
Det de tar från oss
kan vi ta tillbaka

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

TRELLEBORG

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 07585

1 Dennis Andersson, Byggnadsarbetare2 Krister Rehn, Kock3 Torsten Nilsson, Pensionär4 Roland Lindahl, Pensionär5 Mikael Sjögren, Socionom6 Benjamin Berglinden, LärareStoppa stölden 

– Det skall vara gott att

leva för vanligt folk!

Välj Kommunistiska Partiet



Vill du rättvisa och arbetarpolitik    

”

Inte som de andra partierna!
Vi finns på stan och skriVer insändare vart år och varje månad. Inte som de andra
partierna som bara kommer ut med glättiga broschyrer och fagra löften vart
fjärde år. Vi ser de andra partierna i kommunfullmäktige som fega, för de gömmer
sig bakom paragrafer, EU-beslut och budget tak. Vi anser att politiken skall be-
stämma budgeten och inte tvärtom som idag. 

Sverige är ett rikt land. Trots finansoro redovisar storföretagen rekordvinster.
Och vi som arbetar vet var de pengarna kommer ifrån, nämligen just från oss som
arbetar. Det är inte pengarna som saknas i Sverige utan den politiks viljan att för-
dela dem rättvist.

Vi säger nej till Moderaternas lönesänkningspolitik som växla sänkt skatt mot
sänkt lön. För det ger högre vinster till företagen och mindre i kommunkassa. De
kronor du får i jobbskatteavdrag får du med råge betala i ökade egenavgifter och
minskad välfärd. Vi säger nej till straffbeskattningen av pensionärer, arbetslösa och
sjuk som jobbskatteavdragen resulterar i. Istället kräver vi, skatt efter bärkraft!

Det är kvinnornas tur nu! Bekämpa arbetslösheten och de låga kvinnolönerna.
Dela på jobben och anställ arbetslösa i offentligsektor. Vi kräver höjda kvinnolö-
nerna nu och bättre arbetsförhållande i offentligsektor. Inga delade turer och rätt
till heltid. Det räcker nu!

Vi kräver ett helt sjukhus i Trelleborg dygnet runt
Man ska inte titta på klockan när
man skadar sig, det är sjukt.
Lägg där till minskat antal ambu-
lanser så har ni moderaternas
Trelleborg! Ställ de ansvariga
inför rätta. Tänk bara om det
händer en olycka i hamnen på
kvällen. Skandal!

Krister Rehn, arbetar som kock och bor på Öster. 
Andra namn på Kommunisternas valsedel.

www.kommunisterna.org



Ta chansen – rösta in en arbetare i fullmäktige!
– det behöVs ett parti i trelleborg som säger
som det är, inte det som alla andra vill höra eller
för att komma överens. Vi står på arbetarnas sida.
Om det så handlar om ringleden, vårt sjukhus
eller låga kvinnolöner. De rikas åsikter hör vi dag-
ligen i tv och tidningar. Kommunisterna står alltid
på den lilla människans sida.

Det säger Dennis Andersson, första namn på
Kommunistiska Partiets kommunlista. Till var-
dags arbetar Dennis som snickare och han har
alltid varit engagerad i rättvisefrågor. 

– För mig är solidaritet och ärlighet viktigt. Jag
menar att om man alltid säger som det är så be-
höver man inte komma ihåg allt man säger. Det
måste bara den som ljuger. Det solidariska sam-
hället vi tidigare hade finns inte. (M) och (S) har
privatiserat sönder vårt land. Detta vill vi ändra på. Jag är helt övertygad om att
Trelleborg skulle kunna vara en fantastisk stad att leva i om vi fördelade resur-
serna annorlunda.

• är det lönt att lägga sin rösta på er?
– Visst är det det. Dels för att vi hade gjort skillnad i kommunfullmäktige. Dels

för att vi representerar en helt annan politik. En röst på oss skulle sända tydliga
signaler inte bara till kommunstyret utan också till styret i riksdagen att trelle-
borgarna vill ha mer vänsterpolitik och inte mindre.

– Därför säger vi: Dela på rösterna, välj oss i kommunen och regionen och rösta
bort borgaralliansen i riksdagen.

    k – välj Kommunistiska Partiet!

www.kommunisterna.org/trelleborg

Kommunistiska Partiet i regionvalet
H sluta omorganisera – satsa mer pengar på 
vården!
H nej till privatiseringar i vården!
H höj kvinnolönerna och rätt till deltid!
H kollektivtrafiken måste byggas ut och göras 
kostnadsfri!

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

REGION SKÅNE

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 07239

1 Inga Lanemar, pensionär, Lund2 Karin Brag, kurator, Malmö3 Nils Littorin läkare, Lund4 Ellen Johansson logopedstuderande, Helsingborg5 Ingemar Gustavsson, kyrkogårdsarbetare, Malmö6 Aoni Al Tmizi, pensionär, Kristianstad7 Joe Nilsson, rehabiliteringskonsulent, Helsingborg8 Hector Palma, undersköterska, Kävlinge9 Lisa Engström, student, Lomma10 Bengt Nilsson, förskollärare, Osby11 Emma Nilsson, vårdare, Malmö12 Maria Söderqvist, Socionom, Lund13 Jonas Lindh, arbetssökande, Malmö14 Håkan Lundgren busschaufför, Hörby15 Roger Borg, arbetslös, Klippan16 Dennis Andersson, byggnadsarbetare, Trelleborg17 Lukas Persson, kock, Landskrona18 Stefan Karlsson handläggare, Lund19 Henryk Goldman, pensionär, Bromölla20 Clair Barcellos, undersköterska, Malmö21 Eleonora Preston, butiksbiträde, Helsingborg22 Cristian Olave Perez, kock, Åhus23 Sven Sundquist, bussförare, Malmö24 Krister Rehn, kock, Trelleborg25 Jonna Joro, förskollärare, Malmö26 Ulf Johansson mejeriarbetare, Yngsjö27 Teddie Goldman, studerande, Bromölla

vänd

Dennis 
Andersson,
byggnads-

arbetare, 
bor i Skegrie.



9 punkter för ett rättvisare Trelleborg
H Jämställdhet ja tack 
– höj kvinnolönerna i kommunen nu!

H gör vårt sjukhus helt igen, en fullt 
öppen akut nu!

H flera ambulanser och kortare 
utryckningstider nu!

H riv upp besluten om ringled och hamnen 
– utred västlig infart!

H gratis kollektivtrafik i trelleborg!

H ge barn med särskilda behov det de behöver 
– mer pengar till skolan!

H anställ arbetslösa i kommunen där behoven är störst!

H bygg mer hyresrätter åt unga och gamla!

H krav på kollektivavtal vid kommunal upphandling!

H Tidningen Pro-
letären ger dig
varje vecka nyhe-
ter och analys ur
ett arbetar- och
vänsterperspetiv.
Billigare att pre-
numerera nu!

www.proletaren.se

Vi behöver bli flera, så stå inte ensam.
Kom med och kämpa årets alla dagar

för ett rättvisare Trelleborg.
Kom på möte på tisda-

gar kl. 19.00 på Con-
cordiahuset, östra

ingången, på Hy-
resdammsgatan.
Eller mejla trel-
leborg@kommu-
nistierna.org om
du vill veta mer

om oss.

Stå inte ensam!
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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


