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Röd Front i Växjö
Samling Vattentorget 15.00
Möte Speakers Corner 15.30
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Vi sätter solidariteten i centrum – bekämpa borgarna
Sedan  valet  förra  hösten  har  samhällsklimatet  i  Sverige  och  Växjö  blivit  allt  råare.  En  borgerlig 
regering, ett borgerligt styre i Växjö och ett öppet främlingsfientligt parti i kommunfullmäktige gör att 
klyftorna ökar. I Växjö kommun går just nu 1969 personer helt utan jobb. Av dessa är 389 under 24 år. 
Till detta kommer alla deltidsarbetslösa. Borgarna vill råda bot på massarbetslösheten genom att sparka 
på de arbetslösa. Man sänker a-kassan, tvingar arbetslösa att söka jobb utanför sina yrkesområden och 
inför en bortre parentes (max 300 dagars ersättning) i a-kassan. En riktig och hållbar politik för jobben 
vore i  stället  att  se  till  det  blir  rejäla  lönelyft  för  arbetarna,  framförallt  inom de kvinnodominerade 
yrkena. Pengarna finns. Vi hör dagligen att företagen badar i pengar. I Växjö måste det satsas betydligt 
mer på det gemensamma. Köerna till förskolan är stora. I december köade drygt 300 barn och man får 
inte  de  plaster  man önskar  och definitivt  inte  nära  hemmet,  med bl.a.  extra  bilkörande  som följd. 
Bostadskön växer i kommunen. Det byggs villor och bostadsrätter men ytterst få hyresrätter. Inte minst 
ungdomar behöver billiga hyreslägenheter för att kunna komma ut i vuxen- och arbetslivet. Här måste 
kommunen värna allmännyttan och bygga billiga kommunala lägenheter.   

En annan värld är möjlig - människan måste gå före profiten
I Latinamerika pågår just nu en revolutionär process. I Venezuela talar man idag öppet om att bygga 
socialismen.  Kuba visar  att  en annan värld är  möjlig;  att  man kan organisera  samhället  på ett  mer 
humant  och  solidariskt  sätt.  På  Kuba  är  t.ex.  all  sjukvård  och  utbildning  gratis.  Man  har  nyligen 
genomfört en reform så att inga skolklasser har fler än 20 elever. Om det går i ett fattigt U-land, varför 
skulle det då inte gå att genomföra i Sverige och i Växjö? Detta är ett skäl till varför vi vill se att Växjö 
får  igång  ett  vänortsutbyte  med  Kuba.  I  Mellanöstern  är  palestiniernas  situation  fruktansvärd.  Det 
rasistiska Israel förtrycker ett helt folk. Vi arbetar för en bojkott av Israel och kräver att kommunen ska 
bojkotta israeliska varor. Vi vill tillgodose folks behov i stället för överklassens profithunger. 

Falsk policy hindrar oss från att ha bokbord
Under valrörelsen förra året hindrades vi i Kommunistiska Partiet som enda parti i Växjö från att få 
informera  gymnasieeleverna  om  vår  politik.  Rektorerna  för  de  tre  gymnasieskolorna  Kungsmad, 
Teknikum och Katedral påstod att det fanns en kommunal policy som gjorde att vi inte var välkomna. 
Gymnasienämndens förre ordförande Olof Björkmarker (s) hävdade också detta, men nu har det visat 
sig att någon sådan policy inte existerar. Man ljög för att frånta oss och eleverna våra demokratiska 
rättigheter.  Rättigheter  som såväl  skolverket  som JO slagit  fast.  Hade  eleverna  fått  ta  del  av  våra 
ståndpunkter hade de fått höra att vi arbetar för att körkortutbildningen ska ingå i gymnasieskolan, att 
klasserna inte ska ha fler än 20 elever och att vi är emot de s.k. friskolorna, som gradvis utarmar den 
kommunala skolan. Det måste vara hemska åsikter eftersom politikerna hindrar oss från att föra ut dem. 
Demokrati var namnet…

Läs tidningen Proletären
Sveriges största vänstertidning

Träffa oss vid våra försäljningsställen, 
varje fredag

Systembolaget  kl 16.30 - 18
Dalbo torg kl 16 – 17

Kom med som medlem
Varför sucka uppgivet åt utvecklingen i vårt 

land? Tillsammans kan vi göra något. Kom med 
som medlem i Kommunistiska Partiet!

Adress: Box 172,   351 04 Växjö
E-post. kommunistiskapartiet@lenin.se

www.kommunistiskapartiet.org/vaxjo


