
INGA NEDSKÄRNINGAR!INGEN HÖJNING AV POLITIKERNAS LÖNER!

Det är dags att sätta ner fötterna!
Kom med på fullmäktigemötet den 23 juni och visa 
politikerna vad du tycker!

Socialisterna anordnar torgmöte med tal och fika. 
Plats; Bryggaren kl. 17:30.

SOCIALISTERNA
- för en stridbar arbetarrörelse!
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Som det förmodligen inte har undgått någon kommuninvånare är 
det stora nedskärningarna på gång inom skolan. Den borgerliga 
majoriteten vill spara ca 40 miljoner. Den svenska skolan är ett stort 
nationellt problem och dess brister slår igenom även i Västervik. Av 
kommunens elever i årskurs fem var det (2007) mer än en fjärdedel 
som inte hade tillräckliga kunskaper i svenska och mer än var tred-
je som inte klarade målen i matte. Det individuella programmet är 
gymnasieskolans tredje största program. De flesta som bedriver sina 
studier där har inte klarat godkänt i kärnämnena svenska, matte 
och engelska.
Att en stor grupp av kommunens elever har väldigt knappa kunskaper 
när det kommer till grundläggande kunskaper som att läsa, räkna och 
skriva är mer än bekymmersamt. Skolan är ett enormt nationellt poli-
tiskt problem och att skära ner ytterligare är knappast en lösning.

Samtidigt som nedskärningar genomförs och samhällsservicen 
försämras anser politikerna att de har för låga löner. Arvodeskommit-
téns förslag är att de kommunala politikernas löner ska utgå ifrån en 
riksdagsledamots lön. Det innebär att Kommunalrådet Hjalmarssons 
lön höjs från 42 320 kronor till 52 900 kronor i månaden. 
De politiska förtroendeuppdragen måste spegla samhället i stort för 
att inte urholka demokratin. Därför anser Socialisterna att politiker-
lönerna skall sänkas och utgå ifrån en genomsnittlig lärarlön på 
25 500 kronor i månaden.

Vi måste få ett stopp på nedskärningarna i välfärden. Vi har inte allmän 
skola, vård och omsorg för att den skall kosta så lite som möjligt utan 
för att den skall vara av bästa kvalité och öppen för alla oavsett den 
privata plånbokens storlek.

Sverige är rikare än någonsin och den offentliga sektorn har en förmö-
genhet på 533 miljarder kronor (2007).
Om den styrande borgerliga majoriteten i kommunen tog skolans 
problem på allvar borde man kräva del av de stora överskott som 
statsminister Reinfeldt förfogar över. Men skattesänkningar för de 
rika är uppenbarligen viktigare än en fungerande välfärd för alla.
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