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Valets rödaste röst

Partierna pratar vackert i valtider. Men efter
valen är löftena glömda. Politiken styrs av EU
och storföretagen.
Har Du tröttnat på detta? Har du tröttnat på

högerpolitiken? Är du trött på att det inte finns
en riktig radikal vänster i Värnamos kommun-
fullmäktige?
Då har Du chansen att rösta på ett parti

som inte är som de andra. Vi viker oss aldrig
för borgarna. Vårt enda riktmärke är rättvisa för
de många.
Välj Kommunistiska Partiet! Vi lovar att ge

en rak vänster mot högerpolitik och EU-anpass-
ning. Så vilka frågor kommer vi att driva? I
denna valtidning får du information om vår po-
litik i ett antal frågor som rör vanligt folk.

i kommunvalet

JA TILL RÄTTVISA
NEJ TILL HÖGERPOLITIK

Till alla hushåll i Värnamo

Marie Albertsson, Anders Olsson, Mats Lönnberg, Hanne Tang och Robert Johansson kandiderar för Kommunistiska Partiet



SKANDALERNA KRING OMBYGGNADEN avGummifabriken har avlöst varandraända sedan Värnamo kommun köptefastigheten av Trelleborg för ett kraf-tigt överpris och friade företaget frånallt ansvar vad gäller sanering medmera. Det har framkommit att under pro-jekteringen och ombyggnaden avetapp 1 har flera inblandade aktörerskott sig och tillskansat sig mångmil-jonbelopp på grund av brist på över-gripande ledning. Nu nämns att totalkostnaden skullesluta på 581 miljoner kronor, långtöver vad som var beslutat från början.Som en jämförelse kan nämnas att detnybyggda kulturhuset Spira i Jönkö-ping kostade 348 miljoner.Vi i Kommunistiska Partiet harredan från början varit motståndaretill projektet och kräver nu att vidare

ombyggnad stoppas. Sanera och riv den återståendedelen som är i ännu sämre skick änden redan ombyggda. 
Kommunistiska partiet kräver
att det istället ska satsas på fri-
tidsaktiviteter för ungdomar i
bostadsområdena, rusta upp Fol-
kets Park och gör den till ett
centrum för kulturella evene-
mang.

PROBLEMEN INOM DEN kommunala sko-lan har på senare tid vuxit och akutaoch tillfälliga lösningar har fått styraverksamheten. På Trälleborgsskolan har barnenblivit tvingade att använda lokalersom ligger utspridda i staden i väntanpå sanering och ombyggnad av befint-liga lokaler. Till de paviljonger som redan finns

på plats ska ytterligare byggas. 
Kommunistiska partiet kräver
att pengarna ska tas från Gummi-
fabriken och satsa på en rejäl
upprustning av kommunens sko-
lor!

DEN KOMMUNALA OMSORGEN och äldre-vården har även den varit i blåsväderunder en längre tid. Hot om nedskärningar och stäng-ningar av vårdhem och äldreboendehar avlöst varandra och kommunensansvariga politiker lägger fram spar-planer för att ytterligare dra ned påverksamheten. Gamla och sjuka behandlas på ettskandalöst sätt! 
Kommunistiska partiet kräver
inga mer nedskärningar inom
omsorg och äldrevård, ta peng-
arna från Gummifabriken!

Riv upp beslutet om etapp 2 på Gummifabriken 
– pengarna till skolan och omsorgen

FRISKOLEREFORMERNA HAR inneburit attkommunala pengar genom skolpen-gen gått rakt ner i fickorna på företagsom tjänar pengar på skolan. Det skapar en osäkerhet för bådeelever och personal när skolor plöts-ligt läggs ner, vilket nedläggningen avJB och Prolympia är bevis på. 
Kommunistiska Partiet kräver

inga nyetableringar av friskolor i
Värnamo kommun!

SITUATIONEN PÅ FRITIDSHEMMEN är idagalarmerande, med stora barngrupperoch lite personal. Fritids är en del avskolan och behöver mer resurser föratt kunna leva upp till sina pedago-giska mål och bli en trygg och bra

miljö för barn och personal.Skola, vård och omsorg är allas rätt.Därför tycker vi att vinster i välfärdenska förbjudas. Använd pengarna tillde ungdomar som har svårt att få sittförsta arbete. Idag går massor avmänniskor arbetslösa samtidigt somde som arbetar många gånger har enorimlig arbetssituation. 

Kasta ut kapitalismen ur välfärden

Samtidigt som kommunen plöjt ner
hundratals miljoner i Gummifabriken får
skolan använda tillfälliga och utspridda
lokaler.



ALL POLITIK FÖRETRÄDER OLIKA socialaklassers intressen. Annie Lööf, Centerns partiledarefrån Värnamo, är en del av allianspo-litikens förespråkare. Annie Lööf har nyliberalismen somsitt politiska rättesnöre där det gälleratt föra över våra gemensamma till-gångar till ett fåtal kapitalister, vilkethelt logiskt ökar klassklyftor, fattig-dom, segregering, utanförskap ochfrämlingsfientlighet.
ALLIANSEN AVSKYR omfördelningspoli-tik, när man via skatter omfördelartillgångar från de som har till de somhar det sämst ställt. Annie Lööf vill förse direktörernamed billig arbetskraft genom en 25procentig sänkning av arbetsgivarav-gifterna för våra ungdomar. Arbetsgivaravgifter är pengar somkommer ifrån löneförhandlingar mel-lan fack och arbetsgivare där överens-kommelsen är att delar avlöneutrymmet skall gå till reformerför folkets väl. Istället delas numer pengarna ut tillbland annat hamburgerkedjor medpåståendet om att det skapar jobb. Det enda som skapas är möjlighe-ten för direktörerna att köpa ännustörre lyxjakter, villor och bilar, mendå kallar de det inte bidrag utan ar-betsmarknadsåtgärder.

Kommunistiska partiet kräver
lika lön för lika arbete, varje
sänkning av arbetsgivaravgif-

terna är en sänkning av våra kol-
lektivavtalade löner.

SVERIGE HAR UNDER 1900-TALET lyfts uren fattigdom att man knappt kan fö-reställa sig det om man inte själv in-tresserar sig för vår historia. Statens tillgångar är stora, det gillarinte Annie Lööf med alliansvänner,vilka fått råda över den i 8 år. Deras målmedvetna förskingring avde gemensamma medlen är nödvän-dig för deras politik och en naturligdel av nedmonteringen av den offent-liga sektorn som under knappt 100 år

haft till uppgift och verkat för enbättre fördelningspolitik. 
SÅ LÄNGE DET FINNS människor somAnnie Lööf vilka anser sig ha rätt attäga oproportionerliga delar avmänsklighetens resurser, är det nöd-vändigt att folkflertalet avvisar dettaoch kräver progressiv beskattningsom samlar ihop och fördelar resur-serna.

Kommunistiska partiet kräver
en rättvis fördelning av våra ge-
mensamma resurser till utbild-
ning, vård, omsorg och kultur.

Mot högerregeringens orättvisor

HELA MÄNSKLIGHETEN STÅR inför storautmaningar när det gäller miljö ochklimatförändringar. Här har alla ettansvar. I kommunens verksamheter ser-veras idag den mat som är billigastatt köpa in. 
Vi tycker att kommunen ska ar-

beta för att maten på förskolor,
skolor, äldrevård och övrig kom-
munal verksamhet i största möj-
liga mån ska vara ekologisk och
närodlad.

ISRAEL BRYTER
STÄNDIGT motFNs deklara-tioner genomfortsatt ut-byggnad avolagliga bo-sättningar och terror mot det pa-lestinska folket i Gaza och påVästbanken.

Vi kräver en bojkott av israe-
liska varor i kommunala upp-
handlingar!

VI SER HUR RASISMEN BREDER ut sig iEuropa. Rasismen, liksom den hö-gerpolitik som är dess grogrund,måste bekämpas. En stor del av för-klaringen till denna bruna våg ärden ekonomiska kris och den misärdetta har lett till. Vi tror på utbygg-nad av välfärden och minskadeklassklyftor! Heder åt de 200 Vär-namobor som spontant vände Jim-mie Åkesson  (SD) ryggen på etttorgmöte i en tyst manifestation iprotest mot rasismen.

Kamp mot rasismenBojkotta IsraelKamp för miljön

Annie Lööf, Centerns partiledare från Värnamo, är en del av högerregeringen.



Ta kontakt med 
Kommunisterna
E-post: varnamo@kommunisterna.org
Webb: www.kommunisterna.org/varnamo
Telefon: 070-2651653

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

I RIKSDAGSVALET UPPMANAR Kommu-nistiska Partiet alla arbetare attrösta mot högerpolitiken.Men vi hyser inga illusioner omden röd-gröna alliansen, som fullt utlåter sig styras av kapitalismen ochmarknaden. Markera därför Din öns-kan om en radikal vänstervridningav politiken genom en röst på Kom-munistiska Partiet i kommunvalet.

Kommunistiska Partiet  kandide-rar på hela vår politik, som det soci-alistiska arbetaralternativet i ett valdär socialismen och arbetarfrå-gorna lyser med sin frånvaro.
EN RÖST PÅ KOMMUNISTISKA Partiet ären uppmaning till ett politiskt sy-stemskifte i Sverige – för ett sam-hälle byggt på jämlikhet, rättvisa

och respekt för alla människors likavärde. Vi kommunister accepterarinte tesen om kapitalismen somhistoriens slut. Det finns ett bättresätt att organisera samhället, detsocialistiska, där människors behoversätter jakten efter maximal vinstoch där planering ersätter kapita-lets rätt att utan hejd exploaterasåväl arbetet som naturen.

Rösta mot högerpolitiken!

Kommunisternas
kandidater i 
kommunvalet

1.Mats Lönnberg, industriarbetare 2.Hanne Tang, industriarbetare

3. Anders Olsson, elektriker 4. Marie Albertsson, dramapedagog 5. Robert Johansson, lärare

H Tidningen Proletären ger dig varje veckanyheter och analys ur ett arbetar- och väns-terperspetiv. Billigare att prenumerera nu!
www.proletaren.se

Arbetartidningen


