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Valets rödaste röst

RÖSTA PÅ KOMMUNISTERNA
FÖR EN ARBETARRÖST I LUDVIKA

Kommunistiska Partiet kämpar för
ett samhälle byggt på jämlikhet och
solidaritet – där ingen berikar sig
på någon annan. I alla frågor slåss
vi för arbetarklassens intressen.   

Rösta på kommunisterna till kom-

munfullmäktige för att  få in en rak-
ryggad representant för Ludvikas
arbetare. 

Det behövs en tydligt linje till 
vänster – det behövs kommunister
i kommunen!

H Nej till osäkra anställningar
H Dela på jobben - 6h arbetsdag
H Fler kommunala vårdboenden 

H Rusta upp ytterområdena
H Fri och utbyggd kollektivtrafik
H För en arbetarpolitik i Ludvika
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arbetarpolitik behövs i Ludvika
Klassamhället är uppenbart i
Ludvika. Motsättningarna växer
och arbetare ser tydligare att
man inte kan lita på kapitalä-
garna. Se på Atlas Copcos beslut om ned-läggning av GIA i Grängesberg, därhundra personer får gå. Storkapi-talet visar åter att de inte tar sam-hällsansvar, även om de fått allaföresättnigar och stöd av Ludvikakommun. Ett annan exempel är ABB. De in-hyrda är rädda för att bli av medsina jobb om de säger ifrån. Dettasplittrar arbetarkollektivet gente-mot arbetsgivaren. 
VI FöRsVaRaR PRINcIPeN att alla sombehövs ska ha rätt till fast anställ-ning på heltid. Vi utmanar Ludvika

kommun att sluta fjäska för stor-kapitalet och ställa krav på mot-prestation – anställningstrygghetför alla arbetare.
VI  KOmmuNIsteR KämPaR för att po-litisera arbetare och bygga klass-medvetenhet. Den kollektivakänslan måste återtas och arbe-tarna få insikt i att vi tillsammanshar en politisk kraft och makt attpåverka.Det krävs klasspolitik. Vi kom-munister kommer att driva kam-pen för att all kommunalverksamhet ska förvaltas folkligtoch med ett klassperspektiv. 
H För en tydlig arbetarröst i
kommunfullmäktige!
H Nej till osäkra anställningar!

Kommunen måste ta sitt ansvar
År 2013 hade Vård- och om-
sorgsförvaltningen i Ludvika ett
underskott på 14 miljoner kro-
nor. Arbetsförhållandena ligger
bakom. Personalkostnader står för mer-parten av detta.  Detta är en storvarningsklocka. För att få denna skuta att gå rättär risken stor att man börjar skärai den del som står för de högstakostnaderna. Det på bekostnad av kommu-nens medborgare, de offentligan-ställda likväl som för brukarna. 
ORsaKeN tILL De höga personal-kostnaderna ligger inte i att arbe-tarna får höga löner. Det är det höga antalet sjuk-skrivningar hos ordinarie personaloch de vikariekostnader som detleder till som driver upp kostna-derna. 

Dela på jobben! Vi strävar efteren långsiktigt hållbar lösning, detvill säga 6-timmars arbetsdag. Det leder till lägre arbetslöshetoch arbetarna blir inte tvingade tillatt slita ut sin kropp och psykiskahälsa. 
VI I KOmmuNIstIsKa PaRtIet anseratt det är en självklarhet att omför-dela resurserna för att skapa ar-betstillfällen som dessutomgynnar kommunen i sin helhet, ar-betarklassen i synnerhet. Vi prioriterar fler arbetstillfällenoch en kvalitativ vård- och omsorgistället för att förbereda lyxtomterlängs Väsmans strand.
KOmmuNIsteRNa VILL förbättra förde offentliganställda och prioriterakommunal service framför  status-och prestigeprojekt.

Ludvika kommun måste ta
sitt ansvar som arbetsgivare
och se till arbetarklassens
intressen – såväl idag som i

framtiden.
Karoline Höglund, kulturarbetare

”Vi måste återbygga klass-känslan för att kunna 
påverka vår egen tillvaro.
Jorge Nuñez, metallarbetare
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människor är inga handelsvaror
En viktig del i vår politik är hu-
manismen - Ett samhälle byggt
på respekt och med mänsklig-
het.Kommunen har idag ansvaret föräldrevården och därmed för deofta svårt drabbade äldre, de mul-tisjuka. Jag har jobbat som sjuk-sköterska i 35 år, en stor del inomäldrevården. Min uppfattning äratt det råder stora brister på re-spekt, medmänsklighet och kun-skap. Alltså en avsaknad avhumanism.Här i Ludvika är ett av proble-men att de mest utsatta och sjukatvingas att åka från sitt boende,fram och åter till sjukhus. Ludvika-Falun och åter till Ludvika. Ut tillsitt boende och sedan tillbaka in ikarusellen. Det finns en del somtvingats gjort denna procedur 10 -12 gånger per år.

Det har sedan lång tid funnits enhållning inom äldrevården, attman skall vara kvar hemma tillsslutet. Det kan tyckas humant menär ofta motsatsen. Ensamhet, dåligkost och svårigheter med medici-nering leder inte sällan till sjuk-husvistelser.Pengar finns i överflöd i samhäl-let. Det är inte anständigt att derika kan leva i överflöd medan våraäldre far illa. Staten måste omför-dela.Vi säger också blankt nej till denhögerpopulistiska politik, exem-pelvis Sverigedemokraterna, somställer invandrare mot gamla.
H Mer resurser till äldrevården!
H Fler vårdboenden!
H Nej till privata alternativ –
Sjuka människor är inga han-
delsvaror!

Äldrevården måste bygga
på respekt och humanism
för att vara värdig våra

äldre. 
Kent Andersson, sjuksköterska

Rusta upp allmännyttan
Politikerna ser inte att den
förda bostadspolitiken leder till
segregation och föder rasism.Det råder bostadsbrist och flerakommunala hyresrätter har så lågstandard att de inte utgör ett vär-digt boende. Lokalpolitikernas lös-ning är att bygga bort problemetmed fler bostäder av högre klass.
BOstaDsBRIsteN haR uppkommit pågrund av att man de senaste tvådecennierna har rivit tusentaletbostäder. Bristen på bostäderdrabbar de som önskar sig ett vär-digt boende men som saknar nöd-vändiga finanser för att införskaffaen bostadsrätt.  Det finns lediga bostäder mende finns i de nedsatta ytterområ-dena. Det är till dessa områdensom flyktingar och invandrare

hänvisas till. Detta leder till segre-gation - ökad rasism och främ-lingsfientlighet. 
KOmmuNeN måste höja standardeni ytterområdena och bygga hyres-rätter som motsvarar behovet iförhållande till befolkningen föratt motverka både bostadsbristoch segregation. Detta måste dockske med måttlighet så att hyres-höjningar inte tvingar hyresgästeratt flytta.Socialdemokraterna har kom-mit långt på sin vandring högerutnär kontant köpkraft anses som le-gitim bas för klassmässig och et-nisk segregering.
VI aRBetaR FöR eN bostadspolitiksom motverkar segregering ochger värdiga boenden.

Kommunen måste höja 
standarden i ytterområdena.
Så motverkar man både 
bostadsbrist och rasism. 
Fredrik Hjelte, svetsare
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Ta kontakt med 
Kommunisterna
e-post: ludvika@kommunisterna.org
Webb: www.kommunisterna.org/ludvika
telefon: 0762-570662

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

H Tidningen Proletären ger dig varje veckanyheter och analys ur ett arbetar- och väns-terperspetiv. Billigare att prenumerera nu!
www.proletaren.se

Arbetartidningen

även landsbygden ska ha service
Ludvika kommun är så mycket
större än bara Ludvika stad.
Detta är något som politikerna
inte vill ta hänsyn till.Tillgänglighet är ett ord som oftahörs från kommunens tjänste-män. Trots detta är samhällsser-vicen något som allt jämt harblivit lidande. Skolor, vårdinrätt-ningar och äldreboenden har för-svunnit eller centraliserats. Tidigare i år sade brandmän-nen i Fredriksberg upp sig i pro-test mot den dåliga lönen ocharbetsförhållanden. På frågan omkommunen var beredd att höja lö-nerna svarade förvaltningschefStefan Karlsson i en intervju avDT: ”Nej, från politiskt håll harman sagt att vi följer det centralaavtalet. ”

Detta med vetskapen om att dengrundläggande säkerheten hos in-vånarna hotas. Kommunistiska Partiet krävergod samhällsservice åt alla invå-nare.   
FöR eN LeVaNDe Och hållbar kom-mun krävs gratis och utbyggd kol-lektivtrafik, speciellt förglesbygden. Det skulle locka flerbilister att göra det betydligt mermiljövänliga valet att åka kollek-tivt, dessutom  ge ungdomar ochäldre en större rörelsefrihet. Detskulle även rädda de busslinjeroch turer som dragits in. Kommunisterna i Ludvika villha kostnadsfri kollektivtrafik ikommunal regi – samplaneradmed skolskjuts och färdtjänst. 

För en levande och hållbar
kommun krävs gratis och
utbyggd kollektivtrafik likväl
som tillgång till bra service.

K-g Nilsson, slaktare

Resultatet av kapitalismens
rovdrift och exploatering av vår
jord i vinstmaximeringens
namn är att vi nu står inför
mycket allvarliga miljöproblem
och resurskriser. Ekonomisk tillväxt bör inte varadet huvudsakliga målet med vårtsamhällsbygge. Det krävs att pro-duktionen ställs till folkflertaletsförfogande—det krävs socialism! 

Vi säger nej till privat exploate-ring av gemensamma tillgångar.Nej till gruvdrift som omsättervåra naturtillgångar till privatavinster och istället statlig gruvd-rift med en låg intensitet som räc-ker länge. Ska vi ha en rimlig livsmiljö attge i arv till nästa generation måstevi inse hur starkt sammankopp-lade miljöproblemen och kapita-

lismen är. Det här är en utmaningsom inte kan lösas genom indi-viduella beslut och ”konsument-makt”. Iställer måste vi bryta med ka-pitalets maktmonopol och organi-sera oss! 
H Hållbarhet kräver socialism!
H Framtiden kräver organisa-
tion!

en annan värld är nödvändig


