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Talare: Ulf Nilsson & Ingrid Frejd, Kommunistiska Partiet  
samt Edvard Lakso Tesák, RKU

 1 MAJ
Röd Front 

Försvara strejkrätten
Höj inte pensionsåldern

Demonstration
Samling Järntorget/Linnégatan kl 14.00

Möte Kungstorget kl 15.00



Behov före budget
Göteborg ska byggas och planeras 

efter alla medborgares behov. Nu ligger 

fokus på att tillfredsställa en välbeställd 

över- och medelklass med en flashig 

innerstad. Men istället för lyxbostäder, 

snobbiga restauranger, hotell, påkostade 

arenabyggen och jippon behövs stora 

satsningar för att minska klyftorna i 

staden. Resurserna måste omfördelas så 

vi får bättre skolor, bostäder åt vanliga 

inkomsttagare, kultur, allaktivitetshus, 

simhallar, äventyrsparker och 

utvecklade, inte avvecklade, bibliotek i 

våra förorter. Växande problem i utsatta 

och särskilt utsatta områden kan inte 

lösas med vackra fraser om jämlikhet.  

Behoven måste styra över budget.

Rensa upp i Muteborg
Göteborgs rykte som Muteborg hänger 

kvar och nya skandaler har lagts till 

de gamla. Politiker av olika kulör har 

utnyttjat sin ställning för att sko sig 

och få förmåner. Tjänstemän har låtit 

sig bli bjudna flott och haft nära band 

till representanter för privata företag. 

Kommunisterna är emot bolagisering och 

privatisering av kommunal verksamhet. 

Vi vill ha större medborgerlig insyn och 

ge kommunens anställda mer inflytande 

över sitt arbete. Byråkratin ska krympas 

och löner och förmåner för politiker och 

höga chefer ska sänkas.

VÄLJ KOMMUNISTISKA 
PARTIET I GÖTEBORG

Planera staden 
för Göteborgarna

Om du vill att arbetares röster ska höras i samhälls-
debatten är en prenumeration på Proletären ett 
måste. Här är det din verklighet och dina intressen 
som skildras. 

Prenumerera på Proletären

www.proletaren.se/prenumeration

”Vi undersköterskor är trötta på att vara tysta” EN INTE HELT OSERIÖS KOMEDI Lorem i
ipsum dol
edumps

SID 13

Damberg är 
kapitalets 
lydigaste 
knähund.

www.proletaren.se

"Stoppa  
nedskärningarna!"  

ANGERED

Västlänken kostar  
10 miljoner i veckan

Kommunistiska Partiet står för ett rättvist och solidariskt 
samhälle. Ett socialistiskt samhälle som styrs av gemensamt 
ägande och de mänskliga behoven. I dagens system skapar 
vinstjakten arbetslöshet, fattigdom, klimathot och krig.



Återkommunalisera hamnen
Sedan verksamheten i Göteborgs hamn privatiserades 2011 har 

det mesta försämrats. Vinstjakt dominerar och bolagen saknar 

intresse för hamnens utveckling. Arbetsglädjen försvinner och 

skyddet sätts på undantag. Fasta jobb blir behovsanställningar 

och fackliga rättigheter trampas ner.

Kommunisterna har och kommer att fortsätta driva frågan 

om att hamnen ska återkommunaliseras. För Göteborgs, 

göteborgarnas och hamnarbetarnas skull. Det lovar vi!

Stöd valfonden    Swish 123 232 61 89    PG 43 24 20-8

Kommunisternas toppkandidater 
i Göteborgs kommunval

Ulf Nilsson 
byggnadsplåtslagare

Mer fritid, sänk arbetstiden
Kommunistiska Partiet vill sänka arbetstiden och införa sex 

timmars normalarbetsdag med bibehållen lön. All forskning 

säger oss att skiftarbete sliter mer på hälsan än kontorstider. 

Låt därför skiftarbetarna gå först. Inför 30 timmars-vecka för 

skiftarbetare i Göteborgs kommun. 

Ökad produktivitet och växande rikedom i samhället måste 

omfördelas till oss som abetar. Vi som arbetar inom offentlig 

sektor har fått stå tillbaka till förmån för RUT-avdrag och 

skattesänkningar för de som tjänar bäst. Det är hög tid att vi 

får ta del av de vinster som skapas i samhället.

Ingrid Frejd  
undersköterska

Nej till Västlänken, satsa på kollektivtrafik
Göteborgs kollektivtrafik fullkomligt skriker efter utbyggnad 

och nya smarta lösningar. Ökad tillgänglighet och snabbare 

resor skulle få fler att åka kollektivt och samtidigt minska 

påfrestningen på klimatet. 

Men den rödgröna kommunledningen och allianspartierna har 

låst sig för en extremt dyr och ifrågasatt tågtunnel, Västlänken. 

Tio års bygg- och trafikkaos väntar. Mycket resurser kommer 

att slukas. Både för bygget och alla tillfälliga lösningar. Det 

skjuter all utveckling av kollektivtrafik långt in i framtiden.

Povel  
Johansson  

lokförare



Välj Kommunistiska Partiet
i kommunvalet

Det behövs 
arbetare i 
fullmäktige

BEHOV FÖRE BUDGET


