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SAKNAR DU VISIONER I POLITIKEN? Idéer som bryter mot det omänskliga samhällevi lever i? Vi förstår dig. Politiken idag är bara förvaltning av en alltmer girigkapitalism, utan plats för alternativa lösningar och helt utan tankar omnågot annat och bättre. 
DET ÄR SÅ HÄR HÖGERN VILL HA DET. Högern vill att vi ska se kapitalismen som his-toriens slut så att vi accepterar ett samhälle som bygger på ojämlikhet ochorättvisor - överklassens samhälle.
ALLA VI SOM STRÄVAR EFTER vänsterpolitikmåste slå hål på myten att vi nåttslutstationen. Det är inte framtidstrooch förnyelse att acceptera mermarknad och mer kapitalism. Riktigförnyelse är att tänka bortom kapita-lismen.
DET KAPITALISTISKA SYSTEMET kan varkenlösa dagens eller framtidens problem. Tvärtom är det orsaken till proble-men. Alternativet till girighet, marknadskaos och orättvisor är ett samhällebyggt på solidaritet, planmässighet och rättvisa - ett socialistiskt samhälle 
VILL DU HA VERKLIG OPPOSITION i politiken? I Norrköpings kommunval kan durösta på ett parti som aldrig fjäskar för överklassen, och inte har andra lo-jaliteter än de till arbetare och vanligt folk. En röst på oss kommunister ären uppmaning till ett verkligt systemskifte. Det är motsatsen till en bort-kastad röst.

”

Opposition på riktigt

Det kapitalistiska 
systemet kan varken lösa 
dagens eller framtidens
problem. Tvärtom är det
orsaken till problemen.

Kalle Kylensjö, Kommunistiska Partiets 
förstanamn i Norrköpings kommunval.



Trygga jobb istället 
för säkra vinsterOtryggheten breder ut sig på svenska arbets-platser. Pressen på löner och anställningsför-hållanden blir allt mer kännbar. För trygghetpå jobben kräver Kommunistiska Partiet:

• Förbjud bemanningsföretag.
• Svenska kollektivavtal ska gälla i 
Sverige – förbjud arbetskraftsimport.
•Rätt till sammanhållen heltid i 
offentlig sektor.
• Höjda arbetarlöner – mest till de som
har minst.

Människovärde istället 
för marknadsvärdeSjuka människor är inga handelsvaror. Män-niskors behov ska inte mätas i pengar och ny-liberala budgetregler ska inte begränsamänniskors rätt till vård och omsorg. För attgarantera allas rätt till välfärd kräver Kommu-nistiska Partiet:

• Kasta ut kapitalismen ur vård och om-
sorg – nej till privatiseringspolitiken.
• Satsa på gemensam vård och om-
sorg – bryt med budgetslaveriet.
• Bygg ut äldreomsorgen.

Välfärd åt alla istället för 
förmögenheter hos någraVi accepterar inte att kommunerna användssom verktyg för nedskärningspolitiken. Sak-nas det pengar i kommuner, så är lösningenatt ta pengar där de finns, inte att tumma påmedborgarnas välfärd.  Kommunistiska Par-tiet kräver:

• Riv upp skattesänkningarna för de
rika.
• Höj skatten på vinster, kapital, förmö-
genheter och höga inkomster.
• Avskaffa rut- och rot-avdragen 
– stoppa bidragen till överklassen.

Allas rätt till bostad istället för
bostadsrätter åt någraResultatet av en bostadspolitik som lämnatsåt den fria marknaden är att 300000 ungasaknar bostad. Samtidigt går tusentals bygg-nadsarbetare utan jobb. I kampen för etttryggt och bra boende åt alla kräver Kommu-nistiska Partiet:

• Stat och kommun ska ta det fulla an-
svaret för bostadsbyggandet.
• Bygg bort bostadsbristen – bygg bra
och billiga hyresrätter.
• Bryt segregationen – satsa på föror-
terna
• Stoppa all utförsäljning av offentligt
ägda bostäder.

Långsiktig skola istället 
för kortsiktiga vinsterDen svenska skolan behöver tillräckliga resur-ser och långsiktig planering, inte kortsiktigakapitalistiska skolföretag. Skolor med störstbehov måste också ges mest resurser. Kom-munistiska Partiet kräver:

• Stoppa kapitalisternas härjningar i
skolan.
• Fler lärare och mindre klasser – barn-
ens behov går före att hålla budget.
• Satsa på den offentliga skolan – inga
skattepengar till privata skolor.

Sänkt arbetstid istället 
för hög arbetslöshetDe som har jobb tvingas jobba både hårdareoch längre samtidigt som hundratusentalsmänniskor står utan jobb.  Istället för dagenspolitik som går ut på att bekämpa de arbets-lösa och sjuka kämpar Kommunistiska Partietför:

• Arbete åt alla – inför sex timmars ar-
betsdag
• Höj sjuka och arbetslösas ersättning
till 90 procent

Läs mer|www.kommunisterna.org/norrkoping

Några av de krav vi arbetar för:



H Tidningen Proletären gerdig varje vecka nyheter ochanalys ur ett arbetar- ochvänsterperspetiv. Billigareatt prenumerera nu! Tecknaen prenumeration eller läsmer ur tidningen Proletä-rens webbsida.
www.proletaren.se

DIN HJÄLP ATT SPRIDA detta blad, våra val-sedlar och affischer är ett viktigt stöd ivalkampen. Beställ material per mail,sms eller telefon.
MEN TÄNK OCKSÅ GÄRNA tanken att det ärhög tid att ta ytterliggare ett steg. Vårorganiserade kamp för socialismenfortsätter framförallt efter valet.Genom att närma dig KommunistiskaPartiet eller vårt ungdomsförbund RKUkan du tillsammans med andra göraskillnad. I klassisk folkrörelsetradition arbe-tar vi kommunister med en bred verk-samhet. Förutom politiskt och fackligtarbete sysslar vi med bildningsverk-samhet och ordnar kulturella aktivite-ter. 

ANMÄL DITT INTRESSE för en studiecirkel,kom på våra arrangemang, läs våra tid-ningar och följ oss på sociala medier. Vi erbjuder gemenskap och organi-sation. Grunden för en samhällsföränd-ring.

Kom med i kampen!

Studiemöte i Kommunistiska Partiets
lokaler på Hörngatan.

Kontaktuppgifter:
Kommunistiska Partiet/RKU
Box 1323
60043 Norrköping

www.kommunisterna.org/norrkoping
www.rku.nu
norrkoping@kommunisterna.org
Telefon: 0762-454144

Proletären säljs på Drottninggatan.


