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KOMMUNIISTISKA
PARTIET i kommunvalet

Kasta ut kapitalismen ur välfärden!

Alla vet att det blivit sämre och dyrare av privatiseringarna. Att förbjuda vinstuttag räcker inte. Välfärden är för viktig för att överlåtas åt marknaden. Människovärdet måste gå före marknadsvärdet. Alliansen har gett 140 miljarder
till de rika. Det är inte konstigt att kunskaper sjunker, blöjor blir tyngre och
tåg slutar rulla!

Offentliganställdas arbetsmiljö – politikernas ansvar

FORSKNING VISAR ATT OFFENTLIGT anställda kvinnor har sämre arbetsmiljö än männen.
Personalen i hemtjänst, vård och skola ska inte betala nedskärningarna med sin
hälsa!

Fler händer i vården

DET HYVLAS STÄNDIGT I BUDGETEN till vård och omsorg. Mer och mer administrativt arbete
läggs på personalen och anhörigvården ökar. Pengarna hamnar i ﬁckorna på riskkapitalister eller så får personalen gå på charm och effektiviseringskurser. Människor är inga handelsvaror! Kasta ut kapitalismen ur vården och lägg pengarna där
de behövs, på ﬂer händer i vården!

En bra och offentlig skola för alla

ALLA SKOLOR SKALL VARA LIKA BRA, så att de unga kan gå i skolan där de bor. Det fria skolvalet och friskolorna har medfört en segregation av eleverna. Det skapar lägre förväntningar och sämre kunskapsresultat. Att kompensera för detta leder till
skenande behov av resurser.
När den redan nedskurna skolpengen dessutom går till reklam och vinster blir
det mindre kvar till undervisning. Vinstkravet skapar osäkerhet, vid konkurser
tvingas elever byta skola.
Barnens behov måste vara vägledande även i förskola och fritidshem. Mindre
grupper är nödvändiga för både barnens och personalens välbeﬁnnande.

”

Rovdriften på naturen måste stoppas. Enligt
försiktighetsprincipen säger vi nej till en
gruva i Gränna bland annat för att skydda
Vätterns vatten.

Lone Möller, biolog och tredjenamn
på Kommunistiska Partiets valsedel

Dela på jobben – 6 timmars arbetsdag

NÅGRA SLITER UT SIG MEDAN andra går arbetslösa. Kortare arbetstid ger mindre stress
och mer jämställdhet, ﬂer jobb och färre sjukskrivna. Alla vinner! Och det kostar
ungefär som de nya JAS-planen.

Alla har rätt till en bra bostad

MÅNGA UNGDOMAR HAR SVÅRT ATT ﬂytta hemifrån. Villor och bostadsrätter subventioneras kraftigt och fastighetskapitalisterna tjänar på bostadsbristen. Vi kräver en statlig, social bostadspolitik. Ge allmännyttiga bostadsföretag som Vätterhem i uppdrag
att bygga bra, billiga och energieffektiva hyreslägenheter.

Vi ödelägger vår miljö – socialismen är lösningen

KAPITALISM BETYDER ROVDRIFT och förstörd miljö. Men det behöver inte vara så. Enskilt
ansvar är viktigt men det räcker inte. Vi måste organisera samhället på ett sätt som
skonar miljön. Användningen av fossila bränslen kan minskas genom billiga och
bra kollektiva transporter och ett utbyggt nät av cykelbanor i stället för privatbilism. Varor ska transporteras på ett upprustat järnvägsnät och närproducerat prioriteras vid kommunal upphandling.

”

Sverige ut ur EU fortast möjligt

EU BLEV INTE SOM VI PÅ nejsidan befarade – det blev värre! Det har från
början varit storﬁnansens högerprojekt. Ansvaret på de partier
som lämnat över EU-motståndet till rasistiska partier faller tungt.

Alliansens politik drabbar kvinnor. Det behövs en antikapitalistisk och feministisk
motkraft - Kommunistiska Partiet!

”

Annica Albertsson, förskollärare och förstanamn
på Kommunistiska Partiets valsedel

Jag vill se en kommunal kollektivtrafik med
nolltaxa. Vi chaufförer måste få bättre arbetsförhållanden.

Ali Afshar, busschaufför och fjärdenamn
på Kommunistiska Partiets valsedel

Rösta mot högerpolitken

KOMMUNISTISKA PARTIET ÄR ett arbetarparti. Vi kämpar för jämställdhet mellan könen.
Vi är EU-motståndets, antirasismens och antiimperialismens parti. I stället för
marknadens diktatur kämpar vi för ett hållbart socialistiskt samhälle, där vinstintresset är avskaffat och vanliga människors behov styr.
I riksdags- och landstingsvalen har vi ännu inte råd att kandidera. Du kan rösta
på oss i kommunalvalet. Ser du något alternativ i de andra valen, så välj det. Men
ha inga illusioner. Dagen efter valet är alla löften bortblåsta.
För att verkligen ändra politiken krävs folkligt motstånd och aktivitet. Vi vill
ge kämpande människor en röst även i kommunfullmäktige.

”

EN RÖST PÅ OSS visar att vi är många som vill ha ett rättvist samhälle i kommunen,
i Sverige och i världen.

Det vore en skam för Jönköping om
Tändsticksområdet med Kulturhuset
såldes. Det behövs en fristad där
varken marknad eller politik styr.

Viktor Nilsson, undersköterska och andranamn
på Kommunistiska Partiets valsedel

Fler frågor vi driver:

H Kommunal bojkott av
israeliska varor
H Svenska kollektivavtal vid
kommunal upphandling
H Skär ner byråkratin
H Fler jobb i offentlig sektor
H Skatt efter bärkraft

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

www.proletaren.se

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

