
STOPPA FJÄSKET 
FÖR ÖVERKLASSEN 

H Bankerna gör miljardvinster
H Kristianstad bygger för företagsvinster 

H 110 mister jobben i Karpalund 

i kommun och
regionvalet



”– Jag blir upprörd av att se hur högern och sossardrar ner välfärden till misärens brant och att svenskafolket fortsätter att rösta på dom. – Jag vill att arbetarna ska ha mer att säga till omoch inte som nu storföretagen! Vi kan ändra Sverigegenom att arbetarfolket enar sig och tar kamp motorättvisor i samhället. Vi måste göra arbetsfrågornatill  arbetarnas sak och inte låta en massa rasister tadet som deras sakfrågor. 
Cristian Olave Pérez, kock

Enad kamp mot orättvisor

”–Jag blir mest upprörd av profithunger,maktmissbruk och översitteri.  Fas 3, utförsäkring-arna, RUT-avdraget, skattesänkningar som bekostasav sjuka, pensionerade, arbetslösa, fattiga och för-svarslösa är allt exempel på det. – Jag önskar mig ett samhälle där profiten inte styr,där man inte använder folk, djur och natur som slit-och-slängvaror. Vi behöver tänka längre fram än barafyra år.
Elin Sejderuna, personlig assistent 

Ett solidariskt samhälle

Sänkt arbetstid istället 
för hög arbetslöshet
11,6 PROCENT GÅR ARBETSLÖSA i Kristian-stad. De som har jobb pressas samti-digt som hundratusentals människorgår utan jobb och utsätts för förned-rande Fas-3 åtgärder. Istället för attjaga de arbetslösa och sjuka vill vi:
H Arbete åt alla – inför sex tim-
mars arbetsdag med bibehållen
lön
H Höj sjuka och arbetslösas er-

sättning till 90 procent. 
H Inför bra pensioner på bekost-
nad av rika spekulanter – sänk
pensionsåldern.

Långsiktig skola istället
för kortsiktiga vinster
KRISTIANSTADS POLITIKER HAR MINSKAT anta-let lärare i skolan. Vi tycker att  allaelever ska ges samma grundläggandekunskaper. 
H Avskaffa friskolesystemet.Ko
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”Mer personal till vården– Det som bland annat upprör mig är vården, om-sorgsverksamheten samt rättsväsendet.– Vården behöver mer personal, minska på politikeroch inte minst representationskostnader. Öka perso-nal inom vissa verksamheter exempelvis inom psyki-atrin. Gå tillbaka till husläkarsystemet, se hur Norgegjort med det, minska antalet stafettläkare samt ökalönerna för undersköterskor och lokalvårdare.
Maria Gulin

”Städa rådhuset uppifrån – Kommunpolitikerna slänger ut en halv miljard på nyakontorslokaler. Samtidigt skickar de ut rådhusstäders-korna till ett bemanningsföretag, höjer lönen för sigsjälva och sparar in på hemtjänsten. Om politikernalevde på våra löner skulle de nog inte besluta som degör. – Din röst på Kommunistiska Partiet kan se till attRådhuset städas ut uppifrån.
Ulf  Johansson, livsmedelsarbetare

H Fler lärare och mindre klasser.
H Satsa på den offentliga skolan -
inga skattepengar till privata sko-
lor.

Trygga jobb istället 
för säkra vinster 
TROTS ÖKAD VINST försvinner 110 jobb frånKarpalund till Belgien. Hur länge ska vilåta de stora aktieägarnas intresse gå förvåra behov av jobb och trygghet? 
H Förbjud bemanningsföretag.

H Svenska löner till alla som jobbar
i Sverige – stoppa låglöneimporten.
H Rätt till sammanhållen heltid

Systemskifte istället 
för klimatförändring
I JAKT PÅ HÖGSTA MÖJLIGA vinst läggs tillverk-ning ner i Karpalund, Kronfågel och ihela Sverige. Bacon körs från Scan tillPolen och tillbaka igen. Vinst i de en-skilda företagens kassaböcker blir enförlust för samhället och mänskligheten.



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

H I Proletären kan du läsa om hur be-manningsföretag tog över Rådhus-städningen, hur marknadstänketdrabbar CSK:s anställda med mera. 
www.proletaren.se

Kommunistiska PartietVi vill ersätta storföretagens diktaturöver Sverige med socialistisk demokratidär folkflertalet har makten. 
Kontaktuppgifter
Adress|Kommunistiska Partiet, Vasaga-
tan 3, 291 53 Kristianstad 
E-post|kristianstad@kommunisterna.org

Människovärde istället 
för marknadsvärde
HEMTJÄNSTEN SKA SPARA. Var fjärde plats isärskilt boende har politikerna tagit bortde sista 10 åren. Samtidigt går många ar-betslösa och det finns tomma lokaler. 
H Bygg ut äldreomsorgen. 

Sjuka människor 
är inga handelsvaror 
CSK SKA SPARA IN 4 PROCENT. Ska människorsbehov mätas i pengar? 
H Skattepengar ska gå till gemen-
sam välfärd istället för de rikas
möjlighet att köpa privat välfärd.

”
RKU - det systemkritiska ungdomsförbundet– Jag är inte kommunist för att jag gillardet systemet, utan snarare för att jagogillar kapitalism. Kapitalism är ett system där rikedomar samlas hos enliten mängd.– Kapitalism är ett system där ar-betslöshet måste finnas på grund av ar-betsmarknadskonkurrens. Kapitalism är ett system där vi måsteöka produktionen konstant trots att resurserna tar slut. – Detta är inte kommunism. 
Oscar Sigurdsson, studerande


