Rösta på
Sveriges Kommunistiska Parti
EU-parlamentet är en parodi på
ordet parlament. Det saknar reellt inflytande. Besluten tas i andra forum, såsom EU-kommissionen och ministerrådet.
Makten över utvecklingen ligger
varken hos EU-parlamentet eller
ens de nationella parlamenten. De
avgörande besluten tas i stängda
styrelserum för de ledande storföretagen.
En logisk fråga blir då kanske: varför ska man ens gå och rösta?
Genom att SKP ställer upp i valet
finns en möjlighet att protestera
mot storföretagarnas union. Men
framförallt, det finns en möjlighet
att stärka kommunisterna.
Varje röst på SKP gör partiet
starkare. Varje röst på SKP flyttar
fram våra positioner. Om rösterna
räcker till att vi når ett mandat, ges
kommunisterna en plattform att

än bättre nå ut. Vi får en plattform
att avslöja hycklarna och avslöja
hur hela systemet är konstruerat
mot arbetarklassen och folken.
SKP arbetar inom det Europeiska
Kommunistiska Initiativet. Tillsammans med 30 andra europeiska
kommunistpartier bygger vi den
kommunistiska rörelsen starkare,
vi utbyter erfarenheter och tankar.
Vår uppmaning i EU-valet 2019 är:
Stärk kommunisterna, rösta på SKP
i valet! Vänd partierna som sprider
illusioner om att EU kan förbättras
ryggen!
Intensifiera kampen mot EU, storföretagen och krigens union!
För ett Europa utan EU, där folkens
välstånd, rättigheter och rättvisa
är vägledande – där socialismen är
framtidens hopp!
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Nej till EU
Ett Europa för folken
– inte storföretagen
Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Som i alla andra valrörelser kommer de olika partierna att
låta ganska oeniga när de presenterar sin politik – i praktiken är de
dock helt överens:
Folket ska få det allt sämre, arbetsrätten ska försämras, hyrorna ska öka,
stressen och pressen bli allt högre.
Allt för att storföretagens vinster ska
upp. Om du röstar vänster eller höger
spelar ingen större roll, du får samma
politik klädd i brunt eller rött.
EU är en katastrof: Fyrtiotre miljoner
inom EU är arbetslösa och 110 miljoner lever under fattigdomsgränsen.
Runt om i EU-länderna antas lagar
för att begränsa strejkrätten eller för
att höja pensionsåldern samtidigt
som pensionen sänks. Det sociala
skyddsnätet är allt oftare privatiserat
och det statliga fungerar allt sämre.
Lagar som förstärker ojämlikheten
mellan män och kvinnor antas.

Samma politiker som verkställer allt
det här säger nu att EU ska bli bättre.
Det är inget annat än en lögn. EU går
inte att förbättra. EU är ett instrument
för de europeiska storföretagen att
öka sina vinster och sin dominans
över marknaden. Konsekvenserna
av det här märker vi alla av. Folket får
jobba och slita allt hårdare för de stora företagens vinster, samtidigt som
småföretag och lantbruk slås ut av de
stora jättarna.
I takt med att den internationella konkurrensen hårdnar mellan
världens stormakter rustar EU upp
sin militär. Samarbetet med NATO
stärks, det inom-europeiska militära
samarbetet stärks genom initiativ
som PESCO och steg tas mot organiserandet av en gemensam EU-armé.
Motståndet mot EU måste stärkas.
Folkets rättigheter måste försvaras.
Det finns bara ett parti för den politiken – Sveriges Kommunistiska Parti.

Sveriges Kommunistiska Parti
euval.skp.se

Kommunisterna i EU-valet
I höstens valrörelse var vår paroll tydlig – ”Kasta inte bort din röst – stärk
kommunisterna”. Vi fick rätt.

Nytt för årets EU-val är att det för första gången i Sveriges historia finns ett
kommunistiskt alternativ.

Oavsett vilket riksdagsparti väljarna
valde, fick de samma politik tillbaka:
Nedskärningar, försämrad arbetsrätt,
höjd pensionsålder och en raserad
allmännytta.

Vår lista innehåller 21 namn, lika många platser som Sverige tilldelas i EUparlamentet.

De enda som inte kastade bort sin
röst i höstens val var därför de som
valde att rösta på SKP.

Sveriges Kommunistiska Parti är enda
partiet som står på folkets sida i opposition mot systemet, och som aldrig
kommer ge vika för storföretagarnas
intressen.
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Sverige ut ur EU

En nödvändig utveckling är att
folket självt tar framtiden i sina
händer. Det är arbetarklassen som
skapar allt värde men den får samtidigt betala med både liv och hälsa för storföretagens vinster. En utveckling i riktning mot att folket är
sina egna herrar är oförenligt med
ett medlemskap i EU eller någon annan union i storföretagens intresse.
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Nej till militariseringen

I takt med att den internationella
konkurrensen ökar mellan världens
stormakter rycker kriget allt närmare.
Därför utvecklar man nu inom EU en
gemensam armé, samtidigt som man
stärker sitt samarbete med NATO.
Politikerna är beredda att skicka våra
söner och döttrar i döden för nya
marknadsandelar åt storföretagen.

Varför rösta på Sveriges Kommunistiska Parti?
Vallistans förstanamn
Lars Lundberg
Byggnadsarbetare
Gävle

Vallistans andranamn
Marina Weilguni
Översättare
Uppsala
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- Det arbetande folket har inget intresse av att gynna och stärka de
partier som idag sitter i riksdagen –
de arbetar alla för att stärka storföretagarnas makt. Samma sak är det
med de nationalistiska och fascistiska krafterna som med protektionism
försöker vinna folkets stöd, som blir
ett stöd för de inhemska kapitalisterna.

- Vi behöver inte finna oss i den utveckling vi ser idag. En annan utveckling är möjlig och för den krävs att
folket självt kämpar. Då måste ledstjärnan vara välstånd, sociala framsteg, jämlikt samarbete, demokratiska rättigheter, fred och socialism.
En röst på SKP är ett stöd för denna
politik.

En röst på SKP är ett ställningstagande för folkets egen makt, och där
skiljer vi oss åt från Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna och alla de andra partierna.

För första gången finns ett kommunistiskt alternativ i EU-valet.
Utnyttja möjligheten att flytta fram
kommunisternas positioner!
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Mot lönedumpning

Svenska storföretag har gjort livet
svårt att leva i framförallt Östeuropa.
Därför emigrerar folk från de länderna och används här för att pressa ner
arbets- och löneförhållandena. Vi
kämpar för att svenska kollektivavtal
ska gälla i Sverige. Samtidigt vägrar
vi acceptera hetsen mot dem som är
tvungna att lämna sina hemländer
för att garantera uppehället åt sina
familjer. Vi kämpar med och för dem
som kommer hit och vi kämpar mot
det system som tvingar dem hit.

Valmanifestet för EU-valet
kan läsas i sin helhet på:

euval.skp.se
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Mot antikommunismen

EU ligger bakom en rad olika kampanjer mot kommunismen. Bourgeoisien
försöker sätta likhetstecken mellan
kommunister och fascister. Det görs
på grund av att kommunisterna är
på väg framåt i Europa. I tider då våra
rättigheter monteras ner försöker de
få folket att glömma att det är kommunisterna som i mer än 100 år alltid
stått i främsta ledet i kampen, att den
Röda Armén tillsammans med hundratusentals kommunistiska partisaner
befriade Europa från fascisterna. Fascisterna däremot har alltid stått sida
vid sida med storföretagen, mot det
arbetande folket – vilket man tiger om.
Sveriges

Kommunistiska
Parti

