
Till hushållen i Karlshamn

en annan politik är möjlig

rösta på Kommunistiska Partiet – fd KPml(r) 
i kommunvalet 14 september! 

Kunskaperna sjunker, blöjorna blir tyngre 
och tågen slutar rulla. 

Det är resultatet av den privatisering av
offentlig verksamhet som både borgare och
sossar hyllat och hängett sig åt i åratal. 
Runt om i landet kan det se ut så här:

✔ Äldreomsorgen säljs ut till lägstbjudande i nå-
got som mest liknar en cynisk variant av forna ti-
ders fattigauktioner. De äldres behov finns inte
med i kalkylen när de privata vårdbolagens räkne-
nissar tar fram anbud. 

Resultatet är oundvikligt. Vinsten säkras genom
minskad personal och alltför ofta genom ren van-
vård. 

✔ I skolan är det lika illa ställt. Där ska skol-
pengen inte bara räcka till de privata skolkoncer-
nernas vinster, utan också till kostsam marknads-
föring på en redan överetablerad skolmarknad. Av
skolpengen går en allt mindre del till undervisning.

✔ Tågeländet talar för sig självt. 
Det värsta är att marknadstänkandet också trängt

in i den offentligt drivna välfärden. Patienter kallas

Här är kandidaterna du kan lita på om du vill ha en riktig vänsteropposition mot 
högerpolitiken. Från vänster: Peter Schönström, Rolf  Axelsson, Lars Jeppsson, Ulf  
Olsson, Per Gunnar Andersson och Leif  Niklasson. 

numera för ”kunder” och det är viktigare att hålla en
nedbantad budget än att se till behoven. 

Överallt ska det sparas och dras in för att överbe-
talda politiker kräver det.

Numera är det iNte bara vi kommunister som säger
nej till vinstuttag i privat skattefinansierad verk-
samhet. Men vinsterna är bara det värsta uttrycket
för hur det går med välfärden när den marknadsan-
passas. 

Även om vinster förbjuds finns det massor av sätt
för privata vård- och skolföretag att idka ”kreativ”
bokföring. Hela systemet är fel. Marknadskalkyler

och prislappar hör helt enkelt inte hemma i verk-
samheter som måste utgå från alla människors lika
värde och lika rätt. 

Kommunistiska Partiet säger:
● Ut med kapitalismen ur välfärden!
● Nej till privatisering av offentlig egendom 
och verksamhet!
● Höj skatten på vinster, aktieutdelningar, 
förmögenheter och höga inkomster!

Håller du med om detta så har vi ett bra förslag: Rösta
bort Alliansregeringen i riksdagsvalet och lägg din
röst på Kommunistiska Partiet i kommunvalet. 

”
Hela systemet är fel. Marknadskalkyler och pris-
lappar hör inte hemma i verksamheter som måste 
utgå från alla människors lika värde och rätt.”



”
Trygga jobb och vettiga arbetstider
är en hjärtefråga för oss kommunister. 
Vi vill förbjuda bemanningsföretag
och kräver rätt till sammanhållen
arbetstid i offentlig sektor.”

Nej till otrygga anställningar

Visste Du...
...att bemanningsföretag förbjöds i Sverige
1942 efter lång och hård kamp från arbe-
tarrörelsen. 

Drygt 50 år senare togs bemanningsfö-
retagen till heder igen av regeringen Bildt
1993, som ett led i svensk anpassning till
EU:s ”fria rörlighet” (= spela ut arbetare
mot varandra).

Tågpersonalens strejk i juni satte
fingret på ett växande otyg på våra
arbetsplatser – de otrygga och då-
liga anställningsformerna.  
Veolia ville säga upp 250 fast anställda
och återanställa en del av dem som tim-
anställda. 

Men Veolia utgör inget undantag. Det
finns numera arbetare som får ett sms på
morgonen och har några få minuter på
sig att svara, annars går jobberbjudandet
till någon annan. Inom vården är det van-
ligt med splittrade arbetsdagar, och inom
industrin byts fast anställda ut mot be-
manningspersonal. 

ett loKalt exemPel på det sistnämnda är
AAK – i folkmun benämnt ”Sojan” –
som för några år sedan sade upp eller
omplacerade ett 25-tal fast anställda.
Majoriteten fick komma tillbaka men nu
som anställda på bemanningsföretag. 

Tomas Strömberg, 47, var en av dem.
Tomas började på Sojan som 19-åring

och gick några år senare med i KPML(r),
numera Kommunistiska Partiet. Vi träffar
honom utanför Sojan för en pratstund.

– Övergången skedde genom att vi fick
skriva på ett kontrakt där det stod att vi
var anställda på AAK fram till en viss
fredag. 

– Måndagen efter var vi sedan tillbaka
på samma arbetsuppgifter, men nu som
anställda på ett annat företag och med ett
3-årigt kontrakt på fickan, ett kontrakt
som Sojan hade rätt att säga upp när som
helst för att göra en ny upphandling. Nå-
got som också har skett.

– Hela övergångsprocessen var en
eländig soppa, kantad av bud och mot-
bud, falska förespeglingar och cirka två
år av strid för att få våra rättigheter tillgo-
dosedda. 

– Man drog sig inte ens för att teckna
olika avtal bakom ryggen på folk som
skulle gå över till samma företag. Det
falskspelet resulterade i olika villkor och

olika kollektivavtal.

• Varför tror du att företagsledningen val-
de denna besvärliga väg? 
– I det första läget tror jag inte det

handlade om pengar för Sojans del, peng-
ar  är de nedlusade med. Alla vet dessu-
tom att det är dyrare med inhyrd personal
än med egen. Så det handlade nog mest
om att få ner antalet fastanställda och på
det sättet tillfredsställa aktiemarknaden
och driva upp kursen.

– Men på sikt handlar det säkert också
om kostnaden. Bemanningspersonal är
lättare att göra sig av med och ta in alltef-
ter konjunkturen. 

– Sämre anställningstrygghet skapar
också fogligare personal. Det är inte lika
lätt att ställa krav på bra löner och säker
arbetsmiljö när man vet att företaget när
som helst kan begära ny upphandling.  

• Har ni blivit fogligare, tycker du?
– Det är helt klart tystare på jobbet nu.

Tomas Strömberg är bemanningsanmställd på Sojan och kandidat för Kommunistiska Partiet i kommunvalet i Karlshamn. 

Och stämningen är inte densamma som
tidigare. Nu är vi uppdelade i ett A- och
ett B-lag, där vi i B-laget inte ens får gå
på fackklubbens möten, trots att vi job-
bar på samma arbetsplats. 

– Facket vet hur det ser ut på arbets-
platserna, men verkar sakna viljan att gö-
ra något åt situationen eller att ens disku-
tera den. Det är särskilt illa på en farlig
arbetsplats som Sojan, där säkerheten är
A och O. 

• Hur ser du på tågstrejken tidigare i år?
– Det var uppfriskande att några äntli-

gen slog näven i bordet. Jag ser strejken
som ett första bra steg i kampen för att
återupprätta säkra och trygga anställ-
ningar. 

– Att strejken fick så stort stöd tror jag
beror på att vi är många som står med ett
ben i samma hage. Allt fler inser att det
handlar om gemensamma intressen.

• Vad gör Kommunistiska Partiet i saken?
– Vi driver kraven på förbud mot både

bemanningsföretag och arbetskraftsim-
port. Vi kräver också rätt till samman-
hållen arbetstid i offentlig sektor. 

– Varken sossarna eller facket ställer
upp på dessa krav, men ute på arbetsplat-
serna är det många som tycker som vi.
Inför Byggnads och Metalls kongresser
nyligen har våra medlemmar agerat för
att få dessa förbund att driva kravet på
förbud mot bemanningsföretag. 

– Det lyckades inte den här gången
men vi ger oss inte! Trygga anställningar
och vettiga arbetstider är en hjärtefråga
för oss. 

Rösta på Kommunistiska Partiet – fd KPML(r) – i kommunvalet



Pengar i sjön
■ I förra valet fick Sverigedemo-
kraterna fem platser i Karlshamns
kommunfullmäktige. Efter diverse
splittringar kvar-stod i praktiken en
(1) ledamot, Henrik Gustafsson,
som är i stort sett den ende sverige-
demokrat som efter de interna stri-
derna visat sig på ett fullmäktige-
möte, dock utan att yttra sig. 

SD har plockat ut 453 892 kronor
i partistöd för detta. Karlshamns
skattebetalare står för fiolerna.   

Stöd till privatskolor
■ En enig kommunstyrelse – här in-
går alla partier utom Kommunistis-
ka Partiet – beslöt i juni 2014 att fö-
reslå fullmäktige att skolor som
drivs av vinstdrivande företag skall
få hyra lokaler av kommunen till
självkostnadspris. 

Kommunistiska Partiet gick na-
turligtvis bestämt emot detta för-
slag. Endast Vänsterpartiet ändrade
sig under fullmäktigedebatten och
stödde kommunisterna.

Prata går ju...
■ Ingen i Karlshamns kommunfull-
mäktige säger sig vilja ha ”delade
turer” (dvs splittrade arbetsdagar)
för personalen inom omsorgen. Med
Kommunistiska Partiets förslag att
höja kommunalskatten med 1 krona
skulle denna orättvisa mot lågavlö-
nade kvinnor kunna avskaffas, sam-
tidigt som personalen kunde avsätta
mer tid till de äldre. 

Ändå var inget annat parti berett
att stödja förslaget om en skattehöj-
ning.

”
Till Karlshamnsborna vill jag säga: Låt er inte luras av politiska 
hästskojare som Alexander Wendt (M) utan fortsätt kämpa för 
vårt lasarett. Vi i västra Blekinge har rätt till eget sjukhus!”

Kämpa för vårt lasarett!
uNder låNg tid Har KarlsHamNs lasarett haft hotet om ned-
läggning över sig. Vårt parti har varit en naturlig del av den
kraftiga opinion som finns för att försvara lasarettet och för
att det åter ska bli ett fullvärdigt akutsjukhus. 

Ett stort problem för denna opinion är att den inte haft
någon verklig talesman i landstingsfullmäktige, som stått
upp för lasarettet när besluten ska tas.

Inte heller den politiska eliten i Karlshamn – eller ”hö-
säckarna”, som väl är vad man mer känslomässigt skulle
vilja kalla dem – har trätt fram till försvar för vårt lasarett. 

När vi r-are i kommunfullmäktige velat diskutera vad
nerskärningarna på lasarettet får för betydelse för kommu-
nen, så har vi nekats den rätten. En gång lämnade till och
med hela vår fullmäktigegrupp ett möte i protest mot det
odemokratiska och fega agerandet från de styrande i kom-
munen.

meN Nu Har KarlsHamNsmoderateN Alexander Wendt tagit 
bladet från mun och rest frågan om ett eller två sjukhus 
i Blekinge. Wendts resonemang är milt sagt okart, men
grundtanken är att vi inte har råd med två sjukhus. Därför
är det kanske bättre med bara ett – i Ronneby. Alltså kan 
vi inte motsätta oss att Karlshamns lasarett avvecklas.

Att vi inte skulle ha råd med två lasarett är dock så fel
det kan bli. Visserligen har Wendts partibröder i regeringen
urholkat de offentliga finanserna med sina åtta år  av skat-
tesänkarpolitik, men Sverige som land är mycket rikare
idag än för 40 år sedan. Så varför skulle vi inte kunna ha
två sjukhus på 2000-talet när vi hade råd med det på 
1970-talet?

det fiNNs Problem iNom vårdeN men de kan lösas med politiska
beslut. Det går att stoppa detta med hyrläkarna, som skor
sig på vårdens bekostnad. Det går att höja lönerna för per-
sonalen. Det går att utbilda fler i de bristyrken som finns. 

Höj skatterna, särskilt för de rika – istället för att sänka
dem – så får samhället de resurser som behövs för att åtgär-
da problemen. Politik är att vilja, som Palme sa. 

WeNdts utsPel är fulare än det kan verka. Förslaget att bygga
nytt sjukhus i Ronneby istället för de två existerande lasa-
retten är en splittringslinje som bäddar för att vi till slut får
bara ett sjukhus i Blekinge – i Karlskrona. 

Vi är medvetna om att landstingets ledning i Karlskrona

egentligen vill satsa allt i den staden. Det har de velat hela
tiden. Det som hindrat dem är främst två saker: 

✓ För det första att vi i västra Blekinge skulle åka till
Kristianstad för vård och då får ändå Blekingelandstinget
betala. 

✓ För det andra den kraftfulla och breda opinion som
finns och har funnits till försvar för Karlshamns lasarett.
Det har inte varit oviktigt att ledande företrädare för västra
Blekinges storindustri försvarat lasarettet.

maN sKa Ha Klart för sig att Moderaterna inte lagt något kon-
kret förslag i frågan. De kunde ha gjort det till landstingets
möte nu i juni, men nej. Wendt kommer nämligen aldrig att
få Karlskronamoderaterna att gå med på att lägga ner den
stadens sjukhus. Wendt bara wendtilerar sina grumliga tan-
kar. Han får ju synas i media och vill väl med det motivera
sin politiska existens som välbetalt oppositionsråd. 

Oavsett hur det går i höstens val kommer det inte att
byggas ett sjukhus i Ronneby, var så säkra. Men effekten
av Wendts utspel kan bli att han utsår split och förvirring
bland de många som varit engagerade för att försvara Kar-
lshamns lasarett. Om det lyckas kommer det att sluta med
ett lasarett – i Karlskrona.

till KarlsHamNsborNa vill Jag därför säga: Låt er inte luras av
politiska hästskojare som Alexander Wendt utan fortsätt
kämpa för vårt lasarett, så att satsningar och investeringar
görs även i Karlshamn. Vi i västra Blekinge har  rätt till
eget sjukhus!

lars JePPssoN
är stenhuggare till professionen. 
Lars har representerat KPML(r)/
Kommunistiska Partiet i Karlshamns
kommunfullmäktige sedan 1985. 

Kommunistiska Partiet lovar inte vad vi inte kan hålla. Men en sak lovar vi: I fullmäktige kommer vi som hittills att
företräda den folkliga opinion som kämpat så hårt för Karlshamns sjukhus. 



Rösta på Kommunistiska Partiet – fd KPML(r) – i kommunvalet

Det nya pensionsystemet = århundradets politiska bedrägeri.

Röda Stjärnan: Kommunistiska Partiets valbyrå
Här finner Du gratis valmaterial och broschyrer i aktuel-
la frågor. Någon av partiets kandidater är alltid på plats.
Du kan även träffa partiets företrädare på torget och
gågatan under lördagsförmiddagar. 

Valbyrån håller öppet fram till valet: 
❑ vardagar kl 14.00-18.00 (gäller 1-12 sept)
❑ lördagar kl 11.00-14.00

I Röda Stjärnan finner du även faktaböcker, skönlittera-
tur och barnböcker till lågpris, Palestinasjalar, Che Gue-
vara-tröjor och CD-skivor 

Välkommen!
Adress: Ronnebygatan 42
Tel 0454-126 04
E-post: karlshamn@kommunisterna.org

Kommunistiska Partiets hemsida: www.kommunisterna.org 

Höj pensionerna
– avskaffa straffskatten!
Inte nog med att bromsen i det nya
pensionssystemet ger lägre pen-
sioner. Dessutom straffbeskattas
det lilla som blir över. Sveriges
pensionärer har placerats i stryk-
klass. 

Det är bara att konstatera. Pensions-
uppgörelsens partier – Socialdemokra-
terna, Moderaterna, Folkpartiet, Cen-
terpartiet och Kristdemokraterna – lu-
rade skjortan av svenska folket när de
brådstörtat och halvt i smyg införde det
nya pensionssystemet.

För det första var motiveringen falsk.
Det är alls inte så att ATP-systemet stod
på ruinens brant. ATP gick tvärtom
med årligt plus ända sedan systemet in-
fördes. För att säkra ATP för framtiden
krävdes bara en smärre höjning av ar-
betsgivaravgiften.

för det aNdra var löfteNa falska. Det nya
pensionssystemet är stabilt, påstod de
ansvariga, men resultatet blev sänkta
pensioner och rop på höjd pensionsål-
der. Detta var ingen olycklig missbe-
dömning utan väl kalkylerat, vilket då-
varande statsministern Göran Persson
(S) medgav i en intervju några år sena-
re: ”Folk kommer att bli urförbannade
när de ser vad vi gjort med deras pen-
sioner.”

Finns det förlorare så finns det vin-
nare. Vad gäller pensionerna utgörs
vinnarna av arbetsgivarna, som slapp
undan den höjda arbetsgivaravgiften.
Det som borde gått till pension har bli-
vit vinst och aktieutdelning.

KommuNistisKa Partiet sa NeJ till det nya
pensionssystemet när det infördes. Vi
säger nej till det alltjämt och anser att
det skall rivas upp. 

För att så skall ske uppmanar vi till
samling kring följande krav:

● Avskaffa bromsen och höj pensio-
nerna. Ta pengarna där de finns!

Visste Du ... 
• att Sverige i år betalar den ofattbara sum-
man 37,7 miljarder kronor i medlemsavgift till
det högerpolitiska supermaktsprojektet EU? 

• att de pengarna skulle räcka till att anställa
100 000 nya sjuksköterskor och underskö-
terskor. 

• att när MP sviker och V mumlar står Kom-
munistiska Partiet står fast: Sverige ut ur EU! 

● Avskaffa PPM-systemet. Pension-
spengar skall inte gå till spekulation.

● Nej till höjd pensionsålder. Ge
ungdomen chansen istället för att
tvinga arbetare att jobba tills de stu-
par.

● Avskaffa straffskatten på pensio-
nerna. Ersätt jobbskatteavdraget med
ett höjt grundavdrag för alla med lå-
ga inkomster, arbetande såväl som
pensionärer. 

Fakta om pensionsbedrägeriet
• Kostnaderna för pensionerna minskar som andel av BNP. Det nya pensionssystemet 
innebär att en mindre del av samhällets resurser fördelas till dem som arbetat färdigt.

• Den allmänna pensionen har minskat från ett genomnsitt på 65 procent av tidigare
lön i ATP till 43 procent i det nya pensionsystemet.   

• Antalet personer 65 år och äldre fördubblades mellan 1950 och 1990. Men Sverige
gick inte i konkurs. Istället infördes ATP och pensionsåldern sänktes från 67 till 65 år. 

• Den faktiska pensionsåldern i ett flertal LO-förbund ligger kring 60 år.  


