«Vi bryr oss»

Ivan Kristoffersen i «iTromsø» 28.6:
«Med vedtaket i kommunestyret tar offentlige tjenester veien ut av det demokratiske felleskapet i kommunen. Vi får en avdemokratisert kommunetjeneste, for første gang i Norges moderne historie(..) Byrådets nye
totalstyre i byen minner om et militærkupp fra fortida, med det ene unntak:
Det er ikke satt i verk av generalene, men av politikere fra ytterste høyre»
Tromsø by har havnet i en svært alvorlig situasjon etter at byrådet har
samlet all makt i kommunen i sine hender. Høyre-Frp-V har avviklet alle
normale demokratiske prosesser, i den hensikt å konkurranseutsette store
deler av kommunen bak lukkete dører.
Dersom du bryr deg om hva som skjer i kommunen for tida, så besøk
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• Byrådet er i full gang med konkurranseutsetting bak lukkete dører,
og de har det travelt
• Milliardkonsernet Norlandia Care Group posisjonerer seg nå i Tromsø
via politiske nettverk i Høyre
• Norlandia Care Group sin strategi er å overta barnehager, sykehjem,
barnevern m.m. i Tromsø kommune
• Les om småaktører som begynner å bli engstelig for at store konsern
dumper seg inn i kommunen
• Les om rådgiveren i byrådet som håner de innbyggerne som aksjonerte
foran rådhuset den 19. juni
• Les om de aktive grepene byrådet tok for å obstruere Fagforbundets
lovlige politiske streik den 19. juni
• Les om byrådsleder Hilmarsens desinformasjon på «Søndagsavisen»
i NRK P2 den 24. juni
• Les om frimurere som sitter i sentrale posisjoner når Tromsø kommune
nå skal privatiseres
• Les om hva du som kommuneansatt taper ved konkurranseutsetting,
privatisering og sosial dumping

VI HOLDER TROMSØ-VÆRINGENE OPPDATERT OM HVA SOM SKJER
BAK BYRÅDETS LUKKETE DØRER
Eli Gunhild By
Sykepleier og forbundsleder

Norge har blant verdens best utdannede sykepleiere. Det kan vi alle være stolte av. Sykepleiekunnskap spiller en avgjørende rolle i Norge og resten av verden. Hver eneste dag gjør sykepleiere en
forskjell. Som sykepleier kan du i dag med stolthet kaste et blikk i speilet og vite at du har det i deg.
www.sykepleierforbundet.no
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