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Mange danskere ønsker en anden politik, som kan sikre tryghed for arbejdsløse og
sociale udsatte, en bedre offentlig sektor, og ordentlige løn- og arbejdsforhold. Men
ingen af de opstillede regerings muligheder kan eller ønsker det ved det kommende
valg.
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Hvad er vejen frem i denne situation? Det klares ikke ved at sætte et kryds på
valgdagen – ligegyldigt hvilket parti man stemmer på.
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Kun en udvikling af aktive bevægelser kan skabe forandring. Aktive i fagbevægelsen,
i ungdommen og andre må arbejde for, at det kapitalistiske system sættes under
anklage, fordi det kapitalistiske systems politik fører til fattigdom, krig og
ødelæggelse af kloden.
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Kapitalismen er i krise. Der er brug for alle aktive kræfter presser på nedefra for at
skabe en bred mobilisering og samling mod de politiske kræfter, som forsvarer et
system, der ikke kan løse befolkningens problemer og behov.

Kapitalismen er i krise. Der er brug for alle aktive kræfter presser på nedefra for at
skabe en bred mobilisering og samling mod de politiske kræfter, som forsvarer et
system, der ikke kan løse befolkningens problemer og behov.

Kommunisterne kræver:
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Et nyt dagpengesystem, der sikrer alle arbejdsløse tryghed
Gennemførelse af effektive initiativer, der stopper den sociale dumping
En plan, der sikrer praktikpladser til de unge
Et brud med EU`s finanspagt så den offentlige sektor kan dække de stigende
behov
Et brud med overdragelse af dansk lovgivnings kompetence til EU
Dansk deltagelse i NATO og EU`s krige skal ophøre
Indkøb af nye jagerfly til over 30 milliarder kroner skal stoppes
Krisens omkostninger skal betales af monopolkapitalen og de bedst økonomisk
stillede
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Stem på en kandidat, som støtter disse krav!
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