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En rak vänster mot högerpolitiken



Kamp mot alla former av rasism!

Unga ska ha rätt till fast jobb!

Vi kräver en human vård för alla!
situationen för vårDen blir alltmer an-
strängd, precis som för resten av välfär-
den. Färre vårdplatser och hemtjänst-
timmar, längre väntetider, sämre till-
gänglighet och ett hårdare arbetsklimat
är följderna när landstinget och kommu-
nen enligt EU-vänlig högerpolitik ska
spara och snåla. Ett av resultaten blir
ständiga omorganisationer för att vrida
och vända på resurserna. Personalen får
ingen arbetsro och kan inte koncentrera
sig på sin verkliga uppgift.

I kölvattnet ploppar allt fler privata al-
ternativ upp som stoppar vinstpengar i
egen ficka. Delade turer kommer tillbaka
igen, liksom tidsövervakning inom hem-
tjänsten. Psyksjuka som kunde kostat
mindre för samhället om de fått hjälp i
tid får inte hjälp förrän de är så dåliga att
insatserna kostar mer, både mänskligt
och ekonomiskt.

Och vem minns inte skandalen hösten
2013 när det privata Attendo care inte

fick fortsätta driva äldreboendet Elg-
strömska här i Örebro, bla pga stor per-
sonalbrist som äventyrade de äldres liv
och hälsa? Tack vare EU:s direktiv om att
inget område ska fredas från markna-
den, ska det förmodligen ut på upphand-
ling igen. 

Varken personalen eller de gamla kan
känna någon trygghet längre.

Kommunisterna i Örebro tar alltid
ställning för den lilla människan, mot
nedskärningar och vinster i vården:

H nej till nedskärningar i offentlig
vård – satsa på fler anställda och
fler vårdplatser och boenden!
H förbjud privata alternativ – inga
skattepengar i privata fickor!
H mänskliga arbetstider – inga 
delade turer, tidsövervakning eller
långpass!

H rejäla lönelyft för alla vårdarbe-
tare – värdera den viktiga vården
rätt!

vårt parti har en lång tradition av anti-
rasistiskt arbete, från vårt ekonomiska
och materiella stöd till de kämpande
motståndsrörelserna i de före detta ko-
lonierna, till dagens breda opinionsar-
bete på arbetsplatser och i Örebros
stadsdelar mot de rasistiska rörelserna.
Rasismen växer gärna i tider av höger-
politik och arbetslöshet men är också
sprungen ur Sveriges uppbackning av
Nato och dess rasistiska terror mot län-
der i tredje världen.

Det har gått så långt att även Vänster-
partiet numera stödjer den svenska im-
perialistiska krigspolitiken i exempelvis
Syrien och Libyen.

Som en rasismens och imperialismens
bastion i Mellanöstern står Israel, som i

66 år ockuperat Palestina och utsatt
dess folk för det hemskaste förtryck. Vi
kräver att Sverige ska bryta alla kontak-
ter med kolonialstaten Israel, att Örebro
kommun ska bojkotta alla israeliska
varor samt avbryta alla andra kontakter
med Israel.

Kommunisterna kräver:
H Kommunal bojkott av israel –
bryt alla kontakter med rasiststa-
ten!
H slå tillbaka den politik som ska-
par rasism och främlingsfientlighet
på hemmaplan!

Kapitalismens utvecKling har nått så
långt att vi ungdomar ofta utnyttjas som
gratis arbetskraft eller slösas bort och
lämnas utanför samtidigt som äldre sli-
ter ut sig på arbetsplatserna. Får vi ett
“riktigt” arbete är det på ett beman-
ningsföretag eller inom telefonförsälj-
ning.

Den utvecklingen måste hejdas, vi
unga måste organisera oss och bli en
nagel i ögat på regeringen, vare sig den
är borgerlig eller socialdemokratisk. 

Vi måste kräva en arbetarpolitik istäl-
let för att tillåta detta jävla över-
klassfjäsk!

Kommunisterna kräver: 
H Dela på jobben – inför 6 timmars
arbetsdag med bibehållen lön!
H ge ungdomar rätt till fasta jobb!

Jan Tell, 
biblioteksassistent

IdaSofia Johansson, 
arbetslös

Maria Pohn, sjuksköterska



Skolan ska drivas offentligt!

Stoppa privatiseringarna! Avskaffa LOV:en!

Försvara allmännyttan – nej till utförsäljning
Den KapitalistisKa marknadens infly-
tande över bostadsförsörjningen leder
till spekulation, ocker, bostadsbrist och
höjda hyror.

Därför motsätter vi oss all privatise-
ring av kommunala bostäder.

I Örebro finns en stor bostadsbrist
som framför allt drabbar arbetarklas-
sens unga. Kötiden hos ÖBO är absurda
sju år. Det förpassar många unga till
hemmaboende, vilket bland annat har
en negativ effekt på ungdomars själv-
ständighetsblivande.

De få hyreslägenheter som byggs i
Örebro har så pass hög hyra att arbetare
och ungdomar inte har råd att flytta in.

För en vettig bostadspolitik i Örebro
verkar vi för att stat och kommun ska ta

ansvar för alla led i bostadsförsörj-
ningen – från finansiering, byggande och
reparationer till uthyrning och hyres-
sättning – för att garantera ett tryggt och
bra boende åt alla.

Kommunisterna kräver:
H inga fler utförsäljningar av öBo-
lägenheter!
H avskaffa bostadsbristen – bygg
fler och billigare lägenheter!

socialDemoKraterna har under mandat-
perioden fortsatt att tillsammans med
Kristdemokraterna och Centerpartiet
privatisera kommunens verksamheter.
Redan nu tvingas t ex de äldre med
behov av hemtjänst välja mellan olika
aktörer på marknaden. 

Nu vill man utöka privatiseringarna
till bland annat kommunens dagliga
verksamhet för funktionsnedsatta och
maten för de äldre. 

Med lagen om valfrihet så vill Social-
demokraterna tillsammans med de bor-
gerliga partierna utöka möjligheterna
för privata företag att göra vinst på kom-
munens verksamheter. 

Vi kommunister är svurna motstån-
dare till den privatiseringshets som po-

litikerna utsätter oss örebroare för. Nu
få det vara slut med spekulationen inom
välfärden!

Kommunisterna kräver:
H örebro kommun måste bestrida
lagen om valfrihet, lov:en!
H stoppa privatiseringarna av vår
skattefinansierade välfärd!

Den svensKa sKolan är idag i djup kris,
ekonomiskt, moraliskt och resultatmäs-
sigt. Det fria skolvalet, resursbristen, po-
litiska experiment och friskolornas
ökade utbredning i Örebro missgynnar
arbetarklassens barn och ungdomar.

Den borgerliga utbildningspolitik som
både borgare och socialdemokrater dri-
ver gynnar överklassens särintressen
samt förstärker segregationen.

Friskolorna utmärker sig inte bara
genom vinstutdelningar och spekulation
med skattemedel som i sig är kriminella
till sin natur. Det är framför allt själva
ägandet av skolor och lärosäten som är
problemet med de fristående skolorna. 

I fjol stod eleverna på John Bauergym-
nasiet utan skola från en dag till en
annan samtidigt som JB-koncernen re-
dovisade miljardvinster till sina ägare. 

För att barn och ungdomar i den
svenska skolan skall kunna garanteras
en nationellt likvärdig utbildning, och
för att alla elevers behov ska kunna till-
godoses genom mer resurser till skolan
så måste friskolor bekostade av skatte-
medel förbjudas! 

De pengar som då frigörs kan som
öronmärkta statsbidrag ge den offentliga
skolan möjlighet att motverka utslag-
ningen, segregationen och den klasso-
rättvisa som dagens system gynnar!  

Kommunisterna kräver:
H en likvärdig och jämlik skola i of-
fentlig regi för alla barn och unga!
H för integration – mot segrega-
tion! förbjud friskolor bekostade
av skattemedel! 
H gör örebro till en friskolefri zon! 

H öka resurserna till den kommu-
nala skolan! öronmärk statsbidrag
för en nationellt likvärdig skola!

Magnus Hedman, 
taxichaufför

Louisa Illacia, 
arbetsledare/assistent

Lars Nordin, grundskollärare



Kommunistiska Parti
et

Kontakta Kommunistiska Partiet 
E-post: orebro@kommunisterna.org
Tel particentralen Göteborg: 
031-122631

Vi kommunister…

www.kommunisterna.org/orebro
Vill du vet mer om Kommunisterna?

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

www.proletaren.se

...är inte som anDra politiKer. Vi enga-
gerar oss inte för att skaffa oss privile-
gier, vi kan inte heller göra det. Vårt
parti håller stenhårt på principen som
redan den revolutionära arbetarklas-
sen i upprorets Pariskommun höll på:
En genomsnittlig arbetarlön till alla po-
litiker och förtroendevalda.

Vi tillåter inga karriärister i vårt
parti. Vi är ett parti som består av van-
ligt folk. Jämför vår valsedels kandida-
ter med dom andra partierna! Var bor
dom? Vad har dom för arbeten? Hur
kan dom representera den hårt arbe-
tande örebroaren eller den arbetsvil-
lige, men utanför arbetsmarknaden
ställda, örebroaren?

Vi är ett arbetarparti!
Kommunistiska Partiet är ett parti av
arbetare och kämpar alltid för arbetar-
nas rättigheter och villkor.

Idag är vi arbetare tillbakapressade
av kapitalets offensiv, men det är dags
att vända detta!

All vår politik genomsyras av denna
envisa inställning. I varje fråga tar vi
ställning för arbetarintresset. Om det
så gäller jobben, välfärden, pensio-
nerna eller skolan. Vi sysslar inte med
något medel- eller överklassfjäsk!

Vi är EU-motståndets parti!
Örebroarna märkte säkert vår kampanj
för att bojkotta valet till den bluff – den
fasad – som går under namnet EU-par-
lamentet. Mot etablissemanget och
dess lögner stod Kommunistiska Par-
tiet ensamma upp och företrädde halva
det svenska folket och dess envisa lång-
finger åt makten: Vi röstar inte i ett
bluffval!

Vi anser att Sverige ska lämna EU
snarast möjligt. För att återupprätta
vårt nationella självbestämmande och
slippa bli itvingade högerpolitik, för att
inte våra fega politiker ska kunna
haspla ur sej frasen: ”Det har EU redan
bestämt så det kan vi inte göra nåt 
åt…”

Vi kämpar för kvinnors rätt!
Kommunistiska Partiet tycker det är
för jävligt att kvinnor har lägre lön än
män, otryggare anställningar, oftare
tvingas jobba deltid och är överrepre-
senterade bland de arbetsskadade.

För oss handlar kvinnokamp i
Örebro bland annat om att försvara och

bygga ut offentlig sektor. För att många
kvinnor jobbar i skola, vård och om-
sorg. Men också för att nedlagd offent-
lig verksamhet privatiseras till
hemmen, då oftast som oavlönat kvin-
noarbete.

Vi är den folkliga kampens parti!
Vi är inte ett parti som andra partier. Vi
ställer oss på samma sida som den
folkliga kampen; vår utgångspunkt är
den franska revolutionens, är att her-
rarna har fel och folket har rätt.

Alla som i Örebro kämpat mot so-
ciala nedskärningar, utförsäljning eller
t ex tvångsprivatiseringen av ÖBO-lä-
genheterna vet att kommunisterna
finns med och tar strid!

Vi är antiimperialismens parti!
Kommunistiska Partiet kämpar för
rättvisa här i världen. Vi stödjer de
folkliga krafter i tredje världen som
motsätter sig imperialismens diktat
och som bekämpar krig och ockupa-
tion.

Vi står också i första ledet för att be-
kämpa den smyganslutning till Nato
som nu sker. I praktiken har även Väns-
terpartiet gett upp krigsmotstånd och
antiimperialism:

V röstade för det svenska deltagan-
det i den bestialiska bombningen av Li-
byen och stödjer, tillsammans med EU
och USA, de islamistiska terrorgrupper
som härjar i Syrien.

Som enda vänsterkraft som försva-
rar freden, demokratin och den natio-
nella självständigheten står vårt parti!

Vi kämpar för socialismen!
Kommunistiska Partiet kämpar för ett
socialistiskt Sverige. Ett Sverige utan
utsugning, där inte det kortsiktiga
vinstintresset för den lilla klicken kapi-
talägare är allenarådande. Vi kämpar
för ett solidariskt samhälle, där pro-
duktionen ägs och kontrolleras av fol-
ket, av arbetarklassen.

Kapitalismens destruktivitet och
människofientlighet visas om inte
annat av jobbexporten och den pågå-
ende avregleringsgalenskapen.

Vi behöver en socialistisk opposition
i Örebro, en politisk kraft som i allt vär-
nar det gemensamma intresset gente-
mot dessa profithungriga roffare som
överallt visar sig där människor och
natur kan exploateras.

”Politiken ska vara ett
uppdrag. Man ska
inte kunna bli politiker
för att leva gott på
den arbetande delen
av befolkningen. Sänk
arvodena! Avskaffa
de folkvaldas privile-
gier! Kommunalråden
ska tjäna en genom-
snittlig arbetarlön –
inte en krona mer! 

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

ÖREBRO

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 07615

1 Maria Pohn, 46 år, sjuksköterska, Vivalla2 Magnus Hedman, 30 år, taxichaufför, Norrby3 Louisa Illacia, 27 år, assistent/arbetsledare, Norr
4 Erling Bronsberg, 27 år, telefonist, Baronbackarna5 IdaSofia Johansson, 22 år, arbetslös, Norrby6 Filip Astvald, 27 år, lagerarbetare, Väster7 Lars Nordin, 58 år, grundskollärare, Glanshammar8 Ali Alhajahmad, 54 år, elevassistent, Varberga9 Manuel Vergara, 59 år, IT-ansvarig, Vivalla10 Morgan Petterson, 23 år, lärarstudent, Universitetsområdet11 Jan Tell, 63 år, biblioteksassistent, Tybble12 Johan Björklund, 34 år, bussförare, Vivalla




