
Läget i Sverige och världen är alldeles för all-
varligt för att du ska stå ensam. Kom med så
att vi tillsammans kan kräva förändring. 300
personer äger 40 procent av Sveriges förmö-
genheter samtidigt som välfärden monteras
ner, bostadsbrist och arbetslöshet ökar och

klassamhället blir tydligt. 
Moderaterna och Socialdemokraterna har

blivit maktpartier med andra politiker som vil-
liga JA-sägare till storfinansens och EU:s in-
tressen.

Stoppa högerns skamlösa framfart!

nu kräver vi förändring!
en röd arbetarröst i Mölndals kommun
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Arbetarpolitik för systemskifte

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

MÖLNDAL

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 07015

1 Tove Johnsson, Vaktmästare, Mölndal, 60 år2 Marcus Ganebratt, Byggnadsarbetare, Lindome, 32 år.3 Daniel Börjesson, Industriarbetare, Mölndal, 34 år
4 Kaj Nilsson, Vaktmästare, Lindome, 59 år5 Pedro Rodriguez, Pensionär, Lindome, 73 år6 Follad Yarollahi, Psykolog, Mölndal, 30 år



en vanlig orsak till att ungdomar inte
sökte till Fässbergskolan skall ha varit
att Mölndal upplevs som tråkigt. En

mångsidig kultur och föreningsverk-
samhet kan vara ett medel att vända
trenden.

H Satsa på kultur och skapa en egen
identitet gentemot Göteborg!

Låt inte sponsorer ta över kulturen

Privatiseringen av offentlig verksamhet
innebär inte bara att det vi betalar för
välfärd går till att berika aktieägare utan
också att organisation och helhetstän-
kande slås sönder. Tänk efter – kan du
säga ett enda exempel på att utförsälj-
ning och privatisering av gemensam
egendom lett till bättre verksamhet för
järnväg, el, post, apotek, skolor, vård
mm?

Tvärtom behöver hela ekonomin
ledas av ett helhetsperspektiv, av socia-
lism och samhällelig planering, som gör

slut på anarkin i produktionen.
Utöver den ekonomiska sidan behövs

också den politiska där vi kräver utjäm-
ning av klasskillnaderna. 

Den progressiva statliga skatten har
socialdemokraterna och alliansen tagit
bort i olika omgångar. Kvar finns bara de
skatter som drabbar arbetarna mest. Nu
är det dags att de rika får betala.
H Hämta hem skattesmitarnas
pengar!
H Skatt efter bärkraft!
H Återinför förmögenhetsskatten!

sjuka människor är inga handelsvaror.
Mänskliga behov skall inte mätas i
pengar och nyliberala budgetregler skall
inte begränsa människors rätt till vård
och omsorg. Skattepengarna skall gå till
gemensam välfärd och inte till att ge de
rika möjlighet att köpa den privat. Hem-

tjänsten i Mölndal erbjuder 8 privata en-
treprenörer varav skandalomsusade
Care Together är en. Attendo kämpar för
att slippa ha bemanning på nätterna i äl-
drevården.
H Kasta ut kapitalismen ur vård och
omsorg, nej till privatiseringspoliti-

ken!
H Satsa på gemensamägd vård och
omsorg, bryt med budgetslaveriet!
H Bygg ut äldreomsorgen. Rätten till
värdig ålderdom skall inte göras be-
roende av människors plånbok!

alla människor har rätt att gå i pension
med hälsa och livsglädje i behåll. Den
ständigt ökade produktiviteten i Sverige
gör det möjligt med bra pensioner till
alla. Hade vi råd på 80-talet med pension

vid 65 års ålder så har vi det nu när de
producerade rikedomarna i landet för-
dubblats.
H Nej till höjd pensionsålder!
H Avskaffa pensionsbromsen!

H Gör om pensionssystemet och an-
vänd pensionspengarna till samhälls-
nyttig verksamhet istället för
spekulation!

Den svenska skolan behöver tillräckliga
resurser och långsiktig planering inte
kortsiktiga kapitalistiska skolföretag.
Det behövs fler lärare och mindre barn-
grupper. Skolor med störst behov måste
också ges mest resurser. Segregationen
inom skolan måste brytas. Alla elever
skall ges samma grundläggande kunska-
per och kompetenser. Friskolesystemet,
skolpengen och det fria skolvalet måste
avskaffas. Borgarna har i allians med
sossarna misslyckats att försvara Fäss-
bergsgymnasiet från alla vinstkrämare.
Konsekvensen är att Mölndal med
60000 invånare kommer att stå utan

eget gymnasium.
Högerpolitikerna har infört rak skol-

peng istället för att satsa där behoven är
störst. Kommunens grundskolor flyttas
runt då vissa skolor är för trånga och
andra är överfulla i konkurrens med pri-
vata skolor. Mölndals kostnad per elev i
grundskolan för läromedel, utrustning
och skolbibliotek var ynka 3695 kronor
för 2012.
H Stoppa kapitalisternas härjningar i
skolan, satsa på den offentliga sko-
lan!
H Fler lärare och mindre klasser!
H Skolpeng efter behov!

H Skapa en tilltalande gymnasieut-
bildning i Fässberg!

Stoppa stölden av offentlig egendom

Människovärde istället för marknadsvärde

Bra pensioner istället för rika spekulanter

Riskkapitalister gör vinst på skolor 

Kommunala skolor förfaller.

Gamla industrier blir friskolor som kapi-
talister gör vinst på.



seDan sverige införDe EU:s huvudmål låg
inflation, istället för målet låg arbetslös-
het, så har vi haft permanent massar-
betslöshet. Denna arbetslöshet som
borgerligheten kallar ”jämviktsarbets-
löshet” syftar till att öka konkurrensen
mellan arbetare och sänka lönerna.

Otryggheten breder ut sig på svenska
arbetsplatser och pressen på löner och
anställningsförhållanden blir allt mer
kännbar. Den EU-styrda nyliberalismen

göder fascism och rasism. De rasistiska
partierna slår på de som redan ligger
men stöder kapitalets krav om billig ar-
betskraftsimport. 

Att få alla arbetsföra i arbete måste
vara en självklarhet i ett hållbart sam-
hälle. Kommunen måste hjälpa till att få
in ungdomar i arbetslivet och ge dem en
framtidstro.
H Internationell solidaritet är arbe-
tarklassens kampenhet!

H Fackliga avtal för arbete i Sverige!
H Förbjud bemanningsföretag!
H Svenska kollektivavtal på alla ar-
betsplatser i Sverige1
H Rätt till sammanhållen heltid i of-
fentlig sektor!
H Dela på jobben – 6 timmars ar-
betsdag!
H Höjda arbetarlöner, mest till de
som har minst!

oljeinDustrin är Drivkraften för kapital-
tes härjningar i krig och miljöförstöring.
Det byggs nya motorvägsavfarter till för-
mån för shopping och varuhus. Mölndal
satsar några få miljoner på kollektivtra-
fikens utveckling. Stombuss 19 dras in
för att spara. Just när en ny bussrondell
i Bifrost står klar. 
H Begränsa biltrafiken genom ut-
byggd kollektivtrafik!

H Nolltaxa i kollektivtrafiken!
H Slopa taxegräns mellan Mölndal
och Göteborg!
H Bygg ut spårvägsnåtet till Frö-
lunda!

unDer De borgerliga Partiernas mandat-
period har bostadsförmedling i de flesta
kommuner försvunnit och med dem sta-
tistiken över bostadsbristen men alla
ungdomar vet att den finns. När bankers
och byggföretagens vinster styr används
bostadsbristen som ett medel att pressa
upp hyror och bostadspriser till brist-
ningsgränsen. 

Ytterligare en orsak är skatteomlägg-
ningen 1990. Mellan 1990 och 1993 steg
hyrorna med 50 procent. Om hyrorna

stigit i samma takt efter 1980 som kost-
naden för att bo i eget hus hade månads-
hyran för en genomsnittlig trea idag
legat på ca 2100 kr istället för 6100 kr.

Förr erbjöd stat och kommun billig fi-
nansiering för byggandet av hyreslägen-
heter och reglerade hyressättningen till
en något rimligare nivå. Idag är bostads-
byggandet inriktat på över och medelk-
lass som i det attraktiva området vid
gamla SOAB och Kvarnbyvallen vilket
skall bestå av bostadsrätter. 

Allt för stora resurser läggs på att till-
fredställa köpmännens krav på attraktiva
köpcentra. Gör bostadsområdena med
hyreshus attraktivare istället. Om fler vill
bo i hyreshusområdena, istället för att de
måste, motverkar vi segregationen.
H Bygg fler hyresrätter!
H Återinför subventioner för byg-
gandet av hyreslägenheter!
H Satsa på upprustning av miljön i
nedslitna hyreshusområden!
H Motverka segregationen!

Bygg fler hyreslägenheter

Alla i arbete

Bygg ut kollektivtrafiken

Bostadsrätter
byggs på Kvarn-

byvallen och i
SOAB-området.
Bygg istället hy-

resrätter!

Bygg ut spårvagnsnätet,
säger Kommunisterna.



Proletären är unik i Sverige som lan-
dets enda kommunistiska arbetartid-
ning. Tidningens spalter står öppna för
alla arbetare och progressiva som i re-
volutionär anda vill bidra till att skapa
ett socialistiskt Sverige. 

Varje vecka kan du i Proletären läsa
nyheter och analys ur ett marxistiskt
perspektiv. I Proletären skrivs det som
övriga tidningar tiger om. Här skrivs
om motståndet mot högerpolitik, både
i Sverige och i Europa. Proletären har
en unik utrikesbevakning med beto-
ning på den folkliga kampen mot USA-
imperialismen, bland annat ingående
reportage om arbetet för socialism i
Latinamerika. I tidningen finns den
skarpaste EU-kritiken i svensk politisk
press.

I dessa högertider måste vänsterrös-
ten stärkas. Stöd Proletären genom att
prenumerera på, skriva i och sälja den!

• mölnDals kommunPolitiker betalade
160 miljoner för Papyrusområdet till
konkursade skojaren Bernanders fas-
tighetsbolag. Mer än 300 förlorade
jobbet.
• kommunen investeraDe för Ericsson
som flyttade bort 1700 arbetsplatser.
• PeDagogens lärarutbilDning har flyt-
tat och in kommer ett subventionerat
företagskvarter.
• astra Zeneca riskerar att försvinna
från Mölndal och Mölndals stad måste
ha garantier för att inte ännu en gång

tvingas ta hand om en tom jättean-
läggning.
kommunistiska Partiet kräver:
H Inte en skattekrona till kapitalets
vinster!
H Inför kommunalskatt för företag!
H Förstatliga läkemedelsindustrin 
– överskott till välfärden!

Denna gamla sanning, uttalad av Karl
Marx, står sig än idag. Den blir bara mer
aktuell i dagens högerinriktade Sverige,
där partimyglare av alla sorter – från M
till V – bara ser till sitt eget och kapita-
listernas förmåner. 

Som svar på dyrtid, arbetslöshet, so-
cial nedrustning, miljöförstöring och

krig, måste arbetarklassen organisera
sig på sina arbetsplatser och i bostads-
områden. Det är där vi är starkast och
det är där som det viktigaste alternati-
ven skapas mot högerkrafterna i sam-
hället. Detta är också Kommunistiska
Partiets viktigaste uppgift. 

Men för att ge uttryck åt den opinion

som finns för att göra arbetarklassens
stämma hörd även i de borgerliga parla-
menten, så kan du ge din röst till det
enda parti som genom aktiv klasskamp
vill gå emot högerkrafterna i samhället
– Kommunistiska Partiet.

kontakta 
kommunistiska Partiet
E-post:
molndal@kommunisterna.org
Webb: 
www.kommunisterna.org 
Adress:
Fjärde Långgatan 8B
Box 31187
40032 Göteborg
Telefon: 
031-122631

Vi godtar inte att kommunen används 
som verktyg för företagens ökade vinster
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Proletärer i alla länder, förena er!

Röda röster 
i kommunvalet

SID 18

Att bli av med Reinfeldt 
vore en mental befrielse

LEDAREN”

Mot bemanning
på byggkongress
– PÅ BYGGENA SER VI HUR DET skapas ett un-derproletariat med sämre villkor än osstillsvidareanställda, säger Ulf Nilsson,plåtslagare och kommunist som ingår iRegion Västs delegation till Byggnadskongress. Där kommer han bland annatatt driva frågan om förbud mot beman-ningsföretag.

SID 8-9

”Inga rasister 
på skolorna”

ELEVER DEMONSTRERAR UTANFÖR riksdagenmot att nazistiska partier tillåts besökaskolor. Nätverket Inga nazister på våraskolor tänker fortsätta sin kamp mot ra-sism och för alla människors lika vär-de.
SID 10

Fi väljer S 
i EU-parlamentet
EN OTIPPAD VÄLJARVÅG BAR IN Feministisktinitiativ i EU-parlamentet och straffadeModeraterna och Folkpartiet. Väl därväljer Fi att sätta sig i den socialdemo-kratiska gruppen som har ett tätt sa-marbete med de konservativa där Moch Fp ingår.

LEDARSIDAN

STREJKVILJAN HAR STÄRKTS BLAND TÅGARBETARNA på Veo-lia sedan arbetsköparna i Almega haft fräckhetenatt kräva nya försämringar för de anställda. Redan till midsommar kan strejken utvidgas tillatt bli än mer verkningsfull sedan Seko varslat om

total strejk vid pendeltågen i Stockholm och Krö-satågen i Småland. Första LO-förbund att sympa-tivarsla är Elektrikerna.

SID 6 OCH LEDARSIDAN

INFÖR TUSENTALS SALVADORANER OCH GÄSTER FRÅN 100 ländersvor Salvador Sánchez Cerén presidenteden. Därmedhar El Salvador för första gången en president som ti-digare var kommendant för den marxistiska FMLN-gerillan.

Kommunistiska Partiets Patrik Paulov, som var enav de inbjudna gästerna, rapporterar från ett land därkampen mot fattigdomen står i centrum.

SID 12-15

Tågstrejken
trappas upp

När gerillan vann makten

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

www.proletaren.se

”Arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk.

Prenumerera på Proletären!

Det nedlagda pappersbruket
och Astra i bakgrunden.


