Vi kan bättre!
Tågen har slutat gå - en veckas tågstopp!
“Kontaktledningarna har dragits ned.” Förr
berodde det på att någon kranbil rivit ned
en ledning av en olyckshändelse. Nu ramlar
eländet ner av sig självt. Underhållet är privatiserat och därmed obefintligt.

dyrt att bygga”. Ja, så blir det om rätten till
en bra och billig bostad ersätts med bostaden
som handelsvara. “Lägg några miljoner på
bordet eller bygg en friggebod av jätteformat
så ordnar det sig!” tycks vara bostadsministerns råd.

Eleverna möts av upplysningen att skolan är
stängd - skolföretaget har gått i konkurs! Våra
ungdomar har förvandlats till varor som skall
köpas och säljas på marknaden. Kunskaperna i skolan sjunker som en sten.

Arbetslösheten biter sig fast. I maj 2014 fanns
445 000 personer som var öppet arbetslösa,
och 50 000 personer tillkommer som befinner sig i förnedringens tillstånd, i “Fas 3”.
Varje företag som anordnar “Fas 3” belönas
av staten med 225 kr/dag och person. Därför
har vi nu fabriker som specialiserat sig på att
anordna så gott som meningslösa aktiviteter
för långtidsarbetslösa. De arbetslösa blir fattigare och fattigare samtidigt som jobbfabrikanten blir rik som ett troll.

Den privatiserade åldringsvården har
förvandlats till en tummelplats för riskkapitalister och då gäller det att öka vinsterna! Att
gå över lik för att tjäna en krona eller två har
dessvärre blivit en del av vardagen.
Gravida forslas som kollin land och rike
runt. Från Uppsala kan patienten först behöva åka till Gävle och finns där ingen ledig
säng fortsätter färden till Hudiksvall, och från
Stockholm till Mora lasarett. Patienter skall
naturligtvis behandlas med största mänskliga
respekt. “Det går tyvärr inte” när allt fått en
prislapp och landstingspolitiker i sin spariver
lägger ned den ena vårdplatsen efter den andra och erbjuder personalen skamlöner.
Bostadsbristen är akut. Av Sveriges 290
kommuner uppger 156 att de lider av akut
bostadsbrist. Frågar man ansvariga kommunalråd och riksdagspolitiker, från moderater
till vänsterpartister, möts man alltid av samma svar: “Det finns inga pengar, det blir för

När Anders Borg och socialdemokraternas
tilltänkta finansminister i en kommande sregering, Magdalena Andersson, möts i en
ekonomisk debatt slår de varandra i huvudet
med statistik om vem som värnar utgiftstaket bäst. Inte ett ord om satsningar på och
rekonstruktion av välfärden! Att ta ansvar för
kapitalismen är led- och honnörsordet som
genomsyrar allt.
Här ovan har vi genom några få axplock gett
en beskrivning av sakernas tillstånd i Sverige
i nådens år 2014. Det måste inte vara så.
Vi i SKP stämmer inte in i kören, vi förhåller
oss till verkligheten utifrån andra intressen än
ett drivande fåtals privata vinstintressen. Vi är

ett parti av en annan sort - ett kommunistiskt
parti. Vi deltar inte i, och är inte begränsade
av, utformningen av den politik vars yttersta
syfte är att fylla bankvalven hos riskkapitalister, oligarker eller andra parasiter vilka alla
verkar under EU:s beskydd. Vi tar inte “ansvar” på det sätt som Anders Borg (m) och
Magdalena Andersson (s) gör.
Som de själva uttrycker sig, blir reformutrymmet alltmer begränsat. Med det krymper
välfärden och den redan begränsade
demokratin. Det är som när man minst önskar det, beskedet från bilplåtslagaren: “Nu
går det inte att laga längre, det finns inget att
svetsa i, allt är upprostat!” Det är bara bilskroten som återstår. Samma sak gäller den
kapitalistiska utvecklingen, nu går det inte
längre. Den som vill, behöver och önskar en
ny och bättre ordning skall därför på valdagen den 14 september, välja valsedeln med
beteckningen “Sveriges Kommunistiska Parti
(SKP)”.
Vi i SKP menar att kapitalismens utveckling
i Sverige nu nått den fas där det inte längre
går att lappa och laga. Behovet av socialistisk
politik är klarare idag än någonsin tidigare,
och huvudfrågan blir då att för första gången
ställa samhällsekonomin under demokratisk
kontroll.

Nej till
privatiseringar
Vårt land har blivit allt rikare samtidigt som vi under några decennier
fått höra att vi inte har råd med vår
välfärd och att den offentliga sektorn
(vård, skola, omsorg) är en tärande
del av samhället samt att det privata
näringslivet är bäst på att driva all
verksamhet. Men det är den offentliga sektorn som är motorn i vår
ekonomi och de flesta nya arbeten
som skapats i den privata sfären
har tillkommit genom privatisering av
den offentliga sektorn. Med "effektivisering" som följd (läs personalminskningar) har den nyliberala politiken
som mer eller mindre understöds av
alla riksdagspartier gjort att 100 000tals människor gjorts arbetslösa.
Detta har naturligtvis också medfört
grava kvalitetsförsämringar.

Sveriges Kommunistiska
(SKP) arbetar för:

Parti

Förbjuda all privatisering av
gemensam egendom!
Offentlig sektor ska vara
samhälleligt ägd!
Bygga ut den offentliga sektorn!

Kasta inte
bort din röst
Vi vet att många kommer att påstå
att det är bortkastat att rösta på SKP.
En röst efter övertygelse kan aldrig
vara bortkastad, vår övertygelse är
socialismen. Därför är en röst på
SKP också en röst för en ny politik.
Bortkastat är det däremot att rösta
för ett alternativ som man redan på
förhand vet kommer att föra en politik
som bevarar den rådande ordningen
och den marknadsdiktatur som är
orsaken till och bärare av den politik
som lett fram till social nedrustning,
massarbetslöshet och privatisering.

Kommunisternas
toppkandidater

Sverige är ett rikt land, omfördela rikedomarna!
Rikedomarna i världen är ojämnt fördelade.
En procent av de rikaste familjerna äger
omkring halva jordens förmögenhet. Samtidigt äger de 85 rikaste personerna mer än
den fattigaste halvan av jordens befolkning.
Ojämlikheten blir allt större.

nr 1, Victor Diaz De Filippi
Partiordförande, Malmö

“En röst på SKP är en röst
för ett annat, ett bättre Sverige där alla har chans till ett
bra liv oavsett plånbokens
storlek.”

nr 2, Charlotte Svärdström
Konstnär, Uddevalla

“Röstar man på SKP
röstar man också för att
solidariteten med de förtryckta folken ska få en
röst i riksdagen. Sverige
ska omedelbart bryta
förbindelserna med en terrorstat som Israel.”

nr 3, Lars Lundberg

Byggnadsarbetare/
ombudsman, Gävle
“I mitt jobb som ombudsman i Byggnads stöter
jag dagligen på problem
med företag som under
slavliknande förhållanden
drar hit arbetare från andra
länder. Detta kan vi tacka
EU för. En röst på SKP är
en röst mot EU, och en röst
för att vi lämnar unionen
fortare än kvickt.”

Sverige är inget undantag. Här har vi en procent av de rikaste som äger drygt 40% av
de samlade rikedomarna. Går man djupare
in i statistikens djungel visar det sig att 15
familjer i Sverige tillsammans äger bolag
värda närmare 4 000 miljarder kronor. Det
är mer än hela Sveriges samlade bruttonationalprodukt, alla varor och tjänster som
produceras i Sverige på ett helt år.

Från SKP:s valfilm som berättar om fördelningen i Sverige.

Rikedomarna i vårt land är naturligtvis inget
som skapats av denna rika elit. Rikedomarna har sedan århundraden tillbaka byggts
upp av kunniga och internationellt sett välutbildade arbetare. Även de offentliga satsningarna på en väl fungerande infrastruktur
som vägar, järnvägar, telefonnät, post m.m.
har haft en avgörande betydelse för rikedomens skapande. Sverige har också genom
att hålla sig utanför två världskrig som ödelagt stora delar av världen kunnat berika sig.

familjen inte nöjer sig med en profit på över
400 000 kronor per arbetande och år inom
Scania och säljer företaget till tyska MAN så
bör var och en inse att profitbegäret hos de
svenska kapitalisterna aldrig kan tillfredsställas genom eftergifter åt deras maktanspråk.
I det statliga LKAB, där styrelseordföranden
hämtats från Wallenbergsfären producerar
varje gruvarbetare ett värde som överstiger
tre miljoner per år, och ändå talar man om att
förkortning av arbetstiden eller löneförhöjningar är omöjliga på grund av den internationella konkurrensen.

Problemet för Sverige är bara att rikedomen inte fördelas utifrån prestation utan
ifrån ägande av produktionsmedel. Ett fåtal
kapitalister har roffat åt sig äganderätten till
Sveriges rikedomar, och berövat de verkliga producenterna till Sveriges rikedom, arbetarklassen, all makt och allt inflytande över
de nationella tillgångarna. När Wallenberg-

Vi behöver ett nytt politiskt system som ger
det arbetande folket makt över de rikedomar
de skapar. Det skulle innebära att inga barn
i Sverige skulle behöva leva i fattigdom. Att
alla barn skulle få möjligheten att åka med på
klassresan. En omfördelning av rikedomarna skulle också betyda att underbemanningen inom äldreomsorgen omedelbart skulle

ta slut. Att vårdpersonalen inte längre skulle
behövt känna sig otillräcklig. Det skulle innebära att vi skulle kunna bygga bostäder till
alla och att ungdomen skulle kunna erbjudas en meningsfull fritid. En omfördelning av
resurserna skulle också innebära att vi kan
ta det naturliga steget att sänka arbetstiden
med bibehållen lön och på sätt skapa arbete
åt alla.
En röst på SKP är en röst för denna politik
och för ett samhälle i denna riktning.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
arbetar för:
Omfördelning av rikedomarna!
Makt och inflytande till de som skapar
rikedomarna!

Bygg fler bostäder!
Tiotusentals bostäder saknas i Sverige och
framtiden ser mörk ut för den som vill flytta
hemifrån eller byta bostad. Utförsäljning av
allmännyttan och spekulation tillsammans
med lågt bostadsbyggande har drivit upp
boendepriset. På grund av detta är det för
gemene man näst intill omöjligt att vare sig
hyra eller köpa en lägenhet. Bristen på lägenheter är nu så stor att den rent av hämmar den ekonomiska utvecklingen. Många
kan helt enkelt inte flytta till platser där de
skulle fått ett arbete. Allt detta är resultatet av
en oansvarig bostadspolitik som varat i decennier och en tillit till en marknad som inte
agerar efter de samhälleliga behoven.
Nyproduktionen har under en del år varit under 15 000 nya bostäder, medan behovet av
nya bostäder ligger på ca 50 000 per år om
inte bostadsbristen skall förvärras, och än
fler om man vill utplåna bostadsbristen.
Kommunisterna har ett verksamt alternativ
för en bostadspolitik som utgår från de samhälliga behoven och bryter den nyliberala
politik som ställer ökade profiter och vinster
till kapitalet i fokus. Vi vill bryta bygg- och
byggämnesindustrins monopol, en kostnadsökning på 10 procent är orimlig när inflationen inom övriga sektorer ligger på en procent. Den svenska marknaden domineras av
fyra stora byggkoncerner som är mycket vin-

strika och starkt växande både i Sverige och
utomlands. På fem år har de tillsammans
gjort vinster på över 50 miljarder kronor.
Spekulationen i mark har också bidragit till
kostnadsökningarna, i dag går cirka 30 procent av priset på bostäder till att täcka markkostnaden. Historiskt har den delen stått
för 10 procent. Men bostadsmarknadens
största problem är finansieringen av byggandet. För att åtgärda detta problem föreslår kommunisterna att det inrättas en statlig
bostadsbank, en bank vars enda uppgift är
att till låg och fast ränta på lång sikt garantera byggandet. Det är också enda sättet för
att trygga produktionen av hyresrätter för att
därigenom garantera alla tillgång till en bra
och billig bostad.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för:
En statlig bostadsbank med låg och fast ränta inrättas. En bank som står under
riksdagens kontroll!
Bryt bygg- och byggämnesindustrins monopol!
Bygg fler hyresrätter!
Ett omfattande ROT-program (reparation, om- och tillbyggnad) för miljonprogrammets slitna lägenheter!
Alla lediga lägenheter, kommunala som privata, ska fördelas via en obligatorisk
och kommunal bostadsförmedling!
Riksdagen måste inrätta ett bostadsdepartement med ansvarig minister!

Förbjud
bemanningsföretagen!
I valkampanjen inför riksdagsvalet i september 1932 drev SKP en valkampanj som
präglades av bland annat förbud mot bemanningsföretag. Fram till 1932 var det vanligt att Svenska Arbetsgivareföreningen SAF
(nuvarande Svenskt Näringsliv) ägde flera
bemanningsföretag.
Dessa företag var helt nödvändiga ansåg
arbetsköparna, för att det var deras uppgift
att förse medlemsföretagen med strejkbrytare. Den svenska arbetarklassen såg som
sin huvuduppgift att med alla medel stoppa
dessa bemanningsföretag.
Valresultatet 1932 innebar att Per-Albin
Hansson för första gången den 24 september kunde installera en socialdemokratisk
regering. Den nytillträdda regeringens första
beslut var att förbjuda bemanningsföretagen.
Förbudet mot privat arbetsförmedling var ett
beslut som varade ända fram till 1993 (lag
1993:440) då dåvarande regeringen med
Carl Bildt som statsminister beslutade att det
återigen skulle bli tillåtet med privat arbetsförmedling, ett beslut som igen gav beman-

ningsföretagen fritt tillträde till den svenska
arbetsmarknaden. Skälet för bemanningsföretagens existens 61 år senare hade
förändrats till att underlätta för företagen att
fylla tillfälliga personalbehov vid ordertoppar.
Detta var och är ett annat ord för att underlätta för företagen att kringgå gällande lagstiftning samt att förstöra de kollektivavtal som
skall gälla på arbetsmarknaden.
Vi kan konstatera att efterföljande socialdemokratiska regeringar ledda av nya och
moderna socialdemokrater som Göran
Persson och Mona Sahlin inte funnit skäl
att korrigera detta arbetarfientliga beslut
av regeringen Bildt. Bemanningsföretagen
har nu härjat fritt i vårt land i 21 år och med
förödande resultat. Företagen har på ett aktivt sätt medverkat till att slå sönder arbetsmarknaden. Företag har kunnat avskeda sin
egen personal och återbesätta tjänsterna
via bemanningsföretag. Dessutom har uppluckringen av arbetsmarknadens regler
om ordning och reda även öppnat fältet för
kriminella organisationer. Den svarta arbetsmarknaden som är mest aktiv inom byggoch restaurangnäringen omsätter årligen 30
miljarder kronor.

Arbete åt alla!

Rätten till ett arbete att gå till varje dag är en
omistlig del i ett lyckligt liv. Att ha ett arbete
innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, det innebär också att man varje
dag är väntad och behövd. Det innebär att
man är en del i en gemenskap. Att man är
en omistlig del i ett socialt nätverk.
För att bekämpa arbetslösheten måste politiken ändras i grunden. Vad som behövs är
en helt ny arbetsmarknadspolitik för att på
allvar bekämpa arbetslösheten.

Sverige måste bedriva en aktiv och framtidsinriktad industripolitik, en industripolitik
som inte förlamas av kortsiktighet. Allas rätt
till arbete måste garanteras. För detta måste
en regering, inte kvartalskapitalister, gå i
spetsen. De framtidsområden vi vill peka ut
är miljö och energi. Den spårbundna kollektivtrafiken är i stort behov av upprustning.
Det behövs nya banor, inte minst tåg som
klarar Sveriges vinterklimat. Statliga Vattenfall måste ges i uppdrag att vara spjutspets
när det gäller att få fram förnyelsebar och ren
energi. Vi kan även tänka oss att staten garanterar sysselsättning genom att regionalt,
efter respektive regions lokala förutsättningar, starta statliga basindustrier.
Vid sidan av en radikal industripolitik måste
även en ny socialpolitik föras. Vård, skola och
omsorg är i skriande behov av personal. Det

Kommunisternas
toppkandidater

Bemanningsföretagen har för kriminella organisationer visat sig vara en nyckel till nya
och lukrativa affärer. En skam för svensk arbetsmarknad.
Inför riksdagsvalet 1932 drev den samlade
arbetarrörelsen kravet om förbud mot bemanningsföretag till framgång. Det är inför
riksdagsvalet 2014 dags för den svenska
arbetarrörelsen att återigen ena sig och mycket kraftfullt ställa frågan om bemanningsföretagen på dagordningen. Vi har gjort det.

Sveriges Kommunistiska
(SKP) arbetar för:

Parti

Förbjud bemanningsföretagen!
Trygga anställningar!

nr 4, Barbara Brädefors
Lärare, Stockholm

“Studenternas vilkor måste
förbättras. Att våra ungdomar studerar är en investering för samhället, därför
ska studiemedlet göras om
till en studielön. En röst på
SKP är en röst för studenterna.”

är dessutom hög tid att sänka arbetstiden till
sex timmar om dagen, med bibehållen lön.
Produktionen har utvecklats sedan åttatimmarsdagen infördes. Profiten av detta har
tillfallit kapitalägarna och inte det arbetande
folket, trots att det är de som stått för utvecklingen.
Under den kommande tioårsperioden måste
det skapas minst 500 000 nya jobb i Sverige.
Det är fullt möjligt och realistiskt. Vad som
krävs är en ny politik, en politik som SKP
står för.

Sveriges Kommunistiska
(SKP) arbetar för:

Parti

En aktiv och framtidsinriktad
industripolitik!
Utbyggnad av statliga basindustrier!
Satsningar på miljö- och energipolitik!
6-timmars arbetsdag!

nr 5, Arnold Stenman
Ingenjör, Piteå

“Råvarutillgångarna är
folkets egendom. Dessa
ska användas med hänsynstagande till detta faktum.
Rösta på SKP för att rösta
mot privata företags exploatering av våra resurser.”

Satsa på skolan!
SKP:s bildningsmål är människor med samhälls- och kulturförståelse, god professionell
kunskap med närhet till arbetslivet och behov av fysisk aktivitet.
Den nioåriga enhetsskolan som på 1960och 70-talen mildrade klasskillnaderna och
blev en mer likvärdig skola stod inte pall
när marknadstänkandet tog plats i utbildningssystemet. I dag är den svenska skolan
en av de mest avreglerade i världen. En så
likvärdig skola som möjligt ska ha staten som
huvudman och en resursfördelning efter behov. Friskolor, skolpeng och fritt skolval har
bevisligen, och främst i storstäderna, bidragit
till ökad segregation där de kommunala skolorna har krympande elevantal och därmed
mindre pengar eftersom föräldrar med högre
utbildningsbakgrund gör aktiva val för sina
barn. Arbetarklassens barn, och bland dem
många invandrarbarn, som inte är vana att
protestera, är förlorare.

Skolan ska ge en trygg arbetsmiljö med fler
vuxna och hålla hög kvalitet med lärare med
gedigen utbildning och fortbildning som kan
koncentrera sig på undervisningen. Elever
med behov av särskilt stöd ska få den hjälp
de behöver för att klara sin skolsituation.
De senaste Pisa-mätningarna har gett en
dyster bild av svenska elevers kunskaper.
Den avreglerade skolan har lett till förfall på
många områden.

Sveriges Kommunistiska
(SKP) arbetar för:

Parti

Lagen om friskolor och skolpengen
avskaffas!
Fler lärare, speciallärare och annan
personal!
Höjda lärarlöner med kollektivavtal
utan karriärtjänster!

nr 6, Ali Kinali

Bussförare, Botkyrka
“Vi kan nu med all tydlighet se att det nya pensionssystemet som borgerligheten
och socialdemokraterna
tvingade fram inte håller
måttet och inte kan garantera våra äldre en trygg och
bekymmersfri ålderdom.
Rösta på SKP för ett nytt
pensionssystem.”

Ungdomen är framtiden!
Att ungdomen har större delen av framtiden framför sig är obestridligt, och påståendet om att ungdomen är framtiden delas av
de flesta, om inte alla politiska partier. Men ungdomen är inte
bara framtiden, den är även nuet. Det är nu du förnekas ett arbete
för din försörjning, det är nu du lider av den bostadsbrist och de
höga hyror som förhindrar för dig att skapa en framtid. Det är
nu du drabbas av nedskärningar och privatiseringar inom skolan.
Det är nu du uppfattas som ett problem, och inte som en resurs
för vårt kommande samhälle.
Regeringen, oppositionen och byråkratin bryr sig inte om dig, “det
är ditt eget fel att du är arbetslös”, “du måste vara bättre på att
skriva CV” och att söka jobb som inte finns. Deras lösningar ligger
inom ramen: Skattesubventioner till företagen och gratisarbete
för att få in en fot på arbetsmarknaden.
Det finns en annan lösning och det är kampens väg, kampen
för socialism och ett nytt samhällssystem. Organisera dig nu i ett
revolutionärt parti, SKP, för att förhindra att dagens ungdomar
blir den första generationen som får sämre betingelser än sina
föräldrar.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för:
Ungdomens demokratiska rättigheter!

Får du inte tag i SKPs valsedel?
Isåfall - beställ en från particentralen eller skriv:
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) på en tom valsedel.
Tänk på stavningen. En felstavad valsedel räknas som ogiltig.

Sveriges Kommunistiska Parti
Partiet grundades 1917 ur det dåvarande
socialdemokratiska partiet som en följd av
kampen mot revisionen av marxismen. Partiet har djupa rötter i den svenska arbetarklassen. Det växte fram i kampen för fred, arbete
och bröd, för demokrati och socialism. SKP
representerar kontinuiteten och det historiska arvet från Marx, Engels och Lenin inom
den svenska arbetarrörelsen.
I sin kamp utgår partiet från förhållandena i
Sverige och arbetarklassens bästa traditioner i vårt land. Samtidigt strävar man efter att
tillgodogöra sig erfarenheter från andra kommunistiska partier runt om i världen.
SKP ställer upp i riksdagsvalet och i flera
kommun- och landstingsval. Kampen för
reformer är en nödvändighet för att förbättra livssituationen för många i Sverige.
Men en sådan kamp kan trots allt inte lösa

grundläggande problem som arbetslöshet,
miljöförstöring och krig. Problemen är födda
ur det kapitalistiska samhällssystemet. Vad
som behövs är en revolutionär omdaning av
samhället som leder till socialism.
Den som blir medlem i SKP har insett detta.
Kort sagt, man vill själv vara med och forma
framtiden genom en aktiv politisk insats. Den
som har organiserat sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket, men tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.
Delar du SKP:s målsättningar? Isåfall, rösta
på partiet den 14 september! Men det viktigaste är att du gör en aktiv insats för förändring. Engagera dig fackligt, i din hyresgästförening eller annan lämplig organisation.
Och bli medlem i Sveriges Kommunistiska
Parti - SKP.

Hela den politik som SKP går till val på kan omöjligt få plats i detta lilla blad.

Läs SKP:s valplattform på ww.skp.se/val2014

www.initiative-cwpe.org

Kommunisternas månadstidning. Ta en
prenumeration! Webbversionen
uppdateras dagligen. www.riktpunkt.nu

För fred och solidaritet!
Sverige har ett långt förflutet som alliansfritt land, men som i och med inträdet i EU
spelat bort möjligheten att självt bestämma
över sin säkerhetspolitik. Sverige är genom
Lissabonfördraget uppbundet av överstatliga lagar. EU:s försvars- och säkerhetspolitik planeras att 2015 bli en europeisk global
strategi. Med förevändningar om att skapa
“demokrati”, “värna mänskliga rättigheter” eller ”sprida europeiska värderingar” sopar EU
banan för det globala kapitalet även utanför
sina gränser. Sverige har på det viset tjänat
imperialismen i före detta Jugoslavien, Afghanistan och Libyen. När det gäller Syrien
och Ukraina följer en samfälld och lydig
svensk riksdag NATO:s och EU:s strategi
av destabilisering och direkt inblandning för
ökat inflytande. Alla medel tillgrips, även stöd
till fascistiska krafter.
Sverige utsätts för utpressning om ett
NATO-medlemskap. Medan den allmänna
opinionen är avvisande har olika svenska
regeringar svarat med smyganslutning som
”Partnerskap för fred”, slopande av den

allmänna värnplikten, samövningar med
NATO på svenskt territorium. Samtliga partier i riksdagen är för höjda försvarsanslag
och sluter upp kring rysslandshetsen. Vi
vill skapa en folkrörelse för att förhindra ett
svenskt NATO-medlemskap.
SKP står upp för de förtryckta folken världen
runt, som i t.ex. Palestina. Vi är solidariska
med de länder i bl.a. Sydamerika som valt en
annan väg än den som USA försöker påtvinga dem. Den internationella solidariteten är
vägledande för partiet.

Sveriges Kommunistiska
(SKP) arbetar för:

Parti

Sveriges alliansfrihet- Nej till NATO!
Omvandling av vapenindustrin till civil
produktion - Skrota JAS!
Allmän värnplikt i stället för yrkesarmé!
Kärnvapenavrustning!
Internationell solidaritet!

Sverige behöver
fler kommunister!
Bli medlem du också!

