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Poliittisia päätöksiä tehdään jatkuvasti pienessä piirissä, kansalaisia kuulematta ja vaihtoehtoja selvittämättä. Suuren rahan ehdoilla ja oikeiston johdolla tehtävä politiikka tarvitsee rehellisen vasemmistolaisen vaihtoehdon. Muutos tarvitsee tekijöitä ja näköaloja.
Suomen kommunistinen puolue pyytää tukeasi. Allekirjoittamalla SKP:n kannattajakortin tuet sitä, että Suomen kommunistinen puolue voi tarjota rekisteröitynä puolueena radikaalin vasemmistolaisen vaihtoehdon nykyiselle politiikalle.
www.skp.fi

Toisenlainen politiikka, Suomi
ja maailma on mahdollinen!
Hävittäjähankintaan löydetään kymmeniä miljardeja, mutta pienituloisilla vain
murusia. Julkisia palveluja leikataan, yhtiöitetään ja yksityistetään edelleen. Yhtiöt
jakavat jättiosinkoja samaan aikaan, kun ne irtisanovat työntekijöitään, heikentävät työehtoja ja polkevat palkkoja. Pääoman voitontavoittelulle uhrataan niin ihmisten kuin luonnon hyvinvointi ja rauha.
Ihmiset ovat nousseet ympäri Eurooppaa ja maailmaa vastustamaan tällaista politiikkaa. Me kommunistit olemme osa tätä kansalaisliikkeiden toimintaa, Euroopan
vasemmistoa ja kansainvälistä liikettä ihmisten vapauttamiseksi kapitalismin riistosta, pääoman vallasta sekä sodan ja ympäristötuhojen uhkista.

Suomen kommunistinen
puolue vaatii:
- Meidän on etsittävä ulospääsy ekokatastrofien sarjasta: Ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden
häviämisestä ja saastumisesta. Näiden
suurin syy on kapitalistisen systeemin
voitontavoittelun pakko. Näihin ongelmiin on tartuttava heti, mutta ilman
systeemin muutosta emme pääse todella kestävään tulevaisuuteen.
- Kuntien palvelujen leikkaaminen
ja yksityistäminen on lopetettava.
Peruspalveluihin on ohjattava lisää
valtionosuuksia ja pääomatulot on
pantava kunnallisverolle. Perusterveydenhuollon ja koulutuksen tulee olla
maksutonta.
- Perusturva on nostettava 1200 euroon kuukaudessa verottomana: työttömien,
eläkeläisten, opiskelijoiden, sairaiden ja muiden vähävaraisten toimeentulo on
turvattava.
- Töitä ja tuloja on jaettava uudelleen lyhentämällä yleinen työaika 6-tuntiin ansiotasoa alentamatta. Työntekijöille on saatava lisää päätösvaltaa työelämässä ja
työehtoshoppailu on estettävä.
- Suomi ei tarvitse hyökkäyspolitiikkaa, vaan puolustuspolitiikan. Hävittäjähankinnat on peruttava ja käytettävä kymmenet miljardit peruspalveluiden ja tukijärjestelmien kehittämiseen. Asehankintojen sijaan on panostettava rauhanrakentamiseen. Ei Natolle ja ei rasismille!
- Asumiskustannusten nousulle katto vuokrasääntelyllä, asuntokeinottelun rajoituksilla ja kuntien omalla rakennustoiminnalla.
- Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tulee perustua energian säästölle ja uusiutuvalle energialle. Köyhiä ei pidä laittaa maksamaan ympäristölaskuja, vaan ne on

kohdistettava niille, jotka ovat keränneet hyödyt ympäristön tuhoamisesta. Joukkoliikenne on saatava kuntoon ja sen lippujen hinnat alas.
- Kaivoslaki on uudistettava ja jatkossa lupa kaivostoimintaan on myönnettävä vain
valtionyhtiöille ja paikallisten asukkaiden elinehtoja ja tahtoa kunnioittaen. Kaivostoiminnassa päätösvalta on pidettävä demokratian piirissä, eikä sitä tule luovuttaa ylikansallisille toimijoille.
- Pörssiherrat kuriin ja pääomatulot progressiivisen verotuksen piiriin! On pantava
verolle pörssikauppa ja rahoitusmarkkinat. Ei tasaverolle – verotuksella on tasoitettava tuloeroja.
- Euroopan kehitys on vapautettava rahoitusmarkkinoiden ja suursijoittajien vallasta. EU:n talousliitosta ja perussopimuksista on järjestettävä kansanäänestys.
Suurpankit on alistettava yhteiskunnalliseen omistukseen ja demokratian ohjaukseen.

Osallistuva
demokratia
Työntekijät ja vähävaraiset eivät voi
puolustaa etujaan kilpailemalla keskenään ja muiden maiden työtätekevien
kanssa siitä, kuka tekee töitä halvimmalla. On yhdistettävä voimat suurpääomaa vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Me kommunistit haluamme rakentaa
Suomea, Eurooppaa ja maailmaan,
jossa ihmiset itse päättävät asioista.
Haluamme kehittää osallistuvaa demokratiaa, joka ulotetaan myös talouden
alalle.

Nykyaikainen sosialismi
Kapitalismi ei kykene poistamaan työttömyyttä, köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Suurten pääomien ja miljardöörien sokea voitontavoittelu on meille muille yhä tuhoisampi ja vaarallisempi voima.
Ihmisarvoisen elämän ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää kapitalismin korvaamista uudenlaisella sivilisaatiolla, joka ei perustu riistoon eikä väkivaltaan.
SKP:n tavoitteena on sosialismi ja kommunismi, jossa jokaisen yksilön vapaa kehitys on
kaikkien vapaan kehityksen edellytys.

Yhteystiedot
Suomen kommunistinen puolue
Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki
Puh. 09 7743 8150
Sähköposti: skp@skp.fi
Verkkosivut: skp.fi
Facebook & Instagram:
suomenkommunistinenpuolue
Twitter: Kommunistit

Kommunistinuoret
Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki
Puheenjohtaja Jiri Mäntysalo
Puh. 040 413 0997
Sähköposti: kommunistinuoret@gmail.com
Verkkosivut: kommunistinuoret.fi
Facebook & Instagram: kommunistinuoret
Twitter & TikTok: komnuoret
SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö
Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki
Sähköposti: helsinginpiiri@skp.fi
Verkkosivut: skphelsinki.fi
Facebook: skphelsinki

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö
Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki
Puh. 041 501 2217
Sähköposti: skpuusimaa@skp.fi
Verkkosivut: skpuusimaa.fi
SKP:n Turun piirijärjestö
Vanha Hämeentie 29, 20540 Turku
(avoinna ti klo 11-14 sekä to klo 12-16)
Puh. (02) 237 0830
Puheenjohtaja Veikko Laine
Sähköposti: veikko.laine46@gmail.com
Verkkosivut: skpturku.fi
SKP:n Satakunnan seudun
piirijärjestö
c/o Kalevanpuisto 53 as 32, 28120 Pori
Piirisihteeri Pekka Lundgren
Sähköposti: rivelundgren@gmail.com
Verkkosivut: skpsatakunta.fi
SKP:n Hämeen piirijärjestö
c/o Kaartokatu 10 C 25, 11100 Riihimäki
Puheenjohtaja Juha Haukka
Sähköposti:
juhamarkku.haukka@gmail.com
SKP:n Tampereen piirijärjestö
Näsilinnankatu 22 A 34, 33210 Tampere
Puh. (03) 222 3591
Verkkosivut: elisanet.fi/skp.tampere
Facebook: TampereSKP
SKP:n Etelä-Karjalan piirijärjestö
Puheenjohtaja Anne Tammelin
Sähköposti:
annetammelin@gmail.com
SKP:n Kyminlaakson piirijärjestö
Puheenjohtaja Liisa Taskinen
Sähköposti: liisa.taskinen@fimnet.fi

SKP:n Kuopion piirijärjestö
Haapaniemenkatu 8 A 48, 70100 Kuopio
Sähköposti: paavo.svenn@gmail.com
SKP:n Joensuun piirijärjestö
Puheenjohtaja Martti Vaskonen
Puh. 050 404 8322
Sähköposti:
marttivaskonen@gmail.com
Verkkosivut: skpjoensuu.skp.fi
SKP:n Pohjanmaan piirijärjestö
Sähköposti:
skppohjanmaa@gmail.com
Verkkosivut: skppohjanmaa.skp.fi
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö
Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä
Piirisihteeri Anni Kivistö
Sähköposti: anni.kivisto@gmail.com
Verkkosivut: skpjyvaskyla.
yhdistysavain.fi
SKP:n Oulun läänin piirijärjestö
c/o Valtatie 59 B 4, 90500 Oulu
Puh. 040 833 4038
Puheenjohtaja Jyrki Hyvölä
Sähköposti:
jyrki.hyvola@protonmail.com
SKP:n Lapin läänin piirijärjestö
c/o Merikatu 8 as. 24, 94100 Kemi
Sähköposti: skp.lappi@gmail.com
Verkkosivut: skplappi.wordpress.com

tiedonantaja.fi

