
H Mer resurser till skolan – max 20 elever i varje klass
H Avskaffa vårdnadsbidraget – pengarna till förskolan
H Satsa på allmännyttan – bygg billiga hyreslägenheter

H Ingen utförsäljning av kommunal egendom
H Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan

H Svenskt kollektivavtal i kommunala upphandlingar
H Avskaffa LOV – nej till vinstintresse i vård och omsorg 

H Kommunal bojkott av israeliska varor
H Gratis kollektivtrafik i kommunen

H Genomsnittlig arbetarlön till förtroendevalda

solidaritet – inte egoism

arbete och framtidstro

Växjö behöver ett oppositionsparti
Välj Kommunistiska Partiet!



Växjö kommun har under många år haft
en massarbetslöshet. I maj månad gick
3667 Växjöbor helt utan arbete, av
dessa var 794 ungdomar under 25 år.
Man måste fråga sig vem som kämpar
för dem. 

Trots att både sossar och moderater
säger att de bedriver en politik med job-
ben i fokus så ligger arbetslösheten kvar
på skyhöga nivåer år efter år. Orsaken är
att som EU-medlem är Sverige tvingat
att bekämpa inflation före arbetslöshet.
EU innebär grundlagsfäst högerpolitik. 

I borglighetens Sverige är det vikti-
gare att företagens vinster säkras och att
bankerna tjänar pengar än att folk har
jobb och får sina grundläggande behov
täckta. 

Lönerna hålls tillbaka. Det drabbar
främst kvinnorna, som under en livstid i
snitt tjänar 3,6 miljoner kronor mindre
än en genomsnittlig man. Stora delar av

välfärden har skurits ned, privatiserats
och öppnats upp för profithungrande
riskkapitalbolag med följden att våra
skattepengar i många fall hamnar som
vinster i kapitalistiska företag och på
bankkonton i skatteparadis.

Vi vill ersätta egoism och profitbegär
med en politik som utgår från behoven
hos folkflertalet och där vi skapar fram-
tiden gemensamt.

Kommunisterna säger:
Hinför sex timmars arbetsdag
H sänk pensionsåldern till 60 år
H rätt till heltid – förbjud beman-
ningsföretag
H rejäla lönelyft till lågavlönade
kommunanställda
H svenskt kollektivavtal vid alla
kommunala upphandlingar
H kasta ut kapitalismen ur skola,
vård och omsorg

Växjös BEFolkning VäxEr så det knakar
men det byggs inte i samma takt. Bristen
på bostäder är därför enorm. Växjö kom-
mun har 80000 personer i sin bostad-
skö och 33000 i studentbostadskön. 

Under många år har Växjö kommun
ensidigt satsat på att bygga villor och bo-
stadsrätter. Förra året byggdes endast
86 hyreslägenheter och Växjö kommun
stod för ynka sex av dem! De senaste
fyra åren har det byggts 1136 bostäder
i kommunen, vilket ska jämföras med att
Växjö kommun varje år ökar sin befolk-

ning med över tusen personer. Utan bil-
liga hyresrätter tvingas ungdomarna bo
kvar hos sina föräldrar. Det måste satsas
på allmännyttan, både i form av nybygg-
nation och renovering av det befintliga
beståndet.

Kommunisterna säger:
H rusta upp det kommunala bo-
stadsbeståndet
H Bygg i alla kommunens tätorter
H sälj inte ut allmännyttan
H Bygg fler hyreslägenheter

En Enig kommunstyrElsE stämplade i
april stadsdelen Araby som ett problem-
område med drogmissbruk, prostitution
och maffiastrukturer. Varken vi, polisen
eller de boende i området känner igen
den här bilden. 

Arabyområdet är en stor tillgång för
vår kommun. Invånarna där berikar vår
kultur och har kompetenser viktiga för
vårt samhälle. Visst finns det problem i
Araby, problem skapade av politiska be-
slut som lett till eftersatt bostadsunder-
håll, segregerade stadsdelar och en

skyhög arbetslöshet. Samhällets nedvär-
derande syn visades tydligt under som-
maren när det privata bostadsbolaget
CA-fastigheter ville vräka boende i
Araby med motivet att man anser att det
bor för många personer i lägenheterna.

Kommunisterna säger:
H Bryt segregationen
H För allas lika värde – bekämpa ra-
sismen

Människovärde före marknadsvärde!

Bygg bort bostadsbristen

Arabyområdet är en tillgång!

Erik Gustafsson och Jan-Olof Johansson har
arbetat många år i industrin och hävdar att
en kommunist i kommunfullmäktige är
bättre än de 19 sossar som redan sitter där.
Vilken nytta gör ytterligare en sosse? Rösta
för förändring, rösta på Kommunistiska
Partiet! 

Linn Liljedahl står i bostadskön och kom-
mer få stå där ett bra tag.

Joel Sandström bor på Nydala och trivs ut-
märkt i Arabyområdet.

läs mer www.KVaxjo.se



skolan har BliVit en marknadsplats där
friskolesystemet, skolpengen, det fria
skolvalet och den fria etableringsrätten
skapat en kapitalistisk utbildningsmark-
nad där ungdomars rätt till utbildning
har ersatts med marknadstänkande och
vinstmaximering. I vår kommun finns
tolv friskolor vars existens urholkar och
försvårar för den kommunala skolan. 

Under den gångna mandatperioden
har en helt ny läroplan införts med ett
nytt betygssystem och fler nationella
prov. Att införa allt det nya har kostat tid
och pengar, men dessa resurser har an-
svariga lokalpolitiker vägrat att skjuta
till. I stället har man sett skolområdet
som en experimentverkstad där omor-
ganisationer, neddragningar, tidsstudier
och ändrade arbetsuppgifter blivit tunga
bördor. Följden kan vi utläsa av statisti-
ken, kommunens lärare känner sig idag

mer stressade och Växjö kommun har
sjunkit till plats 86 i den senaste skol-
rankingen bland Sveriges kommuner. 

Barn och ungdomar är vår framtid, att
investera i deras utbildning är bland det
viktigaste vi kan göra. Kunskap och ut-
bildning måste få kosta. I stället för nyli-
beral nedskärningspolitik behöver
skolan tillföras de resurser som krävs
för att garantera alla en bra och likvärdig
utbildning.

Kommunisterna säger:
H max 20 elever i varje klass
H inför körkortsutbildning 
i gymnasieskolan
H avsätt extra medel till elever med
särskilda behov
H ja till en statlig enhetsskola 
– nej till friskolor

kommunFullmäktigE i Växjö är en sömnig
församling där man sällan diskuterar
ideologiska frågor. Alla partier som idag
sitter där accepterar de nyliberala utgift-
staken och ifrågasätter inte systemet.
Politiken dikteras från Bryssel och dit
skickas enorma summor från statskas-
san. För Växjös del handlade flödet förra
året om 240 miljoner kronor som hade
gjort bättre nytta som statsbidrag till vår
kommun. 

I stället för att värna storfinansen
borde man värna den lilla och utsatta
människan. Därför är solidariteten med
andra länder och folk viktig för oss.
Genom att sluta handla med den rasis-
tiska staten Israel visar vi att vi inte ac-
cepterar den inhumana behandlingen av
palestinierna. Allt fler ansluter sig till
kravet att isolera Israel och nu måste
Växjö kommun delta i bojkotten. 

Kuba är ett fattigt land som visar vad
man kan göra med små resurser; tiotu-
sentals läkare och lärare är biståndsar-
betare i andra länder. Man är
världsledande inom det ekologiska jord-
bruket. Statsodlingen i Östrabobacken
är en minikopia av det system man ut-
vecklat på Kuba. Här har vi i Växjö myc-
ket att lära och vi borde införa ett
vänortsutbyte med landet. 

Lokala, nationella och globala frågor
hör ihop, därför måste Växjö kommun
även diskutera internationella frågor.

Kommunisterna säger:
H kommunal bojkott av israeliska
varor
H Vänortsutbyte med kuba
H mot militarism – för fred och alli-
ansfrihet
H För en generös flyktingpolitik
H sverige ut ur Eu

Satsa på skolan – nej till friskolor!

Rösta in solidariteten i kommunfullmäktige!

Så mycket betalar vi i avgift till EU – och så lite får vi tillbaka

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare och förs-
tanamn på valsedeln.

För Gunnel Thörn och Anne Weijmar handlar
politik om att inte vara en passiv åskådare
utan att stå upp för det man tror på. ”Kom
med som medlem i Kommunistiska Partiet
så kan vi forma framtiden tillsammans!”

läs mer www.KVaxjo.se

avgift 2013 stöd 2013 netto 2013

sverige 37400000000 10300000000 - 27100000000

Växjö kommun 331903000 91652000 - 240252000



DEmokrati och politik handlar om myc-
ket mer än att gå och rösta vart fjärde
år. Det handlar om delaktighet, att
kunna påverka och att bli sedd. Dagens
politiker har blivit en elit som sitter på
sina poster år efter år. Många uttrycker
missnöje med den rådande ordningen
men trots det röstar man på samma
politiker i val efter val. 

Kommunistiska Partiet vill bryta
med den förda politiken och anser att
politikerna ska leva som vanligt folk.
Därför driver vi kravet att förtroende-
valda inte ska få tjäna mer än en ge-
nomsnittlig arbetarlön.

Kommunistiska Partiet kandiderar i
år inte i riksdagsvalet. Många tror att
man måste rösta på samma parti i de
tre valen, men det stämmer inte. Därför
uppmanar vi dig att dela på rösterna –
rösta på Kommunistiska Partiet i kom-
munvalet! Hur du sedan gör i de andra
valen är upp till dig. 

För vår del hoppas vi få se en ny re-
gering efter valet, en regering som
höjer bolagsskatten, tar pengarna från
riskkapitalisterna och ger dem till

kommuner och landsting, för att däri-
genom kunna höja löner och anställa
personal. Vi hyser inga förhoppningar
att en rödgrön regering kommer att
göra detta. Ett är dock säkert, ingen
som vill se en solidarisk politik kan
rösta på de borgerliga partierna eller
deras borgerliga bundsförvant Sverige-
demokraterna.

Kommunistiska Parti
et

Kontakta Kommunistiska Partiet
E-post: vaxjo@kommunistiskapartiet.org

Webb: www.kvaxjo.se

Postadress: Box 172, 35104 Växjö

Välj Kommunistiska Partiet i
kommunvalet – dela på rösterna

www.kvaxjo.se
Vill du veta mer om Kommunisterna?

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

www.proletaren.se

Ernesto Abalo är femtenamn på valse-
deln.”Välj demokrati före marknad, rösta
på kommunisterna!”

Här träffar du oss
under valrörelsen

Valstuga
Gågatan tisdagar och torsdagar kl
10.00-18.00, lördagar kl 10.00-14.00.

Proletärenförsäljning
Fredagar utanför systembolagen i
Tegnérgallerian kl 16.30-18.00, 
Samarkand kl 16.00-17.30, 
Dalbo torg kl 16.00-18.00.

internet
www.kvaxjo.se

Valmöte: 
detta vill kommunisterna
roBErt mathiasson, partiordfö-

rande i Kommunistiska Partiet gästar
Växjö och berättar om den förda poli-
tiken i Sverige och om vårt alternativ.

jan-ÅkE karlsson, förstanamn på
valsedeln i Växjö berättar vad Kom-
munistiska Partiet vill göra i Växjö
kommun.

Onsdag 3 september
Kl 18.30
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4 

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

VÄXJÖ

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 07602

1 Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare2 Erik Gustafsson, metallarbetare3 Gunnel Thörn, f.d. lärare4 Joel Sandström, personlig assistent5 Ernesto Abalo, forskarstuderande6 Jan-Olof Johansson, f.d. metallarbetare7 Mirja Troberg, logoped8 Anne S. Weijmar, f.d. skolassistent9 Francisco Flores, förtidspensionär10 Linn Liljedahl, studerande11 Lennart Börjesson, omsorgsassistent


