
 Demonstrera i Röd Front! 

Samling Vattentorget kl 15.00 

1 maj 

Möte Speakers corner, gågatan ca 15.30 
 

Tal av Jan-Åke Karlsson 

     ordförande i Kommunistiska Partiet Växjö 

Arr: Kommunistiska Partiet och RKU i Växjö 

• Dela på jobben – inför 6 timmars arbetsdag! 

• Ut med kapitalet ur skola, vård och omsorg! 

• Höj kvinnolönerna! 

• Nej till imperialismens krig – förbjud vapenexporten! 

• Sverige ut ur Afghanistan! 

• Ned med kapitalismen – leve socialismen! 

Sverige är rikt – hjälp till att fördela rikedomen rättvist! 
Mellan 1996 och 2006 ökade Sveriges 100 rikaste personer sin förmögen-

het från 189 miljarder till 1130 miljarder. Mellan 2006 och 2008 höjde bo-

lagsdirektörerna sina månadslöner med i snitt 50 000 kr. Det är 30 gånger 

mer än industriarbetarnas lönehöjning under samma tid. Mellan 2000 och 

2009 har landstingsdirektörerna ökat sina löner med i snitt 79 %, från 

58 000 till 104 000 kr och tjänar nu fem gånger så mycket som en underskö-

terska. Utvecklingen går åt fel håll, vi måste börja fördela resurserna rättvist! 

www.kvaxjo.se 



Kontakta Kommunistiska Partiet! 
 

Bli medlem, gå en studiecirkel eller hjälp 

till i arbetet! 

Box 172, 35104 Växjö 

www.kvaxjo.se 

Vi finns även på facebook och youtube! 

Proletären är Sveriges  största vänstertid-
ning. Vi säljer den varje fredag utanför 
systembolagen på Samarkand (17.30-19) och 
Tegnérgallerian (16.30-18). 

För prenumeration: ring 031-142634. 

Växjö behöver ett oppositionsparti! 

I vår kommun går just nu 4168 personer helt utan jobb, av dessa är 1115 

ungdomar under 25 år. Detta utgör 9,8 % av arbetskraften och hela 19,5 

% av ungdomarna! Borgarna ökar klassklyftorna i vårt land genom skat-

tesänkningar för de redan rika, genom sänkt krogmoms, Rut-avdrag och 

planer på att införa lägre ungdomslöner. Här i Växjö för man en politik där 

man privatiserar det gemensamma, säljer ut bostäder mot de boendes 

vilja, nu senast 668 lägenheter i området Mjärden, man minskar gymna-

sieskolornas budget med 13 miljoner kr och man bygger inte bostäder 

vilket gjort att många tvingas köa flera år för en lägenhet i Växjö. Något 

som främst drabbar ungdomen när de vill och behöver flytta hemifrån. 

Vi i Kommunistiska partiet arbetar för en politik där de som har mer delar 

med sig till dem som har mindre. Vi säger att man borde rusta upp all-

männyttan och bygga fler billiga hyreslägenheter. Skolan borde få mer 

resurser och det bör finnas max 20 elever i varje klass. För att ungdomar-

na ska komma in på arbetsmarknaden bör pensionsåldern sänkas till 60 

år och sex timmars arbetsdag införas. En arbetstidsförkortning är även 

en viktig kvinnofråga. Idag tjänar en genomsnittlig kvinna 3,6 miljoner kr 

mindre än mannen under en livstid. Lönerna och då framförallt kvinnolö-

nerna måste höjas! Välkommen att utmana makten tillsammans med oss!  


