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Ivalrörelsens slutspurt demonstre-rar vi i Robertsfors mot att 175 arbe-tare på Element Six riskerar förlorajobbet. Vi vet att arbetarna på Element Six iRobertsfors har en unik kompetenssom borde garantera deras fortsatta ar-bete. De tillför värden som tillfallerkommunen i form av löner och skatt. Deutför en samhällsviktig produktion. Men koncernledningen har i tron påhögre vinster beslutat sig för att lägganer enheten i Robertsfors. De har sattallt större press på personalen för attsuga ut maximalt av det mervärde somproduceras här, i avvaktan på den sistaproduktionsdagen. 
Då företaget inte visar någon respektför sina anställda har de inte hellernågon anledning att visa respekt för fö-retaget. Varför ska vi låta företaget be-stämma ortens framtid? Borde inteorten i demokratins namn bestämmaföretagets framtid? Vi vet att en nedläggning är samhälls-farlig. Även de äldre anställda kommeratt drabbas den dag de behöver äldre-vård. Då är förmodligen skatteunderla-get så dåligt att kommunen tvingatsminska bemanningen på äldreboendet. 
Arbetarna på företagets fabrik i Ir-land har visat på en framgångsväg. Närde fick besked om nedläggning tog dekamp och gick i strejk och i dag är derasfabrik kvar. Det är först när arbetet

upphör som arbetarens värde förstås.Varför ska bolagsstyrelser med ett fåtalgubbar ha rätt att styra och ställa övermänniskors väl och ve? En nödvärns-strejk kan aldrig vara fel. En sådan ärsäkerligen även bra för den psykiskahälsan. 
Gemensamma protester som dagensdemonstration, är en bra början på ensådan kamp. En politisk strejk på Ele-ment Six för att rädda jobben skullevara en god fortsättning på motstånds-kampen. Även om vi vet att dagens marknads-ekonomi försvarar den heliga privataäganderätten till sista blodsdroppen såskulle fallet Element Six i Robertsfors,kunna bli ett startskott för ifrågasät-tande av företags rätt att lägga nervinstgivande verksamhet. Samhälletska ha rätt att ta över sådana företag.  
I valet på söndag står dock inte ägar-nas makt över jobben på spel. Vem somän kommer att styra i Robertsfors och iriksdagen i Stockholm så står uppsäg-ningarna kvar dagen efter valet. Det ärbara enigheten på verkstadsgolvet somkan ändra detta beslut. Inte heller en röst på KommunistiskaPartiet ändrar detta faktum. Däremotså lovar vi alla er som ger oss förtro-ende i kommunvalet att Kommunis-tiska Partiet kommer att göra vad vikan för att stödja all folklig kamp motjobbslakten på Element Six.  
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