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Vi är Lunds röd  
Det behövs arbetarröster i kommunpolitiken i Lund. Det behövs
ett parti som på allvar tar strid mot privatiseringar och nedskär-
ningar. Kommunistiska Partiet kräver att företagen slängs ut ur
skolan, att det byggs fler hyresrätter och att vården får mer 
resurser. Pengar finns!

”

Bygg billiga hyresrätter!
BOSTADSSITUATIONEN I LUND ÄR SKANDALÖS. Ungdomar kan inte flytta hemifrån ochstudenter har svårt att hitta bostad. Familjer tvingas bo trångt för att de inte fårtag i en större lägenhet och de allra flesta hyresgästerna i Lund tvingas betala förhöga hyror. Vad gör då LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag? I LKF:s styrelsesitter politiker. De skulle kunna agera. Istället sitter de tyst och ser på medan könmed bostadssökande blir längre och längre.

Kommunisterna vill prioritera byggandet av billiga hyresrätter samt
sänka hyrorna i LKF:s bostäder. LKF är på grund av sina höga hyror ett av lan-dets rikaste bostadsföretag. Det vet moderaten Göran Brinck som för egen deltog ut 139800 kr i arvode 2011 som ordförande för LKF. Sanningen är att kom-munpolitikerna samlar pengar på hög i företaget medan hyrorna höjs år för åroch byggandet av billiga lägenheter står stilla! 

LKF måste bygga fler billiga
hyresrätter och allt överskott
måste gå till oss hyresgäster!

Maria Söderqvist, hyresgäst LKF 
och tredje namn på Kommunisternas valsedel.

Fler frågor vi driver:
H Förbjud bemanningsföretag – kräv trygga anställningar!

H Pensionsbolagen spelar bort vårapengar – återinför ATP!
H Klimat och miljö före vinster– för en hållbar framtid!



   daste röst

”

Mer pengar till vården – förbjud friskolor
PRIVATA FÖRETAG SOM SLÄPPTS in i vård, skola och omsorg gör miljardvinster samti-digt som de anställda får allt tuffare villkor och elever och patienter får sämreservice. Det är vansinne! Våra skattepengar ska gå till en likvärdig skola som ga-ranterar att alla elever får en bra utbildning. Det är bara möjligt i en skola somdrivs offentligt där skolorna med störst behov också får mest resurser. Detsamma gäller inom vård och omsorg. Vårdcentraler, hemtjänst och annanomsorg ska drivas i offentlig regi och ges tillräckliga resurser för att kunna hållaen hög kvalité. Därför måste Lund avskaffa LOV, Lagen om valfrihetssystem.Dessutom är det hög tid att kommunanställda får bra arbetsvillkor och rim-
liga löner. Ta bort delade turer och inför rätt till heltid och rejäla löneökningar.Detta har vårdpersonal krävt länge. Låt kraven höras också i kommunfullmäktige!
Mot patriarkatet – för jämställdhet
MÅNGA POLITIKER TALAR GÄRNA om jämställdhet och feminism, men när det kommertill kritan förespråkar de en politik som konsekvent missgynnar kvinnor. Hur kanvi annars förstå att kvinnojouren i Lund år efter år måste strida för att få tillräck-liga resurser? Hur kan vi annars förstå att löneskillnaderna mellan kommunaltanställda kvinnor och män ökar i Lund? Kommunens egen kartläggning visar attdet skiljer tusenlappar mellan manligt dominerade jobb och kvinnligt domine-rade. Detta är inte ett isolerat exempel. Kommunistiska Partiet ser hur arbetarkvin-nor alltid får ta den hårdaste smällen. En verkligt feministisk politik utmanar
mäns makt. Det krävs höjda löner i kvinnodominerade yrken, våldsutsatta kvin-nor måste få hjälp och patriarkala strukturer måste hela tiden motarbetas.

Jag lovar en sak: Att aldrig
svika kampen för socialism
och rättvisa.

Nils Littorin, läkare och aktiv i Rädda vården. 
Första namn på Kommunisternas valsedel.



www.kommunisterna.org/lund
Vill du vet mer om kommunisterna?

Rösta mot högerpolitiken
TETRA PAK I LUND ÄR ETT AV VÄRLDENS mest lönsamma företag, men ingen vet hurlönsamt det är. Det hemlighåller nämligen företaget. Men ekonomer talar om vins-ter på runt 10 miljarder årligen. Tänk om de pengarna hade använts till våra ge-mensamma behov; till vård, skolor och kultur, istället för att göra ett fåtal rikaännu rikare. Vi vill att storföretag och banker ägs gemensamt av folket och attvinsterna används för att bygga ett rättvist samhälle.Tetra Pak är bara ett exempel som visar hur absurd fördelningen av rikedomarär. Medan företag gör mångmiljardvinster och enskilda kapitalister samlar mil-joner på hög har ensamstående föräldrar inte råd att låta barnen gå i Kulturskolanoch många pensionärer lever på existensminimum. Medan vissa jobbar halvt ihjälsig och samlar övertidstimmar på hög går andra ar-betslösa.Det går att organisera samhället på ett annat sätt.Det är möjligt att dela på jobben genom att införa sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är möj-ligt – och nödvändigt – att ta kamp mot patriarkatetoch att kämpa för rättvisa.

Kommunistiska Partiet kämpar för ett soci-
alistiskt samhälle. Vill du också se ett annat Sve-
rige – ett solidariskt Sverige? Rösta i så fall på
Kommunisterna i kommunvalet i Lund och i re-gionvalet i Skåne.Men Kommunistiska Partiet är inte bara aktivtnär det är val. Vi tror på möjligheten att förändragenom att gå samman och ställa krav. Vi behöverbli fler. Gå med i Kommunistiska Partiet du också!

”Lönerna i kvinnodomine-
rade yrken i Lunds kom-
mun är pinsamt låga. De
måste höjas!

Inga Lanemar, pensionerad psykiatriskötare
och andra namn på Kommunisternas valsedel.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

LUND

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 Nils Littorin, 32 år, Läkare2 Inga Lanemar, 65 år, Pensionär3 Maria Söderqvist, 62 år, Socialarbetare4 Stefan Karlsson, 63 år, Handläggare5 Arvid Sanzén, 20 år, Studerande6 Lennart Wiborgh, 59 år, Bibliotekarie7 Jan Jaures, 63 år, Städare8 Markus Mattsson, 20 år, Studerande


