Vaalien alla lupaillaan taas toivoa ja unelmia. Ratkaisevaa
ovat kuitenkin teot. Lupaukset toivosta on petetty ja ihmiset
alistettu bisnekselle.
Eduskuntapuolueet ovat heikentäneet kunnallisia palveluja,
vaikka Suomessa on rahaa enemmän kuin koskaan. Kunnissa valmistellaan taas lisää heikennyksiä ja kokoomuslainen
valtionvarainministeri uhkaa leikata entisestään kuntien rahoitusta. Eduskunnan yksimielisesti hyväksymällä kunta- ja
palvelurakenteiden muutoksella aiotaan jatkaa lähipalvelujen karsimista, lisätä kilpailuttamista ja laajentaa julkisten
palvelujen yksityistämistä.
Vaaleissa on kyse siitä, siirrytäänkö kunnallisiin palveluihin
nojaavasta hyvinvointimallista yhä laajemmin yksityisiin
palvelumarkkinoihin, joilla ihmisten perusoikeudet alistetaan kaupalliselle voitontavoittelulle. Kyse on myös siitä,
miten kunnissa vastataan sellaisiin haasteisiin, kuten lasten
ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, vanhusväestön kasvavat
palvelutarpeet, riittävän henkilöstön saaminen kuntien tehtäviin, asumiskustannusten nousu ja ilmastonmuutos.
Suomalaiset haluavat parantaa julkisia palveluja ja vähentää eriarvoisuutta. Suomen kommunistinen puolue toimii
näiden tavoitteiden puolesta ja haluaa avata vaikuttamisen
väylät asukkaille.
Me kommunistit haluamme pelastaa julkiset lähipalvelut ja
laajentaa kuntien toimintaa vaihtoehtona koville kapitalistisille markkinavoimille. Tuomme vaaleihin rehellisen vasemmistolaisen ja punavihreän vaihtoehdon. Meillä ei ole
peiteltävää toiminnassamme kuntien valtuustoissa eikä vaalirahoituksessa.

Asukkaiden ääni pitää kuulua kuntien päätöksenteossa.
Kuntien palveluja, asumista ja elinympäristöä on kehitettävä
asukkaiden, eikä markkinoiden ehdoilla.
– Sosiaalipalveluihin, terveydenhuoltoon, opetukseen ja
muihin kunnallisiin peruspalveluihin on ohjattava lisää rahaa valtiontalouden ylijäämistä ja kiristämällä rikkaiden verotusta.
– Ihmisten terveyttä ei saa alistaa yksityisen bisneksen voitontavoittelulle. Terveydenhuollon hoitotakuun toteuttamiseen on saatava riittävät resurssit.
– Vanhusten oikeus hyviin julkisiin palveluihin on taattava
säätämällä laki hoivatakuusta ja lisäämällä kunnissa vanhustenpalvelujen määrärahoja.

– Lähikoulujen, kirjastojen ja nuorisotilojen karsiminen on
lopetettava.
– Palvelumaksujen korottaminen on lopetettava. On siirryttävä maksuttomaan perusterveydenhuoltoon ja päivähoitoon.
– On alennettava asumiskustannuksia ja palattava vuokrasääntelyyn.
– Ilmastonmuutosta on torjuttava kehittämällä joukkoliikennettä, investoimalla uusiutuvaan energiaan ja säästämällä
energiaa. Joukkoliikenteen lippujen hintoja on alennettava.
– Kuntien työntekijöiden palkkoja on nostettava ja kuntien
on huolehdittava vastuustaan työllistäjänä. Työntekijöiden
mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä on lisättävä.
– Jokaiselle on turvattava oikeus omaan kulttuuriin. Vähemmistöihin ja maahanmuuttajiin kohdistuva syrjintä ja rasismi
on torjuttava.
– Kuntien toimintaa ja liikelaitoksia ei saa yhtiöittää eikä
yksityistää. Kuntien toimintaa on laajennettava uusille alueille, kuten asuntojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.
– On siirryttävä tulojen mukaan kiristyvään progressiiviseen
kunnallisveroon, nostettava verotettavan tulon alarajaa ja
pantava myös pääomatulot kunnallisverolle.
– Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on laajennettava kehittämällä lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia. Kuntien yhdistämisen ja vallan keskittämisen sijasta on valittava
vaaleilla seutuvaltuustot ohjaamaan seudullista kehitystä.

Suomen kommunistinen puolue haluaa rakentaa demokraattista hyvinvointikuntaa vaihtoehtona nykymenolle, jossa
asukkaiden ja työntekijöiden oikeudet alistetaan pienen piirin vallankäytölle ja voitontavoittelulle. Haastamme myös
muita vasemmistolaisia, vihreitä ja muutosta haluavia yhteistyöhön oikeistoa ja rahavaltaa vastaan.
Tule mukaan tekemään vaaleista vastalause ja suunnanmuutoksen vaatimus!

