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i kommunvalet!
Vi är alternativet för dem som är upprörda över utvecklingen i
samhället, som inte accepterar att klasskillnaderna ökar och
att orättvisor görs till lag. stoppa högerpolitiken!



Välj Uppsalas r  

Skattereformer och EU-politiken har fört över enorma resurser
från den offentliga sektorn till företagen och överklassen. Det
drabbar kommunen hårt och leder till privatiseringar och ned-
skärningar som slår mot uppsalaborna. Kommunistiska Partiet
säger nej till kapitalistiska vinster i välfärden.

Ett skolsystem i kris
I InternatIonella mätnIngar får den svenska skolan bottenbetyg. Det är ett resul-
tat av det fria skolvalet och friskolorna. Våra elever ska inte vara spekulations-
objekt i riskkapitalisternas händer. Då kan det gå som med John Bauer-skolan,
eleverna lämnas vind för våg.

Satsa på den offentliga, gemensamma skolan där alla elever får samma möjlig-
het till kunskap och utveckling! 

Förstatliga skolan!
Högst 20 elever per skolklass!

Kamp mot arbetslösheten!
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!
det går en halV mIljon männIskor utan jobb i Sverige. Samtidigt finns ett stort
behov av personal i vård, skola och omsorg. Personalen slits ut av underbeman-
ning, överbelastning och stress. Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i
kommunen! Det ger både fler jobb och bättre hälsa. Det är bra för ungdomarna
och jämställdheten. 

Bra bostäder till alla, en rättighet!
kommUnen måste ta sItt ansVar för att alla kommuninvånare har en bra bostad till
en rimlig hyra. 

Ta tillbaka kontrollen över byggandet. Vi vill återföra självkostnadsprincipen
för Uppsalahem och ge bolaget uppdrag att bygga tillräckligt med hyreslägenheter
för vanligt folk. Vi accepterar inte, som i fallet Kvarngärdet, lyxrenoveringar och
hyreshöjningar som tvingar hyresgästerna att flytta.

kommunens resurser ska inte användas för att göda
högavlönade byråkrater, direktörer eller kapitalistiska 

       



  rödaste parti!

”

Stoppa högerpolitiken!
Uppsala är efter stockholm det län där utförsäljning genom vårdval kommit
längst vilket fördyrar vården samtidigt som utbildning och forskning äventyras.

Kommunisterna säger nej till nedskärningar och privatiseringar. 

Vem vill ha det så?
H Att arbetslösheten ökar därför att kapitalisterna kräver högre vinster. 
H Att fackliga rättigheter och skyddsarbete beskärs.
H Att inhyrd och utländsk arbetskraft utnyttjas för att dumpa lönerna. 
H Att skattepengarna hamnar i fickan på riskkapitalister som spekulerar i väl-
färden. 
H Att Sverige kryper för USA och NATO och underordnas EU.

För att vända på detta krävs en socialistisk politik som sätter de arbetandes
intressen i främsta rummet. Bara genom att tillsamman ta strid kan vi ändra på
dagens situation. Pengar till välfärd  för alla finns! En procent av landets befolk-
ning äger 40 procent av landets tillgångar.

Engagera dig i kampen! Ta kontakt med Kommunistiska Partiet i Uppsala.
www.kommunistiskapartietuppsala.se

Nej till nedskärningar, nej till
privatisering av vårdcentraler
och omsorg. Vi behöver 
istället ökad bemanning för
vårdtagarnas och persona-
lens trivsel. 
Agneta Nordin, sjuksköterska och andra namn på

Kommunisternas valsedel. 

       
     

företag. de är profitörer på vår gemensamma välfärd.



”Uppsala behöver bra
och billig kollektivtrafik,
280 kronor för ett 
månadskort! Det är
vad det skulle kosta om
man följt inflationen.
Inte en krona mera!
Mario Sousa, busschaufför och första-

namn på Kommunisternas valsedel. 

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

Stopp för höga priser på stadsbussarna!
I Uppsala höjde polItIkerna priset på månadskort från 525 till 790 kronor! 
De pratar brett om att satsa på miljön, men höjer priserna för att åka buss. Det
går inte ihop. Dessutom slår politikerna mot dem som har det svårast ställt. Det
är en upp- och nervänd politik!


