
nn Zwracamy się do Ciebie, pracowniku w Szwecji imamy nadzieję, że masz możliwość poświęcić trochęczasu, aby przeczytać ten tekst, bo jest on o tobie. O tobie,co sprzątasz, prowadzisz autobus lub taksówkę, pracujeszw fabryce, sklepie, restauracji, w domu opieki lub w szpi-talu. O tobie bez pracy lub o tobie cierpiący z powodu nie-pewności tymczasowych miejsc pracy lub firm kadrowych.O tobie co budujesz domy, pracujesz na kolei lub w callcentrze, jesteś listonoszem lub roznosisz gazety, produku-jesz samochody, smażysz hamburgery lub pracujesz zdziećmi w szkole. Wszyscy jesteśmy różni, ale mamy dużowspólnego. Jesteśmy tu wszyscy pracownikami w Szwecji.Wszyscy jesteśmy zmuszeni sprzedawać naszą pracę fir-mom żeby utrzymywać siebie i nasze rodziny.Nigdy nie wolno nam zapomnieć o naszym wspólnyminteresie i pozwolić przeciwnikom nas rozdzielić. Oni chcąprzeciwstawić tych co mają prace - tym co jej nie mają. Onichcą wykorzystywać różnice miedzy ludźmi w zależnościgdzie ktoś jest urodzony, jaką religie uznaje, w co wierzy inie wierzy. Ale rownież i my jesteśmy winni jeżeli pozwo-limy na to, żeby te różnice zwyciężały nad tym co naswspólnie łączy. To wszystko czyni nas słabymi. Kiedy nie stoimy mocnirazem, nasi przeciwnicy mogą robić co im sie podoba.Mogą pogarszać warunki pracy i obniżać zarobki. Naszapraca staja sie niepewna, bardziej stresująca i nie-bezpieczna. Oczekuje sie od nas być dostępnym dla praco-dawcy kiedykolwiek według ich żądań. My, którzyjesteśmy bezrobotni, jesteśmy zmuszeni do przyjęcianawet najbardziej poniżających sposóbów traktowanianas, albo żyjemy w zagrożenia opuszczenia kraju. Nawetpoza pracą, w prywatnym życiu, rządząca klasa i jej poli-tycy czynią życie trudniejsze dla nas. Nasze osiedlamieszkaniowe doprowadza sie do upadku, sprzedaje sie jeprywatnym właścicielom i nasze czynsze idą szokująco wgórę. Dobrobyt i usługi społeczne pogarszają sie w dziel-nicach gdzie mieszkamy. Rosną problemy społeczne,przestępczość, gangsterstwo, gwałt, i handel narkotykami. Ale tak nie musi być. Szwecja jest bogatszym krajem niżkiedykolwiek. Problemem jednak jest to, że pieniądze idątylko dla dobra niewielkiej części ludności. Jeden procentludności Szwecji posiada 40% majątku i bogactwa kraju. Itego właśnie chce rządząca klasa. Dlatego prowadzą takąpolitykę, żeby odprowadzać pieniądze od pracujących dobogatych, od zapłat do zysku i od współnego dobrobytu doprywatnego bogactwa. Jesteśmy partią pracujących i dla pracujących. Chcemy,żeby wszyscy pracujący w Szwecji byli zgodni co do innegosposobu organizowania społeczeństwa. 

• Chcemy żeby wszyscy mieli prawo do dobrego i
godnego życia. Te wartości, które zdobywa nasza
wspólna praca powinny być przeznaczone dla
dobra wszystkich ludzi, nie tylko żeby wzbogacać
niewielu. Szwecja potrzebuje walki przeciwko bo-
gactwu, jak rownież, żeby pieniądze były
przeznaczone tam, gdzie są potrzebne. 
• Ludzie, zarówno jako siła robocza, szkolnictwo i
służba zdrowia nie są przedmiotem handlu, które
przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać jak
chcą. 
• Wspólne planowanie jest lepsze niż prywatyzo-
wany chaos. Demokracja musi obejmować row-
nież ekonomię. Przedsiębiorstwa i instytucje,
które są ważne dla nas wszystkich powinny być
własnością całego społeczeństwa. 
• Chcemy budować świat na podłożu solidarności,
sprawiedliwości, równości i wolności, w przeci-
wieństwie do ucisku i wykorzystywania przez bo-
gatych. Dotyczy to zarówno krajów zachodu jak i
innych części świata. Klasa robotnicza musi być
solidarną z pracującymi i uciskanymi na całym
świecie. Nie może być lojalną w stosunku do
wyższej klasy w swoim kraju. Dziękujemy że znaleźliscie czas, żeby to przeczytać.Mamy nadzieje, że jesteście zgodni z naszymi poglądami.Jeżeli jesteście członkami jakiegoś związku albo organiz-acji, chętnie przyjedziemy do was, żeby porozmawiać i po-ruszyć te problemy, które nurtują was i podyskutować, comożna zrobić, żeby zmienić na lepsze. Najchętniej przedwyborami 14 września, ale rownież dobrze po wyborach. Prawdziwa zmiana w Szwecji nie jest zależna od jesien-nych wyborów, ale od tego jak my, pracujący razembędziemy walczyć o to, co jest prawdziwe i ważne dla nas.

Do wszystkich, którzy są pracownikami w Szwecji

Daj nam wsparcie i głosuj w sprawie solidarności między pracującymi.  
Komunistyczna Partia (Kommunistiska Partiet) wystawia swoich kandydatów w wyborach do rad gminnych w:
Alingsås, Gislaved, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Lund, Lysekil,

Malmö, Mölndal, Norrköping, Nybro, Robertsfors, Sandviken, Sztokholm, Trelleborg, Uddevalla, Uppsala, Värnamo,
Västerås, Växjö i Örebro oraz w wyborach do Landstingu w Sztokholmie i Region Skåne.

www.kommunisterna.org


