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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 07164

1 Johan Karlsson, 29 år, Omsorgsbiträde2 Markus Syrjälä, 32 år, Omsorgsarbetare3 Erika Berggren, 49 år, Undersköterska4 Joakim Nyström, 38 år, Träarbetare5 Pierre Stjernfeldt, 61 år, Biolog



Människovärde iställe   
Den politiska utvecklingen i Nybro kommun de senaste åren är
mycket oroväckande med svågerpolitik och överklassprevilegier
till de folkvalda. Därför går vi kommunister nu in i valrörelsen
för att vara den arbetarröst i kommunfullmäktige som Nybro så
länge har saknat.

”

Avskaffa riksdagsarvodena!
I TIDER AV NEDSKÄRNINGAR OCH UTFÖRSÄLJNINGAR belönar kommunpolitikerna sig självamed arvoden knutna till riksdagsnivå – samtidigt som de påstår att kommuneninte har några pengar. Skamligt!
Bevara allmännyttan – ingen utförsäljning!
UTFÖRSÄLJNINGEN AV NBAB VAR BARA startskottet på en utförsäljningsvåg som kommaskall. Vi kommunister kommer att stå redo att åter igen organisera folkligt mot-stånd i försvar av allmännyttan! 
Avskaffa en kommunalrådspost!
NÄR BÅDA KOMMUNALRÅDEN FÖRETRÄDER  samma typ av nedskärningspolitik ser vi ingennytta med två stycken. Pengarna som frigörs kan komma till bättre nytta.  
Återinför allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige!
EFTER TORGPARKERINGSFRÅGAN ÄNDRADE  Socialmoderaterna skrivningen i kommunfull-mäktiges arbetsordning så att de numera har rätten att ställa in frågestunden närhelst de känner för. Detta är en begränsning av folkets yttrandefrihet! 

Kommunistiska Partiet är ini-
tiativtagare till protestlistorna
mot torgparkeringen och ut-
försäljningen. Vi står alltid på
folkets sida!

Johan Karlsson, omsorgsbiträde, och 
förstanamn på kommunisternas valsedel.



 et för marknadsvärde!

”

Därför behövs det en kommunist i fullmäktige!• Varför ställer kommunisterna upp i kommunvalet?– Som parti måste vi finnas på många arenor, och valet och fullmäktige är enav dem. Vi vill visa på att det finns ett alternativ till den överklasspolitik somförs i kommunen nu.
• Vad kan Kommunisterna göra i kommunfullmäktige?– Vi kan knappast åstadkomma någon större förändring, men genom full-mäktige kan vi lyfta ett annat perspektiv. Vi kan visa på hur exempelvis omsorghandlar om människor, inte om pengar, – Vi kan belysa och förklara sammanhang och lyfta arbetarfrågor som an-nars är osynliga. Vi kan vara en arbetarröst och lyfta klassfrågor. Vi kan inte för-ändra något i grunden via parlamentet, men vi kan vara en blåslampa i arsletpå högern och avslöja myglet som sker i korridorerna på Balder. 
• Varför ska Kommunistiska Partiet ställa upp? Vänsterpartiet sitter ju

redan i fullmäktige i Nybro.– Vänsterpartiet är en del av det politiska spelet i kommunen. Allt handlarom att plocka politiska poäng. De har heller ingen möjlighet att påverka något,och utgör inget egentligt alternativ. De lägger en alternativ budget i kommunen,men den håller sig ändå inom budgetramar och regler. Vänsterpartiet är ocksåett splittrat parti, man vet inte vilken politik man röstar på. I Kalmar röstar deja till både utförsäljningar och riksdagsarvoden.
Ingen av våra medlemmar
med uppdrag får tjäna mer
än en genomsnittlig arbetar-
lön. Politik skall inte vara en
födkrok!

Jocke Nyström, träarbetare, och 
fjärdenamn på kommunisternas valsedel.



www.kommunisterna.org/nybro
Vill du veta mer om kommunisterna?

Rösta mot högerpolitken
VÅRT PARTI HAR inte råd att ställa upp i riksdagsvalet, men i kommun- och regionvaletkan du lägga din röst på oss. Ser du några alternativ i riksdagsvalet så välj det.Men ha inga illusioner. Dagen efter valet är alla löften bortblåsta. För att ändra politiken krävs ett folkligt motstånd! Vi kandiderar i valet menmenar ändå att vanliga människors aktivitet och engagemang är viktigast. Vi villge kämpande människor en röst. Många tillsammans kan vi förändra världen!
KOMMUNISTISKA PARTIET ÄR ett arbetarparti. Vi kämpar för kvinnors rätt. Vi är denfolkliga kampens parti. Vi är EU-motståndets och anti-imperialismens parti. Vikämpar för socialism.En röst på oss är en röst på klassmässig rättvisa i kommunen, men också i Sve-rige och i världen. 

”
Vi är ute bland allmänheten
året runt och varje helg säljer
vi vår tidning Proletären vid
systembolaget. Till skillnad
från övriga partier som är ute
på stan en gång vart fjärde år
innan valet.

Erika Berggren, undersköterska 
och tredjenamn på kommunisternas valsedel.

ROLETÄREN
H Tidningen Proletären ger dig varjevecka nyheter och analys ur ett arbe-tar- och vänsterperspetiv. Billigare attprenumerera nu!
www.proletaren.se

Fler frågor vi driver:
H Dela på jobben –  6 timmars arbetsdag!
H Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling!
H Pensionsbolagen spelar bortvåra pengar – återinför ATP!
H Kommunal bojkott av Israel!
H Inga överklassbidrag – Avskaffarot och rut!


