
Arbete åt alla – kräv rejäla lönelyft!
�� I Växjö kommun går just nu 1831 personer helt utan jobb. Av dessa är 321
under 24 år. Till detta kommer alla deltidsarbetslösa. Borgarna vill råda bot
på massarbetslösheten genom att sparka på de arbetslösa. Man har sänkt a-
kassan och kräver att arbetslösa ska ta låglönejobb samtidigt som man med
hjälp av Vaxholmsdomen i EG-domstolen öppnat upp för lönedumpning. En riktig och hållbar politik för jobben vore i stäl-
let att se till det blir rejäla lönelyft för arbetarna, framförallt inom de kvinnodominerade yrkena. Pengarna finns, se på skat-
tefusket som uppgår till 133 miljarder kronor per år, varav företagen står för merparten.

Satsa på skolan – vänd borgarnas besparingar ryggen!
�� Återigen står skolorna i Växjö kommun inför besparingskrav. Sedan 2003 har kommunen sänkt sina anslag per elev i
gymnasieskolan med runt 20 procent, från ca 74000 kr per elev till drygt 60000 kr per elev. Kommunen betalar betydligt under
den så kallade Riksprislistan. Vi har alltså en kommun som tror att den är expansiv när den inte ens är beredd att satsa ett ge-
nomsnittligt belopp på våra ungdomar.

Det är inte konstigt att friskolorna blomstrar i Växjö. Vår kommun är nu en av de mest friskoletätaste kommunerna i Sve-
rige. Den skolpolitik som förs sker helt på marknadsanarkins vägnar. Man ser eleverna som kunder och skolan som ett sätt
att tjäna pengar. Mot denna utveckling ställer vi kommunister att man inte ska tillåtas tjäna pengar på ett så grundläggande
behov som utbildning. Vi säger att det max ska få finnas 20 elever i varje klass och att kommunen ska satsa 25 procent mer
pengar per elev jämfört med idag.

Europas grönaste stad?
�� Politikerna i Växjö kommun slår sig gärna och ofta för bröstet när de hävdar att Växjö ligger i framkant vad gäller mil-
jöarbete. Nu vill man till och med byta slogan till ”Europas grönaste stad”. Men vilka miljösatsningar sker egentligen här?
Kommunfullmäktige har beslutat att satsa på kollektivtrafiken. Alla partier i fullmäktige är överens om att denna satsning kom-
mer att kosta pengar och dessa ska hämtas in genom höjda biljettpriser. Helt fel säger vi kommunister. En riktig satsning på
kollektivtrafiken i Växjö kommun vore att sänka biljettpriserna för att på sikt göra det helt gratis att åka kollektivt. Det vore
en riktig satsning och inte den halvmesyr som nu föreslås.

Expansiva Växjö har även beslutat att bjuda in den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore till Växjö för att beskriva
sitt miljöarbete. Prislappen för Al Gore ligger på tre miljoner kronor varav 1,8 miljoner går till honom personligen. Denne ”mil-
jökämpe” reser runt i världen med sitt nedsmutsande privatplan och predikar kapitalistiska ”lösningar” på miljöproblemen.
Att kalla sig förkämpe för miljön samtidigt som man tar initiativ till miljöförstörande angreppskrig så som skedde i Jugosla-
vien 1999 är ett hyckleri utan dess like. Al Gore har ingenting att förklara för växjöborna, därför vill vi inte att han ska komma
hit och vi säger Al Gore är inte välkommen till Växjö!

Kontakta oss
Tillsammans kan vi bekämpa

borgarna. Bli medlem i
Kommunistiska Partiet!

Adress: Box 172, 35104 Växjö.
kommunistiskapartiet@lenin.se

Nyhetsbrev
Prenumerera gratis på vårt lokala ny-
hetsbrev – Utanför Systemet. Varje
månad kommenterar vi den lokala
politiken och beskriver vad vi anser

bör göras. Anmäl dig på vår hemsida .

1 maj Röd Front i Växjö
Demonstration samling Vattentorget 15.00. Möte Speakers Corner 15.30

Tal av Anders Carlsson, ordf. Kommunistiska Partiet; Erik Gustafsson, RKU; Emelie Nilsson, Ung
Vänster; Maria Blomgren VSF. Musik av Guillermo Cariz.

Arr: Kommunistiska Partiet, RKU, Ung Vänster och VSF

www.kommunistiskapartiet.org/vaxjo


