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Innehåll

Uttalande från Initiativet om Europeiska Vän-
sterpartiets farliga roll
Den ekonomiska krisen har slagit hårt 
mot kapitalismen och dess institutioner. 
Det i en tid då folken i Europa tydligt 
kan se hur EU, den Europeiska Unionen, 
medför elände och lidande, arbetslös-
het, nedmonteringen av samhällsservice 
och förtryck.

De kommunistiska- och arbetarpartier-
na måste avancera för att kunna stå upp 
mot och förkasta denna mellanimperia-
listiska allians med alla sina organisatio-
ner som försvarar och befrämjar den, 
för att stärka den ideologiska kampen 
mot opportunismen på vilket Europe-
iska Vänsterpartiet (ELP) är det fram-
trädande exemplet i Europa.

ELP grundades 2004 och höll sin för-
sta kongress i Aten år 2005. Från dess 
start deltog krafter i ELP som öppet in-
tog en pro-imperialistisk hållning. Ge-
nom deras plattformar och erfarenheter 
har ELP:s ledande krafter visat att de 
vare sig kan eller vill bryta med EU. I 
stället kräver de att EU ska få spela en 
större roll på den globala marknadsare-
nan framöver.

ELP saluför det förvirrade påståendet 
om att EU kan utvecklas till ett progres-
sivt politiskt område. Det talar vagt om 
“behovet att transformera de nuvaran-

de verktygen till verktyg för samarbete 
i folkets tjänst” och för en “transfor-
mering av euro-zonen genom en radi-
kal arkitektonisk förändring av euron 
och det Europeiska samarbetet. Nyligen 
strök “Die Linke” en passage från sitt 
manifest som i sitt original beskrev EU 
som en “neoliberal, militaristisk och 
stor odemokratisk makt”. Konsekven-
senligt framställer ELP:s ledande krafter 
EU som en potentiell “kraft för fred och 
stabilitet i stället för den mellanstatliga 
kapitalistiska union den i verkligheten 
är.

ELP har antagit EU:s institutionella 
ramverk och försvarar det meningslösa 
kravet om “Rättigheter i Europa”. ELP 
har trätt in på en väg av kompromisser 
som starkt avslår behovet av en bryt-
ning med kapitalets EU. De har miss-
lyckats med att förnimma den rad av 
höga och komplexa institutionella ar-
rangemang som tjänar EU- monopolets 
intressen och är omöjliga att reformera. 
ELP har även nominerat en kandidat 
som ordförande för kommissionen, en i 
grunden antifolklig apparat. ELP döljer 
denna realitet och försöker förhindra en 
nödvändig analys om EU:s karaktär.

ELP har också underlättat och sys-

selsatt sig med att förvränga historiebe-
skrivningen av den kommunistiska rö-
relsen och de socialistiska länderna. De 
positioner som adopterats av det Euro-
peiska Vänsterpartiet, ELP presenterar 
för arbetarna att det finns en medelväg 
mellan kapitalism och socialism. ELP 
förvränger kapitalismens sanna natur 
och den kapitalistiska krisen.

EU tjänar monopolens intressen; för-
stärker bankirernas och andra kapita-
listiska sektioners makt över arbetarna. 
Det samarbetar med USA och NATO 
mot folken genom interventioner och 
krig i jakten efter monopolens intressen.

Partier som ELP är integrerade i den-
na strategi och när illusioner om sys-
temets skötsel. Social-demokratin och 
opportunismen motarbetar klasskam-
pen och den socialistiska revolutionen.

Kärnan av ELP:s partier stöder de s.k. 
“vänster-regeringar” som administrerar 
det kapitalistiska systemet, kapitalets 
intressen och förhindrar en radikalise-
ring av arbetarklassen.

Under dessa förhållanden måste de 
kommunistiska partierna förstärkas 
som beslutsamt kämpar mot den im-
perialistiska unionen, för socialism och 
avskaffandet av exploatering.

Omslaget: Vinnare i affischtävlingen: Sarantis Georgiou, Grekland 
Kommunistiska och arbetarpartiers Initiativ 
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ledare

Sverige för folket 
I det kapitalistiska samhället handlar allt 
om pengar. Systemet styrs av jakt efter 
vinst för enskilda, och större vinst och 
ännu större vinst. Det är ingen ny upp-
täckt för en kommunist. Vi känner till 
Marx’ ord om att alla mänskliga värden i 
kapitalismen förvandlas till varor, att ka-
pitalet för tillräckligt stor vinst är berett 
att trampa alla mänskliga värden under 
sina fötter. Verkligheten bekräftar denna 
insikt dagligen.

Aldrig har denna sanning blivit så tyd-
lig som i vår tid då det transnationella 
monopolkapitalet nästan obehindrat 
styr och ställer i den ”globaliserade” 
världen enligt sina vinstintressen. 

Många människor i 
Sverige liksom i andra 
länder ser att utveck-
lingen går åt fel håll, att 
folkets väl alltid kom-
mer efter storfinansens 
krav, och många pekar 
på ”globaliseringen” 
som det stora proble-
met som många känner 
sig maktlösa inför.

”Globalisering” är 
kapitalets världsomspännande interna-
tionalisering vilken i dag öppnare och 
direktare än någonsin påverkar och be-
stämmer över alla sidor i människornas 
liv; över produktionsprocessen, för-
hållandet mellan stat och kapital, krig 
och fred, relationerna mellan staterna, 
människornas arbetsvillkor, utbild-
ningen, kulturen, moralen. 

Miljontals människor tvingas in i ar-
betslöshet, fattigdom eller på flykt från 
sina länder för att möta en osäker och 
oftast diskriminerad tillvaro långt från 
sina hemländer, familjer och egen kul-
tur. 

När människorna tar avstånd från 
”globaliseringen”, då ifrågasätter de 
inte internationellt samarbete och so-
lidaritet, utan de tar avstånd från en 
färdriktning där teknisk utveckling ut-
nyttjas i ett enda syfte: kapitalkoncen-
tration och jakt efter profit över hela 
jordklotet, där alla moraliska, sociala 
och demokratiska landvinningar sköljs 
över bord.

Vår tids ”globaliserade” kapitalism 
visar sitt väsen så osminkat och rått att 
allt fler människor känner sig svikna. 
De ena reagerar uppgivet och ser inget 
alternativ, kapitalets dominans i alla 
frågor verkar övermäktig. Andra tar 
på det ena eller andra sättet avstånd. 
Politikerförakt är ett uttryck för det ut-

bredda missnöjet. Olika proteströrelser 
ett annat.

400 000 öppet arbetslösa, härtill ska 
läggas lika många som inte har något 
reguljärt arbete, som befinner sig i nå-
gon form av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder eller har gett upp hoppet och 
accepterat hemmarollen.

Denna verklighet utgör grundorsa-
ken till ökade klassklyftor, sämre lev-
nadsvillkor främst för barnfamiljer i 
låg- och mellaninkomstgrupperna. 

Riksdagen har i sin iver att skapa 
balans i statens budget skurit ner stö-
det åt landets kommuner och därmed 
försämrat villkoren för pensionärer och 

sjuka, barnomsorg och skola. 
Kapitalismens kris är inte vår kris 

utan orsakas av de inneboende motsätt-
ningarna i det kapitalistiska systemet, 
som de försöker lösa med krigsförbere-
delser och krig. ”Värdlandavtalet” med 
NATO är ett oblygt försök av regering-
en att med stöd av socialdemokraterna 
påtvinga folket i Sverige ett avtal som i 
strid mot folkviljan bryter den officiella 
alliansfriheten som deklarerats under 
många decennier, och placerar kärn-
vapen på svenskt territorium. Därmed 
förvandlas Sverige också till ett mål för 
kärnvapen.  

Krig förhindrar inte någon katastrof 
– krig är katastrofen. Den svenska ut-
rikes- och försvarspolitiken håller på 
att inlemmas i NATO:s aggressiva kon-
cept. Ett koncept som i olika grad har 
stöd av samtliga riksdagspartier, vilket 
vi sett under den gångna riksdagsperio-
den. 

Riksdagspartierna har även gett upp 
kampen mot privatiseringar och utför-
säljning av den offentliga sektorn, de 
diskuterar endast nya privata ägan-
deformer och är därmed beredda att 
överlämna makten över våra liv och 
sociala välfärd till kapitalet.

Mot detta uppmanar vi kommunis-
ter till brett folkligt motstånd. Vårt al-
ternativ är ett samhälle som ska präg-
las av gemenskap och solidaritet, där 

arbetets ökande vinster inte försvinner 
i privata fickor utan används för att 
trygga och utveckla välfärden i hela 
folkets intresse. Militär upprustning 
måste ersättas av social trygghet och 
fredlig samlevnad. Den växande sociala 
klyftan mellan i-länder och u-länder 
måste överbryggas, industriell utveck-
ling måste komma alla folk till del. I-
ländernas etableringar måste styras av 
äkta jämlikhet och solidaritet, där fol-
kens behov står i förgrunden. Jordens 
resurser räcker för att skapa arbete och 
ett värdigt liv åt alla – förutsättningen 
är att rikedomarna fördelas jämlikt.

En sådan utveckling är oförenlig 
med kapitalets makt och 
profitsträvan

Vi kommunister deltar 
i årets val för att visa att 
det finns ett alternativ till 
den globaliserade impe-
rialismen. Ett alternativ 
som måste bryta kapi-
talets makt över Sverige 
liksom världen. Ett al-
ternativ som i internatio-
nell samverkan vågar ta 

striden mot storfinansen. Ett alterna-
tiv som i ord och handling tar avstånd 
från kapitalverktygen EU och EMU. 
Ett alternativ som innebär ett absolut 
Nej till den ”nya världsordningen” och 
dess krig och upprustning. Ett alterna-
tiv som innebär kamp för att återvinna 
förlorad mark, kamp för en aktiv freds-
politik, kamp för demokratiska och so-
ciala rättigheter – kamp för att skapa 
ett Sverige för folket.
Det socialistiska alternativet i valet är 
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).

 

KAstA inte bort din röst
Vi vet att många kommer att påstå att 
det är bortkastat att rösta på SKP. 

En röst efter övertygelse kan ald-
rig vara bortkastad, vår övertygelse är 
socialismen. Därför är en röst på SKP 
också en röst för en ny politik. Bort-
kastat är det däremot att rösta för ett 
alternativ som man redan på förhand 
vet kommer att föra en politik som be-
varar den rådande ordningen och den 
marknadsdiktatur som är orsaken till 
och bärare av den politik som lett fram 
till social nedrustning, massarbetslös-
het och privatisering.

”Värdlandavtalet” med nAto är ett oblygt försök 
av regeringen att med stöd av socialdemokraterna 
påtvinga folket i sverige ett avtal som i strid mot 
folkviljan bryter den officiella alliansfriheten som 
deklarerats under många decennier, och placerar 
kärnvapen på svenskt territorium. därmed förvand-
las sverige också till ett mål för kärnvapen.
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Valtält på Medborgarplatsen
Att stå som valarbetare i vårt val tält på 
Medborgarplatsen i Stockholm.

 Vårt valtält, dekorerat med röd SKP-
flagga, valaffischer, omväxlande deko-
rerat med banderoll ”Nej Till Nato” och 
”Arbetare förena er” har väckt ett ovän-
tat stort intresse!

Visst finns de som går förbi, inte vill ta 
emot vårt valmaterial; vi stöter även på 
rabiata antikommunister men förvå-
nansvärt många är positiva!

SKP- finns ni fortfarande, vilka är ni? 
Hur ser er historia ut, när grundades 
SKP, vi får berätta om vårt släktskap 
med socialdemokratin och vänsterpar-
tiet. En ung man med kinesiskt påbrå, 
skrattade överraskad när han fick veta 
att partiet bildades 1917, lyssnade in-
tresserat på en snabb genomgång av 
Sveriges arbetarrörelses historia. Han 
berättade om Kina, men också om hur 
svårt det var att få jobb som ung i Sve-
rige i dag.

Någon förbipasserande utropar 
”Äntligen! Va bra! Så ni finns fortfa-
rande.”  SKP, Sveriges Kommunistiska 
Parti”, nu behövs ni då V gått så långt 
till höger.” KP, vad är skillnaden? Stu-
dentvänstern 1968, mycket tillbaka-
blickar och historia.

Många ungdomar vill veta, fråga 

och diskutera.
Långa diktioner om Nato !  Reflek-

tioner och diktioner om  socialdemo-
kratins resa åt höger. Sossarna står 
snett emot oss, de har bytt ut ”Arbe-
tarparti” mot ”Framtidsparti”, bredvid 
står Moderaterna, ”Det Nya Arbetar-
partiet + Framtiden” många kommen-
tarer och skämt. 

V som flaggar med regnbågsflaggan 
och vars valarbetare har valt en fluga 
i ”regnbågsfärger” skyltar också öppet 
med att man har fjärmat sig från sina 
rötter i arbetarrörelsen”. De pålästa 
besökarna kommenterar V:s  märkliga 
utrikespolitik och allmänt luddiga pro-
fil.

En besökares kommentar: ”Vi har 
ett parti med flera blommor i Sveriges 
riksdag” .

Vi har haft stor glädje av vårt val-
material, välskrivet och informativt, 
inte ”reklam”, som många av de övriga 
partier bjuder väljarna på.

En äldre herre som delade vår syn på 
Nato, Ukrainakrisen, Libyen, Syrien 
och andra utrikespolitiska frågor sade 
efter en lång diskussion, ”vet ni vad, 
tjejer, jag har gått runt i de andra stu-
gorna, de rabblar sina utantilläxor, det 
här är första gången jag träffar valar-
betare, som har åsikter och kan disku-

tera politik.”  . 
Det finns ingen tid till mobilsamtal, 

folk som passerar förbi  har stort be-
hov av att  prata .

 Vi har lika många besökare , om 
inte något fler än de andra stugorna. 
Utom SD, de har många besökare, de 
som ogillar dem och de som sympati-
serar.

Den gångna veckan filmade NRK, 
Norges tv och radio, bland valstugor-
na. Reportern gav anvisningar till sin 
fotograf att filma vår banderoll Nej till 
NATO. Själv intervjuade han Barbara 
Brädefors och tog stillbilder på Bar-
bro och Barbara framför banderollen. 
Hans första fråga var: - Känner du till 
det beslut om NATO som regeringen 
förbereder? Om inte inslaget klipps 
bort så får Norge veta att inte alla i 
Sverige är för ett medlemskap. Vi får 
också besök av folk som redan är kom-
munister, som är glada över att vi änt-
ligen ger oss till känna, fler har sagt att 
de lägger rösten på SKP.

Sen får vi se. Men det har varit 
mycket lärorikt och uppmuntrande att 
stå i SKP:s valtält!

 
DiNe malmSteN
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Den 28 augusti, publicerades på SvD 
en studie om att ”majoritetssvenskar” 
längtar tillbaka till ett jämlikt Sverige 
och har svårt att möta framtiden och det 
nya mångfaldssverige. Det är tydligt i en 
ny studie där svenskar i Botkyrka har in-
tervjuats, skriver forskare vid Mångkul-
turellt centrum.

Forskargruppen som har gjort denna 
studie menar att ”Vi kan därför inte 
enbart ägna oss åt att stigmatisera och 
demonisera SD:s väljare. I stället måste 
vi försöka lyfta blicken och bekämpa 
den hypersegregation som i dag råder 
på alla upptänkliga områden i samhäl-
let mellan majoritetssvenskarna och 
minoritetsbefolkningen liksom margi-
naliseringen av särskilt de synliga mi-
noriteterna. Bara så kan vi förändra det 
hypersegregerade Sverige och därmed 
även i förlängningen underminera SD:s 
väljarbas.”

Det är intressant att det kommer 
fram att de flesta anser att det är kapi-
talismen som skapar nämnda problem, 
även om forskarna inte använder detta 
ord.

Vad vi kan utläsa från rapporten är 
att oavsett om man röstar på SD eller 
andra partier på ”högerblocket” eller 

”vänsterblocket”, har man samma pro-
blem. Problemet är ett resultat av det 
klassamhälle vi lever i.

Forskarna anser att ”Det är med an-
dra ord knappast SD och dess väljare 
som har skapat denna extrema situa-
tion – det segregerade Sverige skulle 
högst sannolikt vara ett faktum även 
utan SD:s existens…”

Det är synd att forskarna inte säger 
exakt hur det är, d v s att klassamhället 
skapades av de som förtycker oss, ka-
pitalisterna med hjälp av sina politiska 
representanter i ”högerblocket” eller i 
”vänsterblocket”. Det är de som är an-
svariga.

Det räcker inte med några reformer 
som forskargruppen antyder. Det krävs 
att folket organiserar sig och förkastar 
själva systemet, kapitalismen, som ska-
par de problem och de högerextrema 
eller nazister som har sin grogrund i att 
föra en ännu mer reaktionär politik.

Man kan inte föra en antirasistisk, 
antifascistisk kamp, utan klasskamp. 
Klasskampen är det viktigaste medel 
som arbetarklassen har idag mot kapi-
talet.

Vad folket vill, enligt Sveriges Kom-
munistiska Parti är inte att de ”längtar 
tillbaka till ett jämlikt Sverige och har 

svårt att möta framtiden och det nya 
mångfaldssverige”. Folket, arbetarklas-
sen, vill egentligen, omedvetet, att man 
inte ska bli förtryckt av kapitalet. Här 
har Sveriges Kommunistiska Parti en 
mycket viktig roll att spela.

Därför behövs att arbetarklassen 
kämpar mot alla planer att föra en bor-
gerlig politik, oavsett vilket parti som 
tillämpar den.

Därför behövs att arbetarklassen ska 
bli medveten om vem är dess fiende, d 
v s kapitalet och genom en masskamp 
med organiserade former omkullkasta 
kapitalismen.

Därför behövs ett starkt kommunis-
tiskt parti som kan leda kampen mot 
seger, fram till socialismen.

Därför behövs att arbetarklassen, 
ungdomar, kvinnor även i årets val rös-
tar på Sveriges Kommunistiska Parti.

JaNNiS kONStaNtiS
tuNNeltÅgförare Och OrDfö-
raNDe för SekO tuNNelbaNaN

kaNDiDerar till rikSDageN Och 
StOckhOlmS läNS laNDStiNg för 

SverigeS kOmmuNiStiSka parti  
(Skp)

Kampen mot fascism och rasism existerar 
inte utan klasskamp

I dag läste jag på Aftonbladet att At-
tendo, ett av de många s k välfärdsbo-
lagen. Nyheten var att detta bolag som 
många alla andra betalar inte skatt, 
trots att de tjänar miljoner på bekost-
nad av skattebetalare, närmare sagt, 
200 miljoner de senaste tre åren och 
detta helt lagligt.

Det som tidningen skriver inte och 
det skulle vara nyhet för många är att 
detta är inte undantag men regel. Ny-
het skulle vara att avslöja att alla par-
lamentariska partier från ”vänster” till 
höger, stödjer denna politik och de la-
gar som finns som både tillåter de fö-
retag att finnas inom vården, skolor, 
kollektivtrafik och andra verksamhe-
ter samt att de konstruerar lagar som 
de kan tjäna ännu mer pengar, en ren 
stöld från arbetarklassen.

Det finns inte bra och skumma fö-

retag inom kapitalismen. Alla företag 
verkar inom kapitalismen och för att 
överleva måste de ha vinster som ska 
växa hela tiden. Detta är lag inom det-
ta system. Det betyder att när man till-
låter att det finns privata företag, då är 
man medveten också att de kommer att 
använda alla metoder för detta, med 
olagliga eller lagliga metoder.

Partier som accepterar detta såsom 
sossarna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
men också alla de borgerliga partier 
inkl de högerextrema ifrågasätter inte 
detta och det betyder att trots olika 
närmanden som de har i frågan, i grun-
den accepterar att parasiterna, kapita-
lister ska finnas och verka för att vi, 
arbetarklassen ska stå för deras vinster.

Det innebär att alla partier stöd-
jer detta system som resulterar i att 
vi kommer bli mer fattiga och de rika 

ännu rikare.
Därför finns det en till anledning att 

rösta, stödja och kämpa tillsammans 
med Sveriges Kommunistiska parti, 
som vill omkullkasta detta system och 
förespråkar att all egendom ska till-
höra arbetarklassen och folket. Att 
arbetarklassen ska bestämma över sitt 
liv och inte några företag och personer, 
som heter kapitalister som har berikat 
sig med olagliga eller lagliga (när den 
borgerliga staten skapar lagar till de ri-
kas förmån) metoder.

JaNNiS kONStaNtiS

Attendo betalar inte skatt
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Vänsterpartiet kräver statlig inkomstpolitik

I Aftonbladet har man en artikelserie 
som heter MELLIN MÖTER. Lördagen 
den 16 augusti var det Vänsterpartiets 
ordförande Jonas Sjöstedt som blev in-
tervjuad. I intervjun framkom att Jonas 
Sjöstedt kräver en statlig inkomstpoli-
tik, ett synnerligen märkligt krav från 
någon som i ord säger sig tillhöra den 
politiska vänstern.

Det mycket besynnerliga kravet fram-
kom när Lena Mellin ställde följande 
fråga till Sjöstedt.

Citat: Ni vill ha sex timmars arbets-
dag. Det skulle enligt riksdagens ut-
redningsinstitut sänka BNP med 700 
miljarder kronor. Det skulle alltså bli 
mycket mindre över till välfärden. Är 
det värt det? Slut citat.

Jonas Sjöstedt svarar då:
Citat: Jag godtar inte den uträkning-

en. Vi tar ut en del av produktivitetsök-
ningen till att korta arbetstiden i stället 
för att höja lönen. Slut citat.

Vad Sjöstedt säger är i praktiken att 
han i en kommande regering vill frånta 
fackföreningsrörelsen rätten att för-
handla om medlemmarnas löner. Han 
tänker alltså riva upp gällande kollek-
tivavtal. Sjöstedt går i sin fackfören-
ingsfientliga politik därmed längre än 

vad både Centerpartiet och Folkpartiet 
vågar drömma om. Nu är det inte för-
sta gången Vänsterpartiet är med och 
förstör arbetsmarknaden. Vänsterpar-
tiet var med som regeringsunderlag 
när den förra s regeringen beslutade att 
frånta fackföreningsrörelsen bestäm-
mande rätten över A-kassan genom 
att göra den till en statlig myndighet. 
Något som var en förutsättning för al-
liansregeringen när den chockhöjde 
avgifterna 2006. Hade då inte A-kas-
san varit en statlig myndighet hade de 
fackliga organisationerna stoppat slak-
ten av A-kassan. Vidare säger Sjöstedt 
att familjen Wallenberg fullt ut skall 
kompenseras för eventuella kostnads-
ökningar. Det är vad kommunisterna 
kallar klassamarbete. En politik som 
bevisligen nått vägs ände.

För de väljare som önskar en god 
utveckling av arbetsmarknadspolitiken 
framstår det som alltmer klart att det 
inte räcker att byta regering. Det är po-
litiken som måste bytas. Då blir SKP 
det parti som står för en annan politik. 
Det framgår av SKP-valplattform att 
partiet vill införa 6 timmars arbets-
dag och att det skall finansieras genom 
att arbetarklassen tar en större del av 
det mervärde som produceras än vad 

som nu sker. SKP kräver också att en 
ny arbetsmarknadspolitik innebär att 
riksdagen lämnar ifrån sig makten över 
A-kassan och för över den till den fack-
liga rörelsen.

larS luNDberg
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Kandidater i riksdagsvalet

3. Lars Lundberg, byggnadsarbetare, 
Gävle
– Jag har varit organiserad kommunist 
sedan jag var 18 år gammal och har 
aldrig haft anledning att ompröva det 
beslutet. Vid sidan av mitt politiska 
engagemang har jag alltid varit aktiv 
i mitt fackförbund Byggnads. Numera 
är jag ombudsman i Byggnads och har 
som huvudansvar arbetsrätt och löne-
frågor.
– När SKP tillfrågade mig om jag ville 
ställa upp som riksdagskandidat sva-
rade jag genast ja. Mina kunskaper om 
den svenska arbetsmarknaden har bety-
delse när det gäller att forma en fram-
tida och sund arbetsmarknadspolitik.

16. Anja Khobareva, ekonom, Helsing-
borg: ”Jag ställer upp bland annat för 
Ukraina-krisen och mitt engagemang 
mot fascismen och givetvis för att jag 
är emot den borgerliga politiken i Sve-
rige.”

Rödgröna styret i Malmö 
oförmöget att skapa trygg-
het på arbetsmarknaden
Malmöfestivalen startade den 15 au-
gusti. Festivalarbetare vittnade om usla 
arbetsförhållanden, rapporterade Syd-
svenskan. Exempel på dessa är bristande 
säkerhet, låga löner och arbetstider som 
inte är förenliga med lagen. 

En grundlig kontroll kommer nu att 
genomföras av de inblandade leveran-
törerna och företagen till följd av de 
uppmärksammade usla arbetsförhål-
landen. Detta sköts av Malmö stads 
upphandlingsenhet. Enligt tidningen 
har otaliga festivalarbetare jobbat 27 
timmar i sträck med att sätta upp tält 
på Gustav Adolfs torg.

Malmö stad ställde inga krav på att 
företaget hade kollektivavtal, enligt 
tidningen. Sydsvenskan frågade:

“Varför sluter ni inte avtal med före-
tag som har kollektivavtal?

– Vi får inte ställa krav om kollek-
tivavtal när vi gör upphandlingar, säger 
Roland Fridh på upphandlingsenheten 
på Malmö stad som ansvarat för upp-
handlingarna.

Varför inte då?
– Till exempel så skulle vi då miss-

gynna utländska leverantörer som inte 
har kollektivavtal, säger han.”

Det rödgröna styret består av tre 
partier: Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet. Riktpunkt.
nu rapporterade hösten 2012 om hur 
Byggnads Skåne arrangerade en mani-
festation gällande lika lön för lika ar-
bete och mot lönedumpning. Malmös 
kommunalråd för arbetsmarknad, An-
dreas Schönström (S), sa då att Malmö 
stad från och med “nästa vecka” skulle 
börja “kolla upp företagen som bygger 
våra skolor och äldreboenden”.  Och 

i början av detta år kom nyheten att 
Malmö stad kommer att använda vita 
jobb- modellen och även ställa sociala 
villkor vid alla kommande tjänsteupp-
handlingar. Där skulle kravet på “kol-
lektivavtalsenliga villkor” finnas, men 
så blev det inte ser vi nu ett dagsaktu-
ellt exempel på.

Socialdemokraterna och Vänsterpar-
tiet som historiskt sett sagt sig kämpat 
för arbetarklassen, har sedan länge 
övergivit klasskampen. Nu är det jip-
pon i HBTQ-tåg och kompromisser 
med högern som står överst på dagord-
ningen för dem.

Sveriges Kommunistiska Parti anser 
att denna politik som de andra partier-
na stödjer eller genomför gynnar kapi-
talet, på ett eller annat sätt. De skapar 
vinster som några parasiter, kapitalis-
terna, får medan folket betalar priset 
för dålig service, sämre arbetsvillkor, 
sänkta löner (speciellt för ungdomar) 
och ökade priser.

Sveriges Kommunistiska Parti anser 
att Malmö stad ska driva all denna 
verksamhet och inte gynna de så kall-
lade entreprenörerna för att dessa ska 
få våra skattemedel till vinster. Kom-
munen kan då ha kontroll och tillämpa 
mänskliga arbetsvillkor med bra löner 
och kollektivavtal till de arbetare som 
jobbar med sådana uppgifter. Arbetar-
klassen och folket har ingen anledning  
att lita på borgarnas, sossarnas, vän-
ster- eller miljöpartiets ord att de ska 
fixa allt efter valet. Man ska lita på sin 
egen makt. Det är arbetarklassen själv 
som kan förändra samhället.

freDrik JöNSSON

5. Arnold Stenman, ingenjör, Piteå
– Jag kandiderar för SKP därför att jag vill arbeta för allas rätt till arbete, och 
sex timmars arbetsdag utan lönesänkning. Men också för att alla privatisering-
ar inom offentlig sektor ska återtas. Gruvorna ska ägas av staten och utbrutna 
gruvor ska skyddas till 100 procent mot all miljöförstöring. Gruvorna skall 
brytas under längre perioder, bryt mindre förädla mer! Även skogsindustrin 
måste återförstatligas och skapande av statliga basindustrier få hög prioritet. 
En röst på SKP är en röst för socialism, därför röstar jag också på SKP.
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Familjen Wallenberg har styrt och styr 
Sverige oavsett regeringskonstellation

Att familjen Wallenberg i mer än 100 
år har styrt Sveriges industri, skatte- 
och försvarspolitik kan väl knappast ha 
undgått någon som intresserat sig för 
svensk politik.

Det har ju också varit så att inte minst 
socialdemokraterna ofta skryter med 
hur goda relationerna alltid varit mel-
lan inte minst den förre socialdemokra-
tiske finansministern Gunnar Sträng 
och familjen. Bland annat hävdas att 
dåvarande LM Ericsson helt byggdes 
upp efter ett nära samarbete med Gun-
nar Sträng och familjen Wallenberg.

LM Ericsson tillverkade telefoner 
och dåvarande Televerket köpte upp 
hela produktionen. Därför kunde Gun-
nar Sträng och det socialdemokratiska 
partiet slå fast att vad som är bra för 
näringslivet är bra för svenska folket. 
En uppfattning som även 2014 är par-
tiets ledstjärna när det gäller industri- 
och skattepolitiken.

Mot den bakgrunden är det obegrip-
ligt att Eko-journalisterna Bo Göran 
Bodin och Daniel Öhmans bok Sau-
diaffären som i dag ligger på bokhan-
delsdiskarna väckt en sådan uppmärk-
samhet.

I boken beskrivs hur Marcus Wal-
lenberg genom ett brev fått regeringen 
att fullfölja bygget av en missilfabrik i 
Saudiarabien. Hela affären där Wallen-
bergs vapensmedja SAAB var inblan-
dat hotades att sägas upp av den svens-
ka regeringen. Affären byggde på ett 
långtgående samverkansavtal MOU:t. 
Ett avtal som dåvarande svenska so-
cialdemokratiska regering slutit med 
Saudiarabien 2005.

Vad som nu skett är att alla politiskt 
intresserade plötsligt inser att en verk-
lig demokrati är omöjlig att genomför 
under kapitalismen.

Vi vill därför erinra om vad som står 
i SKP:s valmanifest:

Vi i SKP menar att kapitalismens 

utveckling i Sverige nu nått den fas 
där det inte längre går att lappa och 
laga. Behovet av en socialistisk politik 
är i dag klarare än någonsin tidigare, 
och huvudfrågan blir då att för första 
gången ställa samhällsekonomin under 
demokratisk kontroll.

larS luNDberg
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Svenska staten - kapitalisternas lekstu-
ga - har via sina politiska underhuggare 
alltid haft för vana att släppa in och bi-
stå utländsk trupp med en stark längtan 
österut och som med militära medel vill 
göra anspråk på Rysslands ofantliga na-
turrikedomar. Så var det under det andra 
världskriget då Sverige släppte igenom 
Hitler-Tysklands fascistiska trupper, de 
s.k. nazisterna till Sovjetunionen via det 
då fascistiska Finland samt fram och till-
baka mellan fascisternas Norge och Fin-
land.

Tysklands fascister lyckades inte i sitt 
uppsåt, trots att de förfogade över den 
största armé som någonsin skådats. Så 
NATO tog vid där nazisterna misslyck-
ats och fortsatte att nära den enträgna 
längtan österut. En längtan som alltid 
har föregåtts av hätsk propaganda och 
provokationer. Under den senaste tiden 
har den varit av anti-rysk karaktär som 
inte stått den anti-sovjetiska Goebbels-
propagandan och det kalla krigets 
McCarthyism långt efter.

I dag ingår 28 länder i NATO:s 
grannsamverkan inkl. USA, Kanada 
och snart sagt hela EU. USA och NATO 
har ca 1 000 militärbaser fördelade 
över världen och den senaste tidens ny-
tillkomna har omringat Ryssland. Här 
bistår EU och inte minst Sverige efter 
bästa förmåga. Björnen ska omringas i 
väntan på att kunna tämjas.

I anslutning härför har Sverige öpp-
nat sig som “värdland” för en NATO- 
snabbinsatsstyrka. (Ordet värdland 
låter ju fredligt) men det är NATO- 
världens största kärnvapenmakt som 
välkomnas: I strid mot Sveriges nej till 
kärnvapen 1970; och genom Sveriges 
regerings och riksdags svekfulla hand-
ling, att med de små stegens tyranni in-

lemma Sverige i NATO och låta det ske 
i konflikt med det svenska folkets vilja 
att vara alliansfritt och neutralt, (även 
om de svenska makthavarnas ständigt 
brutit mot detta).

Riksdagen är enig. Alla 7 partier, 
utom V vill att: “Sverige ska ge och ta 
emot militärt stöd.

V förespråkar ett större engagemang 
för fredsansträngningar via FN men vill 
(enligt Jonas Sjöstedt, SVT 28/8) samti-
digt släppa in NATO bakvägen, eme-
dan V önskar att se ett militärt samar-
bete i Norden, där ju både Danmark 
och Norge är fullskaliga medlemmar 
och Finlands militär och politikerkår 
är än mer hängivna NATO-aspiranter 
än sina svenska motsvarigheter.

Den ofantliga kostnad som går till 
Sveriges engagemang och nuvarande 
deltagande i NATO:s krigsmaskin be-
talas av de arbetande med pengar som 
kunde gått till- skola, vård, omsorg, ar-
betslöshet, speciellt bland ungdom och 
mycket annat av samhällsnytta.

Detta fortsätter regering och riksdag 
att negligera för att äventyra freden: I 
en krigssituation som värdland för och 
i samarbete med NATO blir Sverige en 
NATO-bas och som sådan ett militärt 
mål.

Vare sig ett NATO-medlemskap eller 
NATO-samarbetet i “Partnerskap för 
Fred” är till för att trygga freden.

Nej till NATO!
Sverige ut ur NATO!
NATO ut ur Sverige!

kJell bygDéN

Sverige smygansluts till ett full-
värdigt medlemskap i NATO via 
“rysshetsen” – NEJ TILL NATO!

4. Barbara Brädefors, lärare, Stock-
holm
– Kapitalismen med borgerligheten 
svartmålar kommunismen för att 
uppvärdera sitt eget människofient-
liga samhälle. Vi som har personlig 
erfarenhet av livet i före detta socia-
listiska länder kan skilja mellan histo-
riska framsteg och misstag. Jag kan-
diderar för SKP och röstar med detta 
parti som inser nödvändigheten av 
en socialistisk samhällsomdaning för 
Sverige och som strider för den.

6. Ali Kinali, busschaufför, Botkyrka
– Jag tror på SKP:s politik och dess 
framgång i Sverige och även på par-
tiets medverkan i den internationella 
kommunistiska rörelsen. Uppgiften 
är större än man kan tro vid första 
ögonblicket. Klasspolitikens uppgift 
ligger på partiets axlar för att kunna 
organisera klasskampen i Sverige som 
arbetarklassens förtrupp.
– Partiet är det enda trovärdiga alter-
nativet mot kapitalets EU och NATO, 
mot den globala imperialismen som 
arbetar för slaveri och kolonisering av 
världen och av alla resurser som till-
hör mänskligheten. Vi kan endast med 
det kommunistiska partiets roll som 
förtrupp besegra kapitalismen. Därför 
är jag kommunist och kandiderar för 
SKP.

18. Jannis Konstantis, tunneltågförare, Stockholm
– Jag samarbetar med Sveriges Kommunistiska Parti och ställer upp som kandidat för 
riksdag och Stockholms läns landsting för att det behövs ett kommunistiskt parti i de 
församlingarna. Ett parti som i första hand gör motstånd mot kapitalismen och inte 
bara göra kosmetika förändringar i detta ruttna system. SKP kämpar för att allt detta 
som vi arbetare skapar genom vårt arbete ska tillhöra oss och inte några få som i dag. 
Att genom en annan demokrati, som bestäms på arbetsplatserna, i bostadsområden 
ska bestämma över allt som berör oss och inte genom kapitalet som styr allt idag, för 
socialismen. Därför samarbetar jag med SKP och ställer upp i valet.

InrIKeS
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Antikristdemokraterna och 
andra anpasslingar
 Som betraktare av den politiska revyn 
inför valet i höst, så finns inget så pate-
tiskt som den ”anpasslingspolitik” som 
de flesta partier syssla med. Detta är i 
och för sig inget nytt utan har funnits i 
alla tider. Vilken typ av anpasslingar som 
märkts mest är beroende på vilket parti 
som styr och ställer!

För att börja någonstans så börjar vi 
i mitten av 1970-talet, då gällde den 
solidaritetspolitik som följt med bland 
annat Vietnamkriget och solidariteten 
växte så det knakade bland befolkning-
en. 

Då mina vänner, myntade folkpartiet 
begreppet ”sociala reformer utan so-
cialism” som svar på den politiska he-
gemoni som socialdemokraterna hade!

Moderata Samlingspartiet, stod en-
sam ute på högerkanten och KDS, 
nuvarande KD, hade inte ens tänkt en 
allvarlig tanke på att bli representerad 
i riksdagen. Det fanns till och med en 
organisation på högersidan som öppet 
motarbetade att väljarna skulle rösta 
på KDS, ”Föreningen rösta borgerligt” 
som menade att en röst utanför de tre 
äkta borgerliga partierna var en bort-
kastad röst.

Centerpartiet körde sitt ”Nej till 
kärnkraft” som även stöddes av VPK 
och miljörörelsen. Fälldin lovade dyrt 
och heligt att aldrig ”dagtinga med sitt 
samvete”, strax efter borgarnas valse-
ger 1976 laddade regeringen Fälldin 
två reaktorer i Barsebäck!

Efter detta har den svenska politiska 
scenen inte varit den samma. Löften, 
svek, lismande och rent förräderi har 
kantat alla partier sen dess.

VPK tog avstånd från sin historia 
och bytte namn i tron att väljarna skul-
le strömma till.. Socialdemokraterna 
var efter Olof Palmes död pådrivande 
att söka medlemskap i kapitalistorga-
nisationen EG, som det hette då. 

Centerpartiet gick mot en allt mer 
nyliberal framtoning och allt kärn-
kraftmotstånd var som bortblåst.

Moderaterna blev det ”nya arbetar-
partiet” och fan tro´t om inte det var 
den mest lyckade anpasslingspolitiken 
av allt.

Folkpartiet har möjligen svikit 
snacket om sociala reformer, men an-
nars är de sig lika.

När Ny Demokrati fanns med i riks-
dagen menade de etablerade partierna 
att de var rasister, fascister och kanske 
ändå värre. Folkpartiledaren Bengt 
Westerberg markerade stark mot Ian 
och Bert och vägrade att sitta i samma 
soffa som dom under valvakan på TV. 
Detta konststycke försökte sig även 
Lars Ohly på 2010 och vägrade att låta 
sig sminkas i samma loge som Åkes-
son!  För övrigt lär de enligt uppgifter 
jag fått varit lika goda vänner som alla 
andra partiledare var och är fortaran-
de.

Miljöpartiet bildades och tog plats i 
den svenska riksdagen, i början var de 
svävande mellan blocken. Men så snart 
man började få makt tog man ställning 
för att stödja (S) i de flesta frågorna.

Detta var/är bara några av de mer 
eller mindre uppseendeväckande po-
litiska kursändringar jag kom på så 
här i all hast. Men det absolut mest 
iögonfallande är nog KD-ledaren Gö-
ran Hägglunds uttalande, troligen i ren 
desperation över opinionssiffrorna, när 
han under Almedalsveckan tog avstånd 
från Kristdemokraternas kristna bak-
grund. Göran Hägglund sa klart och 
tydligt, att Kristdemokraterna avsäger 
sig det kristna arvet!! Min fundering är 
om inte det vore bäst att byta namn på 
partiet. Mitt förslag är ”Antikristpar-
tiet” (AP).

matS heDell 

14. Mats Hedell, kanslist, Örnskölds-
vik
– Efter att jag lämnat Vänsterpartiet, 
har jag insett att solidaritet, socialism 
och all folks frihet är den grundläg-
gande frågan.
– Att rösta på något av de åtta riksdags-
partierna är därför helt uteslutet. Hela 
högern skulle kunna liknas vid ”åtta 
nyanser av blått”. Men det finns ett al-
ternativ för oss med hjärtat till vänster 
och det alternativet heter SKP. Därför 
röstar jag för socialism och mot kapita-
lets EU, rösta på SKP!

19. Stefan Gustafsson, byggnadsarbe-
tare, Gävle
– Som byggnadsarbetare och trebarns-
far är våra ungdomar en viktig grupp, 
mina tre döttrar jobbar utomlands som 
så många andra. I Sverige är ungdoms-
arbetslösheten enorm, dom som har 
arbete har det under vidriga förhållan-
den, Det kan vi inte acceptera! Rösta 
på SKP det är en röst för ungdomarna.

24. Sebastian Björkin Joona, apotekare, Västerås
– Jag ställer upp för, och röstar på, SKP för att jag ser det som det enda riktiga 
socialistiska alternativet. Något som nu är mer relevant än tidigare. I en tid av 
hög arbetslöshet, utförsäljning av allmännyttan, urholkande av välfärden, oro-
ande starka högervindar och sociala orättvisor behövs någon som ställer upp 
för folket. SKP är det alternativet. Ett annat Sverige är både möjligt och nöd-
vändigt. Rösta för en politik som sätter folket före kapitalet, rösta på Sveriges 
Kommunistiska Parti!

InrIKeS
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23. Stig-Arne Mattsson, boendestödjare, Ljusdal
– Jag är socialist och anser att socialismen är det optimala politiska systemet för 
rättvisa. På grund av att: I ett socialistiskt samhällssystem finns inget vinstintresse. 
Vinstintresset är själva grunden i det kapitalistiska samhällssystemet bygger på 
egoismen och utan hänsyn till medborgarna.
– Att Sverige ska ut ur EU är en självklarhet för mig. EU är en konstruktion som 
gynnar de rika, har som syfte att stärka aktieägare och de multinationella
storföretagen. EU kostar dessutom de svenska medborgarna flera miljarder per år i 
ren förlust, det är pengar som borde användas på ett bättre sätt.
– Det enda alternativet, som jag ser det, att rösta på i valet är SKP – Sveriges Kom-
munistiska Parti.

InrIKeS

Hej!
Vår ordf. Gert Grundström i Apnéföreningen i Stockholm 
har med framgång argumenterat för att sömnapnésyndrom 
ska klassas som en sjukdom.

Till grund för argumenten styrker medicinsk vetenskap, där 
man även funnit att våra sömnvanor har en alldeles mer be-
tydande vikt för vårt välbefinnande, än vad vårt moderna 
samhälle hitintills lärt ut. Våra sömnvanor påverkar allt 
ifrån vår inlärningsförmåga och hantera stress till den stora 
risken att få Diabets, hjärt- och kärlsjukdomar!

I och med att det är en sjukdom skall och bör landstinget 
följa Socialstyrelsens bestämmelser vilka bland annat ger di-
rektiv om att bekosta vård. Som en konsekvens av detta ska 
de som lider av syndromet inte behöva betala varken hyra 
eller kostnaderna för förslitningsmaterial.

Landstinget i västra Götaland följer reglerna och där behöver 
inte apnoiker betala för vård, hyra eller förslitningsmaterial.

Jag vill ha ett besked före valet, ifall våra politiker är beredda 
att genomföra detta efter valet. Speciellt Kristdemokraterna 
gav uttryck på Gotland för detta genom att lika kostnader 
och lika vård ska gälla i hela Sverige.

Även om landstingen kan gå egna vägar och enligt lagen inte 
måste följa Socialstyrelsens bestämmelser, så måste politiker 
se till att en sjukdom i ett landsting är samma sjukdom i an-
nat landsting.

Informera mig och även vår förening vilka åtgärder ni kom-
mer att vidta innan valet. info@apneforeningen.se

meD väNlig hälSNiNg
rOlf makONeN DahlbOrN

Svar på skrivelse till Apnéföreningen

Sveriges Kommunistiska Parti har med intresse tagit del av 
er skrivelse och de ansträngningar ni gör för att sömnap-
nésyndrom  ska bli klassad som sjukdom och att samtliga 
landsting i Sverige ska ersätta patienter lika.
Vi publicerar skrivelsen och våra kandidater i årets val till 
landstingsfullmäktige i Stockholms län och Skåne län lovar 
att arbeta för Apnéföreningen rättmätiga krav som vi gör till 
våra egna. 

Skp
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SKP Malmös valstuga på Gustav Adolfs torg

Besökarna som är talrika har många frågor om partiets politik och diskussionerna är livliga. Förutom valtidningen som getts 
ut centralt får de ta del av två texter, en om Malmös kommunalpolitik och en om landstingspolitiken i Skåne.

bygg ett bättre MAlMö!
Den gamla arbetarstaden Malmö är svår att känna igen. 

Sedan 90-talet har staden förlorat stora delar av sin industri. 
Kapitalets avindustrialisering av Sverige har slagit hårt mot 
vårt Malmö. Arbetslösheten och sysselsättningsgraden sätter 
oss bland de sista av de svenska kommunerna, en plats som 
vi delar med fyra andra skånska kommuner. Den öppna ar-
betslösheten ligger kring 15 %, vilket konkret innebär nära 
30 000 människor. Idag sysslolösa händer som skulle behö-
vas för att göra Malmö till en bättre stad.

Skillnaden i medianinkomst mellan Malmö och riket har 
ökat betydligt sedan 1991 och även om den ökat med i snitt 
0,7 % per år i Malmö, jämfört med rikets 1,7 %, så har den 
de facto minskat för låginkomsttagarna. Inkomstklyftorna 
har ökat i hela Sverige men mer i Malmö än i övriga riket. 
Det avspeglas även i den relativa fattigdomen, som är be-
tydligt högre i Malmö än i övriga Sverige. Barnfattigdomen 
i Sverige har minskat från 15 % till 13 %, men i Malmö 
har den istället ökat från 25 % till 33 %, vilket ger Malmö 
“guldmedaljen” i barnfattigdom bland Sveriges kommuner.

Även bostadsbristen och trångboddheten är stora pro-
blem. Det skulle behöva byggas 10 000 nya bostäder för att 
åtgärda den värsta bristen.

Den nuvarande oppositionen har inga förslag som på nå-
got sätt skulle kunna förbättra situationen i Malmö, och det 
är en stor skam att ett rasistiskt parti tillåtits, på grund av 
den förda politiken, få fäste i den gamla arbetarstaden Mal-
mö, socialismens vagga i Sverige.

De styrande slår sig för bröstet och utropar Malmö till en 

kunskaps- och kulturstad. Vänsterpartiet påstår att de gör 
skillnad och då skall det underförstås till det bättre. Deras 
mantra är att tjänstesektorn och nöjessektorn skall växa. 
Människan har aldrig kunnat försörja sig genom att tvätta 
varandras skjortor eller genom nöjen.

Det behövs en ny politik i Malmö, en politik som fördelar 
rikedomarna på ett annat sätt, nu är det de rika som skor 
sig. Vi behöver en politik som tar från de rika och ger till de 
fattiga.

Det finns ett politiskt alternativ.
Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som verkar för 
följande:
– All sjukvård skall drivas i offentlig regi, inga fler privatise-
ringsexperiment.
– Bygg minst 2 500 hyresrätter per år i blandade områden.
– Överför kollektivtrafiken i kommunal och regional regi.
Så byggs ett bättre Malmö!

Skåneflygbladet

gör sKåne bättre!
Regionfullmäktige i Skåne har avgörande makt över två 

frågor som är väsentliga för de skånska befolkningen. Det 
handlar om sjukvården och kollektivtrafiken - vilken även 
innefattar förbindelserna med Danmark. Förbindelserna till 
Danmark och i synnerhet Köpenham har stor betydelse där-
för att det är där många finner sin utkomst eftersom Skåne 
är en region med omfattande massarbetslöshet.

Malmöflygbladet
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Regionen är den största arbetsplatsen i 
Skåne med över 30 000 anställda. En sjät-
tedel av dessa jobbar inom administratio-
nen. Nedskärningarna inom regionen har 
drabbat de kollektivanställda hårt sedan 
slutet av 1980-talet. 

Ett utmärkande drag för regionen är 
de ständiga omorganisationerna, privati-
seringarn och nedskärningarna, som har 
pågått oavsett vilken politisk kulör som 
styrt, alltsedan sammanslagningen av de 
två tidigare länen i Skåne. Dock har inte 
nedskärningarna drabba byråkratin. 

Direktörer, förvaltningschefer och en-
hetschefer står som spön i backen, alltme-
dan de kollektivanställda får slita hund 
för att få verksamheterna att fungera och 
kunna leva upp till dsparbeting som på-
läggs dem. Det innebär även att man har 
svårigheter att anställa personaoch att 
man tvingas anlita bemanningsföretag för 
flera hundra miljoner per år.

Allt sker under de övergripande flos-
klerna om att öka valfriheten. 

Vad är det för valfrihet när en barna-
föderska tvingas åka runt i Skåne, och 
ibland utanfö länet för att hitta en ledig 
plats? Vad är det för valfrihet när can-
cersjuka patienter tvingavänta mer än tre 
månader innan behandlingen startar? Vad 
är det för valfrihet när bussar octåg sussar 
förbi samhällen och byar utan att stanna 
för att tidtabellen skall hållas? Iställe hän-
visas den presumtive åkaren till att ta sin 
egen bil.

Byråkratin litar dock inte på kollektiv-
trafiken och har därför försett sig med ca 
450 tjänstebila vilket motsvarar nära hälf-
ten av taxibeståndet i Skåne.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 
ställer upp i regionvalet i Skåne med mål-
sättningen att:
 - Skära ner inom byråkratin.
- Ge de anställda inom sjukvården större 
inflytande och makt över vårdens plane-
ring.
- Avveckla alla privata sjukvårdsenheter 
som finansieras via skattemedel.
- Driva kollektivtrafiken i egen regi, utan 
bemanningsföretag.

Ge din röst åt ett politiskt alternativ, vi 
kan bättre!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Skånedistriktet  -  skane@skp.se  -  

0704-058645  -  www.skp.se

Valallians i Burlöv
I Burlöv, en grannkommun till Malmö, 
stödjer SKP en valallians som bildats; 
vi återger dess första flygblad här:

I höstens kommunalval i Burlöv 
finns det ett nytt alternativ... 

Bland de etablerade politiska par-
tierna är det mycket prat men lite 
verkstad. Därför ställer Social Rätt-
visa upp i kommunalvalet. Vi saknar 
helt enkelt förtroende för de som hit-
tills skött vår kommun. Vi har våra 
visioner klara om hur ett bättre Bur-
löv ska nås och ledordet är Social 
Rättvisa. 

Burlöv består av många individer 
som alla har sina mål, men för att al-
las mål skall bli en möjlighet fordras 
social rättvisa. Social rättvisa betyder 
att det inte är ekonomin, etnisk bak-
grund, utbildning eller boendeförhål-
landen som skall styra dina möjlig-
heter att bli en deltagande individ i 
den framtida samhällsutvecklingen.  I 
en socialt rättvis kommun är alla be-
hövda, alternativet är fiendskap, kri-
minalitet och utanförskap. 

Tycker du att det är fiendskap, 
kriminalitet och utanförskap som vi 
saknar i Burlöv kan du sluta läsa här!

Vi vill förändra Burlöv. Vi är en 
social allians av arbetare, invandrare, 
småföretagare och många andra so-
ciala skikt som tillsammans beslutat 
att skapa en valallians med namnet 
”Social Rättvissa” i Burlöv för att 
motverka att segregationen i Burlöv 
växer.
Rösta på Social Rättvisa – ett bättre 
Burlöv är möjligt!

Frågor? Eller vill du delta i arbetet 
för ett bättre Burlöv? Kontakta oss!

0728-399208 www.socialrattvisa.
se   www.facebook.se/socialrattivsa

Många frågor är viktiga, Social 
Rättvisa vill prioritera följande frå-
gor som vi anser är viktiga för en so-
cialt hållbar kommun:

I Burlöv skall alla som kan ha ett 
arbete!

Förutsättningarna för social rätt-
visa är att alla garanteras rätten att 
ha ett arbete för sin och sin familjs 
försörjning. Alla skall ha möjlighet 
att bidra efter kraft och förmåga till 
Burlövs utveckling.

Ungdomen är framtiden!

Därför har ungdomen rätt att stäl-
la krav på arbete, men också rätten 
till en meningsfull fritid. Trots det 

saknas för de flesta ungdomar en me-
ningsfull fritidsverksamhet. Vi kräver 
fler fritisgårdar. Flera föreningar gör 
en aktiv insats för ungdomen. Kom-
munen ska i sin ekonomi säkra att en 
meningsfull fritid ska vara möjlig för 
alla.

Ett grönare Burlöv!

Genom Burlövs placering mellan 
Malmö och Lund är idag kollektiv-
trafiken som Skånetrafiken bedriver 
med bussar och tåg i stort sett kon-
centrerad till genomfartslederna. I 
resten av kommunen lyser kollektiv-
trafiken med sin frånvaro. Ett grö-
nare Burlöv behöver en bättre kollek-
tivtrafik.

Inga privatiseringar!

På flera håll i landet privatiseras 
verksamhet som tidigare skötts av 
kommunen, t.ex. skolor och äldre-
vård. Privatiseringar är stöld av vår 
gemensamma egendom. Vid privati-
seringar fråntas medborgarnas rätt 
till demokratisk insyn i verksamhe-
ten. I ett samhälle präglat av social 
rättvisa förekommer inga privatise-
ringar av den kommunala kärnverk-
samheten.

Förbättra skolan!

Mindre klasser och ökad lärartät-
het är ledorden.  Burlövs kommun 
ska vara kommunen där lärarna vill 
jobba och där de unga får bäst ut-
bildning.

Rättvisa åt de gamla!

Att höja pensionerna är ingen frå-
ga som kommunen kan fatta beslut 
om. Men där föreligger inga hinder 
för att kommunalt besluta om höj-
ning av bostadsbidrag eller sänkta 
taxor inom hemtjänst och äldreom-
sorg, och det vill Social Rättvisa ar-
beta för.

Rätten till bostad!

Ingen utförsäljning av Burlövsbo-
städer, bygg fler allmännyttiga hyres-
lägenheter.

InrIKeS
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Valprogram 2014 för Stockholms Läns Landsting
MOT PRIVATISERINGAR

MOT EU-DIREKTIV

BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR DE ANSTÄLL-
DA

Inget län, ingen kommun kan ses som 
isolerad. De måste betraktas utifrån 
de faktiska maktpositioner som finns 
på politikens och ekonomins områden 
i vårt land. Den svenska staten är inte 
vi – det arbetande folket. Staten tillhör 
kapitalisterna. Vi blir delaktiga i den 
endast när kapitalets spekulationer slår 
fel och kriser ska betalas. När bromsen 
slår till i pensionssystemet. Och även 
när staten åter kommit på fötter får det 
arbetande folket inte ta del av de vin-
ster de själva skapar. Detta är också satt 
i system på överstatlig nivå genom EU, 
en kapitalismens sammanslutning och 
garant. Naturligtvis lyder politiken och 
ekonomin för landsting och kommuner 
under samma maktstruktur. Landsting 
och kommuner är statens förlängda 
arm för att verkställa kapitalets intres-
sen.

Stockholms kommun har beslutat att 
all verksamhet kan utsättas för kon-
kurrens enligt EU-lagen om offentlig 
upphandling, med undantag för myn-
dighetsutövning. Det betyder i klartext 
att allt kan privatiseras. Landstinget 
för samma politik. SKP kräver att EU-
lagarna om upphandling (LOU) och 
valfrihet (LOV) rivs upp. SKP:s förslag 
till landstingspolitik i folkets intresse 
måste finansieras. Vi förespråkar en 
annan skattepolitik där produktionen 
-upphovet till samhällsvinster - samt 
banker och finansinstitut beskattas. 
Skatternas väg genom människornas 
fickor är en omväg. På sikt ska företag 
och banker övergå i samhällets ägo och 
bekosta en offentlig sektor i samhällets 
tjänst.

Det råder regional obalans i Sverige 
med tre onaturligt växande storstads-
regioner och en avfolkad landsbygd. 
Stockholmsregionen utsätts för alla 
följder av kapitalismens brist på över-
gripande samhällsplanering och oba-
lans mellan stad och landsbygd.  Ett 
typexempel är Nya Karolinska Univer-
sitetssjukhuset i Solna. Med motivering 
om en stark befolkningstillväxt i regio-
nen byggs världens dyraste sjukhus i 
offentlig-privat samverkan (OPS). Nya 
Karolinska byggs på sju år av Skanska 

för 14,5 miljarder kronor och hyrs 
av Stockholms Läns Landsting med 
skattepengar på 30 år för 52 miljarder.

Det behövs kamp för att bevara och 

utveckla arbetarklassens landvinningar 
och utveckla demokratin så att den inte 
som nu enbart är formell utan delta-
gande.

Detta är i korthet SKP:s krav för 
Stockholms län i landstingsvalet 2014:

Hälso- och sjukvård

All sjukvård, omsorg och hemtjänst i 
samhällets ägo – återdemokratisera de 
privatiserade sjukhus och vårdinrätt-
ningar som i dag utgör 50 procent av 
all vård i länet.

Allas lika rätt till hälsovård och sjuk-
vård till mycket låg kostnad. En funge-
rande vårdkedja. Byt ersättningssystem 
från tidsåtgång till patientens behov.

Mer resurser för ökad bemanning 
som ger bättre vård och större patient-
säkerhet, 

bättre arbetsvillkor och högre löner
Samarbete mellan landsting och 

kommuner för patienternas bästa. Mer 
resurser till äldreomsorgen och person-
liga assistenter, en tryggare och tillför-
litligare färdtjänst och mer kunskap 
om äldrevården, geriatriken.

Bostäder

Landstinget har fått i uppdrag att 
göra en regional bedömning av beho-
vet av nya bostäder i länets kommuner. 
Det får inte stanna vid att fastställa ett 
antal. Det viktiga är att få ett folkligt 
inflytande på bostadspolitiken.

Bostäder är ingen handelsvara. 
Stopp för utförsäljning av bostäder i 
allmännyttan och stopp för ägarlägen-
heter. Privatisering leder till männis-
kors skuldsättning.

Fler hyresrätter till rimliga hyror, 
även för studenter, ungdomar och 
funktionshindrade

Statliga subventioner till bostadsbyg-
gande och upprustning av miljonpro-
grammen utan lyxrenovering

Obligatorisk kommunal bostadsför-
medling för samtliga hyresrätter

Kommunikationer 

Landstinget ska ha ensamrätt att 
driva kollektivtrafik. Säg upp alla avtal 
med privata företag och ta kamp mot 
EU-direktivet om privatisering av kol-
lektivtrafiken.

0-taxa i kollektivtrafik. Till dess låg 
enzonstaxa.

De anställda är kollektivtrafikens 
största tillgång. Nyanställningar, fasta 
anställningar, bra löner och villkor, 
inga delade arbetspass.

Utbyggd kollektivtrafik (spår - och 
busstrafik) som är modern, säker, bil-

lig och i enlighet med folkets behov. Vi 
motsätter oss tillämpningen av offent-
lig-privat samverkan vid utvidgningen 
av tunnelbanan.

Förbifart Stockholm behövs. Bygg 
med respekt för miljön.

Kultur och fritid

För en kultur och fritid fri från kom-
mersiella intressen

Kultur betyder odling, något som 
har djup och kontinuitet. Det behövs 
större resurser till möjligheter för eget 
skapande liksom för tillgodogörande 
av konstnärligt och kulturellt utbud

Försvara folkbiblioteken som of-
fentliga inrättningar med läsfrämjande 
och folkbildning som främsta upp-
gift. Marknaden i offentlig verksam-
het (New Public Management)hör inte 
hemma i välfärden eller kulturen.

Ökade anslag till bibliotek, kultur-
grupper, museiverksamhet och fören-
ingar

Arbetstillfällen till kulturarbetare 
som del i den pedagogiska och kultu-
rella verksamheten

Fler och billiga samlingslokaler
Ökat stöd till en bred idrotts- och 

friluftsrörelse samt till friskvård

- Stockholms läns landsting är en av 
Sveriges största beställare av varor och 
tjänster. Det rör sig sannolikt om en år-
lig summa av minst 25 miljarder. Det 
är gigantiska belopp som lockar till sig 
allsköns mörkermän som tar skatte-
betalarnas pengar. Kräv alltid svenska 
kollektivavtal  hos de olika entrepre-
nörerna och att man inser vikten av att 
personalen är fackligt organiserad.

- Nya Karolinska blir världens dy-
raste sjukhus.

- Nya Karolinska har färre vårdplat-
ser än det gamla som innebär betydan-
de ombyggnader av andra sjukhus, ex-
empelvis Sabbatsberg, för att kunna ta 
hand om de som inte längre får plats.

- Lagen om offentlig upphandling 
har Landstinget tillsammans med 
Skanska kringgått genom att endast  
Skanska fått räkna på det hela. Skan-
ska bygger för egna pengar och lands-
tinget hyr.

- Skanska Sverige har lagt entrepre-
naden på Skanska Irland för att kring-
gå svenska kollektivavtal.

- Nya Karolinska sjukhuset är ett rån 
på Stockholms läns skattebetalare utan 
tidigare motsvarighet.
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Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se

Att leva på hoppet
Jonas Sjöstedt, partiledare för Vän-
sterpartiet är en gammal god vän 
sedan vi stred tillsammans inför folk-
omröstningen om EU under första 
halvan av 1990-talet. Nu förefaller 
det mig att Jonas (och övriga parti-
ledningen?) blir allt mer luddiga när 
det gäller kravet på inga vinster i 
välfärden ju närmre vi kommer val-
dagen. Jag önskar en motsatt utveck-
ling. Det är inte tillräckligt att säga 
nej till vinster i välfärden, utan det 
måste också bli ett stopp för fort-
satta privatiseringar av skola, vård 
och omsorg, och att den offentliga 
sektorn - kommuner, landstingen och 
staten - åter driver verksamheterna 
i egen regi i stället för att lägga ut 
verksamheterna på entreprenad till 
privata företag. Det är också det 
enda sättet att förhindra att de stora 
privata skol- och vårdkoncerner från 
andra EU-länder och dumpar löner 
och villkor för våra välfärdsarbetare 
och på så sätt roffar åt sig upphand-
lingar (andelar på ”välfärdsmarkna-
den”). 

Jag hoppas att Vänsterpartiet me-
nar allvar med sin valhuvudparoll, 
dvs. ”Välfärden är inte till salu”. 
För mig betyder den parollen att 
man både säger nej till vinster i väl-
färden och ytterligare upphandling-
ar, avregleringar och privatiseringar 
av skola, vård och omsorg.

Det är dags att välfärdsprofitö-
rerna får veta att högeralliansens 
fest är slut. Inte en krona av våra 
skattemedel ska gå till privata vinst-
drivande företag. Kommuner, lands-
ting och staten ska så snart som 
möjligt återta i en regi de verksam-
heter som idag efter upphandling 
drivs av vinstdrivande privata före-
tag. 

Därmed kan vi också undvika att 
tvingas tillämpa EU:s marknadsli-
berala upphandlingsdirektiv. Brys-
selbyråkraterna kan inte hindra oss 
från att låta den offentliga (gemen-
samma) sektorn bedriva de olika 
välfärdsverksamheterna så länge vi 
låter bli att upphandla tjänsterna 
från privata företag. Och skulle det 
av någon anledning uppstå en tvist 
mellan Sverige och EU-kommissi-
onen vad gäller offentlig upphand-
ling, så är det dags för riksdagens 
ledamöter att sluta upp med att läg-
ga sig platt inför påbuden från Brys-
sel och att börja visa civil olydnad. 
Den svenska välfärden är inte till 
salu - alldeles oavsett vad de 28 EU-
kommissionärerna i Bryssel tycker 
och tänker i deras avsikter att för-
verkliga EU:s marknadsliberala så 
kallade inre marknad.

göSta tOrSteNSSON
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