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Den nyliberala marknadspolitiken har bevisat att den inte
fungerar. Stockholm har förvandlats till segregationens stad.
Riskkapitalisterna skålar i champagne och tiggarna bor i kåkläger. Kollektivtraﬁken har gått i stå, bostadskön är oändlig,
skolresultaten sjunker, gamla och sjuka far illa.
Nu är det dags att sparka ut borgarna! Kommunisterna har ett
radikalt dagspolitiskt program för att socialisera Stockholm.

Elevernas kunskaper framför aktieägarnas proﬁter
AllA bArn och ungdomAr ska ha samma rätt och möjlighet till en bra utbildning.
En ny regering måste avskaffa det orättvisa friskolesystemet och socialisera skolan med staten som huvudman. Eleverna ska gå i skolan där de bor och skolan
måste få tillräckligt med resurser. Skolan ska motverka klassklyftor och kompensera för social ojämlikhet.

Bostad är en social rättighet, inte en handelsvara
bostAdskön växer och trångboddheten ökar i arbetarklassen. Samtidigt tjänar byggbolag, fastighetsägare och hyresockrare pengar som gräs. Kommunisterna är emot
ombildningar, utförsäljningar och marknadshyror. Vi kräver att staten garanterar
de allmännyttiga bostadsbolagen kapital till att bygga ﬂer och billiga hyresrätter.

Nej till marknadens signalfel
stockholm behöver en väl utbyggd och fungerande kollektivtraﬁk. Men upphandlingar och entreprenader pressar arbetarna till det yttersta på bekostnad av kvalitén. Ingen tar ansvar, underhåll och säkerhet sätts i andra hand. Den nyliberala
politiken hotar klimatet. Därför kräver vi att kollektivtraﬁken socialiseras, byggs
ut och drivs i samhällets regi.

garna!

ocialisera Stockholm
Säg Carema det räcker!
skAndAlernA inom den privAtA äldreomsorgen har duggat tätt. Även den kommunala verksamheten har dragits in i marknadskarusellen. Vi vill riva upp vårdvalsreformerna i både kommun och landsting. Vård och omsorg behöver socialiseras.
De ska skötas av samhället, inte av giriga proﬁtjägare som sätter marknadsvärde
före människovärde.

Vårdanställda har rätt till högre löner
den offentligA sjukvården går på knäna. Landstinget klarar inte av att rekrytera
tillräckligt med personal. Sjuksköterskestudenterna demonstrerar för högre ingångslöner. Barnmorskorna protesterar mot en orimlig arbetssituation. Vi kräver att en ny regering höjer bolagsskatten, tar pengar från riskkapitalisterna
och ger dem till kommuner och landsting.

Feminism för oss
kvinnor tAr större AnsvAr för hem, barn och anhörigvård. Kvinnor har lägre lön,
riskerar utsättas för våld och hot av män. Vi kräver lika lön för likvärdigt arbete,
att rut- och vårdnadsbidrag slopas, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
Stockholms kommun och landsting ska gå före och införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Marknad och feminism hör inte ihop.

Sverige ut ur EU – Nej till Nato
kommunistiskA pArtiet är ett revolutionärt arbetarparti som vill genomföra en
grundläggande socialistisk samhällsomvandling. Vi ställer upp i valen till Stockholms kommun och Stockholms läns landsting för att ge den utomparlamentariska kampen en plattform och röst. Vi vill att Sverige lämnar EU och allt
samarbete med krigsalliansen Nato.

Sverigedemokraterna är inte välkomna
vi vill levA i ett demokrAtiskt Stockholm byggt på solidaritet och respekt för
varandras olikhet. Därför är Sverigedemokraterna inte välkomna i vår stad. Vi
kräver att alla som arbetar i Sverige ska gå under svenska kollektivavtal. Polisen
har viktigare arbetsuppgifter än att jaga papperslösa invandrare i tunnelbanan.

Sätt nazisterna bakom lås och bom
nAzister som AnfAller en fredlig demonstration med påkar och glasﬂaskor ska
inte klara sig undan med ett halvår i fängelse. Vi kräver att polisen gör sitt jobb
och håller våra gator fria från högerextrema våldsverkare. Nazister och rasister
hör inte hemma i skolans värld. Alla barn har rätt till en trygg studiemiljö fri från
kränkande behandling.

kontakta kommunistiska partiet
www.kommunisterna.org
www.kommunisterna.org/stockholm
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prenumerera på proletären

H Tidningen Proletären ger dig varje
vecka nyheter och analys ur ett arbetaroch vänsterperspetiv.
Billigare att prenumerera nu!

www.proletaren.se
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SID 18

Tågstrejken
trappas upp

STREJKVILJAN HAR STÄRKTS
lia sedan arbetsköpa BLAND TÅGARBETARNA på Veo- total
rna i Almega haft
strejk vid pendeltåge
att kräva nya försämring
fräckheten satågen
n i Stockholm och
i Småland.
KröRedan till midsomm ar för de anställda.
tivarsla är ElektrikerFörsta LO-förbund att sympaatt bli än mer verkningsar kan strejken utvidgas till
na.
full sedan Seko varslat
om
SID 6 OCH LEDARSIDAN

Mot bemanning
på byggkongress

– PÅ BYGGENA SER VI
HUR DET skapas
ett underproletariat med
tillsvidareanställda,sämre villkor än oss
säger Ulf Nilsson,
plåtslagare och kommunist
Region Västs delegation som ingår i
kongress. Där kommer till Byggnads
han bland annat
att driva frågan om
förbud mot bemanningsföretag.
SID 8-9

”Inga rasister
på skolor na”

ELEVER DEMONSTRERAR
mot att nazistiska UTANFÖR riksdagen
partier tillåts besöka
skolor. Nätverket
Inga
skolor tänker fortsätta nazister på våra
sin kamp mot rasism och för alla
människors lika värde.
SID 10

Fi väljer S
i EU-parlamentet

EN OTIPPAD VÄLJARVÅG
BAR IN Feministiskt
initiativ i EU-parlamen
tet och straffade
Moderaterna och
Folkpartiet. Väl där
väljer Fi att sätta sig
i den socialdemokratiska gruppen
som har ett tätt samarbete med de
konservativa där
och Fp ingår.
M
LEDARSIDAN

När gerillan vann
ma

kten

INFÖR TUSENTALS SALVADORANE
svor Salvador Sánchez R OCH GÄSTER FRÅN 100 länder
Kommunistiska Partiets
Cerén presidented
har El Salvador för
en. Därmed av de
första gången en president
inbjudna gästerna, Patrik Paulov, som var en
digare var kommenda
nt för den marxistiska som ti- kampen mot fattigdome rapporterar från ett land där
gerillan.
n står i centrum.
FMLNSID 12-15

Vill du veta mer om Kommunisterna?

www.kommunisterna.org/stockholm

