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Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 
någon annan kandidat än de som står nedan.
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1 Julius Nilsson, Elektriker, Wilson Park, 32 år2 Ellen Johansson, Studerande, Dalhem, 26 år3 Eleonora Preston, Butiksbiträde, Dalhem, 49 år4 Joe Nilsson, Rehabiliteringskonsulent, Slottshöjden, 48 år5 Andy Persson, Studerande, Dalhem, 27 år6 Hanna Kervall, Studerande, Eneborg, 34 år7 Mattias Olsson, Brevbärare, Dalhem, 26 år8 Joel Assarsson, Studerande, Dalhem, 22 år9 Susanne Cederhäll, Specialpedagog, Wilson Park, Högaborg, 57 år10 Oscar Lager, Pensionär, Ringstorp, 66 år11 Gustav Jansson, Studerande, Söder, 22 år



Vi är Helsingbor   
Vill du att din röst ska betyda något? Har du hjärtat till vänster?
Bra, då finns det ett alternativ som inte gör dig besviken! Varje
röst som vi kommunister får är en tydlig signal om att det finns
människor som vill ha ett annat samhälle. Vi i Kommunistiska Par-
tiet slåss konsekvent mot klassorättvisor och högerpolitik. Vi gör
det i stort som i smått. Överklassen har berikat sig skamligt de
senaste 30 åren. Nu får det vara nog! Pengar och resurser ska
tillbaka till de som skapar samhällets värden, arbetarklassen.

Släng ut kapitalisterna från välfärden!
BARNEN FÅR SÄMRE KUNSKAPER i skolan och våra äldre får ligga kvar i sina sängarfram till lunch. En allt mindre del av landets samlade resurser går till välfärden.Dessa  otillräckliga resurser ska nu också räcka till vinster åt riskkapitalister.Vänsterpartiet vill förbjuda vinster i välfärden. Ett otillräckligt krav tycker vikommunister. Kapitalisterna kringgår lätt ett vinstförbud och vi är motståndaretill varje form av marknadstänkande i välfärden. Människors behov av välfärd äringen vara. Vi är människor med rättigheter och skyldigheter, inte kunder. Med nedskärningar och privatiseringar får vi inte bara vanvård och en allt mersegregerad skola. Även personalen får stryk genom sämre personaltäthet, tim-anställningar, arbetslöshet och stress.
H Vinstförbud är otillräckligt, släng ut kapitalisterna ur välfärden!

Förbjud bemanningsföretagen!
DE SENASTE ÅREN HAR ARBETSMARKNADEN blivit allt otryggare för både arbetare ochtjänstemän. När vinsterna maximeras blir trygga jobb istället timanställningar,visstidsanställningar och jobb i bemanningsföretag. Bemanningsföretag används för att pressa löner och kringgå anställningsskyd-det. Att företagen bara hyr in personal vid arbetstoppar är en bluff, vilket fleraundersökningar avslöjat.I Helsingborg finns bemanningsföretag på många arbetsplatser. Vi har fleragånger kunnat läsa om hur inhyrd personal på ICA-lagret behandlats illa av Prof-fice. Inte sällan försöker man blåsa de anställda på löner. Inom vården användsbemanningsföretag för att bibehålla underbemanning och som arbetsgivarnasvapen mot sjuksköterskornas rättmätiga lönekrav.
H Kommunisterna kräver förbud av bemanningsföretag 
– vi kräver riktiga anställningar!  



  rgs rödaste röst
Sverigedemokraterna – borgarnas lydiga stödparti
I BÅDE RIKSDAGEN OCH RÅDHUSET styr borgarna i minoritet. Men det är inget somFredrik Reinfeldt eller Peter Danielsson behöver oroa sig över. Man har nämligenett lojalt stödparti i Sverigedemokraterna. SD kallar sig själva landets enda op-positionsparti, men i omröstning efter omröstning röstar det arbetarfientliga par-tiet med de styrande borgarna. SD vill inte att människor som flyr från krig och förtryck ska få söka skydd iSverige. Däremot har de inget emot kapitalets lönedumpande arbetskraftsimport. 
H SD är bara en lydig knähund till alliansen!

Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa!
DET FANNS EN TID DÅ UPPRÖRDHETEN VAR STOR när arbetslösheten ökade till två procent.I dag, när arbetslösheten är nästan nio procent, framstår denna tid som paradiset.Politikerna tycker inte längre att arbetslösheten är ett samhällsproblem utanett personligt problem som kan lösas med jobbcoacher, sänkt a-kassa och värde-lösa kurser i positivt tänkande. Kommunistiska Partiet har andra lösningar. Anställ i offentlig sektor, behovenfinns inom skolan, vården och omsorgen. Dela på jobben genom att införa 6 tim-mars arbetsdag, det ger fler jobb och färre sjukskrivningar. Dessutom vill vi byggabort bostadsbristen och renovera miljonprogrammets lägenheter.Vi kräver också stopp för arbetskraftsimporten som enbart handlar om löne-dumpning och försämringar av dagens arbetsförhållanden. Företagen utnyttjarfattiga arbetare från andra länder, det är en rå och cynisk klasspolitik. Det är ka-pitalets lönedumpning, inte vårt motstånd mot denna, som underblåser främ-lingsfientlighet och motsättningar mellan arbetare från olika länder.
H Sänk arbetstiden till 6 timmar per dag med bibehållen lön.
H Anställ i skola, vård och omsorg.
H En rejäl satsning på bostads-
byggnation och renoveringar.
H Stoppa kapitalets arbets-
kraftsimport.

Medlemmar i Kommunistiska Partiet i
Helsingborg visar sitt stöd för de

strejkande tågarbetarna.



www.kphelsingborg.se
Vill du veta mer om Kommunisterna?

Nej till svältpensioner!
SAMTIDIGT SOM VI HAR MASSARBETSLÖSHET ska de av oss som jobbar arbeta allt längreoch ändå få allt lägre pensioner. Det sker inte av nödvändighet utan för att kapi-talisterna vill sänka kostnaderna och höja vinsterna. Kampen för anständiga pen-sioner är en klasstrid. 
H Avskaffa pensionsbromsen! Tillför mer pengar genom höjda arbetsgi-
varavgifter.
H Avskaffa PPM-systemet! Pensionspengarna ska inte gå till spekula-
tion och göda giriga fondförvaltare.
H Inte en dag längre än 65! Ett allt hårdare arbetsliv kallar inte på
högre utan lägre pensionsålder.

Solidaritet med kämpande arbetare världen runt
FÖR KOMMUNISTISKA PARTIET är den internationella solidariteten självklar. Vår so-lidaritet är klassmässig och anti-imperialistisk. I nedskärningarnas Europa inspi-reras vi av kämpande arbetare i länder som Grekland, Spanien och Portugal.Vi stödjer palestiniernas kamp mot ockupationsmakten Israel, för ett självstän-digt Palestina. Vår solidaritet är inte tomma ord – vi deltar i manifestationer, upp-manar till bojkott av varor från Israel och stödjer Ship to Gaza.
Var tar vi resurserna?Tycker du att våra förslag är bra, men undrar hur vi ska skaka fram stålarna? Sva-ret är enkelt – ta pengarna där de finns! 
H Sverige ut ur EU, av demokratiska skäl men också för att vi varje år
betalar 25,6 miljarder mer till byråkratkolossen än vi får tillbaka.
H Avskaffa rut-avdraget! Inga bidrag för hemhjälp åt redan välbeställda.
H Avskaffa rot-avdraget i sin nuvarande form och inför ett mer rättvist
system som prioriterar flerfamiljshus.
H Höj bolags- och utdelningsskatten!
H Företagens vinster ska tillfalla samhället, inte överklassen!

H Tidningen Proletären ger dig varjevecka nyheter och analys ur ett arbe-tar- och vänsterperspetiv. Billigare attprenumerera nu!www.proletaren.se


