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valinformaTion frÅn kommunisTisTiska parTieT

här är kandidaterna du kan lita på om du vill ha en
riktig vänsteropposition mot högerpolitiken.

”Samma majoritet som envetet hävdar att
mångmiljonsatsningen i Norra hamnen (och
det löpande underhållet för denna) är värd va-
renda miljon, hävdar lika envetet att Gamla id-
rottshallen är en onödig kostnad då det saknas
behov och att den därför bör säljas/rivas.”

KommunIStISKa PartIet, reServatIon KommunStyrelSen 12/5 2014

”Att Gamla idrottshallen fortsatt används som
idrottshall och som en resurs för ungdomspoli-
tiska programmets ambitioner att skapa posi-
tiv sysselsättning för föreningslös ungdom i
kommunen.   Att kommunen fortsatt är hu-
vudansvarig för drift och underhåll.”

KommunIStISKa PartIet, yrKanDe I KommunStyrelSen

Till hushållen

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

LYSEKIL

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 06695

1 Yngve Berlin2 Britt-Marie Kjellgren3 Per-Gunnar Ahlström4 Stig Berlin5 Maria Ahlström6 Leif Ahl
7 David Månevik8 Henrik Källén9 Carina Berlin10 Bernt Larsson11 Johnny Kristoffersen12 Karin Berlin13 Malin Larsson14 Ljubi Nygren15 Ingegerd Sundberg16 Stephan Larsson17 Bernt Brundin

Satsa på
ungdom och
åretrunt-
boende 
– stoppa
fjäsket för
överklassen”

Kommunistiska Partiet vill att Gamla Idrottshallen skall vara
kvar. Den fyller ett stort behov och flera olika idrotter samsas
om hallen. Så länge den inte ersätts av en ny hall skall den vara
kvar!”

Leif AhL, KanDIDat och KommunIStISKa PartIetS

leDamot I byGGnaDSnämnDen



”vi är naTurligTvis inTe nÅgra försvarare av
att det skall vara som det alltid varit. Det är
väl det minsta vi är kända för.

Vi vill att det skall bli som det aldrig va-
rit.

Vi kan visst tänka oss att ställa verksam-
het mot verksamhet eller rättare sagt vi kan
tänka oss att prioritera och ändra inriktning.
Ja det är helt nödvändigt att förändra inrikt-
ning.

Vi har konkreta förslag!
– arbetsro för kommunens personal och

respekt för de kommunanställda ställer vi
mot den omorganisationshysteri som råder i
kommunen. 

– Vi hävdar förvaltningsdrift med sa-
mordningsvinster och flexibilitet som ett
positivt alternativ mot bolagiseringen och
skattedribbel.

– Vi måste ha stadsplanering för bostäder
till åretruntboende ungdomar och icke-mil-
jonärer. Och det ställer vi mer än gärna mot
röda mattan för oseriös fastighets magnater
och svindyr planering för rika delårsboende
som dominerar idag.

– Kulturarrangemang för åretruntboende

och en bred turism kan med fördel ställas
mot fantasiplaner på äventyrscentra och
sjöröveriprojekt i 300 miljonklassen.

– Optimalt användande av egna fastighe-
ter och lokaler måste ställas mot det vansin-
niga att riva de egna och hyra in sig i privata
lokaler. 

Det finns mycket att ta tag i och det finns
frågor som vi skall vara speciellt uppmärk-
samma på.

Det finns en opinion för att förhindra att
Gamla Idrottshallen rivs eller säljs, det vill
säga försvinner från kommunens positiva
tillgångar. Den måste vi fortsätta att un-
derstödja.

Hoten mot innehållet i kommunens sko-
lor hotas, även om fasaden på byggnaderna
är nya.

Hemtjänsten ligger illa till om inte hela
Sverige skall ha rätt att leva. Då blir nästa
steg att de ungdomar som önskar eller
tvingas flytta för att få jobb, får haka på en
husvagn så dom kan släpa med farmor och
farfar och kanske någon gammal morbror
dit det kommunala skatteunderlaget är för-
delaktigare.

”Det skall bli som det aldrig 
Yngve Berlin, 1 maj Lysekil 2014

Apropå… a    
v   

rösTa pÅ kommunisTiska parTieT

Men alvarligt talat. med dagens ekono-
miska politik gentemot kommunerna riske-
rar vi att göra det omöjligt för äldre att bo
kvar i sina bostäder, samtidigt som bostads-
bristen breder ut sig storstäderna dit unga
förväntas flytta.



i JakT pÅ poliTiska positioner
och arvoderade ordförande-
poster har minst fyra politiska
allianser bildats och spruckit

på mindre är fyra år. Samtliga partier föru-
tom Kommunistiska Partiet har med liv och
lust deltagit i detta apspel!

Det 1:a ”majoritetstyret” var inte resulta-
tet av medborgarnas val på valdagen utan
av att två (S) ledamöten strax efter valde att
gå över till fp! 

Sedan dess har samtliga partier utom
Kommunistiska Partiet kamperat ihop och
ömsom klappat varandra på ryggen och öm-
som gått bakom samma rygg och intrigerat. 

Lysekilspartiets tid i ”alliansen” resulte-
rade bla i beslut att sälja Gamla Idrottshal-

len och bilda köp- och säljnämnder av den
sociala verksamheten. Skaftöpartiet bidrog
med beslut om tre istället för två kommu-
nalråd och vänsterpartiet med ett omval av
styrelser och nämnder så KP:s två kvinnliga
ledamöter i omsorgsnämnden förlorades si-
na platser.

Det har varit fyra år av nedskärning,
omorganisering och utförsäljning av kom-
munens egendom där framförallt FP, M och
C med (S) benägna bistånd hållit i taktpin-
nen, eller piskan.

kommunistiska partiet är för samarbete,
men kommer aldrig att gå med på politiska
beslut som missgynnar medborgarna och
ökar klassklyftorna.

för lÅngsikTigheT måste de små
skolorna få en chans att över-
leva. Unga familjer väljer att
bosätta sig där boendekostna-
derna är gynnsamma och mil-

jön är barnvänlig.
pedagogiska argument får inte bli slagträ

när grundorsaken till rationaliseringarna är
ekonomiska. Det finns för och nackdelar
med små enheter, men att byta småenheter
mot större för att dra ned på lärartjänster är
kortsiktigt tänk. Man kan inte påstå att des-
sa förslag andas framtidstro och optimism.
Det är tyvärr en bristvara i Lysekil.

Jag blir näsTan mörkräDD när
jag hör fullmäktigeledamöter
som går upp i talarstolen och
klagar på att kommunen har

för många anställda. Värst ansatt är den so-
ciala verksamheten och inte minst vi i
hemtjänsten och annan vårdpersonal.

Det vittnar, tycker jag om en cynisk in-
ställning till det faktum att fler Lysekilsbor
blir äldre, att vårdplaster försvunnit och att
kommunen beslutat att fler skall vårdas
hemma.  

Dessa ”kritiker” (politiker) vill minska
på personal när det tvärtom behövs fler

händer i både vård och skola och bättre ar-
betsförhållande för oss som är anställda.

vi kommunister sätter oss på tvären så
gott det går och i alla sammanhang där det
är möjligt för att bekämpa utarmningen av
offentlig vård och omsorg. Vi vill att män-
niskor skall känna trygghet och de som an-
svarar för att ge trygg och värdig ålderdom
måste ha bra arbetsvillkor. Det är det enda
konceptet som håller.

Att det skall vara möjligt att tjäna peng-
ar på vård och omsorg är något vi aldrig
kommer att acceptera.

      varit”
Så snackas det från övriga politiska par-

tier om ordning och reda! Man tar inte hän-
syn till vare sig demokratiska rättigheter el-
ler demografisk verklighet.”

Ur Yngve Berlins tal. Yngve Berlin är
förstanamn på Kommunisternas vallista. 

”

”

”

Ett politiskt apspel utan like!

Rädda
skolorna!

Per-Gunnar Ahlström, kommun-
anställd och fullmäktigeledamot

Stig Berlin, undersköterska 
i hemtjänsten, ordinarie ledamot 
i bildningsnämnden

Britt-Marie Kjellgren, lärare 
och fullmäktigeledamot

Människovärde 
före marknadsvärde!

att Mangelius avvaktar 
valresultatet i Lysekil

kontakta 
kommunistiska partiet
Saknar du valsedlar eller vill du
bara veta mer? Kontakta oss!
E-post:
lysekil@kommunisterna.org

Webb: 
www.kommunisterna.org/lysekil

Postadress: Box 222 17, 104 22
Stockholm
Besöksadress: Garvargatan 9, T
Rådhuset

Telefon: Stig Berlin 0523-14894

DeT är inTe bara ogina kom-
munalråd och lättledda fritid-
spolitiker som ligger bakom
hoten mot skola, fritid och
allmänkultur i Lysekil. Att

undergräva offentlig verksamhet, där kom-
munerna står för merparten, är själva
poängen i EU och regeringens ekonomiska
politik. 

vi kommunister vägrar vara bland de
”lättledda” och verkställa högerpolitiken lo-
kalt för att vara marknaden till lags. Det är
en farlig väg och vi kommer att göra allt för

att stoppa ödeläggelsen.
I tider av ökande utanförskap och främ-

lingsfientlighet är det än viktigare att värna
om en allsidig kultur för ökad förståelse
mellan människor. 

Vad som behövs är inte fantasifulla svin-
dyra upplevelsecentra med dåtiden och nu-
tidens kapare, sjörövare och kommersia-
lism! Vi behöver satsa på kulturarrange-
mang för åretruntboende, bibliotek, musik-
skola, föreningsliv och ledare och lokaler
för föreningslös ungdom.

”
Satsa på kulturen! Maria Ahlström, 

lärare och 
femte namn 
på listan



Lysekils unga kräver förändring

skapa fler arbeten
Att vara arbetslös idag innebär inte att få
en skälig ersättning tills du finner ditt nya
arbete. Det innebär slavgöra, förnedring,
fattigdom, aktivitetsrapporter, en hand på
din axel som håller koll. Åtminstone om
du vill leva upp till kravet för ersättning.
En ersättning som är lika med fattigdom.

“Det ska löna sig att arbeta”, skriker
borgarna tills de blir illröda i ansiktet. Jag
blir ännu rödare när jag hör det, och på tok
mer förbannad. Det som jag blir mest för-
bannad på är människors okunskap, och
borgarnas fräckhet att utnyttja den. Det
finns arbetare, personer som jag själv har
arbetat med inom vården, som tycker att vi
ska strama åt svångremmen ännu hårdare
för de arbetslösa. De anser inte detta på
grund av att de ogillar arbetslösa, de har
snarare förståelse för dem, då många av
dom har varit i samma sits. I stället så an-
ser de detta, på grund av att borgarna har
lurat dem att tro att det är de arbetslösas er-
sättning som orsakar ekonomiska problem
i Sverige. 

Andra tror att problemen beror på in-
vandringen. Försämringar leder till miss-
nöje, och ur missnöje växer mörka höger-
krafter fram.

Sanningen är den att klyftorna växer re-
kordstort i Sverige samtidigt som välfär-
den raseras på grund av privatiseringar och
nedskärningar. De rikare får fetare bonu-
sar, lever längre och dumpar sina pengar i
skatteparadis. När en enda procent av Sve-
riges befolkning idag äger 40 procent av
landets kapital, då kan vi konstatera att det
finns pengar. Det är inte en pengafråga, det

handlar enbart om prioriteringar. 
Vi i Kommunistiska Partiet och RKU

vill givetvis stoppa denna galenskap. Om
man sannerligen värnar om alla männi-
skors lika värde, så är det inte rimligt att en
vd är värd mer än tjugo arbetare. Vi vill
skapa fler arbeten genom att införa 6 tim-
mars arbetsdag och beskatta de rika och
storföretagen. På så vi får kommun och
landsting råd att anställa fler och rusta upp
våran gemensamma välfärd. Så länge det
finns klasser, finns kampen.

David Månevik

klimathotet kräver lösning
Få frågor är lika akuta som den om vår
miljö. Det är lätt att tappa hoppet, när de
misslyckade klimatmötena avlöser va-
randra i takt med att den globala tempera-
turen stiger och arter dör ut. Men det är
även få frågor som så tydligt visar att kapi-
talismen inte är ett hållbart system för oss
människor, eller för vår planet. 

I ett samhälle där målet alltid är att gå
med maximal profit lönar det sig inte att
satsa på miljön, vilket vi kan se även här i
Lysekil. Vi har Preemraff som genom åren
har visat att företagets vinst väger tyngre i
vågskålen än både hälsa och miljö. Vidare
kan vi se en trend här i Lysekil som
dessvärre går igen i hela landet, vilket är de
bristande satsningarna på kollektivtrafiken.
Västtrafik höjer nästan årligen sina biljett-
priser, och i Lysekil har det länge varit tal
om en tåglinje, men inte blivit något av. 

Det går inte längre att tala om klimatför-
ändringar och global uppvärmning som
något vi står inför, det är något vi befinner

oss mitt i. Vi i RKU menar att den enda
långsiktiga lösningen på klimatproblema-
tiken och miljöförstöringen är att ersätta
det kapitalistiska samhället med ett socia-
listiskt. Det socialistiska produktionssättet
utgår från människans och naturens behov
istället för företagens behov av vinst.

Nadja Lundberg

empati – bästa vägen till integration 
Du som läser detta just nu har ett enormt
ansvar. Du har ett ansvar för att integratio-
nen i Sverige fungerar. I en tid med ökad
segregation och främlingsfientlighet och
där ekonomin påverkar hur ditt liv ser ut
behövs något mer, empati. 

Att vara invandrare är inte i första hand
ett tillstånd eller en egenskap, utan en hän-
delse i livet. Man har lämnat ett land och
bosatt sig i ett annat. Många gånger flyr
man hit på grund av krig eller andra trau-
matiska händelser och då behövs en trygg-
het att landa och att återhämta sig i.
Empati och medkänsla är extra viktigt just
idag eftersom främlingsfientliga partier
runt om i världen får allt mer makt och ef-
tersom vi har fått in ett rasistiskt parti i
Sveriges riksdag. 

Många enskilda individer drabbas av ra-
sisters och nazisters våld och när varken
politiker eller polisen tar sitt ansvar i in-
tegrationsfrågor är vi de enda som har
chansen att påverka situationen inifrån. 
Stå upp mot rasism och fascism med hjär-
tat och visa att du faktiskt bryr dig! Du kan
göra detta på många olika sätt – gå ut och
demonstrera när rasister talar på gator och
torg, debattera på olika forum eller bjud

helt enkelt in dina nyanlända grannar på
kaffe.

Stella Månevik

förbjud friskolor
I Lysekils kommun har vi elever det senas-
te året fått veta att där kommunen skär ner
mest är skolan. Elevassistenter ska få spar-
ken, musikskolan ska halveras och Gamla
Idrottshallen ska säljas. Elever som behö-
ver extra stöd kommer inte kunna få det.
Musikskolan, som bygger upp kulturen i
Lysekil ska skäras ner; idrottshallen som
kan fungera som en samlingsplats för ung-
domar ska jämnas med marken. Istället för
att satsa på framtiden – oss ungdomar,
bygger kommunen villor och bostadsrätter
åt de som har råd. 

Det är inte bara på kommunal nivå bor-
garna och kapitalisterna går hårt åt skolan.
Förra året stod 10000 elever utan skola när
JB Education gick i konkurs. Istället för att
prioritera elevernas lärande valde företa-
get att ta ut maximal vinst. Detta är ännu
ett tecken på hur kapitalismen förstör den
svenska skolan. Borgarna och alliansen
påstår att friskolorna minskar segregatio-
nen men resultatet kan vi nu se och det är
tvärt emot prognoserna. Segregationen
mellan skolorna har bara ökat och detta på
grund av friskolorna. 

Vi i RKU Lysekil vill att man ska tänka
om kring Gamla Idrottshallen. Den är en
fantastisk möjlighet att skapa något bra för
ungdomarna i Lysekil!

Vi vill att skolan ska förstatligas och att
friskolor ska förbjudas!

Arvid Gustafsson

Vår tids värld, samhälle och Lysekil utmärker sig
genom ett skiftat fokus. En vikt som alltmer flyt-
tas från solidaritet till girighet, en vikt som väger
tyngst på de minst bemedlades axlar och knappt
alls på den grupp som gynnas av systemet vi le-
ver i: Kapitalismen, som dagligen visar sig vara
oförmögen att tillgodose alla människors grund-
läggande behov. 

Mitt i samhället står vi ungdomar, bombardera-
de från alla håll med synen på kapitalismen som
överideologi, som verkligheten man bör accepte-
ra och anpassa sig till. I RKU-Lysekil vill vi erbju-

da skydd från beskjutningen, vi vill erbjuda en
plattform för politisk diskussion och samhällskri-
tik som länge saknats hos Lysekils ungdomar,
som behövs under ett år som detta – då det är
VÅR framtid det beslutas om.

Förbundet Revolutionär Kommunistisk Ungdom
bildades för 20 år sedan, 1994, och har sedan
dess organiserat unga i kampen för värdiga löner,
bostad och en bra skola. I RKU ställer vi oss mot
den nedskärningspolitik som fått pågå under en
allt för lång tid, en politik som satt hela Sverige i
en tidsmaskin tillbaka till 1947 års klassklyftor. I

RKU ställer vi oss mot de imperialistiska stormak-
ternas invasionskrig och ockupationer, vi ställer
oss mot rasism och fascism. Men viktigast av allt:
i RKU står vi för förändring, solidaritet och jäm-
ställdhet. Vi inbjuder alla ungdomar med samma
mål, studenter som arbetare, till att förena sig
med oss i kampen för socialism, mot kapitalism.
För det är först när vi organiserar oss som vi blir
en kraft att räkna med.

Här presenterar RKU Lysekil våra åsikter i någ-
ra av valets viktiga frågor. Kom med i kampen!

lvo Thomasson

David Månevik, Arvid Gustafsson, Ivo Thomasson, Nadja Lundberg och Stella Månevik är medlemmar i RKU Lysekil. David Månevik är dessutom sjundenamn på Kommunistiska
Partiets vallista.


