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VÄLJ KOMMUNISTISKA PARTIET

KASTA UT KAPITALISMEN UR VÄLFÄRDEN
DE PRIVATA VÅRDFÖRETAGEN är bland de mest
lönsamma företagen i Sverige. Våra skattepengar 
blir miljardvinster som hamnar på utländska
bankkonton, istället för där de är avsedda.

ÄVEN DEN OFFENTLIGA VÅRDEN drivs i stort sett som 
företag. Patienter kallas för “kunder” och det är 
viktigare att hålla en nedbantad budget än att se
till behoven. Överallt ska det sparas och dras in
för att överbetalda politiker säger det.

NU FÅR DET VARA NOG! Vi tolererar varken att den 
skånska sjukvården sparas på eller privatiseras.

DET RÄCKER INTE ATT förbjuda vinster i välfärden. 
Det finns massor av sätt för privata vårdföretag att 
fuska med bokföringen. Kapitalismen måste kastas 
ut ur välfärden, och den offentliga vården ska utgå 
från behoven.

CLAIR BARCELLOS, UNDERSKÖTERSKA:

“Vi som jobbar inom vården tvingas stå ut med stress, 
personalbrist och tunga scheman. Personal som  
slutar ersätts inte, och många blir sjuka av stressen 
på jobbet.”



VÄLJ KOMMUNISTISKA PARTIET

KOMMUNISTISKA PARTIET KRÄVER ett förbud av såväl 
bemanningsföretag som arbetskraftsimport.

Inget annat parti ger så raka besked.

TRYGGA JOBB SKA VARA en självklarhet. Vi vill inte ha 
en arbetsmarknad där arbetare delas upp  

i A- och B-lag.

IDAG IMPORTERAS ARBETSKRAFT från fattiga länder 
till Sverige för att utföra jobb till lägre löner och 

sämre arbetsvillkor. Vi vill sätta stopp för
företagens möjlighet att spela ut arbetare  

i olika länder mot varandra.

DET ÄR DEN FRIA RÖRLIGHETEN i EU som ger företagen 
möjlighet att använda fattigdom som ett vapen 
mot arbetarklassen. Därför kräver vi också att 

Sverige ska lämna EU.

JENS HARDEWALL, ELEKTRIKER:

“Istället för att bygga lyxbostäder och nya  
köpcentrum ska Malmö stad bygga fler billiga  

hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.”

EN RAK ARBETARPOLITIK 
OCH TRYGGA JOBB



VI VILL ERSÄTTA DEN ORIMLIGA KAPITALISMEN med ett samhälle som planeras efter 
människans och naturens behov. Vi kämpar för ett socialistiskt Sverige, där  
arbetarklassens intressen sätts främst. Vi vill omfördela samhällets resurser 
från de som har mest till de som har minst.

VI VÄRNAR SOLIDARITETEN inom arbetarklassen. De som har arbete måste kämpa 
tillsammans med de arbetslösa och de som fötts i Sverige ska kämpa tillsam-
mans med de som har sitt ursprung i ett annat land.

TYCKER DU SOM VI? Välj oss i kommun- och regionvalet. En röst på kommunis-
terna sänder en tydlig signal till överklassen, att vi vill förändring. Men gör 
inte halt vid valurnan! Utan press utifrån är de parlamentariska församlingarna 
bara hopplösa pratkvarnar. Det viktigaste valet du kan göra är att börja kämpa 
för ett annat samhälle.

GÅ MED I KOMMUNISTISKA PARTIET!

Kommunistiska Partiets toppkandidater: Karl Strandberg elektriker, Emma
Nilsson vårdare, Clair Barcellos undersköterska, Jens Hardewall elektriker

Vill du ha mer information eller 
hjälpa till i vår valkampanj?

Kontakta oss!

Sveriges största vänstertidning

www.proletaren.sewww.kommunisterna.org/malmo


