
KOMMUNISTISKA PARTIET

VALETS RÖDASTE RÖST
kommunistiska partiet
rösta på oss i kommunvalet

ja till rättvisa – nej till högerpoltik H kpgislaved.nu

EN NAGEL I ÖGAT PÅ HÖGERKRAFTERNA
Det är nu 28 år sedan vi kom in i fullmäktige 1982 efter
att ha arbetat hårt några år innan med möten, med-
lemsvärvning och flygbladsutdelningar. Under dessa år
har vi varit en nagel i ögat på högerkrafterna i kommu-
nen som inget hellre önskar än att slippa oss i fullmäk-
tige. Men så länge som vi har förtroende från radikala
arbetare och andra vänstersinnade kommer vi enträget
att kämpa och markera mot alla former av högerpoli-
tik. 

Kommunistiska Partiet har i kommunvalen de senaste

årtiondena blivit det naturliga valet för de vänstersin-
nade i kommunen. Därför önskar vi förnyat förtroende
av er i höstens kommunval, säg till era vänner, ar-
betskamrater och bekanta att rösta på Kommunistiska
Partiet i höstens kommunval, för att garantera en fort-
satt röd röst i kommunen. 

Så vilka frågor har vi drivit  och kommer att driva? 
I denna valtidning får du information om vår politik i

ett antal frågor som rör vanligt folk.

CURT VANG OCH ERIK ANDERSON, FULLMÄKTIGELEDAMÖTER FÖR KOMMUNISTISKA PARTIET

Till hushållen



Kommunisterna vill
inte ha en skola för
enbart invandrare,
eller hur Jörgen Jo-
hansson och Claes
Arlid? 
– För oss kommunister har
aldrig solidariteten begrän-
sats till nationell tillhörighet.
Den politiska kampen står
främst mellan arbete och ka-
pital. Offentlighet kontra pri-
vat. Den kampen kan vi bara
vinna så länge arbetare kän-
ner solidaritet med andra ut-
satta grupper i samhället som
de arbetslösa, våra invandra-
re, sjuka och handikappade. 

– Därför måste vi upprätta
fler naturliga mötesplatser
mellan svenskar och invand-
rare. Men i Gislaved går ut-
vecklingen åt fel håll. 

Invandrarna drabbas
Den procentuella andelen av
invandrarelever på Gullvi-
veskolan ökade på tio år från
30 till närmare 70 procent och
har de senaste fem åren stan-
nat på den höga nivån.

– Vi tycker att det är bra att
invandrare och svenskar
blandas på skolorna, men att
andelen invandrare blivit för
hög på Gullviveskolan. Vilket
kan försämra svenska språ-
kets status, vilket inte minst
invandrarna själva drabbas

av i sina kontakter i svenska
samhället. Vi vill att invandra-
re ska vara representerade
även på de övriga skolorna. 

Räcker inte
– I dag har Gullviveskolan
visst extrastöd och persona-

len arbetar bra med integra-
tionen av invandrare. Men det
räcker inte. 

– På de andra låg- och mel-
lanstadieskolorna finns få na-
turliga mötesplatser för in-
vandrare och svenskar, vilket
riskera försvåra mötet mellan

dessa på Lundåkerskolans
högstadium samt även på
gymnasiet, menar de båda lä-
rarna Jörgen Johansson och
Claes Arlid som även är med-
lemmar i Kommunistiska Par-
tiet.

Stoppa den ökande segregeringen

Nej till friskolor, resurserna
ska gå till kommunala skolan

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. 

Frågan om privatskolor, eller
friskolor som de kallas, blir allt
hetare när kommunerna får
mindre pengar samtidigt som
de bakbinds av nya regler
som gör det svårare att säga
nej till de  som vill starta nya
privatskolor. 

Under förra mandatperio-
den hjälpte Miljöpartiet bor-
garna så att det skulle bli lätta-
re att öppna privata förskolor. 

Utarmar
Resultatet blir att privatsko-
lorna utarmar de kommunala
skolorna. Dels genom att pri-
vatskolorna får lika mycket
offentliga medel genom skol-
pengen, samtidig som de har
rätt att neka elever som kan
medföra stora kostnader. Och
dels genom att kommunerna
inte kan planera inför skol-

starten när de inte vet hur
många elever som ska gå i
den kommunala skolan, re-
spektive i de privata skolorna.
Plötsligt kanske en eller flera
privata skolor går i konkurs
eller stänger av andra anled-
ningar och då måste eleverna
kunna tas emot av den kom-

munala skolan. Som hände
med Prolympia i Värnamo ny-
ligen.  

Mindre pengar
De privata skolorna gör alltså
vinst på de kommunala sko-
lornas förfall. På så vis är allt-
så resursfrågan nära sam-

mankopplad med privatsko-
lornas vara eller icke vara. 

Fler privatskolor i kommu-
nen innebär helt enkelt
mindre pengar till den kom-
munala skolan, vilket under-
sökning från Skolverket visar.
Den framstöt som  exempel-
vis privatägda  Karl Oskar-

skolan AB gjort mot Gislaved
måste avvisas av Skolverket,
som har sista ordet i frågan. 

Klassfråga
I grunden är detta en klassfrå-
ga. När lärarna blir förre och
klasserna blir större är det
framför allt arbetarklassens
barn som drabbas. Det är ele-
ver 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 heller kommer göra
detta om de inte får den hjälp
de behöver. 
Kommunistiska Partiet säger: 
H Nej till offentlig finansiering
av privata skolor! 
H För en enhetsskola åt alla! 
H Bort med borgarnas sorter-
ingsskola! 

I grunden är skolproblematiken en
klassfråga. Vi måste kräva alla ele-
vers rätt till en skola som är lika för al-

la. Det innebär att den kommunala
skolan måste få de resurser den be-
höver, det vill säga fler lärare, mindre

klasser, nyare läroböcker och så vida-
re. Det innebär även att offentliga
pengar inte ska gå till privata skolor. 

Fler privatskolor i kommunen innebär
mindre pengar till den kommunala skolan.



Utanförskap skapar
motsättningar

Det är en situation som för-
klarar men absolut inte för-
svarar huligandåd. De som
kastar stora stenar mot hygg-
liga brandmän måste lag-
föras. Att attackera brand-
män och andra symboler för
samhället må vara ett despe-
rat uttryck för att visa sin ut-
satthet och uppgivenhet,
men det skapar inte fler jobb
och är heller ingen lösning på
segregation och utanförskap.
Tvärtom skapar det större
motsättningar i samhället. 

Samma problem
Även om lilla Gislaved inte drab-
bats av liknande händelser så
har Gislaved i grunden samma
storstadsproblem fast i miniatyr.

Misshandel, oro och allmänt
utanförskap. 

Av reportagen från kraval-
lerna i de större städerna har
de berörda områdena tidigare
drabbats av stängda fritids-
gårdar. I det skiljer sig inte
Gislaved från storstadsområ-
dena. 

I Gislaved har två av tre fritids-
gårdar lagts ner. Visst fick fritids-
gården Z vid Lundåkerskolan
mer resurser men samtidigt för-
lorades den lokala anknytningen
till bostadsområden vilket fritids-
gårdarna i Henja och på Trasten
hade.

Yngre ungdomar
Vi anser att fritidsgårdar ska
ligga där folk bor så att de

kan vara tillgängliga också för
de yngre ungdomarna. 

Vi anser också att fritids-
verksamhet inte ska ses som
en förlängning av skoldagen
utan som en egen verksam-
het, därför bör fritidsgårdarna
överföras från barn- och ut-
bildningsnämnden till fritids-
nämnden.

Som ett svar på den senas-
te tidens ungdomsoro så
måste alla progressiva sam-
las kring krav på offentliga ar-
beten åt arbetslösa ungdo-
mar, bortbyggande av trång-
boddhet där sådan finns och
ge ungdomsverksamhet or-
dentliga resurser. Det är åt-
minstone nödvändiga steg i
rätt riktning. 

n rapport från
Skolverket  ger 
oss från Kommu-
nistiska Partiet rätt
i vår kritik av höger-

utvecklingen och segreger-
ingen inom svensk skola
sedan 1990 talet – en ut-
veckling som kommer att
påskyndas genom regerin-
gens reaktionära åtgärder i
riktning i att återinföra det
gamla parallellskolsyste-
met. Ett orättfärdigt system
som successivt avveckla-
des under efterkrigstiden
och som såg sina sista da-
gar 1972 då enhetsskolan
slutligen fick genomslag i
Sverige. Så vad skriver
Skolverket i sin rapport
från 25 september? 

”SKOLVERKET identifierar en
viss förskjutning i det
svenska skolsystemet i
riktning mot segregering”,
skriver Skolverket på si-
dan 47. 

”Det finns stöd i forsk-
ningen för att skolresulta-
ten på en generell nivå på-
verkas negativt i skolsyste-
men som stratifierar elever
efter deras skolprestatio-
ner.” 

Rapporten skriver vidare
att svensk som internatio-
nell forskning visar att be-
tydelsen av socioekono-
misk bakgrund är betydligt
starkare på skolnivå än på
individnivå. Ju mer homo-
gen elevsammansättning-
en är desto starkare blir ef-
fekten av social bakgrund. 

”Forskningen har identifi-
erat faktorer som uppstår
på skolnivå och klass-
rumsnivå i form av kamrat-
effekter och lärarförvänt-
ningar som har starka

samband med elevernas
resultat.

Det finns även forskning
som tyder på kamrateffek-
ter och lärarförväntningar
förstärker varandra och så
kallad sammansättningsef-
fekter uppstår. (a.a.) ” 

ALLTSÅ GENOM en samman-
hållen skola så gynnas re-
surssvaga elever genom
resursstarka elevers närva-
ro i klasserna. Ett positivt
förhållande som tas bort
när elitklasser införs och
när segregering ökar. 

Genom borgarnas sor-
teringsskola kommer den
utveckling som Skol-
verkets rapport kritiserar
att accentureas genom de
fortsatta försämringarna av
skolan som borgarna nu
genomdriver.

VARFÖR SKA en framtida in-
genjör läsa tre gånger så
mycket svenska som en
framtida elektriker eller un-
dersköterska? I ett delta-
gande samhälle måste
skolan garantera alla de
grundläggande kunskaper
som behövs för att delta på
lika villkor i samhället. Des-
sa förutsättningar raseras i
och med högerns gymna-
siereform. Då kan vi inte ta-
la om en likvärdig skola
längre. Genom att försäm-
ra möjligheterna till val i
framtida livet genom att
slussa in elever på linjer
som inte ger högskolebe-
hörighet kan vi knappast
tala om en likvärdig skola. 

Högern tar strid mot folk-
bildning och arbetarklas-
sens rätt till kunskap. Låt
oss bekämpa en sådan ut-
veckling. 

Högern hot
mot folk-
bildningen
E

Under de två senaste åren har oroligheter pågått i storstäder-
nas förorter. Speciellt har Göteborg, Malmö och Uppsala drab-
bats. Ungdomar har satt bilar i brand, attackerat polis och
brandmän med stenar samt tänt eld på idrottsklubbars lokaler
och en fritidsgård. De områden som drabbats förenas i att det
sociala utanförskapet är stort, arbetslösheten hög och
nedskärningarna många. 

Som ett svar på den senaste tidens ungdomsoro så måste alla progressiva samlas kring krav på
offentliga arbeten åt arbetslösa ungdomar.

I ett deltagande samhälle måste skolan garantera alla
de grundläggande kunskaper som behövs för att delta
på lika villkor i samhället.



I juni sjösattes äntligen planer att
rusta upp Trastenområdet i Gisla-
ved under en tioårsperiod. Beske-
det kom inte en dag för tidigt och
upprustningen måste påskyndas!
Likaså är dags att påskynda en re-
jäl upprustning av Månsgatan i An-
derstorp, Furugatan i Smålandsste-

nar, Krongatan i Reftele och alla
andra lägenheter hos kommunägda
AB Gislavedshus som nu är runt 40
år gamla. Högerregeringen satsar
bara på de välbeställdas fastighets-
renoveringar och ombyggnationer
av privatfastigheter. Allmännyttan
ute i kommunerna struntar man i. 

Det måste bli en ändring av denna
orättvisa! Nyligen genomförda un-
dersökningar visar att de som ut-
nyttjar ROT-avdragen mest är husä-
gare i Storstockolms överklasskom-
muner, allt medan hyresgästerna i
allmännyttan via hyran får stå för
hela renoveringskostnaderna själva.

Rusta upp bostadsområdena

Det finns ett stort behov av att rusta
upp den kommunala allmännyttan. Det
är gamla fastighetsbestånd som kom
till under slutet av 60-talet och som i
dagligt tal benämns med begreppet
”miljonprogrammet”. Det fanns under
denna period i hela landet ett enormt
behov av ett snabbt tillskapande av
mängder av lägenheter. Tiden känne-
tecknades av industriell expansion och
arbetskraftsinvandring.  Sedan dess
har upprustningsbehoven mestadels
skjutits framåt i tiden. Och statens
bostadssubventioner till boende i hy-
resrätter har under tiden förtvinat. Den-
na utveckling måste vi vända på.

Ta Gislaved, som exempel. Räknar
man in alla lägenheter som det kom-
munalt ägda AB Gislavedshus innehar,
så handlar det om bortåt 1000 lägen-
heter totalt, som är byggda under den
här perioden.

Det är således hus som i dag är mer

än 40 år gamla och med i många fall ett
stort behov av renovering och iord-
ningsställande såväl interiört som exte-
riört. 

Utanförskap
En halv miljon människor är just nu ar-
betslösa i landet. Det s k utanförskapet
har aldrig varit större än under högeralli-
ansen. Behovet av verkliga arbeten är
skriande, men insatserna för att motver-
ka den gigantiska arbetslösheten lyser
med sin frånvaro. Därför vill vi framföra
ett verkningsfullt förslag som både mins-
kar arbetslösheten och bidrar till högre
boendekvalitet för mängder av familjer. 

Att dagens ROT-avdrag har riktats
mot småhus och bostadsrätter i sig in-
get fel men väl bemedlade husägare
får kraftiga subventioner för ombygg-
nationer, medan mindre bemedlade
hyrestagare får bo kvar i miljonpro-
grammen utan tillstymmelse till sats-

ningar från statens sida. Detta är djupt
orättfärdigt. Därför borde vi i kommu-
nerna ställa krav på att det inrättas ett
rejält ROT-avdrag för upprustning av
miljonprogrammets fastigheter. Det
skulle ge jobb och samtidigt bli en rätt-
färdig social satsning. I dag är det bara
privat fastighetsägande som högerre-
geringen omhuldar. 

Förändra ROT-avdraget
Våra kommuner borde därför ställa
krav på att staten inrättar ett ROT-
system med inriktning på dessa
bostadsbestånd. 

Kommunistiska Partiet anser att fi-
nansieringsfrågan kring renovering av
våra kommunala bostadsbestånd från
60-talets slut och början av 70-talet
borde göras genom förändringar i
ROT-avdragsreglerna eller andra for-
mer av återinförande av bostadssub-
ventioner från statens sida. Annars blir

den sociala orättvisan bara djupare
och djupare. Men det är kanske det hö-
geralliansen strävar efter. Orden solida-
ritet och rättvisa har i högerns samhäl-
le ersatts med orden ”privatisering”
och ”valfrihet” (för de välsituerade). 

Många lägenheter hos AB
Gislavedshus, som nu är runt
40 år gamla, behöver rustas
upp.

Upprustningen av
nedgångna bostadsom-
råden måste påskyndas! 
Inför ROT-avdrag även 
för allmännyttan och 

hyresgästerna!  

Besök gärna vår hemsida på adressen kpgislaved.nu

KOMMUNISTISKA PARTIET
VALETS RÖDASTE RÖST

Citat:
“Orden solidaritet
och rättvisa har i
högerns samhälle
ersatts med orden
privatisering och
valfrihet (för de
välsituerade.” 

Medan exempelvis rika husägare i Djursholm och
andra överklassområden får ROT-avdrag vid om-
byggnation får hyresgästerna i allmännyttan själva
stå för hela ombyggnadskostnaden. Tycker du det är
rättvist? Ge högerpolitiken ett svar!



Motion om 
extrastöd 

Gislaved 
den 14 maj 2010
Inget barn ska lämna
grundskolan utan god-
kända betyg. Alla ska gå
ur skolan med ett själv-
förtroende och en god
grund att stå på i sin fort-
satta vilja att lära sig mer.
Detta är en högt satt
målsättning och viljeytt-
ring som kräver genom-
tänkta insatser dels på
det pedagogiska planet,
men också avseende in-
satser för det nätverk
som ibland kan behöva
extra stöd för att åstad-
komma en god skolgång
för barn med en proble-
matik som påverkar hela
livssituationen inklusive
familjenätverk. Där finns
det ett behov av att knyta
samman speciella indivi-
duellt utprövade peda-
gogiska insatser i kombi-
nation med en familjein-
riktat stöd. 

Utifrån detta vill jag att
fullmäktige ger barn- och
utbildningsnämnd och
socialnämnd i uppdrag
att arbeta fram en organi-
sationsmodell inklude-
rande en grupp familje-
behandlare bestående av
fem personer samt att
denna verksamhetsmo-
dell ska utvärderas efter
två år, där värderingen
ska ställas mot kostna-
den för eventuella behov
av externa insatser och
placeringar samt utgå
från barnets och föräld-
rarnas upplevelse av det-
ta stöd på hemmaplan.

CURT VANG,
fullmäktigeledamot för
Kommunistiska Partiet

Satsa på eleverna i skolan
”Vi kommunister har motio-
nerat om att i riktigt svåra
situationer ska det finnas
familjebehandlare som ska
kunna gå in och stötta upp
föräldrar”
Vi kommunister vill ha ordentliga sats-
ningar på skolans område. Alltför många
elever får inte godkända betyg för att
kunna ta sig in på gymnasiets nationella
program. 

Satsningar måste göras på många oli-

ka områden tidigt under förskoletiden
och grundskolan. 

På det pedagogiska området är det
viktigt att skolan skapar en större mång-
fald av möjligheter för barn med speciel-
la problem att kunna tillgodogöra sig un-
dervisningen. 

Så har man genom Uppsala universitet
visat att 5–6 procent av alla fjärdeklassa-
re i en kommun har diagnosen ADHD
och lika många har samma symptom
som uppträder i skolan. Därför är skol-
miljön en viktig fråga. Man behöver kom-
plettera skolan med lugna, avspända
miljöer med få elever och gott om peda-
gogiska resurser. Detta är absolut nöd-

vändigt om man vill ge alla elever en ärlig
chans att tillgodogöra sig undervisning-
en. Mindre klasser och riktigt små grup-
per till de barn som bara kan ta emot un-
dervisning under extremt avspända situ-
ationer, måste skapas. 

Men detta tror vi inte räcker. Därför har
vi kommunister motionerat om att i riktigt
svåra situationer ska det finnas familjebe-
handlare som ska kunna gå in och stötta
upp föräldrar som lever på bristnings-
gränsen när det gäller att hantera sina
barns totala situation som då inte bara
handlar om själva skolgången. Vår mo-
tion finns att läsa i spalten nedan till väns-
ter.

Behåll offentlig verksamhet
Nyliberalerna har börjat an-
vända ett orwellskt nyspråk
som vi måste avslöja den
sanna innebörden bakom.
Varje gång en politiker inom
högeralliansen tar orden
”valfrihet” eller ”mångfald”
i sin mun, så är det omskriv-
ningar av försöken att pri-
vatisera den offentliga verk-
samheten med slutmålet att
skapa än större ojämlikhet i
samhället. Nedan redovisas
några aktuella exempel. 
För en tid sedan rapporterades hur pri-
vatläkare i Stockholm fuskat till sig cirka
130 miljoner kronor för vård man rappor-
terat in men i själva verket aldrig utfört.
Rena bedrägeriet och tjuvnad av skatte-
pengar. Tror någon att dessa läkare kom-
mer att ställas inför domstol. Knappast.

Bara i Jönköpings läns landsting har
man under enbart två år betalat privata
hyrläkare och deras bolag 100 miljoner
skattekronor. För dålig och ryckig vård.
Och till otroliga överpriser. Men ”privat”
vård  är ju så fint, eller? 

Inga småpengar
Sedan fick vi under våren här i landstinget
det ”fria vårdvalet”. Det visade sig vara en
av landstingspolitikerna i högeralliansen
framforcerad tvångslistning på privata
vårdbolag. Det som alla demokratiskt sin-
nade människor förväntat sig skulle vara
ett möjligt val bort från landstinget blev en
tvångslistning in i den privata vården. Och
allt ställdes på huvudet. Detta lurendrejeri
medförde att privatmottagningar kommer
att överösas med skattemedel. Detta in-
nan dessa privatläkare ens startat upp nå-
gon praktik. Att handskas så med våra
skattepengar är skandalöst.

Det är inte småpengar som privatläka-
re och bolag får. Ett familj med två tonår-
ingar som inte noterat ”mörkandet” i
vårdvalet ger det listade privatläkarbola-
get 8 434 kr, en familj med tre småbarn

6 163 kr, har man fyllt 45 översändes
3 244 kr, är man 65 fyllda blir det 6 163 kr
och är man 80 år blir summan hela
19 464 kr. Dessa skattepengar hamnar i
fickan på de privata listade privatläkarna
innan ens någon satt sin fot på privatlä-
karmottagningarna.

Marknadsfundamentalism
I vilka andra sammanhang handskas
man så vårdslöst med våra skattepeng-
ar? Denna miljonrullning av skattemedel

är rent ut sagt skandalös. Allt för att driva
fram en privatiserad sjukvård.

Varför är privatisering så bra? I Stockholm
har alliansen sålt ut förskolor och begärt en-
dast cirka tre miljoner för verksamheter som
visar sig vara värda runt 100 miljoner. Allt för
att pressa fram snabba privatiseringar av of-
fentlig verksamhet. Är det inte snart dag att
förstå att bakom vackra ord som ”valfrihet”
och ”mångfald” döljer sig en marknadsfun-
damentalism som tycker att styrmedlen i
vårt samhälle ska vara girighet och profit.

Jönköpings läns
landsting har på två år

betalat privata 
hyrläkare och deras 
bolag 100 miljoner 

skattekronor



december 2008 besluta-
de borgare och socialde-
mokrater att gå i borgen
med över 90 miljoner
kronor för en inomhus-
backe på Isaberg. Läg-

ger man till tidigare borgenså-
taganden till Isabergsstiftel-
sen så är summan uppe på
över 100 miljoner kronor. Hela
anläggningen planeras kosta

350 miljoner kronor men stan-
nar det verkligen vid den sum-
man? Vilket i princip Gisla-
veds kommun måste punga
ut med ifall det blir ekono-
miskt fiasko.  

Bryter mot statuter
Det må vara att penningstin-
na oljeshejker i Dubai driver
dylika projekt i den arabiska

öknen, men det är inget för
Gislaveds kommun att härma
efter. Lägg därtill att Gisla-
veds och Gnosjö kommuns
beslut att bevilja borgen på
över 100 miljoner kronor går
emot stiftelsen Isabergstop-
pens egna statuter som säger
”att inom stiftelsens område
verka för friluftslivets utveck-
ling”. Alltså ”friluftslivets ut-

veckling”, vilket står i klar
motsättning att bygga in en
stor del av Isaberg.  

Ja till turistsatsningar
Kommunistiska partiet anser
att det genom åren gjorts bra
satsningar på Isabergstop-
pen och att fortsatta sats-
ningar är bra. Men en inom-
husbacke med ett stort eko-

nomiskt risktagande står i
strid med stiftelsens egen po-
licy om friluftsliv. 

Vill man ha friluftsliv som
statuterna förskriver ska man
inte bygga in en skidbacke
och göra skidsporten till en
inomhussport. 
H Vi säger ja till turistsatsningar
på Isaberg men nej till en in-
byggd skidbacke!

enom åren har det
hörts borgerliga
och socialdemo-
kratiska röster i
Gislaveds kom-
mun som vill göra

inskränkningar i det generella
strand-skyddet. Syftet är att

sälja ut exklusiva tomter i tä-
tortsnära sjöar. 

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 all-
mänheten tillgång till att röra
sig fritt i naturen och bevarar
goda livsvillkor för djur och
växtlighet. 

Vi vill inte att tjockleken på
plånboken ska vara avgöran-
de för att folk ska få sjö- och

vattenutsikt. Tomter och lä-
gen med sjöutsikt bör förbe-
hållas de många och inte de
få, givetvis med beaktande av
det generella strandskyddet. 

Därför anser vi att kommu-
nerna i sin detaljplanering ser
till att tätortsnära lägen med

sjöutsikt i första hand går till
skolor, allmännyttan, vårdin-
rättningar och äldreomsorg.
Låt de många dela på de
vackra sjöutsikterna och inte
ett rikt fåtal. 

KENT HEIJEL,
ersättare i kommunfullmäktige

n n Det är illa nog att facken försvagat
LAS och turordningsreglerna genom sin
feghet, men centerns attacker mot arbe-
tarklassen är skamlig och upprörande.
Maud Olofsson och
hennes vapendraga-
re, superkarriäristen
och riksdags-kvin-
nan Annie Johans-
son från Värnamo vill
pressa tillbaka de
fackliga rättigheterna
årtionden bakåt.  Drastigt sänkta ung-
domslöner, förslag om att skrota LAS
(lagen om anställningsskydd) och att in-
skränka fackliga rättigheter är några av
förslagen från centerhåll.

Högerkrafterna inom allianspartierna
blir allt arrogantare och aggressivare.
Medan sossarna är för flata.

En röst på Kommunistiska Partiet är
en politisk protest mot den antifackliga
offensiv som kommer från Maud Olof-
ssons centerparti, hennes ungdoms-
förbund och resten av alliansen. 

KERSTIN ELG, fabriksarbeterska 
och kandidat till fullmäktige 

Inbyggd skidbacke dålig idé
I

Curt Vang, Kerstin Elg, Jörgen Johansson, Kent Heijel, Claes Arlid och Erik Anderson står överst på Kommunistis-
ka Partiets valsedel till kommunfullmäktige.

Tjockleken på plånboken ska
inte vara avgörande för att folk
ska få sjö- och vattenutsikt.

G
Vi värnar om strandskyddet



EU:s regelverk ska inte styra
hur nya riksväg 27 ska dras
Eftersom Sverige nu är
medlem i EU är det inte
längre vi svenskar som
bestämmer hur vägar ska
dras i vårt eget land. 
Trots att Gislaveds kommun ville att
förbifarten av riksväg 27 skulle dras
utanför Henja och Hults byar och i
kanten av stora mosse, körde den då-
varande socialdemokratiska regering-
en över Gislaveds kommun och be-

stämde att förbifarten skulle dras rakt
igenom Henja by. 

Fjäsk för EU
Ett vackert odlingslandskap försvinner
och flera hundra år gamla ekar sågas
ner för att EU:s regelverk är anpassat
för tyska terrängförhållanden där
moss- och våtmarker är ytterst sällsyn-
ta. Men moss- och myrmarker har vi
gott om här i Sverige – i synnerhet i
dessa trakter – så ifall några grodor
skulle få flytta på sig tio meter ifall vä-
gen skulle gått i mosskanten skulle inte

varit hela världen. Men den socialde-
mokratiska regeringen på 90-talet ville
fjäska för EU:s miljöbyråkrater i Bryssel
och körde över Gislaveds kommun.

Idiotiska direktiv
Bristvaran i Gislaved och Anders-
torp, och för den delen Småland och
Sverige, är minsann inte moss- och
myrmark. Däremot saknas tätortsnära
kultur- och odlingslandskap. 

Således har EU:s byråkratiska tys-
kanpassade regelverk kört över de
EU-positiva kommunalråden. De har

utan större protester accepterat EU-
medlemskapets alla idiotiska direktiv.
Ty så länge som vi är medlemmar i EU
måste vi spänna upp paraplyerna
även om det regnar i Tyskland. 
Kommunistiska Partiet kräver: 
H Här i Sverige är det vi svenskar som
ska bestämma hur vägar ska dras! 
H Riv upp gamla regeringsbeslutet och ta
striden med EU:s miljöbyråkrater.  
H Vi kräver Sverige ut ur EU!

ERIK ANDERSON,
fullmäktigeledamot 

för Kommunistiska Partiet

Ett vackert odlingslandskap försvinner och flera
hundra år gamla ekar sågas ner för att EU:s regel-
verk är anpassat för tyska terrängförhållanden.

Curt Vang (K): tilläggs-
yrkande enligt följande:
4 Satsningen på insatser för att komma till-
rätta med ungdomsarbetslösheten ekono-
miskt ska riktas till regeringen, då kommunen
annars tvingas dra ner på annan service till
kommuninvånarna. Vi inte kan acceptera att
regeringen påför kommunerna alltfler kostna-
der som borde ligga på staten.
4 Det inte får bli frågan om att kommunen i
ena ändan gör sig av med anställda eller inte
nyanställer och försöker mildra detta genom
att praktikanställa ungdomar upp till 24 år
och ersätta dessa ungdomar med aktivi-
tetsstöd och lön under avtal för att förbilliga
kommunal verksamhet. Detta är i så fall anti-
fackligt och lönedumpande. Därför måste ak-
tuella praktikplatser fördelas i nära samarbe-
te med fackliga företrädare med den avkräv-
da inriktningen att inte ersätta ordinarie verk-
samhet. Fackliga företrädare ska godkänna
praktikanställningarna.

n n I likhet med andra kommu-
ner har Gislaved nåtts av kapita-
lismens kännetecken – arbets-
löshet. Vi ligger illa till i förhållan-
de till resten av landet. 

Högeralliansen pressar kom-
munerna till att ordna fram jobb.
Det är ju valår. Det handlar om
tiotusentals jobb i landets kom-
muner. Men det är jobb med
oerhört dålig lön. I Gislaved ger
man en person upp till 24 år
1 050 kronor i månaden om den-
ne inte har gjort färdig sin gym-
nasieutbildning. Är man klar
med utbildningen får man 134
kronor per arbetsdag. 

Vissa kan få göra praktik med
a-kassan kvar om man uppnått
rätten till detta och vissa kan ef-
ter tre månader få en lön på
15 000 kronor före skatt under
några månader.

Arbetslösheten borde vara en
fråga för staten, men i stora
stycken lägger man den eko-
nomiska bördan på kommuner-

na. Det säger sig självt att man
måste ifrågasätta detta system
på flera punkter:
• Det är sanslöst orättfärdigt ut-
format. Lönenivåerna ligger på
1050 kronor upp till 15 000 kro-
nor i månaden.
• Systemet kan bli en väg att
pressa ner lönerna för vanliga
kommunanställda, vilket vi med
kraft måste sätta stopp för.
• Det får inte bli så att man i ena
ändan gör sig av med kommu-
nanställda och i andra ändan
fyller på med lågavlönade prak-
tikanter. Där har vi i färskt minne
att exempelvis fritidförvaltning-
en inför årets budget skurit ner
verksamheten med en direkt
påverkan på personalstyrkan.
• Dessutom får vi inte glömma
bort att om staten pressar kom-
munerna att stå för kostnaderna
för arbetslösheten, så får det di-
rekta följder för annan viktig
verksamhet som skola, vård,
äldreomsorg och andra för

kommuninvånarna viktiga om-
råden. Därför hade Kommunis-
tiska Partiet ett par principiellt
viktiga yrkanden i kommunfull-
mäktige när frågan togs upp,
dessa kan du läsa här bredvid.

I samband med Curt Vangs två
tilläggsyrkanden på februarimötet
röstade Vänsterpartiet tillsammans
med den borgerliga alliansens parti-
er helt mot Vangs tilläggsyrkanden.
(Medan Socialdemokraterna och
Miljöpartiet lade ned sina röster.) 

Vänsterpartiet är i Gislaveds
fullmäktige ett helt passivt parti
och när man inte är tysta har
man under de senaste två åren
valt att rösta med den borgerli-
ga alliansen i ett antal frågor. En
röst på Vänsterpartiet i kom-
munvalet är en fullständigt bort-
kastad röst för den som vill ha
vänsterpolitik i Gislaveds full-
mäktige. 

Rösta på det 100-procentiga
vänsteralternativet. Rösta på Kom-
munistiska Partiet.



VALETS RÖDASTE RÖST
I kommunvalet kandiderar vi i Kommunistiska Partiet på hela vår
politik, som det socialistiska arbetaralternativet i ett val där so-
cialismen och arbetarfrågorna lyser med sin frånvaro. 

En röst på Kommunistiska Partiet är en uppmaning till ett poli-
tiskt systemskifte i Sverige – för ett samhälle byggt på jämlikhet,
rättvisa och respekt för alla människors lika värde. Vi kommu-
nister accepterar inte tesen om kapitalismen som historiens
slut. Det finns ett bättre sätt att organisera samhället, det
socialistiska, där människors behov ersätter jakten efter
maximal vinst och där planering ersätter kapitalets rätt
att utan hejd exploatera såväl arbetet som naturen.  

Här är några av de frågor som Kommunistiska Partiet
särskilt lyfter fram i valet 2010. 

Dela på jobben – lagstifta
om 6 timmars arbetsdag! 
Finansminister Borg påstår att den
ekonomiska krisen är överstånden.
Men hur kan krisen vara över när
nästan en halv miljon människor går
arbetslösa? 
Kommunistiska Partiet säger:
Dela på jobben – lagstifta om 
6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön!
Ge ungdomen chansen – sänk 
pensionsåldern till 60 år!

Ta pengarna där de finns!
Sverige har aldrig varit rikare än
idag. Problemet är inte att det sak-
nas resurser i samhället, utan att allt
större resurser fördelas på ett allt
mer orättvist sätt. 
Kommunistiska Partiet säger:  
Höj skatten på vinster, 
aktieutdelningar och kapital!
Behåll och höj värnskatten! 
Stoppa straffbeskattningen 
av pensionärer, sjuka och arbetslösa! 

Bygg bort bostadsbristen!
I bostadsbristens Sverige går bygg-
nadsarbetare arbetslösa för att
marknaden inte finner dem lönsam-
ma nog. 
Kommunisterna säger. 
Bygg bort bostadsbristen!
Inrätta ett rejält ROT-program för 
upprustning av offentliga byggnader 
och kommunala lägenheter. 

Satsa på det gemensamma!
Varför skall människor gå arbetslösa
när det finns jobb att utföra i välfärden.
För samhället är det nästan gratis att
växla a-kassa mot lön i offentlig sektor.
Kommunistiska Partiet säger:
Återanställ och nyanställ 
i offentlig sektor!
Nej till privatisering av 
offentlig verksamhet!

Sverige ut ur EU!
Det var en lycka för Sverige att folket sa
nej till euron. Folket var klokare än makten.
Men euron utgör bara en extra rem på
den nyliberala tvångströja som hela EU

utgör. Kommunistiska Partiet sviker inte
och vi låter oss inte tystas av ministerpos-
ter, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 
Kommunistiska Partiet säger:
Sverige ut ur EU!

Ta hem trupperna 
från Afghanistan!
Deltagandet i det USA-ledda koloni-
alkriget i Afghanistan är en skam för
Sverige. Liksom stödet till ockupa-
tionsmakten Israel. 
Kommunistiska Partiet säger:
Ta hem de svenska trupperna 
från Afghanistan! 
Bojkotta Israel – för ett fritt Palestina! 

Rösta mot högerpolitiken!
I riksdagsvalet uppmanar Kommunistiska
Partiet alla arbetare att rösta mot höger-
politiken. Men vi hyser inga illusioner om
den rödgröna alliansen, som fullt ut låter
sig styras av kapitalismen och markna-
den. Markera därför Din önskan om en ra-
dikal vänstervridning av politiken genom
en röst på Kommunistiska Partiet i kom-
munvalet.

LÄGG DIN 
RÖST PÅ OSS

I HÖST

Bojkotta Israel
Kommunistiska Partiet har vid flera
tillfällen föreslagit en bojkott av israe-
liska varor. Men en feg majoritet har
röstat emot. 
Det är en moralisk och politiskt viktig
fråga att kommunal verksamhet inte
befattar sig med varor som är besud-
lade med ett ockuperat folks blod. Vi
menar att det handlar om politisk vilja
och att vår upphandlingspolicy inte
kan vara så inskränkt att ”miljö- och
kvalitetskrav” beaktas men gynnande
av folkmord negligeras.

Curt Vang talar inför nästan 200 personer på protestmötet i Gislaved mot Israels 
massakrer i Gaza. 


