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FÖR DIG SOM VILL HA 
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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.
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1 Christer Ström, murare2 Aya Mohammed, studerande3 Sven-Olov Degerman, pensionerad metallarbetare4 Samia Talbi, lärare5 Waldemar Villafana, pensionerad städare6 Jesper Pernhall, snickare7 Göran Erlandsson, studerande8 Marina Barrera Santander, arbetslös9 Lars Jonsson, systemutvecklare



Vi är Västerås  
Sverige har aldrig varit rikare än idag. Problemet är inte för lite
pengar. Problemet är att de inte fördelas rättvist! De rika kan
bada i pengar samtidigt som vår gemensamma välfärd raseras.

”

Sjuka och gamla är inga handelsvaror
Riskkapitalbolagen tjänaR miljaRdeR på välfärden. Samtidigt växer vårdköerna,vårdpersonalen som jobbar för usla löner och med omänskliga scheman går påknäna och äldre behandlas ovärdigt. Så går det när girighet upphöjs till samhälletsfrämsta drivkraft. Vi vet att den offentliga sektorn har stora brister. Men proble-men består inte i för lite marknadstänkande, utan på för små anslag och för storbyråkrati. Kasta ut kapitalismen ur vård och omsorg. 
En bra skola för alla!
det enda Rätta skolvalet är att alla skolor ska vara lika bra, så att de unga kanvälja att gå i skolan där de bor och där grannarnas barn går. Det behövs en skolasom skapar nyfikenhet och kunskapstörst istället för mindervärdeskänslor. Närskolpengen går till reklam och vinster blir det mindre kvar till undervisning. Idag berövas skoltrötta tonåringar möjligheten till en ny chans. Sorteringssko-lan skapar en gräddfil för elitens barn som garanteras företräde till bättre skoloroch attraktiva högskoleutbildningar.  
Alla har rätt till en bra bostad!
FöR de Rika Finns ingen bostadsbrist.  I Västerås byggs nästan bara exklusiva villoreller bostadsrätter. De hyresrätter som byggs har fantasihyror! Om det ska byggas

Sänk pensionsåldern och
ge oss unga jobb istället.

Aya Mohammed, student och 
andranamn på kommunisternas valsedel.
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”

för människor med vanliga inkomster krävs en statlig, social bostadspolitik ef-tersom byggherrarna tjänar på bostadsbristen. Ge allmännyttiga bostadsföretag som Mimer möjlighet att bygga bra, billiga ochenergisnåla hyresrätter. Investera pensionsfonderna i bostadsbyggande, iställetför att spekulera bort dem på börsen. Bygg hyresrätter i de attraktiva områdena,så att vanliga barnfamiljer får råd att bo där. 
Stoppa privatiseringen av vår välfärd!
allt bliR sämRe av att privatisera det som vi äger gemensamt. Det vet alla somkör våra bussar och tåg, som hämtar våra sopor, städar våra skolor, lagar mat tillbarn och gamla, som arbetar i vården eller undervisar våra barn. Det blir sämre möjlighet att göra ett bra jobb, sämre arbetsvillkor och fler del-tider. Privatisering syftar bara till att våra skatter ska ge vinster åt privata stor-bolag och att de anställda ska pressas tillbaka genom sämre anställningstrygghetoch ökad stress. 
Dela på jobben – inför 6 timmars arbetsdag!
näR nästan en halv miljon människor är arbetslösa och alltfler tvingas arbetadeltid, då har 8-timmarsdagen blivit omodern! Det är absurt att många gårsysslolösa när andra slits ut i förtid. Det enda raka är att lagstadga om sex tim-mars arbetsdag med bibehållen lön. Det löser frågan om rätten till heltid. Det ger ungdomar jobb till riktiga löneroch de slipper långa, förnedrande provanställningar. Det är bra för jämställdhe-ten, för hälsan och för möjligheten att engagera sig i samhället.

Vi arbetare måste kräva mer
makt och inflytande över våra
arbeten och i samhället – ka-
pitalismen duger inte längre.

Christer Ström, murare och 
förstanamn på kommunisternas valsedel.



www.kommunisterna.org
vill du veta mer om kommunisterna?

Rösta mot högerpolitken
vÅRt paRti haR inte råd att ställa upp i riksdagsvalet, men i kommunvalet kan dulägga din röst på oss. Ser du några alternativ i riksdagsvalet så välj det. Men hainga illusioner. Dagen efter valet är alla löften bortblåsta. För att ändra politiken krävs ett folkligt motstånd! Vi kandiderar i valet menmenar ändå att vanliga människors aktivitet och engagemang är viktigast. Vi villge kämpande människor en röst. Många tillsammans kan vi förändra världen!
kommUnistiska paRtiet äR ett arbetarparti. Vi kämpar för kvinnors rätt. Vi är denfolkliga kampens parti. Vi är EU-motståndets och anti-imperialismens parti. Vikämpar för socialism.En röst på oss är en röst på klassmässig rättvisa i kommunen, men också i Sve-rige och i världen. 
H bevara mälarstrandskolan – sluta offra elever för kommunalt budgetslaveri!
H säkra den offentligt ägda kollektivtrafiken i västerås  – inför nolltaxa!
H svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling – sverige ut ur eU!
H demokratiska rättigheter på arbetsplatserna – nej till kapitalets diktatur!
H För ett fritt palestina – kommunal bojkott av israel
H För alla människors lika värde – stoppa rasismen!
H För en hållbar framtid – stoppa kapitalets rovdrift på miljö och naturresurser!
H För jämställdhet mellan könen – stoppa sexismen – lika lön för lika arbete!
H stoppa spekulationen med pensionspengarna – Återinför atp!
H ta pengarna där dom finns – stoppa fjäsket för överklassen!
H kamp mot imperialismen – Usa och eU hotar världsfreden!
H Respektera alla nationers självbestämmanderätt – sverige ut ur afghanistan!
H stoppa krigshetsarna – avbryt allt samarbete med nato!
H För arbetarpolitik, solidarisk medmänsklighet och socialism – klass mot klass!

så här tycker vi - håller du med?

Läs tidningen

www.proletaren.se


