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H Den som går på ett kommunfullmäktigemöte i
Växjö riskerar snabbt att somna. Debatten är
lam, innehållslös och saknar framtidsvisioner.
Ramarna för politiken i Växjö bestäms av EU med
dess krav på utgiftstak och budgetramar. Kom-
munens möjligheter styrs av riksdagen som till-
för eller skär ned på statsbidragen. Högerpoliti-
ken ligger tung över kommunerna, sällan hör
man talas om offensiva kommunala satsningar.

H Kommunpolitiken i Växjö har under decennier
dominerats av samma personer och detta har
gjort Växjö till en politisk klubb där man är över-
ens om politiken i stort. 

H I kommunfullmäktige saknas de ideologiska
frågorna. Man pratar mest om småsaker och om
nedskärningar som alla partier skriver under på.

H Kommunistiska Partiet vill föra in ideologin i
fullmäktigesalen. Vi vill skaka liv i debatten och

väcka de sovande politikerna. Vi vill diskutera vi-
sioner och rättvisefrågor. Vi står för en politik
där rättvisa och solidaritet är ledorden och vi ac-
cepterar inga försämringar inom den kommuna-
la servicen. Det är kommuninnevånarnas behov
som ska styra politiken, inte EU, skattesänkning-
ar åt de redan rika eller det privata kapitalet. 

H Kommunistiska Partiets politik är 100 % väns-
ter och utmanar makten. Vi sätter arbetarfrågor-
na i centrum och vill att de som har mer ska dela
med sig till dem som har mindre. 

H Vårt löfte om vi kommer in i fullmäktige är att
vi tar fighten, att vi kallar saker vid dess rätta
namn och att vi ger en röst åt arbetarklassen och
åt dem med små plånböcker. 

H Växjö behöver helt enkelt ett oppositionsparti;
vi finns här och vi är redo att utmana det gamla
och uttjänta för att ge plats åt det nya och friska! 

Växjö behöver ett 
oppositionsparti!

✩✩Valets rödaste röst

H Rusta upp allmännyttan – bygg fler billiga hyreslägenheter

H Stoppa privatiseringshysterin – nej till utförsäljning av kommunal    

egendom

H Mer resurser till skolan – max 20 elever i varje klass

H Inför gratis kollektivtrafik i kommunen

H Avskaffa vårdnadsbidraget – pengarna till förskolan

H Inför en kommunal bojkott av israeliska varor

H En genomsnittlig arbetarlön till de med förtroendeuppdrag

H Ge Växjö en vänort på Kuba

H Växjö kommun ska kräva svenska kollektivavtal i sina upphandlingar

H Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan

Våra förslag för solidaritet och rättvisa 

Välj Kommunistiska Partiet i valet till kommunfullmäktige den 19 september!
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Hösten 2008 slog den ekonomiska kri-
sen till. Varsel efter varsel kom och ar-
betslösheten sköt i höjden. Värst drab-
bat har Volvo i Braås varit där 300 per-
soner fått sparken. 
Både borgarna och de rödgröna talar om
en politik för jobben, men i handling hän-
der ingenting. 

Massarbetslösheten består. Lönerna
släpar efter och klyftorna ökar. Pensionä-
rer och sjuka har fått betala de rikas
enorma skattesänkningar.

Växjö kommun har nu 443 miljoner
kronor i sin kassakista. Sunda finanser är
bra, men de får inte uppkomma för att
man är dumsnål och skär ned på verk-
samheten. 

tyVärr är det detta som ligger bakom de
senaste årens överskott. Borgaralliansen
har vägrat att använda kommunens re-
surser för att motverka krisen och be-
kämpa arbetslösheten. 

Allvaret i situationen understryks av
antalet familjer i Växjö som behöver eko-

nomiskt bistånd. Just nu har 1100 hushåll
socialbidrag, en ökning med närmare 14
procent på ett år! 

för att ta SVerige Ur krisen måste vi dela
på de jobb som finns genom att införa sex
timmars arbetsdag och sänka pensions-
åldern till 60 år. Lösningen på krisen lig-
ger inte i ständiga nedskärningar utan i
offentliga satsningar som kan få fart på
hjulen. 

Därför måste man anställa fler i offent-
lig sektor. Ersättningsnivåerna i a-kassa
och sjukförsäkring måste återställas till
90 procent. 

Bostadsbristen måste byggas bort och
ett ROT-avdrag för upprustning av of-
fentliga byggnader och kommunala lä-
genheter införas. 

Det måste bli slut med fjäskandet för
banker och  rika. Höj skatten på vinster,
aktieutdelningar och kapital och inför
skatt efter bärkraft. 

Politikerna måste dessutom leva som
vanligt folk, och de ska inte få mer än en
genomsnittig arbetarlön i ersättning. 

Kommunistiska Partiet säger:
H Stoppa lönedumpningen – svenskt
kollektivavtal vid alla kommunala upp-
handlingar!
H Använd kommunens överskott till
offentliga satsningar
H Genomsnittlig arbetarlön till förtro-
endevalda
H Rejäla lönelyft för de kommunan-
ställda som är lågavlönade 

Stoppa privatiseringshysterin i Växjö kommun 

För arbetarpolitiken i kommunfullmäktige

Rösta in solidariteten i Växjös fullmäktige

Sedan förra valet har Växjö genomgått
ett systemskifte. Den borgerliga sty-
rande minoriteten har gjort allt den
kunnat för att sälja och privatisera
kommunens verksamhet. 

Sophämtningen ska drivas av privata fö-
retag, delar av allmännyttan säljas ut, för-
skolor, tolkförmedling och äldreboenden
privatiseras. Komvux, SFI, städning och
skolbespisning läggs ut på entreprenad,
för att bara nämna några exempel där det
allmänna och gemensamma säljs ut till
det privata och enskilda. 

Politiken bakom är rent ideologisk. De bor-
gerliga säger själva att det inte kommer
att bli billigare med de nya driftsformer-

na. Man vill gynna det privata kapitalet.
Kommunen har gått så långt att man in-
om vissa områden förbjuder sig själv att
delta i upphandlingarna. Man vill privati-
sera till varje pris. 

Vi säger att denna privatiseringshyste-
ri måste upphöra. Folkets behov är vikti-
gare än det privatas rop efter vinster. 

Växjö kommun måste slå vakt om en
gemensam välfärd, lika för alla och med
god kvalitet.  

SyStemSkiftet görS Utan hänsyn till anställ-
da eller omsorgstagare. Nästan varje be-
slut om privatisering eller entreprenad
möts av protester från de anställda. 

Personalen på Sörgården i Rottne, sop-
hämtarna, de boende i Araby och perso-
nal och föräldrar på Tofta förskola är ex-

empel på motståndet mot privatisering-
arna. Kommunledningen har vägrat att
lyssna till kritiken och likt en ångvält kört
över de berörda. Ofta har beslut tagits
snabbt utan allt underlag. 

när 91:anS förSkola stängdes 2008 gick
det mindre än tre veckor från idé till be-
slut. 

Vid utförsäljningen i våras av 613 lä-
genheter i Arabyområdet kallade borgar-
na till ett extra fullmäktigemöte för att
snabbare kunna driva igenom sina pla-
ner. 

Kommunistiska partiet säger
H Stoppa utförsäljningen av den kom-
munala egendomen. Växjö ska inte va-
ra en nyliberal experimentverkstad!

Kommunistiska Partiet är alternativet
för dig som vill sätta solidariteten i
centrum. Även de internationella frå-
gorna hör hemma på kommunfullmäk-
tiges bord.
Det palestinska folket förtrycks av en ra-
sistisk regim. Rättvisan kräver att vi boj-
kottar israeliska varor och detta har vi
lämnat in som medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Samtliga partier
röstade emot förslaget, inklusive
Vänsterpartiet. 

Men nu är tiden mogen att ta detta
steg, inte minst med tanke på försomma-
rens statsterroristiska attack mot solida-
ritetskonvojen Ship to Gaza. 

SVerige är idag ett krigförande land. I Af-
ghanistan strider svenska soldater under
Nato-flagg, trots att man officiellt hävd-
dar att Sverige är alliansfritt. Hyckleriet

vet inga gränser och vi säger: Ta hem
trupperna från Afghanistan nu!

Kuba är det lilla landet som står emot
imperialismen och väljer sin egen väg.

Trots USA:s inhumana blockad är utbild-
ning och sjukvård gratis på Kuba. Tusen-
tals kubanska läkare och lärare är bi-
ståndsarbetare i andra länder. 

Vi kommunister vill att Växjö kommun
uppmärksammar den kubanska solidari-
teten av vilken vi har mycket att lära.
Därför vill vi att Växjö får en vänort på
Kuba. 

eU Utgör grUnden för den högerpolitik som
förs, där inflationsbekämpning går före
full sysselsättning. 

Den ekonomiska krisen visar nödvän-
digheten av att kunna föra en självstän-
dig penning- och valutapolitik. Därför
måste Sverige lämna EU och hålla sig
utanför EMU.

Kommunistiska Partiet säger:
H Kommunal bojkott av israeliska va-
ror och produkter
H Ta hem trupperna från Afghanistan
H Vänortsutbyte med Kuba
HSverige ut ur EU

webbplats|www.kvaxjo.se 

Per Boberg, kandidat för kommunisterna.

Erik Gustafsson och Jan-Olof Johansson
har mångåriga erfarenheter från fabriks-
golven i Växjö.

2010 3 850 993

2009 3 247 808

2006 2 614 478

Över 7,2 % arbetslösa i Växjö
Heltidsarbetslösa

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna av-
ser maj månad respektive år.

Ungdomar

Demonstration i Växjö den 15 maj i år till stöd för Palestina.

Du kan också följa vårt arbete via Facebook, Twitter, vår blogg och Youtube. Vi ger
även ut nyhetsbrevet Utanför systemet, som du kan anmäla dig till på webbsidan.
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Gratis kollektivtrafik
H I december prövade Växjö att under
två dagar låta bussresenärerna åka gra-
tis. 

Försöket slog väl ut och visar på beho-
vet av en utbyggd och billig kollektivtra-
fik. Vi vill kraftigt sänka priserna på
bussresandet i kommunen för att på sikt
göra det gratis att åka med kollektivtrafi-
ken.

Satsa på kommunala skolan 
– nej till friskolor! 

Bygg fler hyreslägenheter 
och rusta upp allmännyttan!

Besök vår valstuga! Under valrörelsen kommer vi att finns på gågatan
i Växjö med vår lilla mobila valstuga. För plats och
öppettider se www.kvaxjo.se

Växjö är en av landets friskoletätaste
kommuner. Tre kommunala gymnasier
konkurrerar med nio privata men det
sker inte på lika villkor. 
Hur skattepengarna i friskolorna an-
vänds redovisas inte och ingen vet om
eleverna erhåller den garanterade un-
dervisningstiden. Friskolorna är inte in-
tresserade av att erbjuda alternativ peda-
gogik eller nya utbildningar utan att upp-
nå största möjliga vinst. 

Vinsten kommer från den kommunala
skolpengen, pengar som är avsedda för
eleverna. Procivitas gick med tre miljo-
ner i vinst åren 2007-2008. Växjö Fria
gjorde samma period en vinst med näs-
tan 13 miljoner. 

inom grUndSkolan finnS inte lika många fri-
skolor, men denna höst vill ytterligare fy-
ra starta i Växjö. Eleverna ses som han-
delsvaror och pengarna som viktigare än
kunskap. Den kommunala skolan riske-

rar att kollapsa om utvecklingen håller i
sig. 

Kommunpolitikerna skär ständigt ned
på resurserna, med större grupper och
färre personal som följd. I år säger man
även upp tillsvidareanställda lärare.

Växjö satsar betydligt mindre på gym-
nasieskolan än jämförbara kommuner.
Denna politik är både de borgerliga och
de rödgröna överens om.

men kUnSkaP och Utbildning måste få kosta.
Skolan måste tillföras de resurser som
behövs. 

Vi vill se mindre klasser, ökad perso-
naltäthet, fler speciallärare, upprustning
av skolornas lokaler och utrustning. Vi
vill att kommunen säger nej till nya fri-
skolor. 

Utbildning ska handla om kunskap och
inte om ekonomisk vinning. Barn och
ungdomar är en investering inför framti-
den och alla elevers rätt till lika utbild-
ning måste garanteras.

Kommunistiska Partiet säger:
H Max 20 elever i varje klass
H Inför körkortsutbildning i gymnasie-
skolan
H Komvux och SFI-undervisning kvar i
kommunal regi
H Fondera extra medel till elever med
funktionsnedsättning
H Ja till en statlig skola – Nej till friskolor

På tio år har kommunens befolkning
ökat med 11,2 procent. Bostadsbyg-
gandet ligger dock precis som i riket
på en alltför låg nivå. 
Kommunen satsar främst på att bygga
villor och bostadsrätter. De senaste tio
åren har endast 613 kommunala och 356
privata familjebostäder byggts. Bostads-
kön i Växjö ligger på cirka 35 000 perso-
ner. 

De allra flesta av dem har idag ett bo-
ende, men när man ser att det finns 40 le-
diga lägenheter i centralorten så visar det
på ett stort behov av nya bostäder. 

Moderaternas Bo Frank vill att kom-
munen ska satsa på att bygga nya villor
och menar att detta kommer att ”frigöra
en billig lägenhet i slutet på flyttkedjan”.
Att ensidigt bygga villor är en felaktig po-
litik. Hyresrätter är inte slutet på flytt-
kedjan utan början på den. 

Ungdomar flyttar till hyresrätter, ytterst få
av dem köper en bostad och framförallt
inte en villa. 

Växjö riskerar att bli en transitort för
ungdomen på väg till storstäderna. Förra
året halverades byggandet i kommunen,

endast 98 hyresrätter byggdes och det
gick tio sökande på varje lägenhet. 

Siffrorna visar en ohållbar utveckling
och ropar efter åtgärder. Kommunen
måste satsa på att bygga billiga mindre
hyreslägenheter.

Underhåll och reparationer av
bostadsbeståndet försakas också. För att
slippa undan renoveringsbehovet i Ara-
byområdet säljs lägenheterna ut och det-
ta till ett pris långt under marknadsvär-
det. Kollektivhuslägenheterna i Slånbä-
ret reas ut för 19 miljoner. 

Till detta kommer att kommunens sko-
lor är nedslitna. Norregård-, Lillestad-
och Bergundaskolan är i mycket stort be-
hov av renoveringar. Inte heller här tar
politikerna sitt ansvar. 

att SatSa På byggande och upprustning av
både enskilda och offentliga fastigheter
är en offensiv politik som skulle gynna
kommuninnevånarna. 

En kraftig satsning på detta område är
även en viktig insats för att motverka den
höga arbetslösheten. Här måste allmän-
nyttan gå i spetsen och utvecklas.

Kommunistiska Partiet säger:
H Bygg fler hyresrätter
H Sälj inte ut allmännyttan
H Rusta upp det kommunala bostads-
beståndet
H Renovera kommunens grundskolor
och andra offentliga byggnader

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare.

Gunnel Thörn, bor i hyreslägenhet.

Avskaffa vårdnadsbidraget
H 2008 infördes ett vårdnadsbidrag så
föräldrar ska kunna få 3 000 kr i måna-
den för att vara hemma med sina barn. 

Kommunen har avsatt 10 miljoner till
denna verksamhet som riktas till högin-
komsttagare. 

För vem kan försörja sig på 3 000
kr/månad? Dessa pengar behövs istället
i kommunens förskolor.

Nej till RUT-avdrag
H Vänsterpartiet i Växjö har gått ut med
att man är för skattereduktion för hus-
hållsnära tjänster. 

Man säger alltså ja till borgarnas poli-
tik där de rika ska få subventionerad
städhjälp. Överklassen gynnas av bidra-
get samtidigt som det bevarar gamla
könsroller. Vi säger ett tydligt nej till
RUT.

Visste du att…
… de 20 rikaste personerna i vårt
land har en förmögenhet på 920
miljarder kr.

… det 2009 byggdes 49,7 procent
färre bostäder i Växjö kommun jäm-
fört med 2008.

… endast 12 procent av de arbetslö-
sa får ut 80 procent av lönen från a-
kassan.

… Kommunistiska Partiet har kom-
munala mandat i Lysekil, Gislaved
och Karlshamn. 

… kommunen betalar 95 miljoner
kronor årligen i externa utbild-
ningskostnader. 15 procent av
pengarna går till folkhögskolor och
resten till friskolorna.

… 2 412 civila dödades i Afghanistan
förra året.

… 2 345 byggnadsarbetare sparka-
des i fjol samtidigt som de fyra
största byggföretagen gav aktieä-
garna 4,2 miljarder.

… regeringen garanterade bankerna
1 500 miljarder kronor 2008. För att
rädda jobben avsattes inte en krona.

… Vänsterpartiet i Växjö är för både
RUT-avdraget och EU.

… endast 58,2 procent av alla myn-
diga under 25 år har körkort.

… det förra året byggdes 94 villor,
102 bostadsrätter, 70 kommunala
och 28 privata hyresrätter i kom-
munen.

… AB Volvos vd Leif Johansson öka-
de sin lön under finanskrisens förs-
ta år med 85 procent, till 35,4 miljo-
ner kr.

… endast 6 promille av låginkomst-
tagarna och 1 procent av medelin-
komsttagarna har gjort avdrag för
hushållsnära tjänster (RUT)

… statsminister Fredrik Reinfeldt
har en månadslön på 135 000 kr

… 164 000 unga under 27 år bor
kvar hemma.

… det i december 2009 fanns
148 000 fler arbetslösa än i decem-
ber 2008

… Kommunistiska Partiet i Växjö
fick 325 röster i förra valet. Det
krävs ca 500 för ett mandat.

… H&M:s ägare Stefan Persson de
senaste fem åren dragit in 16,6 mil-
jarder kr i aktieutdelning.

… de 11 första månaderna 2009 de-
lades det ut 130 miljarder kr till ak-
tieägarna i vårt land. Summan räck-
er till 325 000 Volvoarbetares årslö-
ner.

… det behövs 158 000 lägenheter
för att täcka efterfrågan från
245 000 ungdomar.

… Vänsterpartiet i Kronoberg läm-
nade in en motion till partikongres-
sen i maj om att kravet på Sverige ut
ur EU borde strykas från V:s par-
tiprogram.



klockan är kVart i nio På kvällen och med en blick på personen
som nu äntligen har somnat i sängen smyger jag ut ur sov-
rummet och stänger ytterdörren. Andas ut med en suck och
stressar bort för att leta reda på mina arbetskamrater som
fått klara sig själva de senaste två timmarna. Det dåliga
samvetet pockar på uppmärksamheten.

Det är skrämmande och oacceptabelt att anställda inom
vård och omsorg ska känna att man suttit av tiden och inte
gjort någon nytta, då man gett en gammal människa möjlig-
heten att somna. Inte på grund av att sömntabletterna äntli-
gen haft effekt, utan för att hon känner sig trygg och lugn. 

Vi har tekniSkt Sett en Väl utvecklad sjukvård i Sverige. Äldre
på äldreboenden får piller då de inte kan sova eller då de
sover för mycket. Vid oro finns en uppsjö av läkemedel att
ge.

Självklart ska ingen behöva ha ont eller ligga sömnlös. In-
gen ska heller behöva lida av en ständig inre oro, men det
jag vänder mig emot är att mediciner har ersatt personal in-
om vården.

På äldreboenden i Vårt land SerVeraS äldre god näringsriktig
mat tre gånger om dagen. De får kaffe och fikabröd. Våra
äldre tillbringar sin ålderdom mätta och otörstiga, de får
lyssna på musik och högläsning, men om de någon gång vill
berätta om sitt liv eller känna en hand i sin när de ska som-
na får de en undanflykt eller ett vagt ”jag kommer snart till-
baka” till svar och lämnas sedan ensamma igen. 

Som personal stressar man sedan vidare med tårar i ögo-
nen och en klump i halsen över att inte ha möjligheten att
ge det alla människor i vårt land borde ha rätt till. Trygghet
och gemenskap.

Växjö kommUn går med stort överskott. Trots detta skär man
ner inom äldreomsorgen. Äldreboenden privatiseras och
personalen sägs upp. Tjänster försvinner plötsligt utan för-
klaring. De äldre i vårt land ligger ensamma och tysta
bakom stängda dörrar. 

De som fortfarande kämpar för att dessa människor ska
ha en dräglig tillvaro försöker borgarna ta död på i förtid.
Kanske är detta borgarnas lösning på framtidens äldreoms-
org. Se till att ingen blir gammal. I alla fall ingen som inte
kan betala för svindyr privat vård.

Någon att hålla i handen

Demokrati handlar om mer än att gå och rösta
vart fjärde år. Det handlar om delaktighet, att
kunna påverka och föra politiken närmare fol-
ket. 

Inom politiken är det samma ansikten och
samma politik år efter år. Många uttrycker miss-
nöje med utvecklingen, ändå går man och röstar
på samma personer. Kommunistiska Partiet vill
bryta med den förda politiken. Vi vill utveckla
demokratin till att även omfatta ekonomins om-
råde. 

Vi erkänner öppet att vi idag är för små för att
tävla med de stora partierna, inte minst ekono-
miskt. Därför kandiderar vi inte i riksdagsvalet.
Men lokalt utgör vi ett alternativ. Det visar vårt
arbete i till exempel Gislaveds, Lysekils och Karls-
hamns kommuner där vi är representerade med
ett flertal mandat. 

Nu har Du denna chans även i Växjö – tag den
chansen den 19 september! 

Man måste inte rösta på samma parti i alla tre

valen. Därför uppmanar vi dig att dela på röster-
na, välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet.
Som parti ger vi inte några röstuppmaningar i
riksdagsvalet. 

Att vi vill ha bort den borgerliga regeringen är
självklart. Men den rödgröna oppositionen står
inte heller för vänsterpolitik. Man vill inte riva
upp alla försämringar som borgarna gjort. Skill-
naden handlar mest om vilket tempo högerpoli-
tiken ska föras i. 

Miljöpartiet är dessutom öppet EU-positiva
och driver på försämringarna inom Las.

Ser du något alternativ i riksdagsvalet så välj
det. Men ha inga illusioner. Dagen efter valet är
alla löften bortblåsta och högerpolitiken fortsät-
ter. 

Om du sedan väljer att rösta blankt, inte rösta
alls eller rösta på något av de ”rödgröna” partier-
na är upp till dig. Men i kommunvalet bör du rös-
ta för arbetarintresset och solidariteten – rösta
på Kommunistiska Partiet!

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunistiska Partiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

1 Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
2 Per Boberg, vårdbiträde
3 Gunnel Thörn, lärare
4 Hannah Boberg, undersköterska
5 Jan-Olof Johansson, svetsare
6 Erik Gustafsson, metallarbetare
7 Francisco Flores, förtidspensionär
8 Mirja Troberg, logoped
9 Lennart Börjesson, vårdare

10 Rickard Nilsson, integrationshandläggare

 KOMMUN STERNA
✩✩

I– välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet! 
Dela på dina röster 

HANNAH BOBERG
Undersköterska

Anders Carlsson, partiordförande i Kom-

munistiska Partiet gästar Växjö och berät-
tar om hur vi ser på utvecklingen i Sverige
och om vårt alternativ.

Valerbjudande: 6 nummer för 50 kronor!
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ROLETÄREN

Kontakta Kommunistiska Partiet
Kommunistiska Partiet Växjö, 
Box 172, 351 04 Växjö
www.kvaxjo.se|vaxjo@kommunistiskapartiet.org

VALMÖTE

Detta vill kommunisterna

Torsdag 9 september kl 18.30
Tallgården, Hjalmar Petris väg 4

Jan-Åke Karlsson, förstanamn på vallistan
i Växjö berättar om vad Kommunistiska
Partiet vill göra i Växjö kommun.

Organ för Kommunistiska Partiet 
Grundad 1970

Nr 16 22-28 april 2010

20 kronor

Proletärer i alla länder, förena er!

Ögonvittnen till
kriget i Gaza

SID 18-19

Regeringen backar 
in i framtiden

SID 8.”

”Byggavtalet 
gav för lite”

– INGEN HÄR BLEV VÄL DIREKT imponerad,
säger snickaren Dennis Andersson om
Byggnads nytecknade avtal. Han och
jobbarkompisarna delar inte förbunds-
ledningens glädje.

SID 4.

Elektrikerna och
Pappers i strejk

SEX PAPPERSBRUK OCH TIO vattenkraftverk
stannade när Pappers och Elektrikernas
strejkvarsel trädde i kraft. Kapitalister-
na förlorar miljoner, men fackens krav
är blygsamma.

SID 5 OCH 7.

Obama ljuger 
om kärnvapenhot
USA:S PRESIDENT HÄVDAR att hotet om en
kärnvapenattack har ökat. Det är en
lögn som används för att motivera mi-
litär rustning samt skärpta sanktioner
mot Iran.

SID 10.

FINANSMINISTER ANDERS BORGS LYRISKA TAL om den sk
arbetslinjen är bara tomprat. Ingen har så konse-
kvent som Borg underlåtit att föra en politik för ar-
bete åt alla. Vårbudgeten är inget undantag.

Tvärtom visar den hans falskspel. Lite nödvän-

digt valfläsk till pensionärer och barnfamiljer, av
högern särskilt misshandlade grupper. Men budge-
ten är kemiskt fri från den jobbpolitik regeringen
ständigt babblar om.

LEDAREN.

Tror på gruvan i Grängesberg
– JAG HOPPAS ATT GRUVAN ÖPPNAS IGEN. Bäst hade varit om
staten satsar, men jag litar inte på borgarna, säger Ulf
Funstig som arbetade i Grängesbergs gruva fram till
stängningen för 20 år sedan.

Ökad efterfrågan och stigande malmpriser har öppnat
hoppet för den hårt drabbade orten i hjärtat av Bergs-
lagen. 

SID 12-16.

Borgs nya budget 
hotar 20000 jobb

Läs arbetartidningen

Varje fredag säljer vi tidningen Proletären i Växjö utan-
för systembolaget i Tegnérgallerian kl 16.30 – 18.00
och på Dalbo torg kl 16.00 – 17.00

Erbjudandet gäller från nr 33 t o m nr 38. Dessa
veckor innehåller Proletären en rykande aktuell
valbilaga. Valprenumeration kan tecknas fram
till valdagen 19 september. Valprenumeranten

erhåller alltid sex nummer. Ta en valprenume-
ration, maila pren@proletaren.se, eller ring
031-1426 34. Du får tidningen i brevlådan när
du satt in 50 kr på pg 7237 50-6.


