gör år efter
år enorma vinster, samtidigt
som de kraftigt eftersätter un-
derhåll och nödvändiga inve-
steringar. För 2005 gjorde
Vattenfall en vinst på enorma
18 miljarder, de andra bola-
gen låg på samma nivå. Des-
sa vinster motsvarar flera tu-
sen kronor per svensk.

Samhällsviktiga funktio-
ner skall naturligtvis inte va-
ra privatägda och dessutom
säljas ut till utländska ägare.
Det minskar ytterligare möj-
ligheten till samhällelig kon-
troll av elproduktion och el-
distribution. 

I Gislaveds kommun har
vi sett följderna av de fria
marknadskrafternas ohäm-
made verkningar!

H Kommunisterna anser
att Gislaveds Energi be-
hålls i kommunal ägo, i
motsats till borgerliga
krav om utförsäljning.

Länsfärdtjänsten har
under en tid varit ifrå-
gasatt med anledning
av klagomål på bris-
tande service, en antal
äldre och handikappa-
de har vittnat om stora
problem.
Politisk ansvarig för den här
verksamheten i landstinget har
varit Kjell Magnusson, en
ökänd centerpartist som gjort
sig känd som ansvarig för
”Köp och säljmodellen” och
Bjerkbornaffären. Han blev
omöjlig som kommunpolitiker
och är numera heltidspolitiker

i landsting-
et.

När
ärendet
kom upp
på social-
nämndens
bord i
kommunen
krävde
Kommu-
nistiska

Partiet följande:
- att uppdra åt förvaltningen

att göra en utredning om miss-
förhållandena är av en sådan
art att kommunen inte bör del-
ta i den gemensamma länsfär-
dtjänsten. 

Detta röstade den politiska

majoriteten, bestående av cen-
terpartister och socialdemo-
krater emot. Man kan säga,
utan tvekan, att de håller Kjell
Magnusson om ryggen. De vill
inte ens utreda om det finns
några missförhållanden.

En röst på socialdemokra-
terna blir därmed indirekt en
röst på centern och Kjell Mag-
nusson! Det hjälper inte att
kryssa för eller stryka någon
kandidat på valsedeln, rösten
tillfaller ändå partiets kandida-
ter.

H En röst på Kommunistis-
ka Partiet garanterar att det
finns några som kan stå upp
emot förmynderifasoner. 

n En värld upprörs över ocku-
pationsmakten Israels ageran-
de mot de palestinska och liba-
nesiska folken. Bakom Israel
står George W Bush och den
amerikanska imperialismen.
Israel är USA:s spjutspets i
Mellanöstern.  Israel är en ra-
sistisk kolonialstat. Att bekäm-
pa Israel och dess våldspolitik
har inget med hat mot judar att

göra, även organisationen ”Ju-
dar för palestinsk-israelisk
fred” uppmanar till bojkott av
israeliska varor. 

Ockupationsstaten Israel trot-
sar en hel värld. FN-resolution
242 kräver att Israel ska dra sig
tillbaka från ockuperade områ-
den och FN-resolution 194 slår
fast palestiniernas rätt att åter-
vända. En bred opinion kräver
bojkott av Israel. Men de isra-
elvänliga borgarna och social-
demokraterna stöder i grund
och botten Israel så därför mo-
tarbetas alla bojkottförslag gäl-
lande inköp av israeliska varor.

*

VI DÄREMOT uppmanar alla
rättstänkande människor till
bojkott av israeliska produkter.
Redan under förra mandatperi-
oden krävde kommunistiska
partiet kommunal inköpsboj-
kott av israeliska varor.  När
bojkottkravet behandlades så
slöt alla borgare och sossar

upp som en man i tillbakavi-
sandet av bojkottkravet. I ef-
terhand kom det fram att soci-
aldemokratiska fullmäktigele-
damöter gärna ville rösta för
bojkottkravet men  det social-
demokratiska kommunalrådet
Agne Sahlin lät partipiskan vi-
na och fick hela den socialde-
mokratiska gruppen att sluta
upp bakom de israelvänliga
moderaternas avslagsyrkande.  

Under den senaste mandat-
perioden motionerade Curt
Vang om vänort i Palestina.
Borgaralliansen och socialde-
mokraterna röstade även emot
det kravet utan att en endaste
ledamot från dessa partier ens
vågade ta någon debatt om
motionen.

Det palestinska folket behö-
ver vår solidaritet. Vi kräver
kommunal inköpsbojkott av
israeliska varor, men även du
som konsument kan bojkotta
Israel. Se listan på israeliska
varor på vår tidning Proletä-
rens hemsida: proletaren.se

n Många gymnasier har
olika typer av erbjudanden
som gör det extra attraktivt
att välja just det specifika
gymnasiet. 

Där kunde man kanske
börja tänka lite i termer vad
som skulle vara bra för våra
egna ungdomar i trakten. 

Med tanke på den höga
ungdomsarbetslösheten så
är ett körkort nästan av nö-
den i dag för att kunna pend-
la till arbetsplatser som lig-
ger i eller runt vår kommun. 

Samtidigt så ser mäng-
den av familjer det som
oerhörd och ibland omöjlig
ekonomisk börda att bära,
när deras ungdomar vill
skaffa sig ett körkort. Man
har helt enkelt inte råd. 

Ur denna synvinkel tycker
jag att barn- och utbildnings-
nämnden borde utreda hur
en gymnasial körkortsutbild-

ning skulle kunna se ut och
vad den skulle kunna medfö-
ra i ökad attraktivitet för vår
gymnasiala utbildning.
Skulle en körkortsutbildning
kunna ingå och erbjudas i
gymnasiet, så skulle detta
dessutom medföra att många
ungdomar, vars familjeeko-
nomiska situation inte tillå-
ter en utgift för körkort-
sanskaffande, då skulle kun-
na förses med ett körkort. 

I nästa steg skulle det
medföra en ökad möjlighet
för dessa ungdomar att kun-
na söka jobb på pendelav-
stånd efter avslutad utbild-
ning. På det sättet blir en så-
dan konstruktion ett steg
hän mot ökad social rättvisa.

Gislaved den 28 mars 2006

CURT VANG
Kommunstyrelseledamot 

för Kommunistiska Partiet

En röst på (s) blir 
en röst på denne man

Privatisera inte
Gislaved Energi 

H Kommunistiska Partiet – Alternativet för dig som vill ha rättvisa www.kpgislaved.nu

Kjell Magnusson (c).

Kommunal bojkott av israeliska varor!

Motion: Erbjud eleverna en 
gymnasial körkortsutbildning

Sveriges enda arbetartidning

Missa inte chansen – ta en prenumeration!
Prenumerationspriser:

• Helår 490 kr  • Halvår 310 kr kr  • Kvartal 190 kr  • Autogiro – 40 kr per månad

Proletären är en rikstäckande veckotidning. En tidning som skriver om vanliga
människors vardag. Som blottar konsekvenserna av dagens högerpolitik. En
tidning som ger nyheter om världen som ingen annan skriver om. Och inte
minst är det EU-motståndets tidning.

Beställ direkt från Proletären. Adress: Box 31 187, 400 32 Göteborg. Tel: 031-142634. 
E-post: pren@proletaren.se. Pg 723750-6.

Erbjudande: Valprenumeration 8 nr endast 80 kronor

Israels landskod är 729.

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


