
PROTESTERA MOT NEDSKÄRNINGARNA AV

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET!
Nästan dagligen kan vi läsa om nya nedskärningar inom skolan, 
vården och omsorgen. I Västerviks kommun skall 30 lärar-
tjänster ”sparas” bort från skolan, 40 miljoner kronor skall 
”effektiviseras” bort från Socialnämnden och ett antal tjänster 
skall försvinna från kirurgiavdelningen på Västerviks sjukhus. 
Detta skapar å ena sidan sämre skola för eleverna, sämre 
äldreomsorg för de gamla och sämre vård för dem som 
behöver besöka sjukhuset. Å andra sidan slår nedskärn-
ingarna hårt mot dessa yrkeskårers arbetsmiljö. Samma 
arbetsuppgifter skall utföras fast med färre personal. 
Situationen blir allt mer ohållbar för varje krona som ”sparas”.
Sverige är inte ett fattigt land, 
det handlar om fördelning av våra samlade resurser!
Vi i arbetarrörelsen är för en bra arbetsmiljö lika väl som 
en bra och likvärdig skola för våra barn och unga, vi är för 
en värdig ålderdom för våra gamla och en trygg sjukvård 
för oss alla när vi blir sjuka. Den offentliga sektorn behöver 
rustas upp med mer personal, inte slaktas med nedskärningar!
Demonstrera för välfärdssamhället lördagen den 2 februari.
Samling på Hamnplan 11:45. 
Vi går mot Stora torget där det bjuds på tal, kaffe, kaka och 
musik.

Tillsammans med fler fackförbund

PROTESTERA MOT NEDSKÄRNINGARNA AV

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET!
Nästan dagligen kan vi läsa om nya nedskärningar inom skolan, 
vården och omsorgen. I Västerviks kommun skall 30 lärar-
tjänster ”sparas” bort från skolan, 40 miljoner kronor skall 
”effektiviseras” bort från Socialnämnden och ett antal tjänster 
skall försvinna från kirurgiavdelningen på Västerviks sjukhus. 
Detta skapar å ena sidan sämre skola för eleverna, sämre 
äldreomsorg för de gamla och sämre vård för dem som 
behöver besöka sjukhuset. Å andra sidan slår nedskärn-
ingarna hårt mot dessa yrkeskårers arbetsmiljö. Samma 
arbetsuppgifter skall utföras fast med färre personal. 
Situationen blir allt mer ohållbar för varje krona som ”sparas”.
Sverige är inte ett fattigt land, 
det handlar om fördelning av våra samlade resurser!
Vi i arbetarrörelsen är för en bra arbetsmiljö lika väl som 
en bra och likvärdig skola för våra barn och unga, vi är för 
en värdig ålderdom för våra gamla och en trygg sjukvård 
för oss alla när vi blir sjuka. Den offentliga sektorn behöver 
rustas upp med mer personal, inte slaktas med nedskärningar!
Demonstrera för välfärdssamhället lördagen den 2 februari.
Samling på Hamnplan 11:45. 
Vi går mot Stora torget där det bjuds på tal, kaffe, kaka och 
musik.

Tillsammans med fler fackförbund


