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– För en verklig vänsterpolitik behövs det fler kommunister i fullmäktige, säger Yngve Berlin, Britt-Marie Kjellgren, Per-Gunnar
Ahlström, Stig Berlin, Henrik Källén och Maria Ahlström.
– Vår lokala borgarkartell har snart sålt
ut hela kommunens fastighetskapital och curlar för
– Att stoppa högerns framfart handlar inte bara ”Det största hotet mot ett huöverklassen så man blir nästan geom att ge Reinfeldt, ”Major” Björklund, ”Margnerad å Karlssons vägnar.
ret” Olofsson och ”Pastor Jansson” rött kort i mant, tolerant och demokraMan måste vara bra naiv om man inte fattar
valet. Men ett resultat i riksdagsvalet som höatt exempelvis kommunens överklassprioritergern kan tolka som fritt fram att härja fyra år till tiskt samhälle är ändå att allt
ingar i Gamlestan kommer att få betalas av anförskräcker. Då ryker resten av välfärden, säger för många människor som
nan kommunal verksamhet.
Yngve Berlin.
– Vård och omsorg och även innehållet i den
Yngve Berlin, skola på Rinkenäs som man valt att dyrt hyra
Men det största hotet mot ett humant, tolerant drabbas av högerpolitiken tyst
och demokratiskt samhälle är ändå att allt för
fullmäktige- istället för att äga, kommer att drabbas.
många människor som drabbas av högerpoliti- finner sig i eländet.”
Därför är det viktigt att man stärker motstånledamot (K)
ken tyst finner sig i eländet, menar han.
det mot högerpolitiken i kommunfullmäktige.
– Arbetare och arbetslösa, sjuka och friska, unga högerregeringens så kallade ”arbetslin– Det kan verka förmätet att säga det men det
och gamla måste ta upp kampen mot tjyvsamhället.
je”. Det är vedervärdigt. Högerpolitiken måste be- finns bara ett garanterat sätt. Rösta in fler kommunisYngve Berlin säger att vi inte ska finna oss i att kämpas på alla plan, säger han och tillägger:
ter i fullmäktige!

Vi måste få stopp på högerpolitikens framfart.
Den hotar de äldres trygghet och ungdomens
framtid och skapar arbetslöshet och utanförskap.

sjuka människor inte garanteras ekonomisk trygghet
eller att friska människor inte får arbete med lön man
kan leva drägligt på.
– I dag jagas och förnedras arbetslösa och sjuka av

TILL SALU?

”

Korkade politiker, i en attraktiv kommun, måste väl vara
drömmen för byggherrar med
obegränsat norskt kapital i
ryggen.”

✩

DELA PÅ RÖSTEN – VÄLJ KOMMUNISTI
Vad har ledande politiker blivit lovade?
Frågan är berättigad. Kommunen knyter villigt upp
sig i nya dyra hyreskontrakt i Norra Hamnen, samtidigt som man säljer sina egna fastigheter till ”exploatören” till vrakpris. Nu senast en gymnasiebyggnad
där kommunen oavsett geografiskt läge naturligtvis
skulle ha ägt sina egna lokaler.
Det ligger en hel ”kennel” begravd i dessa affärer!
Vem tror på allvar att PM:s fastighetsimperium
skall få Lysekil att blomstra genom hotellbyggen, spaanläggningar och hitflyttade överklasspensionärer.
Kommunens budget för strandpromenaden och
Norra Hamnstranden påstås landa på 30 miljoner kr
för kommunens del.
Men det stannar inte vid denna summa. Det kommer att bli ruggigt mycket dyrare!
Allt annat snack är skönmålning och falsk matematik. Kommunen står för kringkostnaderna och exploatören håvar in pengarna!

”En riktig vänsterpolitik
gör faktiskt skillnad!
Per-Gunnar Ahlström är idag ersättare
i fullmäktige för Kommunistiska Partiet och tredje namn på valsedeln.
– Det behövs fler kommunister i Lysekils
fullmäktige. Det visar väl inte minst alla
vanvettiga fastighetsaffärer som kommunen gjort, säger han och konstaterar:
– Hade våra förslag gått igenom…
…Då hade Gymnasieskolan ägts av
kommunen istället för av privata vin-

”

stintressen.
…Då hade Kyrkskolan i Brastad fått
fortsätta vara ungdomsgård.
…Då hade Husen på Ekgatan i Fridhem
varit i kommunal ägo och kunnat vara billiga ungdomsbostäder istället för sommarboende.
…Då hade Färgarskolan varit aktivitetshus. (Se sidan 4)
Detta är bara några exempel på där en
riktig vänsterpolitik hade gjort skillnad.

Det behövs fler kommunister i Lysekils
fullmäktige.

”Det behövs mer pengar till vård, skola och omsorg”
Britt-Marie Kjellgren, lärare och fullmäktigeledamot
för Kommunistiska Partiet, hävdar att det är av politisk feghet fullmäktigemajoriteten skär ned i vård
skola och omsorg.
– Man sväljer högerns ”officiella lögn” att det saknas
pengar i samhället, säger hon.
Britt-Marie Kjellgren menar att kommunpolitikernas
stora bekymmer borde vara att de har gjorts till regeringens verktyg för att verkställa nedrustningen av den offentligt tillgängliga servicen.
– Men kommunpolitikerna accepterar sin roll, som om
bristen på pengar var given av en naturlag. Snart finns det
bara pengar till den lagstadgade verksamheten och knappt
det, konstaterar hon.
Kommunistiska Partiet har lyckats få en majoritet i fullmäktige bakom kravet att regeringen måste finansiera de
lagar man själv stiftat.
– Det betyder att ”kommunen av regeringen måste kräva att den centralt beslutade LSS också blir centralt (nationellt) finansierad. Det vill säga att humana reformer
också måste finansieras, på ett för kommunen och de
vårdbehövande, humant och rättvist sätt.” Om Roland
Karlsson och borgarkartellen levererat kravet till sin regering eller gömt det i någon byrålåda är svårt att få klarhet i, säger hon.
Britt-Marie Kjellgren upprörs över att alla vet att en
satsning på större offentlig sektor är det säkraste sättet att
skapa sysselsättning, men ändå gör regeringen tvärtom.
– Behoven inom vård, skola och omsorg är enorma och

”

Vi måste dela på de jobb som
finns. Det finns ingen anledning att tiotusentals människor
går arbetslösa, medan de som
finns kvar på arbetsplatserna
stressar sig sjuka i ett allt tuffare tempo.

fler människor i verksamheten skulle komma hela folket
till godo i form av högre kvalitet och kortare köer.
– Vi anser också att vi måste dela på de jobb som finns.
Det finns ingen anledning att tiotusentals människor går
arbetslösa, medan de som finns kvar på arbetsplatserna
stressar sig sjuka i ett allt tuffare tempo. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en verksam medicin mot
massarbetslöshet och ohälsa.

SKA

PARTIET I REGION OCH KOMMUN

”Arbete med människor ska värderas högre”
Stig Berlin arbetar som undersköterska i hemtjänsten. Han är fjärde namn på Kommunisternas valsedel.
– Arbete med människor måste värderas mycket högre än
det gör idag, säger Stig Berlin.
Han tycker det är sorgligt att de som sliter i vården och
på skolorna skall ha de sämsta lönerna och arbetsvillkoren.
– Rätt till heltid borde väl vara en självklarhet. Alla måste ju kunna försörja sig på sitt arbete, konstaterar han och
tillägger:
– Dessa arbeten måste göras attraktivare och lönevillkor
och anställningsvillkor måste förbättras rejält. Vi måste se
till att personalen hinner med att fullgöra sina uppgifter hos
vårdtagarna, då får vi höjd kvalité på köpet. Det måste bli
ett slut på ständiga besparingar inom skola, vård och omsorg. Vi anser därför att kommunen måste satsa på den egna
personalen istället för att försöka sälja ut oss till privata vinstintressen.

”

Rätt till heltid borde vara en självklarhet. Alla måste ju kunna försörja sig på sitt arbete.

För vård och omsorg i offentlig regi – utan vinstintresse
H Vi i Kommunistiska Partiet anser att all
vård och omsorg skall ske i offentlig regi
och utan vinstintresse.
H Därför var vi bestämt motståndare till införandet av LOV (lagen om valfrihet i vården). Liksom vi är motståndare till alla former av privatisering i vården.

H Den valfrihet vi värnar om, med lika villkor för alla, ryms bara i en samhälleligt organiserad vård med vårdtagarnas bästa i fokus.
H Vi håller fast vid arbetarrörelsens solidaritetstanke och avvisar alla förslag att bryta
ned den offentliga vården och servicen.

H Resurserna till vården kommer bäst till
sin rätt om den organiseras långsiktigt och
efter de behov medborgarna har.
H Alla nyliberala ingrepp för att ge marknaden fria händer leder till försämringar för
den vanlige medborgaren.

”Vi måste stoppa
rovdriften på miljön”
– Miljön och klimatet är en ödesfråga, säger Maria Ahlström,
gymnasielärare och sjätte namn på valsedeln.
Maria Ahlström anser att det kapitalistiska systemet utan tvekan är
det största hotet.
– Medan vi källsorterar och bygger vindkraft så styr den fria marknaden med en kortsiktighet och girighet som inte tar hänsyn vare sig
till människor eller miljö, säger hon.
Kommunistiska Partiet anser att de mänskliga behoven
skall styra samhällsutvecklingen.
– Därför måste vi kämpa
för en samhällsplanering där
människor pendlar minimalt
till sina jobb, där transporterna av varor och tjänster är så
korta som möjligt.
Nu är det enligt EU-reglerna tom straffbart för kommunerna att köpa närproducerat.
– Vi tror att klimatkrisen
bara kan lösas genom fortsatt
ekonomisk och teknisk utveckling, säger Maria
Ahlström och tillägger:
– Men om inte befintlig
miljösmart teknik eller om inte marknaden för teknikutveckling ger
maximal vinst då motarbetas den av kapitalisterna.
För Lysekils del innebär marknadens frihet att både järnväg och
handelshamn är hotad.
– Vi behöver mer samhällsplanering och mindre fri marknad. Mer
socialism och mindre kapitalism.
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Medan vi källsorterar så styr den
fria maknaden med
en kortsiktighet
och girighet som
inte tar hänsyn till
vare sig människor
eller miljö.

Bojkotta Israel!
Kommunistiska Partiet har vid flera
tillfällen föreslagit en bojkott av israeliska varor. Men en feg majoritet
har röstat emot.
Det är en moraliskt och politiskt viktig
fråga att kommunal verksamhet inte befattar sig med varor som är besudlade
med ett ockuperat folks blod. Vi menar
att det handlar om politisk vilja och att
vår upphandlingspolicy inte kan vara så
inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav”
beaktas men gynnande av folkmord
negligeras.

Varför gav (S)
borgarna chansen
att regera i Lysekil?
”Vi myntade inför förra valet, efter årtionden av totalt samförstånd mellan
Folkpartiet och Socialdemokraterna,
begreppet:
’Rösta på Sven Gunnar Gunnarsson
(S) och få Roland Karlsson, Folkpartiet
på köpet.
Köp en betala för två.’
Vi blev sannspådda fast lite omvänt
kanske, och Roland Karlsson, Folkpartiet, blev den allt mer allsmäktiga kommunstyrelsens ordförande.
Det är inget djärvt påstående att hävda att borgarkartellen i Lysekil fick majoritetsläge i kommunstyrelsen, och mer
än nödvändig egen beslutsmakt, tack
vare Socialdemokraternas vägran att ha
teknisk, med betoning på teknisk, valsamverkan med Kommunistiska Partiet.
Socialdemokraterna var splittrade i
frågan, men det slutade med att man avstod valsamverkan vänsterut, och ’valde
att gå i opposition’, som man uttryckte
sig, i eftervalsdebatten.
Och så gick man i opposition, och sedan har vi faktiskt inte hört nåt mer ifrån
dom.
I alla fall inte som opposition.”
CITAT UR K:S 1:A MAJTAL 2010

”Kommunisterna
är alltid att lita
på om man vill
driva en vänsterpolitik, men
vill (S) verkligen
det?”
SAGT AV YNGVE BERLIN NÄR (S)
AVBÖJDE VALSAMVERKAN 2006

Vi behöver en arbetslinje
som skapar riktiga jobb!
Henrik Källén är studerande och timvikarie. Han är femte
namn på valsedeln.
– Det har snackats en hel del om ungdomsarbetslösheten de senaste åren. Men istället för lösningar försöker man som gamar
snarare utnyttja situationen. Möjligheten att provanställa, timanställa, behovsanställa, projektanställa eller visstidsanställa
räcker tydligen inte till. Alliansen med Centern och deras numera hypernyliberala ungdomsförbund i spetsen för en offensiv
mot Las för lägre ungdomslöner, säger Henrik Hällén.
Idag beskrivs ofta arbetslösheten som den enskildes misslyckande, som inte kan sälja sig själv tillräckligt bra eller tillräckligt billigt. Henrik Källén vill vända på det resonemanget.
– Arbete ska vara en rättighet och varje arbetslös är en tillgång i ett samhälle med stora behov. Att rea ut en reservarmé av
20-åringar ökar inte antalet jobb – de enda som
jublar är McDonalds.
– En uppriktig, genuin kamp mot ungdomsarbetslöshet kan bara
ske genom en bred kamp
mot massarbetslösheten,
oavsett ålder. Vad som
behövs är en arbetslinje
som skapar jobb och fyller behov; kraftfulla investeringar i välfärd,
energiomställning samt
nybyggande och renoveringar av allmännyttans bostäder. Det är inte
pengar som skapar arbete och värde, det är arbete som skapar
pengar och värde.
Detta gäller inte minst i en kommun som Lysekil.
– Arbete, vettiga bostäder och meningsfull fritid är precis det
som gjort Lysekil till en levande kommun året om. Därför drev vi
Kommunister tex på för att utnyttja det utmärkta tillfälle som
uppstod när Färgarskolan stod tom för att det skulle bli ett hus för
ungdomar. Det skulle kunna vara den mötesplats i tätorten som
fångar upp unga som inte är sysselsatta i övrigt föreningsliv.
Men Kommunisterna fick inte igenom sitt förslag i fullmäktige. Istället valde de andra partierna att närmast förskingra iväg
det till förmån för blivande exklusiva bostadsrätter istället.
– Kan prioriteringen bli tydligare? Det är den riktningen borgarna valt i Lysekil. Man ger mer eller mindre bort fastigheter
och mark i Norra hamnen, står själv för kringkostnader, för att
det sedan byggs främst för kapitalstarka sommarboenden medan byggherren håvar in vinsten.
– Gärna ny skola och strandnära bostäder – men då ska det
ske i kommunal regi för skattebetalande åretruntboende, säger
Henrik Källén.

”

Kommunisternas lista
i kommunvalet
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunistiska Partiet
Du får bara markera en av dessa

anmälda kandidater.
1 Yngve Berlin, Bagare
2 Britt-Marie Kjellgren, Lärare
3 Per-Gunnar Ahlström, Hamnförma
n
4 Stig Berlin, Undersköterska
5 Henrik Källén, Studerande
6 Maria Ahlström, Lärare
7 Leif Ahl, Lärare
8 Bernt Brundin, Pensionär
9 Carina Berlin, Metallarbetare
10 Sven Olofsson, Beredare
11 Ingegerd Sundberg, Pensionär
12 Bernt Larsson, Skeppare
13 Ljubi Nygren, Byggnadsarbetare
14 Karin Berlin, Arbetsterapeut
15 Mikael Johansson, Metallarbet
are
16 Sten-Åke Björkman, Rörmontör
17 Malin Larsson, Sjuksköterska
18 Johnny Kristoffersen, Handledare
19 Stephan Larsson, Arbetsledare
20 Eileen Sahlqwist, Skolmåltidsb
iträde

LYSEKIL

Arbete, vettiga
bostäder och meningsfull fritid är
precis det som
gjort Lysekil till
en levande kommun året om.

0471 00217

Kommunisternas lista
i regionvalet
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄK

TIGE

Kommunistiska Partiet
Du får bara markera en av dessa

anmälda kandidater.

1 Elsa-Lena Åström, arbetsterapeu
t, Norsesund
2 Jan Strömqvist, spårvagnsrep
aratör, Hällingsjö
3 Britt-Marie Kjellgren, lärare, Lysekil
4 Lars Rothelius, chefredaktör, Götebo
rg
5 Ingela Eriksson Thelin, tvätteri
arbetare, Alingsås
6 Robert Mathiasson, partianställd,
Alingsås
7 Hjördis Fohrman, läkare, Partille
8 Kenneth Johansson, metallarbetare
, Uddevalla
9 Tove Johnsson, vaktmästare,
Mölndal
10 Tobias Stenvall, brevbärare,
Vargön
11 Inga-Lill Atterlöf, sjuksköterska,
Göteborg
12 Luis Armando Elgueta, behand
lingsassistent, Göteborg
13 Eva Ludvigsson, lärare, Väners
borg
14 Krister Hägg, SJ-arbetare, Partille
15 Lisbeth Jonsson, underskötersk
a, Vårgårda
16 Frank Baude, pensionär, Götebo
rg
17 Carina Berlin, metallarbetare
, Lysekil
18 Örjan Mattsson, volvoarbetare,
Kungälv
19 Cornelia Wahlgren, vårdbiträde,
Göteborg
20 Lars Carlsson, brevbärare, Tranem
o
21 Jenny Tedjeza, journalist, Donsö
22 Hannu Lintunen, lärare, Orust
23 Vera Petersson, fritidspedagog,
Göteborg
24 Gabryjel Blom, truckförare, Hälleki
s
25 Kristina Abou Ali, sjuksköterska,
Göteborg
26 Björn Jansson, metallarbetare
, Kode
27 Anita Danielsson, pensionär,
Göteborg
28 Ingemar Örlin, elmontör, Kungäl
v
29 Anna-Nora Zell, sjuksköterska,
Göteborg
30 Henrik Källén, studerande, Lysekil
VÄSTRA GÖTALAND

0471 02936

Kommunistiska
Partiet och ett
medborgarförslag krävde att
kommunen ska
behålla huset för
att kunna göra
ett aktivitetshus,
men vi röstades
ned av övriga
politiker i kommunfullmäktige.

Kontakta Kommunistiska
Partiet i Lysekil
Saknar du valsedlar eller vill du bara
veta mer?
www.kommunisterna.org/lysekil
lysekil@kommunistiskapartiet.org
Eller ring Stig Berlin: 14894

Ta en valprenumeration på

ROLETÄREN
H 6 nummer för 50 kronor!

Mer mygel än mögel när Färgarskolan såldes
När försäljningen debatterades i fullmäktige då beskrevs problemen med fukt och mögel som ”nära döden upplevelser” i fullmäktiges talarstol av socialnämndens ordförande.
Det är något märkligt med kommunens fastighetsaffärer.
Innan man skall sälja dom går man ut och berättar hur fuktiga

och mögliga dom är. Fullständigt omöjliga att driva kommunal
verksamhet i.
Medan vi kommunister säger att: Allt är möjligt!
Så tycks kommunens fastighetsförsäljare snarare framhålla
att, Ingenting är omögligt!

Erbjudandet gäller från nr 33 tom 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 valprenumeration, maila pren@proletaren.se, eller ring 031-142634. Du får tidningen i brevlådan när du satt in 50 kr på pg
723750-6.

