
• Bygg fler billiga kommunala hyreslägenheter
• Inför gratis kollektivtrafik i kommunen
• Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan
• Förändra maxtaxan – gynna låginkomsttagarna
• Inför en kommunal handelsbojkott mot 
israeliska varor

• Sverige ut ur EU – Nej till EMU
• Ta pengarna där de finns – skatt efter bärkraft
• Nej till utförsäljning av kommunal egendom
• In med fler arbetare i fullmäktige
• Inga förtroendeuppdrag ska ge mer än 
en genomsnittlig arbetarlön i ersättning 

Ta makten 
över framtiden

Ge KPML(r) din röst
i kommunvalet

• Ja till solidaritet • Nej till högerpolitik!

Tio punkter för ett rättvisare Växjö:



■ KPML(r) står för en solidarisk
politik där de som har mer delar
med sig till de som har mindre.
Arbetarklassen i Sverige har un-
der 1990-talet utsatts för hårda
attacker från höger med nedmon-
tering och utförsäljning av det
allmänna. 

Vi kommunister sätter fokus
på de viktiga arbetarfrågorna och
säger: inför 6 timmars arbetsdag,
med bibehållen lön. Det är ett
måste för alla kvinnor och män
som sliter ut sig i offentlig sektor
och industri. Arbetsskadorna
ökar inom LO-området och mest
bland kvinnor, det talar flera rap-
porter om. Utbrändhet drabbar
allt fler. 

8-timmarsdagen är på många
arbetsplatser satt ur spel genom
sk konjunkturanpassad arbetstid
och ett kraftigt övertidsuttag.
Varningssignalerna duggar lika
tätt som sjukskrivningarna ökar. 

Samtidigt är hundratusentals
öppet arbetslösa eller placerade i
åtgärder och därmed avstängda

från anständigt arbetsliv. 
6 timmars arbetsdag är ett
offensivt drag för att bekäm-
pa arbetslösheten, för att
minska utslitningen och för
att ge alla mer tid över till li-
vets goda. 

Slakten av den allmänna tilläggs-
pensionen, ATP, utgör ett av de
största politiska bedrägerier som
ägt rum i Sverige i modern tid. 

Det påstods att ATP-systemet
inte skulle klara framtidens krav.
Någon gång på 2030-talet skulle
pengarna ta slut. Det var bluff. En
rapport från Riksförsäkringsver-
ket visade att med en liten höj-
ning av arbetsgivaravgifterna
skulle ATP klara sig alldeles ut-
märkt även framöver. 

Det nya pensionssystemet gör
stora grupper av LO-medlemmar,
framförallt i kvinnoyrken, till fat-
tigpensionärer. För dem handlar
det om garantipensioner, dvs om
6000 kr i månaden före skatt. 

Skrotandet av ATP handlar
också om att kapitalet vill lägga

beslag på pensionspengarna för
att hålla liv i pyramidspelen på
börsen. Det nya pensionssystemet
bygger på att vi ska arbeta allt
längre upp i åldern, men vet då att
idag arbetar endast 20 procent av
landets 64-åringar och inom
många sektorer ligger den faktis-
ka pensionsåldern under 60 år. 

En tryggad ålderdom kräver
att ATP återinförs och att
man sänker pensionsåldern
till 60 år. 

Allt värde i samhället kommer
från de som arbetar såsom indus-
triarbetare, vårdare, chaufförer,
snickare, förskollärare etc. Dessa
grupper har i dag mycket lite att
säga till om men utgör den största
samhällsklassen, arbetarklassen. 

En veklig demokrati är repre-
senterad så som samhället ser ut,
men i dagens samhälle domineras

politiken av välutbildade tjänste-
män i övre medelålder och bakom
dessa styr storföretag och EU. 

KPML(r) vill föra politiken
närmare vanligt folk och arbetar
för att fler ska engagera sig i sam-
hällsdebatten. 

Därför krävs det fler ungdomar
och arbetare i de valda försam-
lingarna, inte minst i kommun-
fullmäktige i Växjö.

KPML(r) kräver:
✓ En pension att leva på 
– återinför ATP
✓ Sänk pensionsåldern till 
60 år
✓ 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön
✓ En genomsnittlig arbetar-
lön till de med förtroende-
uppdrag

■ Kommunpolitik och EU hör i
allra högsta grad ihop. Idag är det
EU som bestämmer vad vi får
och inte får göra i Växjö kom-
mun. 

De utgiftstak som Bosse Ring-
holm och hans samarbetspartners
brukar hänvisa till har sin grund i
EU:s krav på budgetbalans och
inflationsbekämpning; en politik
som hämmar samhällsnyttiga
satsningar och utlämnar medbor-
garna till marknadskrafternas fria
härjningar. 

KPML(r) anser det oaccepta-
belt att skattebetalarna i Växjö
kommun årligen betalar 197 mil-
joner kronor i avgift till EU och
endast får tillbaka 47,5 miljoner
kronor. Vi förlorar alltså nästan
150 miljoner kronor om året i

kommunen på EU-medlemska-
pet. Dessa pengar skulle kunna
användas till många nyttiga kom-
munala reformer och investering-
ar. 

Medlemskapet i EU utplånar
demokratin och vårt nationella
självbestämmande samt är förö-
dande för vanligt folk. Nedlägg-
ningen av däckfabriken i Gisla-
ved utgör ett konkret exempel på
hur EU påverkar Sverige och en-
skilda kommuner. 

De etablerade partierna i
Sverige talar gärna om rätt-
visa, skattesänkningar och
mer resurser. Men utveck-
lingen i Sverige går idag åt
fel håll, klyftan mellan rik
och fattig ökar. 

Två exempel: 

• 1980 tjänade en genomsnittlig
toppdirektör 9 gånger mer än en
industriarbetare. 1999 var mot-
svarande relation 32 gånger mer. 

• 1980 tjänade en genomsnittlig
toppolitiker 2,9 gånger mer än en
industriarbetare. 1999 var mot-
svarande siffra 5,6 gånger mer. 

Detta är en politik som alla
riksdagspartier sluter upp bakom,
från höger till vänster. De sk ar-
betarpartierna s och vhar övergi-
vit allt vad solidaritet och rättvisa
heter. 

Sossarna för idag en borgerlig
politik där man lyder USA:s dik-
tat och sjunger marknadens lov. 

Vänsterpartiet är inget annat än
ett falskt vänsterparti som säger
en sak och agerar helt annorlunda.
De som önskar en rättvis och soli-

darisk politik har inget att hämta
hos vänsterpartiet som glatt tex
stödjer socialdemokrater i ned-
skärningar och försämringar. 

V i Växjö företräder dessutom
en öppen högerpolitik där riks-
dagsmannen Lennart Wärmby
propagerar för EU och EMU, och
kommunalrådet Carin Högstedt
talar sig varm för privata lösning-
ar samt driver linjen att det kom-
munala självstyret är viktigare att
slå vakt om än det offentliga, när
hon säger nej till stopplagar för
att hindra utförsäljning av vår ge-
mensamma kommunala egen-
dom. 

Ett solidariskt Sverige och
Växjö kräver en annan poli-
tik, kräver ett nytt parti i
fullmäktige – KPML(r)!

Förändra maxtaxan!            
• Det är höginkomsttagarna
som tjänat på maxtaxerefor-
men inom barnomsorgen.
Det är fel att statsbidrag ska
gå till att fylla redan välfyll-
da plånböcker. 

Utforma i stället maxtaxan
underifrån. Dra den första tu-
senlappen på barnomsorgs-
avgiften för alla och inför
däröver en progressiv taxe-
skala baserad på familjein-
komsten och antalet barn.

Bojkotta israeliska varor!    
• Det palestinska folkets
kamp för sitt land är en fråga
för alla fredsälskande och
demokratiskt sinnade män-
niskor. Israels människofi-
entliga politik måste bekäm-
pas. 

Kommunalt kan vi införa
en handelsbojkott mot israe-
liska varor, som tex inte ska
få serveras i kommunens
skolor, äldreboenden eller
daghem.

Skatt efter bärkraft!                
• De som har mer ska dela
med sig till de som har min-
dre. Skattesystemet måste
göras progressivt så att de ri-
ka ska betala mer i skatt. 

I Sverige finns till och
med en grupp oerhört rika
personer som är skattebefri-
ande och slipper betala för-
mögenhetsskatt, detsamma
gäller en del företag.

Jan-Åke Karlsson

Jan-Olof Johansson

Det är vanliga människor 
som ska bestämma, inte EU!

Så mycket betalar Sverige i avgift till EU – och så lite får vi tillbaka i stöd

In med fler arbetare i kommunfullmäktige         
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KPML(r) har alltid stått i spetsen för solidaritetsarbetet med de för-
tryckta folken. Bilden är från en demonstration i Växjö i april i år mot
Israels terrorpolitik och för ett fritt Palestina.

AVGIFT
miljoner kronor 2000-2004

STÖD
miljoner kronor 2000-2004

NETTO
miljoner kronor 2000-2004

NETTO
miljoner kronor 1995-1999

Sverige

Kronobergs län

Växjö kommun

120000

2437

987

47645

789

238

-72355

-1648

-749

-42570

-1023

-467



■ Idag känner många ungdomar
sig utanför samhället. Många
upplever att de inte kan påverka
samtidigt som de förnekas själv-
klara rättigheter. 

Vi i KPML(r) är motståndare
till privata skolor, som vuxit sig
starka som alternativ på grund av
nedskärningar i de kommunala
skolorna. Vi vill stoppa segrega-
tionen och ge samma möjligheter
till alla. 

En för oss självklar rättighet,
är rätten till körkort. Körkortet
har i dag blivit en klassfråga.
1980 tog 60 procent av 18-åring-
arna körkort. Idag är det knappt
30 procent. 

För att få ett jobb är körkort of-
ta ett krav, men att ha körkort är
numer en rättighet för endast de
som har antingen rika föräldrar
eller de som trots allt lyckats få
ett jobb. 

För att få in ungdomar på
arbetsmarknaden, vill vi in-
föra gratis körkortsutbild-

ning i gymnasieskolan. 
En annan viktig fråga för oss
som är unga och saknar körkort
är kollektivtrafiken. Idag kostar
det för mycket för ungdomar att
bara ta sig runt i länet. Detta tär
på ungdomars plånböcker. 

En kraftig satsning på kollek-
tivtrafiken är nödvändig av både
rättviseskäl och miljöskäl. 

Ungdomar över arton ska ock-
så ha rätten till egen bostad och
till jobb. Unga människor ska ha
samma rättigheter som alla andra
helt enkelt. 

KPML(r) kräver:
✓ Gratis kollektivtrafik i
kommunen
✓ Gratis körkortsutbildning i
gymnasieskolan
✓ Nej till privatskolor
✓ Rätt till egen bostad över
arton års ålder
✓ Rätt till jobb med en lön att
leva på

■ KPML(r) kämpar för en bättre
bostadspolitik i Växjö. Bostads-
kön måste bort, vilket sker ge-
nom ett ökat byggande av billiga
lägenheter för alla. 

I dag byggs det bostäder som
vanliga människor inte har råd att
bo i. Det är helt oacceptabelt att
unga människor ska behöva vän-
ta med att flytta hemifrån långt
upp i vuxen ålder. De få lägenhe-
ter som byggs i kommunen är an-
tigen lyxlägenheter eller får en
alldeles för hög hyra. 

Ta de nya studentlägenheterna
på Campus som exempel. Det
kan aldrig vara rimligt att mer än
halva studiemedlet ska gå till hy-
ran. 

Särskilt motbjudande är avgif-
ten till bostadskön. Ska man
verkligen ha rätt att profitera på
människors mest grundläggande
behov – att ha tak över huvudet?
Avgiften till bostadskön är i da-
gens läge 500 kr. Till detta kom-
mer att man ska betala en förny-
elseavgift på 300 kr per år och

när man väl fått sin bostad så får
man inte tillbaka pengarna. Ren
stöld anser vi! 

KPML(r) vill återinföra bo-
stadsförmedlingen och det
ska självfallet inte kosta
pengar att stå i bostadskö. 

Den svenska bostadspolitiken är
ett stort fiasko och har återigen
skapat en bostadsnöd. Under det
senaste decenniet har staten för-
vandlad bostadsmarknaden från
en kostnad på 20 miljarder till en
inkomst på 40 miljarder. 

Resultatet kan vi alla se i form
av bostadsbrist, hyresskojare,
svartabörshandel och en ökande
segregation.

KPML(r) kräver:
✓ Sälj inte ut allmännyttan
✓ Bygg bort bostadskön
✓ Bygg små lägenheter för
ungdomen
✓ Fastighetsskatt efter bär-
kraft
✓ Inför en avgiftsfri kommu-
nal bostadsförmedling

Vill du träffa KPML(r):s kandidater
och diskutera partiets politik?

Vänd!

www.kpmlr.o.se/vaxjo

Visste Du att...
…nästan 3500 personer stod
i den avgiftsbelagda bostads-
kön i Växjö vid nyåret.

…5,5 procemt av Växjö
kommuns skattepengar går
till att driva kommunstyrel-
sen, en summa som är högre
än vad kommunen satsar på
fritids- och kulturverksamhet
ihop.

…statsminister Göran Pers-
son har en månadslön på
102000kr.

…Mona Sahlin och Marit
Paulsen, inför folkomröst-
ningen om EU-medlemska-
pet 1994, lovade att maten
skulle både bli bättre och bil-
ligare.

…det vid halvårsskiftet
fanns 356983 heltidsarbets-
lösa och 165128 deltidsar-
betslösa i Sverige.

…KPML(r) har kommunala
mandat i Karlshamn, Gisla-
ved och Lysekil samt att
KPML(r) är tredje största
parti i Karlshamns kommun
med sju mandat.

…tio av Vänsterpartiets riks-
dagsledamöter i juni i år rös-
tade för att överlåta mer be-
slutanderätt från riksdagen
till EU.

…Frankrike genomfört en
arbetstidsförkortning och har
infört 35 timmars arbets-
vecka.

…SAF vid folkomröstning-
en 1994 sa ”för att vi skall ha
råd och möjlighet att behålla
ett bra pensionssystem måste
vi skapa större tillväxt, vilket
blir möjligt om vi går med i
EU”.

…kommunalrådet Carl-Olof
Bengtsson (s) tjänar 37227
kr/månad.

…Ines Uusman (s) vid EU-
omröstningen 1994 hävdade
att ”EU har ingen egen upp-
fattning om utrikespolitik”.

…Vänsterpartiets starke man
i Växjö, Lennart Värmby, sä-
ger ja till både EU och EMU.

…KPML(r):s tidning Prole-
tären är Sveriges största vän-
stertidning.

…Sverige säljer vapen och
vapendelar till krigförande
länder.

…den röd-gröna majoriteten
(s+v+mp) är för privatskolors
etablerande i kommunen, och
därmed minskat stöd för den
breda kommunala undervis-
ningen.

…17,1procent av invånarna i
Gislaved röstar på KPML(r).

…det ägde rum en Nato-öv-
ning i Växjö i november
2000. KPML(r) var enda par-
ti som protesterade mot detta.

…16000 demonstrerade un-
der parollerna ”Sverige ut ur
EU – Nej till EMU!” den 15
juni förra året i Göteborg.
Det var halvåret då Sverige
stod som ordförande för EU.
Förhoppningvis även det sis-
ta!

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KPMLr-Revolutionärerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

1 Jan-Åke Karlsson, 28 år, gymnasielärare
2 Jan-Olof Johansson, 55 år, plåtslagare
3 Christer Larsson, 48 år, arbetslös
4 Vanja Karlsson, 20 år, studerande
5 Rickard Nilsson, 31 år, studerande
6 Tobias Eng, 31 år, studerande/musiker
7 Mirja Troberg, 28 år, logoped
8 Harald Sandqvist, 75 år, pensionerad SJ-arbetare
9 Lennart Börjesson, 54 år, vårdare

10 Olof Hultman, 23 år, studerande
11 Linda Wiberg, 52 år, sjukpensionär

KPML(r):s kandidater –
Din röst mot överheten:

Vanja Karlsson

Christer Larsson

Arbetarklassens och ungdomens parti   

Sätt fart på byggandet 
– bostäder åt alla!



Sveriges enda arbetartidning
KPML(r):s tidning Proletären bevakar varje vecka de viktigaste arbetarfrågorna.

Ett måste för dig som vill ha ett vänsterperspektiv på samhällsutvecklingen  

Prenumerationspriser:
● Helår – 450 kr   ● Halvår – 285 kr.   ● Kvartal – 175 kr

● Autogiro – 40 kr per månad. 

Valerbjudande: Kvartalsprenumeration endast 100 kr!

Skicka in kupongen nedan eller beställ direkt från Proletären. 
Adress: Box 31187, 40032 Göteborg. Tel: 031-142634. E-post: pren@proletaren.se. Pg 723750-6. 

Ta kontakt med KPML(r)
ADRESS: KPML(r) Växjö, Box 172, 35104 Växjö
HEMSIDA: www.kpmlr.o.se/vaxjo

Tobias Eng
(th), sång-
are i Thun-
derdog,
och Rickard
Nilsson,
med fem år
på Thors-
man 
i Växjö
bakom sig,
uppmanar
dig att
komma
med i kam-
pen för en 
rättvisare
värld.
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Ja,
❑ Jag vill ha kontakt med KPML(r).
❑ Jag vill ha kontakt med KPML(r):s ungdomsförbund, RKU
❑ Jag vill beställa en prenumeration på Proletären.

Namn...................................................................................................
Adress..................................................................................................
Postadress............................................................................................. 
Tel ........................................................................................................

Skicka kupongen till KPML(r) Växjö eller gå in på vår hemsida.

✄

■ Sverige har världsrekord i
ökade klassklyftor. I inget annat
land i världen har klassklyftor-
na ökat så mycket under de se-
naste tio åren, enligt FN:s ut-
vecklingsorgan UNDP. Det är
därför Statistiska Centralbyrån
kan rapportera att antalet mång-
miljonärer tredubblats samti-
digt som antalet människor som
lever under det officiella fattig-
domsstrecket har passerat
800000. 

Sverige har världsrekord i
ökad utsugning. I inget annat
land i världen har produktivite-
ten ökat så mycket sedan 1990,
allt enligt OECD. Det är därför
utbrändhet har blivit ett begrepp
och det är därför långtidssjuk-
skrivningarna skjuter i höjden. 

Sverige har även världsre-
kord i social nedrustning. I ing-
et annat jämförbart land har
bantningen av de offentliga ut-
gifterna varit så drastiska och
omfattande som i Sverige under
1990-talet. I alla fall om man
får tro OECD eller EUROSTAT. 

Sverige har även, enligt
OECD, världsrekordet i att vara
världssämst på att bygga bostä-
der. År 2000 byggdes mindre än

20000 bostäder medan behovet
var nästan dubbelt så stort. Sve-
rige var en gång i tiden världs-
bäst i denna genre. Det var un-
der den sociala bostadspoliti-
kens och miljonprogrammets
dagar. Då byggdes hundratusen
lägenheter om året med statliga
räntesubventioner och pengar
från ATP-fonderna. 

Den förda högerpolitiken ap-
plåderas av folkpartister och
moderater samt stöds fullt ut av
vänsterpartiet som reservations-
löst sluter upp bakom regering-
en. Faktum är att v inte oppone-
rat i en enda avgörande fråga
sedan partiet upphöjdes till re-
geringens samarbetspartner ef-
ter valet 1998. Inte i en enda. 

Socialdemokraternas och
vänsterpartiets politik har en-
dast lett till nya världsrekord i
orättvisor. 

Det är dags för vanligt folk
att genomskåda regering-
ens högerpolitik och vän-
sterpartiets kapitulation
för marknadskrafterna.
Det är dags att förhindra
ytterligare världsrekord
och skapa en politik som
utgår från folks behov.

■ För att det finns ett alternativ. Ett alternativ till
den värld som domineras av USA och dess strä-
van efter världsherravälde. 

Idag man kan stycka upp världen efter god-
tycke från en liten klick av världsbefolkningen
och bomba sönder länder vars styre inte passar
makthavarna i västvärlden. Man kan låta tusen-
tals barn svälta ihjäl eller dö av sjukdomar som
dagens vetenskap med lätthet kunnat bota. 

Vi har ett alternativ till den värld där kortsiktig
och maximal vinst för företag och ett fåtal lyck-
ligt lottade leder till utarmning av industrin och
lönenedpressande massarbetslöshet. 

Det finns ett alternativ till den värld där egois-
men gjorts till norm. Där klassklyftorna ökar med
hjälp av privatskolor, privat sjuk- och tandvård
och urholkad bostadspolitik. Argumenten för pri-

vatiseringar handlar nästan alltid om valfrihet.
Valfrihet för en privilegierad elit som resulterar i
försämringar för flertalet. 

Visst ser det dystert ut. Men tillsammans och
organiserade kan vi vända utvecklingen. Vi vill
lyfta fram den lilla människans perspektiv och
liv, som idag kan kännas meningslöst. Den lilla
människan som i ett allt högre tempo arbetar för
att få vardagen att gå ihop, den lilla människan
som lämnats utanför arbetsmarknaden. 

Som kommunister ser vi till varje individs be-
hov och egenskaper. Vi ser att kampen för
mänsklighetens befrielse från en förödande eko-
nomisk politik börjar här och nu. Idag! 

Genom att rösta på oss och genom att komma
med oss i arbetet så väljer du en politik för hela
mänskligheten. För en positiv framtid.

VALKONSERT
Thunderdog mfl

Fredag 13 september
Uffes källare (prel)

Mer info – se www.kpmlr.o.se/vaxjo

Sveriges fyra 
världsrekord

Därför är vi kommunister

Vad kan KPML(r) 
göra i fullmäktige?    
• Lars Jeppson, kommunstyrel-
seledamot för KPML(r) i Karls-
hamns kommun, berättar om det
arbete KPML(r) utför på det
kommunala planet samt vad
man kan förvänta sig av kom-
munister i fullmäktige. Jan-Åke
Karlsson, förstanamn på listan i
Växjö, berättar vad KPML(r)
vill göra i Växjö kommun.

Lördag 24 aug kl 14.00
IOGT/NTO vid Vattentorget,

Victoriasalen

Detta vill 
kommunisterna!          
• KPML(r):s ordförande Anders
Carlsson gästar Växjö och be-
rättar om hur kommunisterna ser
på den förda politiken i Sverige
och hur Sveriges medlemskap i
EU påverkat oss. Hur vill kom-
munisterna att Sverige ska se ut i
framtiden?

Onsdag 4 sep 
kl 18.30

IOGT/NTO vid Vattentorget,
Victoriasalen

…och varje fredag kl 16.30-17.30 säljer vi Proletären
framför systemet på Klostergatan.

Kom på våra möten:
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