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Kasta ut kapitalismen ur välfärden!
DEN PRIVATA VÄLFÄRDEN HAR INTE SOM mål att erbjuda så bra service som möjligt,utan är i första hand vinstdrivande. Vad den kortsiktiga kapitalismen kanställa till med inom välfärden blev helt uppenbart när Karlstads Idrottsgym-nasium försattes i konkurs, och elever som skulle ta studenten om bara etthalvår helt sonika fick byta skola och lärare. Detta trots att bolaget som ägdeskolan gjorde miljonvinster. Privata vårdföretag styrs av vinst och inte av vårdbehov. Samtidigt går hem-tjänsten på knäna – tidspress, för stor arbetsbelastning, underbemanning, de-lade turer och dubbelt så långa arbetsdagar. Sjukskrivningarna hos deanställda ökar till följd av stress och slitsamma arbetsuppgifter samtidigt somdet är svårt att få in vikarier – vanvården blir ett faktum. Därför säger vi:
• Ut med kapitalismen ur den kommunala välfärden! 
• Bygg ut den offentliga sektorn - anställ fler, höj lönerna och avskaffa
delade turer!

Dela på jobben - sex timmars arbetsdag!
ALLT FLER INDUSTRIFÖRETAG FLYTTAR SIN produktion till låglöneländer. Företagens jaktpå vinster lämnar svenska industriorter åt sitt öde. Vi tycker att det är bättreatt förstatliga företagen i fråga istället för att de ska flytta utomlands. I Karlstad har vi 17 procents ungdomsarbetslöshet, vilket är en medvetenstrategi från politiker och företag som tjänar mycket pengar på att låta ung-domar bjuda under varandra i lön och arbetsvillkor. Därför säger vi: 
• Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!

Bygg billiga hyresrätter!
DET RÅDER BOSTADSBRIST I KARLSTAD. Av de bostäder som byggs, är en stor andeldyra bostadsrätter. 

Vi är Karlstads  
Sverige har aldrig varit rikare än idag. Trots detta så monteras välfärden
ner och jobben flyttas utomlands. Detta är inga naturlagar utan någon-
ting vi kan förändra genom en gemensam kamp. En röst på kommunis-
terna är en bra början.



Men det behövs hyresrätter som vanligtfolk har råd med. Marknadens behov avökade vins finns i överflöd hos ett fåtal. An-vänd dessa pengarna för att finansiera byg-gandet. Återinför statliga bostadssubven-tioner. Ett statligt bostadsbyggnadsprogramskulle också leda till fler arbetstillfällen ibyggnadssektorn.De privata bostadsbolagen redovisar ökadevinster, så även det kommunala bostadsbolaget. Karlstad Bostads AB bör an-vända vinsterna till att bygga åt alla istället för att bygga flytande bostäder iMariebergsviken med hyror på 14000 kronor i månaden. De rika har redanstora valmöjligheter på den privata bostadsmarknaden. Därför säger vi:
• Det kommunala bostadsbolaget ska bygga bostäder för alla 
kommunens invånare!

En gratis och utbyggd kollektivtrafik!
VI VILL HA EN UTBYGGD, OFFENTLIGT finansierad kollektivtrafik. Vi anser att kollek-tivtrafiken bör byggas ut med fler linjer och fler turer, samt att det skall varagratis att åka. En skattefinansierad kollektivtrafik är rättvisare än höga bil-jettpriser, dessutom skapar detta ett incitament för folk att åka kommunaltistället för att åka bil, vilket i sin tur minskar utsläpp av miljöfarliga avgaser.Därför säger vi: 
• Bygg ut kollektivtrafiken! Det ska vara gratis att åka! Rädda miljön!

Arbetarenhet istället för rasistisk splittring!
RASISMEN ÄR ETT STORT PROBLEM i samhället, och fascismen breder ut sig i Europa.Rasismen underlättar för kapitalisterna att skapa en arbetsmarknad där vissagrupper förpassas till branscher med lägre löner. Istället för att hjälpa män-niskor i nöd tar man in billig arbetskraft vilket utgör ett hot mot våra löneroch vår arbetsvillkor. Istället för att skylla detta på invandrare så menar vi kommunister att allaarbetare som bor i landet ska organisera sig för att kämpa mot samhälletsekonomiska elit, och för en rättvis fördelningspolitik.
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Det behövs byggas
hyresrätter som
vanligt folk har råd
med, inte dyra 
bostadsrätter.



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

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

Rösta mot högerpolitiken – organisera dig!
VÅRT PARTI STÄLLER INTE UPP i riksdagsvalet, men i kommunvalet är vi med.Svensk politik är i hög utsträckning cementerad av EU -direktiv och kom-munala lagar. När valet är över såkommer dom stora partiernaglömma allt som lovats och fortsättaföra samma gamla högerpolitik. En verklig förändring kommer avatt folk går samman och  gemensamtanvänder gator och torg för att kol-lektivt föra fram krav på fred, rätt-visa och socialism.  Därför är detviktigaste valet du kan göra att orga-nisera dig.
KOMMUNISTISKA PARTIET ÄR ett klass-kampsparti som driver kampen motsåväl EU som mot imperialismen. Vikämpar för socialismen och gör detprincipfast i varje fråga.En röst på oss är en röst för klass-mässig rättvisa i kommunen, menockså i Sverige och världen.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

KARLSTAD

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.

0471 06504

1 Anders Wiklund, 29 år, Fastighetsskötare2 Angelica Ewen, 27 år, Kulturstudent3 Mikael Kruse, 30 år, Lagerarbetare4 Peter Nordlander, 59 år, Montör5 Robert Olsson, 29 år, Lokförare6 Krister Alisson, 29 år, Lärarstudent7 Mikael Larsson, 49 år, Arbetslös8 Oskar Eriksson, 24 år, Fritidspedagog9 Oscar Waldebro, 24 år, Sjuksköterska10 Nathalie Andersson, 24 år, Lärarstudent11 Andreas Köhler, 20 år, Arbetslös12 David Jonsson, 24 år, Callcenterarbetare13 Markus Åberg, 19 år, Arbetslös

Ta kontakt med 
Kommunisterna
Älvdalsgatan 2A 
65229 Karlstad
0735-344903
karlstad@kommunisterna.org


