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IN MED KOMMUNISTERNA
I KOMMUNFULLMÄKTIGE!
H Stoppa nedläggningen av Element 6!
H 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön!
H Gör satsningar på utbildning!
H För en miljövänlig politik - bygg Norrbotniabanan!
H Förbjud bemanningsföretag!

Kerstin Sandberg, 
förskollärare och 3:a på
kommunisternas valsedel

Max Karlsson,
industriarbetare och 1:a på
kommunisternas valsedel

Östen Andersson,
gjuteriarbetare och 2:a på
kommunisternas valsedel



Vi är Robertsfor   
Stoppa nedläggningen av Element 6!
VI ACCEPTERAR INTE ATT 175 arbetstillfällen försvinner vid en nedläggning.Skatteunderlaget för kommunen skulle påverkas extremt hårt. Låt de anställda på E6 veta att hela samhället står bakom dem ochär beredda att ta till de medel som krävs för att produktionen kan fort-sätta. 
6 timmars arbetsdag - börja med vården!
DE SOM HAR ARBETE TVINGAS jobba både hårdare och längre samtidigt somen stor del står utan jobb. Arbetslösa tvingas leva i fattigdom och ut-sättas för slavliknande Fas 3-åtgärder. Särskilt beklämmande är situationen i vården. Trots låg grundbe-manning gör personalen sitt yttersta för att ge bästa omhänderta-gande. Undersköterskor har kortare livslängd på grund av stress ochpressad arbetssituation. 
DEN SPEKULATIONSFÖRLUST PÅ 30 miljarder som Maud Olofsson gjorde iNuon-affären skulle ha varit mycket välkomna inom vården.Vi kräverett slut på osäkra anställningar och 6 timmars arbetsdag med full er-sättning.
Gör satsningar på utbildning!
VI ÄR MISSNÖJDA MED SITUATIONEN i skolan och vill skapa en målinriktadverksamhet som får eleverna att känna engagemang och mening medsin skolgång.Vi vill upprätta styrdokument för alla kommunens skolor där elever,föräldrar och personal i samråd beslutar om gemensamma regler ochvad som är viktigast för att skapa en fungerande miljö för lärande.Skolbyggnader behöver också renoveras vilket är en absolut nödvän-dig fråga för arbetsmiljö och studiero.



GRUNDEN TILL PROBLEMEN I SKOLAN är dock det fria skolvalet som har hafttill följd segregation, sänkta studieresultat och för Robertsfors delnedläggning av Jenningsskolan. Vi hade hellre sett en renoveringav Tundalsskolan och fortsatt verk-samhet på Jennings. Bristen påpersonal i vården och den eventu-ella nedläggningen av E6 visar be-hovet av ett vård- ochindustriprogram i kommunen. Vi kommer att arbeta för attskapa yrkes- och vuxenutbildningar för att behålla kompetensen ochlocka ungdomar att bo här.Antalet barn i fritids och förskola är för högt, speciellt med tanke påatt många lokaler inte är byggda för verksamheten. Färre barn i grup-perna och ändamålsenliga lokaler är våra krav.
För en miljövänlig politik - bygg Norrbotniabanan!
FÖR ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN som landsvägstrafiken orsakar är enutbyggd Norrbotniabana i högsta grad angelägen. Kostnaden på 23miljarder skulle finansieras utan EU bidrag på ett år om bara Sverigelämnar EU. Vi har varit aktiva i protesterna mot kärnkraftverket i grannkom-munen Pyhäjoki och accepterar inte att människors liv och hälsa ris-keras på grund av kärnkraftindustrins kortsiktiga vinstintressen.
Förbjud bemanningsföretag!
BEMANNINGSFÖRETAGENS INTÅG PÅ svensk arbetsmarknad har inneburit attmånga fått otrygga anställningar.  Vi försvarar principen att alla sombehövs på  en arbetsplats ska ha rätt till tillsvidare anställning på hel-tid. 

”
  rs rödaste röst

Vi vill skapa fler vuxen-
utbildningar. Det är livs-
nödvändigt för kommunen
att tonåringar och unga
vuxna lockas att bo här.



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

VÅRT PARTI HAR INTE RÅD ATT ställaupp i riksdagsvalet, men i Ro-bertsfors kommun kan du läggadin röst på oss. Vi kämpar i vardagen för envärld där solidaritet och ge-menskap får råda, mot girighetoch inskränkthet. Vi vill att allamänniskor ska ha makten översina liv och att ingen ska kunnaleva på en annans arbete. 
SAMMA FILOSOFI GÄLLER VÅR kandi-datur – vi vill förändra kom-munens politik men mandaträddar inte världen utan demånga människornas engage-mang! 

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 Ingen höjning av pensionsåldern! 
H Svenska kollektivavtal vid kom-
munal upphandling!
H Pensionsbolagen spelar bort
pengarna - återinför ATP!
H Vägra acceptera LOV. Ingen privat
skola vård och omsorg!
H Höj sjuk- och arbetslösersätt-
ningen till 90 procent!
H Avskaffa rut och rot!

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

ROBERTSFORS

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 07171

1 Max Karlsson, industriarbetare, 29 år2 Östen Andersson, gjuteriarbetare3 Kerstin Sandberg, förskollärare

Rösta för en socialistisk kraft!


