
Välj GöteborGs 
rödaste röst

Människovärde 
inte Marknadsvärde



INGET AV DE PARTIER som sitter i 
Göteborgs kommunfullmäktige ser 
någon framtid utan kapitalism. De tror 
att samhällelig utveckling förutsätter 
nöjda bankirer och direktörer. Därför 
handlar politiken ofta om företagsklimat 
och vinster istället för om medborgarnas 
behov.

Enligt myten är tillväxt en flodvåg 
som lyfter hela samhället. Men 
politikens resultat är att de rika blivit 
rikare och de fattiga fler. Profitjakten 
utarmar samhället och livsvillkoren på 
jorden.

KommuNIsTIsKA PARTIET är motståndare 
till det kapitalistiska systemet. Ett  
system som skapat både klimatkrisen 
och den ekonomiska krisen. 

 Vi arbetar för socialism – ett samhälle 
som sätter människorna och deras behov 
främst. Vår politik vill mobilisera för 
att alla skall ha rätt till ett drägligt liv, 
till arbete, utbildning, vård, meningsfull 
fritid och bostad.

DET sAKNAs INTE REsuRsER och inte 
heller stöd för en sådan politik i 
Göteborg. Ändå har budgetdisciplin och 
högerpolitik fått styra över hur vår stad 
utvecklas.

Arbetslösheten, utanförskapets och 
den sociala nedrustningens förbannelse 
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kan bara brytas genom en rättvisare 
fördelning. 

Det behövs någon som står för det, 
någon som säger som det är.

I DAG sTYR ELITEN inom näringslivet 
Göteborgs utveckling tillsammans med 
maktfullkomliga politiker. Stadens rykte 
som mutstad har förstärkts. Trots de 
rödgrönas löften att ta itu med saken. 
De saknar viljan att angripa orsakerna, 
det vill säga den nyliberala ordningen 
med vinstdrivande kommunala bolag. 
Privatisering av kommunal egendom 
och upphandling av tjänster, som förut 
utfördes i offentlig regi, förvärrar sedan 
problemen. 

om Du äR beredd att agera för förändring 
tror vi att Kommunistiska Partiet är 
ett alternativ för dig. Vi är ett parti 
med vanliga arbetare, arbetslösa och 
studenter, med unga och gamla som 
arbetar tillsammans för en politik vi tror 
på. Vårt mål är ett rättvisare samhälle. 
Du som mött oss tidigare vet att vi 
också bedriver ett anti-imperialistiskt 
solidaritetsarbete och deltar i den 
antirasistiska kampen.  

VI äR ETT annorlunda parti och våra 
kandidater strävar inte efter fördelar för 
egen del.

vi är det antikapital istiska alternativet

Ulf nilsson 
plåtslagare, 
förstanamn på 
Kommunisternas 
valsedel



ett jämställt Göteborg!
– PATRIARKALA sTRuKTuRER i samhället 
bidrar till att kvinnor har lägre löner 
och sämre anställningsvillkor. 

– Kvinnor utsätts för våld, ett 
sexualiserat offentligt rum och många 
lever i ojämställda familjeförhållanden

– Nedskärningspolitiken drabbar 
kvinnor dubbelt. Särskilt unga kvinnor 
tvingas till osäkra anställningar. 

– När barn- och äldreomsorgen 
försämras faller det oftast på kvinnans 
lott att försöka lösa problemen 
oavlönat. Därför är en satsning på 
offentlig sektor också en satsning på 
jämställdheten.

Bygg ut kollektivtrafiken 
- nej till trängselskatter!
– sKA VI HA EN BäTTRE miljö måste 
samhället planeras bättre. Det gynnar 
miljön. Trängselskatten handlar 
inte om att värna miljön utan om 
att tvinga fram pengar till kostnader 
för infrastruktur, som egentligen 
ska bekostas av staten. Istället för 
att satsa på en utbyggd och billigare 
kollektivtrafik i Göteborg kommer 
västlänken i det västsvenska paketet 
att sluka majoriteten av pengarna. 
–  Klimatförändringarna stoppas inte 
genom att var och en ska källsortera 
utan hela samhällsekonomin måste 
planeras bättre. Det stora miljöhotet är 
kapitalismen.

tove Janzon
drifttekniker 
Nr 2 på valsedeln
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arbetsförmedlare 
Nr 9 på valsedeln



förbjud bemanningsföretag 
– rätt till fasta jobb!
– BEmANNINGsFÖRETAGEN TAR inget 
ansvar för oss som jobbar där. 

– Vi riskerar sparken hela tiden. När 
produktionen går upp ska vi hoppa 
in och jobba igen. Det splittrar oss 
arbetare. 

– Företagen håvar in vinster. Volvo, 
Göteborgs största privata arbetsgivare, 
har inte nyanställt några sedan 2011 
utan bara rekryterat från bemannings-
företag. Vi ska ha rätt till fasta jobb 
istället för att företagen ska ha säkrade 
vinster. 

kasta ut kapitalismen  
ur välfärden!
– PENGAR FRÅN oFFENTLIG sektor ska 
inte gå till vinst eller säljas ut. 

– Människors behov av omsorg 
ska inte ställas emot varandra, äldres 
behov av stöd ska inte ställas mot 
barns behov av förskola. Alla ska 
ha rätt till en bra vård, skola och 
omsorg, det ska inte vara beroende av 
vart du bor eller hur mycket pengar 
du tjänar. Därför är vi emot privata 
välfärdsföretag.  

– Omsorgen ska inte styras som 
ett företag, ut med kapitalismen ur 
välfärden. Det finns pengar i Sverige, 
låt behoven styra. 

loreto 
laBBé-reveco
förskollärare
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roBert sandh 
industriarbetare 
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satsa på förorten!
– sKILLNADERNA I GÖTEBoRG ökar. 

– Det är en tydlig inkomst och 
klassfråga. I fattiga stadsdelar lyckas 
barnen sämre i skolan, ungdomarna 
får inga jobb, fler är sjuka och många 
vuxna är arbetslösa. 

– När jag växte upp fanns fler 
ungdomsgårdar och bättre stöd till 
små idrottsklubbar. Det fanns problem 
då också. Men samhället försökte göra 
något åt dem och det var lätt att få 
jobb.

– Nu fördelas pengarna fel och 
nedskärningar tar bort framtidstron.

evelina orrlöv
arbetslös, 
rkU-Göteborg
Nr 14 på valsedeln

stevan 
toMUlevski
industriarbetare
Nr 19 på valsedeln

allas rätt till bostad istället 
för bostadsrätter åt några!
– ATT HA EN BosTAD är en mänsklig 
rättighet. Ändå anpassas 
bostadsmarknaden inte till de 50 
000 göteborgare som idag saknar en 
egen bostad utan till byggherrar och 
bostadsbolags möjligheter att göra 
högre vinster. Bostadsbristen, höjda 
hyror och eftersatt underhåll är alla 
exempel på detta. 

– Att sälja ut allmännyttan gör  
situationen än värre, då skulle Göte-
borg få färre och dyrare hyresrätter, 
med en ökad segregation som följd. 

– Istället för skattesubventioner 
till lyxrenoveringar behövs ett statligt 
bostadsbyggarprogram. 



sänkt arbetstid istället för 
höjd arbetslöhet!
– mAssARBETsLÖsHETEN äR ett enormt  
resursslöseri och visar på vårt  
samhälles orimlighet. 

– Medan ena delen av befolkningen 
jobbar sig sjuka nekas den andra  
möjligheten att vara med och bidra. 

– Så här behöver det inte se ut. Men 
då behövs en helt ny politik på  
nationell nivå. 

– Istället för att jaga sjuka och 
arbetslösa krävs åtgärder som 
skapar jobb. Åtgärder som sänkt 
pensionsålder och lagstadgad sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön.

organisera dig i  
kommunistiska partiet!
– TYCKER Du oCKsÅ det är fel att ett litet 
fåtal ska fortsätta berika sig på andras 
arbete? Det behöver inte vara så. 

– Det finns tillräckligt med kunskap 
för att sätta människor och miljöns 
behov främst. 

– Istället för ett samhälle som  
bygger på ojämlikhet och konkurrens, 
kan vi skapa en värld som bygger på  
solidaritet.

– Kom med och kämpa för ett bättre 
samhälle. Organisera dig i och rösta på 
Kommunistiska Partiet.

inGrid freJd
ombudsman 
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elektriker 
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Vill du ha mer 
information eller hjälpa 

till i vår valkampanj?
Kontakta oss!

www.kommunisterna.org/goteborg

Göteborgs rödaste bokhandel  
Måndag 16.00-19.00
Tisdag  16.00-19.00
Onsdag  13.00-19.00
Torsdag 16.00-19.00
Fredag  15.00-18.00
Lördag  11.00-15.00

BOKHANDELN RÖDA STJÄRNAN

FJÄRDE LÅNGGATAN 8B

20 september 2014 i Slottskogen

Ta en prenumeration!
www.proletaren.se

www.fredsloppet.se


