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Valets rödaste röst

Vi har råd med trygghet för våra gamla och
framtidstro för våra barn och ungdomar.
Sverige har aldrig varit rikare än idag. Ändå
förs en politik för arbetslöshet, otrygga anställ-
ningar, bostadsbrist och nedskärningar i välfär-
den. En politik för ökade klassklyftor och ett
alltmer segregerat samhälle. De rika badar i
pengar samtidigt som vår gemensamma välfärd

raseras. Problemet är att rikedomarna inte för-
delas rättvist! Vi i Kommunistiska Partiet vill:

H Ta pengarna där de finns – beskatta de rika!

H Försvara kollektivavtal och arbetsrätt 
– Förbjud bemanningsföretag!  

H Bygg ut välfärden – Stoppa privatiseringarna!
H Inga direktiv från Bryssel – Sverige ut ur EU!

i kommunvalet

Har du fått nog?
En annan värld är möjlig

Alingsås har hundratals miljoner i kassakistan 
- ett annat Alingsås är möjligt!



Ta upp kampen för ett rättvist    

Stoppa privatiseringen av välfärden!
ALLT BLIr SäMrE AV ATT prIVATISErA det som vi äger gemensamt.Det vet alla som kör bussar och tåg, hämtar sopor, städar våraskolor, lagar mat till barn och gamla, som arbetar i vården ellerundervisar våra barn. Det blir svårare att göra ett bra jobb, ar-betsförhållandena blir sämre och deltiderna fler.Avsikten med privatisering och upphandling av offentlig verk-samhet är både att pengarna till vår välfärd ska hamna i över-klassens fickor och att hela arbetarklassen ska pressas tillbakagenom sänkta löner, sämre arbetsvillkor och ökad stress.

Vi måste kräva människovärdet tillbaka och stoppa priva-
tiseringarna!

Bygg fler billiga hyresrätter!
För DE rIkA FINNS INgEN BOSTADSBrIST. I Alingsås byggs nästan baraexklusiva villor och bostadsrätter. Bostadsbristen gör att byggher-rarna kan sätta fantasihyror på de få hyresrätter som byggs. Därförbyggs inte lägenheter åt alla unga som saknar bostad!Om det ska byggas för människor med vanliga inkomster krävsen statlig, social bostadspolitik. Vi kan använda våra pensionsfon-der till bostadsbyggande istället för att spela bort dem på börsen!Då säkrar vi långsiktigt våra pensioner och får det kapital som be-hövs för att bygga hyresrätter med låg hyra.Alla andra länder i EU har undantag från EU:s konkurrensregler.De har byggföretag som bygger utan vinst och hyr ut lägenheternaunder marknadspriser. Det kan även Sverige ha. 

Därför ska vi kräva att Alingsåshem åter får uppdraget att
bygga billiga, ljusa och rymliga hyresrätter.

Avskaffa friskolesystemet!
VI BEhöVEr EN SkOLA SOM skapar nyfikenhet och kunskapstörst, däralla elever får samma rätt till kunskap. Nu har vi ett av världens mestsegregerade skolsystem. Elitens barn får företräde till bättre skoloroch barn till lågutbildade får hålla tillgodo med sämre.Om alla barn ska ha lika rätt till en bra skola måste friskolesyste-met avskaffas och med den skolpengen och det fria skolvalet. Peng-arna ska gå till undervisning istället för reklam och vinster ochskolor med störst behov måste ges mest resurser.

Vi måste ta strid för mindre skolklasser och barngrupper, fler
pedagoger och annan personal i skolan, barnomsorgen och
fritidsverksamheten

Nej till krig och ockupation!
DET är EN SkAM ATT SVErIgE deltar i USA:s och NATO:s krig. Det ären skam att Israels ockupation av Palestina får fortgå utan att Sve-rige protesterar genom sanktioner. 

Kommunal bojkott av Israel – för ett fritt Palestina!

Morgan Melgaard, 
pensionär/socialarbetare: 
– Stoppa bostadssegregationen! Bygg hyresrät-
ter även i de mest attraktiva områdena!

Lisa Magnusson, kontorist: 
– Att en vårdcentral eller skola kan stängas och
lämnas hur som helst på grund av privata, eko-
nomiska intressen är helt sinnesjukt! Ett tydligt
exempel är Caremas nedläggning av Noltorps
vårdcentral.

Lars-Olof Törnberg, undersköterska: 
– Vid varje upphandling riskerar de anställda att
förlora jobbet. Därför räcker det inte att bara
säga nej till vinster i välfärden. Privatiseringen
måste stoppas!



       och solidariskt samhälle!

klimatkrisen är kapitalismens kris!
kApITALISMEN BEDrIVEr EN hänsynslös rovdrift på jordens resurser.På några århundraden har de skapat en klimatkris som dramatisktändrar livsvillkoren på jorden och hotar att förvandla miljontalsmänniskor till klimatflyktingar. I jakt på högsta möjliga vinst flyttas tillverkningen till låglöne-länder.  Därför transporteras varor kors och tvärs över världen.Detsom blir vinst i enskilda företag, blir en enorm förlust för mänsk-ligheten.  Det är inget du löser bara genom att ändra ditt eget sättatt leva. Klimatkrisen visar att kapitalismen måste ersättas av enekonomisk ordning som hushållar med naturens resurser. 

Förbjud företags nedläggning av samhällsnyttig verksam-
het. Bygg ut järnvägen och förstatliga driften. Bygg ut kol-
lektivtrafiken och sänk taxorna. Bygg energisnåla hus.

Anna-Clara Bäckerstam, sjuksköterska: 
– Får du ångest över klimatkrisen? Kom med
oss i kampen för kommande generationers möj-
lighet att leva ett bra liv på jorden!

Det finns inget viktigare än ett barn!
pOLITIkErNA VÅrDAr hELLrE budgetöverskott än ser till att ungarnafår en bra start i livet. Stora barngrupper med för få vuxna på för-skolor och fritids gör det svårt att både tillgodose den enskildesbehov och att följa läroplanens intentioner.  De allra minsta, under 3 år, vistas ofta i grupper på mer är 20 barnunder stora delar av dagen och på fritids kan grupperna bestå avfler än 40 barn. Vi har råd att ge våra barn en god och utvecklandeskola och omsorg.

Många kommunala frågor är viktiga kvinnofrågor. Att värna
offentlig sektor är den absolut viktigaste. Det är där många
kvinnor har sina jobb och det är tack vare gemensam omsorg
om barn och gamla som de flesta kvinnor idag kan försörja
sig själva.

Sluta sälja gamla på fattigauktion!
DET BEhöVS FLEr häNDEr I VÅrDEN, inte högre vinster! De som arbe-tar i äldreomsorgen är pressade till bristningsgränsen. Ändå för-söker Alingsås kommun göra som de privata vårdbolagen ochpressa kostnaderna med sämre arbetsvillkor. Detta måste stop-pas! Bra arbetsförhållanden är en förutsättning för god vård. Äld-reomsorgen måste ha en arbetsmiljö som gör att ungdomar kanse värdet i att ta hand om någon som är gammal och skröplig ochvälja att arbeta i äldreomsorgen.

Ge äldreomsorgen tillräckligt med resurser, så att alla kan
få lika rätt till en värdig ålderdom!

Birgitta ödlund, förskollärare:
– Alla barn har rätt till bra barnomsorg! Barn-
ens behov måste vara avgörande när budgeten
sätts.

Elsa-Lena Åström, pensionär
/arbetsterapeut äldreomsorgen:
–När kommunen skär ner på hemtjänsten, har
de med hög pension ”valfriheten” att köpa ex-
tratjänster med rut-avdrag. Fattigpensionärer
får hålla tillgodo med det som bjuds.

kamp mot rasism och kvinnoförtryck!
Där DET FörEkOMMEr hOT mot kvinnor, där frodas också rasism.Hatet mot muslimer, judar, färgade och homosexuella går hand ihand med kvinnohatet.

Så länge vi låter tystnad råda i någon av dessa frågor kom-
mer vårt samhälle förbli ojämnställt, ojämlikt och rasistiskt.



Ta kontakt med 
Kommunisterna
E-post: alingsas@kommunisterna.org
Webb: www.kommunisterna.org
Telefon: 0706-169218

www.kommunisterna.org
Vill du veta mer om kommunisterna?

Så här avskaffas arbetslösheten!

H Tidningen Proletären ger dig varje veckanyheter och analys ur ett arbetar- och väns-terperspetiv. Billigare att prenumerera nu!
www.proletaren.se

Arbetartidningen

Vi lovar bli motståndet röst 
– rösta på Kommunistiska Partiet
VÅrT pArTI hAr INTE rÅD att ställa upp i riksdagsvalet. Men i kom-munvalet kan du lägga din röst på oss. Vi kommer att vara en röstför kämpande människor och föra vanligt folks talan i kampen förbättre villkor.

Politiken ska vara ett uppdrag, inte en födkrok – En arbe-
tarlön åt kommunalråden!

DET är ABSUrT ATT kräVA höjd pensionsålder samtidigt som hundra-tusentals går arbetslösa och tvingas leva i fattigdom och förned-rande fas 3-åtgärder. Istället för dagens politik som går ut på atttrycka ner arbetslösa och sjuka ska vi kräva:
Arbete åt alla – inför 6-timmars arbetsdag. Det löser rätten
till heltid och det ger ungdomar jobb till riktiga löner! Höj
sjukas och arbetslösas ersättning till 90 procent! Nej till höjd
pensionsålder! Avskaffa pensionsbromsen!

Ingela Ericsson Thelin, tvättbiträde: 
– Samhället har råd med 6-timmars arbetsdag
och bra pensioner åt alla om de rikedomar
som arbetarklassen skapar fördelas rättvist.
Sverige har aldrig varit rikare än idag.

Stoppa bemanningsföretagen!
DE räTTIghETEr OCh DEN TrygghET som arbetarklassen tillkämpat sigbefinner sig i fritt fall. Med bemanningsföretag och rätten för före-tag att anlita underentreprenör på underentreprenör, går det intelängre att ha koll på vilka arbetsvillkor som råder i slutändan. Medhjälp av EU:s fria rörlighet importeras arbetare från låglöneländer.De får jobba under slavlika förhållanden till löner som inte går attleva på. Arbetare har åter blivit en ”vara”, utan rättigheter, som köpstill lägsta möjliga pris, slits ut och slängs på sophögen. 

Bemanningsföretagen måste förbjudas och Sverige måste
lämna EU.

robert Mathiasson, partiordförande: 
– Det  påstås att det råder brist på arbetskraft
och att vi därför måste höja pensionsåldern
och importera arbetare. Löser det problemet
med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent?

Sänk pensionsåldern och 
inför 6-timmars arbetsdag!


