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Uddevallas 

rödaste röst

”Ingen politiker ska
tjäna mer än en ge-
nomsnittlig arbetarlön.

Kurt Miettinen, 
pensionerad metallarbetare.

”Höj a-kassan, sjukför-
säkringen och pensio-
nerna.

Kenneth Johansson, metallarbetare.

”Inför 6 timmars arbets-
dag med bibehållen lön
– dela på jobben.

Kurt-Åke Karlsson, yrkeslärare.



Sverige har aldrig varit rikare än idag, men efter att ha varit ett ekono-
miskt relativt jämlikt land för 30 år sedan har klassklyftorna och in-
komstskillnaderna ökat för varje år och är nu gigantiska. Utvecklingen
går åt fel håll när de rikaste badar i pengar samtidigt som den gemen-
samma välfärden raseras. Sverige är ett klassamhälle där olika intres-
sen står emot varandra och där de rika alltför länge fått diktera
dagordningen på de svagas bekostnad. Kommunistiska Partiet är för
en politik där pengarna tas där de finns och används där de behövs.
Den påstådda pengabristen är bara en fråga om fördelning!

”

En bra skola för alla!
Friskolereformen och det fria skolvalet har lett till ökad segregering där de väl-
utbildade och priviligierade väljer populära och välfungerande skolor för sina
barn, medan de svagaste blir kvar i belastade förortsskolor. En segregerad skola
är en sämre skola för alla! Dessutom säger det sig självt att det blir mindre pengar
kvar till undervisning när skolpengen ska räcka till både reklam och privata vins-
ter.

H Riv upp friskolereformen och det fria skolvalet!
H Skattepengar ska gå till den gemensamma välfärden, inte till privata
vinster!

Återuppbygg äldrevården
De nedskärningar som genomförts inom äldrevården har fått förödande konse-
kvenser. Förutom otrygghet och lidande för de äldre har bristen på platser gjort
att Uddevalla kommun belastar NU-sjukvården med färdigbehandlade patienter
som inte kan skrivas ut. Äldrevården måste byggas upp igen. Stoppa de privata
alternativen.  

H Människovärde – inte marknadsvärde!

Förbjud bemanningsföreta-
gen. Ungdomarna får ingen
möjlighet att etablera sig i
samhället med sådana jobb.

Sten-Erik Andersson, byggnadsarbetare.



”Det måste bli stopp på att ar-
betslösa, sjukskrivna och
pensionärer får betala högre
skatt än de som arbetar.

Lars Forsberg, pensionerad metallarbetare.

”Ge ungdomarna arbete.
Stoppa tramset med höjd
pensionsålder.

Jonatan Erikson, elevassistent.

Alla barn har rätt till bra barnomsorg!
Stora barngrupper och få vuxna skapar en otrygg miljö för barnen och en dålig
arbetsmiljö för både barn och vuxna. Följden blir stress, som gör människor sjuka
och försämrar deras inlärningsförmåga och empati. I Uddevalla har alliansparti-
erna varit aktiva i att släppa in privata aktörer såväl i förskola som i s.k. pedago-
gisk omsorg. Kommunistiska partiet motsätter sig all form av verksamhet där
skattepengar går till privata vinster. 

H Sätt barnens beov i  centrum istället för slaveri under budgeten!
H Staten måste skjuta till pengar till kommunerna!

Alla har rätt till en bra bostad
I Uddevalla byggs nästan bara  bostadsrätter och villor. De hyresrätter som byggs
får fantasihyror. Om det ska byggas för vanliga människor krävs en statlig, social
bostadspolitik. Ge allmännyttiga bostadsföretag som Uddevallahem möjlighet att
bygga bra, billiga och energisnåla hyresrätter. 

H Investera pensionsfinderna i bostadsbyggande istället för att speku-
lera bort dem på börsen!
H Bygg hyresrätter i de attraktiva områdena, så att vanliga barnfamil-
jer får råd att bo där!



www.kommunisterna.org/uddevalla
Vill du veta mer om Kommunisterna?

Rösta mot högerpolitiken
VåRt paRtI haR Inte Råd att Ställa upp i riksdagsvalet, men i kommunvalet kan 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, men menar ändå att vanliga
människors aktivitet och engagemang är viktigast! Vi vill ge kämpande människor
en röst. Många tillsammans kan vi förändra världen!

Kommunistiska Partiet är ett arbetarparti. Vi kämpar för socialism. Vi vill ha
ett samhälle byggt på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och respekt för alla männi-
skors lika värde. En röst på oss är en röst på klassmässig rättvisa i kommunen,
men också i Sverige och i världen.

”Men som tjej ställs det
också krav på mig som
många killar inte tvingas
uppleva. Du tvingas in i
en mall, du ska se ut och
bete dig på ett visst sätt.

Hanna Ascher, studerar, medlem i RKU.

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

www.proletaren.se

Fler frågor vi driver:
H Bevara Skeppsviken för allmän-
heten – följ folkomröstningen!
H Svenska kollektivavtal vid kom-
munal upphandling!
H Kommunen ska driva sin 
verksamhet i egen regi!
H Kommunal bojkott av  Israel!


