
I och med årsskiftet förverkligades de nya reglerna i 
sjukförsäkringen. 54 000 riskerar att utförsäkras under 
2010, och under perioden 2010-2012 rör det sig om 
cirka 92 700 personer! Långtidssjuka ska nu skriva 
in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och 
försörja sig på 
a-kassa, aktiv-
itetsstöd eller 
försörjningsstöd 
(socialbidrag) 
om de inte får ett 
arbete. S, V och 
MP:s förslag till 
sjukförsäkring 
är inget verkligt 
alternativ till 
det sjuka sys-
tem som höger-
regeringen nu 
har infört.

Samtidigt som sjuka drabbas så sticker regeringen nya 
pengar i fi ckorna på de rika. Statsminister Fredrik Re-
infeldt (M) har en årslön på 1,35 miljoner kronor och 
han har själv tjänat 48 000 kronor per år på regeringens 
skattesänkningar sedan valet. H&M:s styrelseordförande 
Stefan Persson kan i år addera 4,6 miljarder kronor till 
sin förmögenhet på 121 miljarder kronor. Med sin förmö-
genhet skulle han kunna betala för hela Sveriges grund- 
och gymnasieskolor under ett år och ändå ha pengar över. 

Samtidigt så får en pensionär fortsätta betala mellan 
600 och 1 500 kronor mer i skatt på sin numera sänkta 
pension än vad en löntagare med motsvarande inkomst 
betalar. Regeringens bidrag till Nordea på 5 miljarder har 
tagits väl emot av direktörerna som betalar ut 2 miljarder 
i bonusar.

I avtalsrörelsen förbereder Svenskt Näringsliv en at-
tack på de som har jobb, med krav på noll i lönelyft, nya 
krisavtal med sänkta löner, sänkta ungdomslöner och 
fortsatt utveckling av osäkra jobb inom bemanningsföre-
tag osv. I den situationen är det en skandal att LO-lednin-

gen har inbjudit till samtal om förändringar (=försämrin-
gar) av LAS (lagen om anställningsskydd).

Direktörernas och spekulanternas makt betyder fortsatt 
kris för lågavlönade, särskilt ensamstående, arbetslösa, 
sjuka och fattigpensionärer. Hotet om arbetslöshet består.
Det krävs ett massivt motstånd för att riva upp försämrin-
garna i sjukförsäkringen. Facken måste bryta sin tystnad 
och utlysta en protestdag mot högerpolitiken. RS stödjer 
jobbuppropets krav på kamp för fasta och trygga jobb 
(jobbupproret.se). Vi  ska inte betala spekulanternas kris.

 Riv upp försämringarna i sjuk- och arbetslöshets-
försäkringen – ersättningsnivån ska vara 90 procent. 
Låt de rika betala. 
 Försvara LAS och kollektivavtalen. Nej till låglöne-
marknad. Fasta jobb och rätt till heltid. 
 För en facklig protestdag som ett första steg för 
att sätta sig i respekt och stoppa försämringarna och 
arbetsgivarnas attacker i avtalsrörelsen.  
 Gräsrotsuppror för demokratiska och kämpande 
fack. För ett nytt socialistiskt arbetarparti.

– Luleå kommun gjorde 2009 ett 
överskott på 240 miljoner kro-
nor (varav 120 mkr från helägda 
bolag). Samtidigt gjordes nedskär-
ningar i hela kommunen med 35 
miljoner. Speciellt hårt har skolan 
drabbats. Återigen visas att ned-

skärningarna hade kunnat undvikits – med en socialis-
tisk politik. Men för ett numera borgerligt parti som (S) 
har nedskärningar blivit som en naturlag, säger Carolina 
Löf, vikarie i äldreomsorgen och en av RS kandidater i 
kommunvalet 2010.

Rättvisepartiet Socialisterna

Sjuka jagas till socialen
Bonusar till bankchefer

Luleå: nedskärningar 
och stora överskott

Bankbidragen till bonusar

"Jobbuppror" för facklig kamp

Vad kan vi göra? Vänd!

Ska sjuka tvingas åka ambulans till jobbet? 
Faktum är att verkligheten är nästan värre 
än dikten med regeringens massaker på 
sjukförsäkringen.



Rättvisepartiet Socialisterna

Både 2003 och 2007 var det RS som informerade lokal-
vårdarna i kommunen om hotet om privatisering. 2003 
slutade kampen med att ett mindre område upphandlades. 
2007 ville (s)   privatisera resten av skollokalvården och 
dessutom fastighetsskötare, maskinförare och  fordonste-
kniker. Genom en massiv kampanj av de anställda med 
fl era demonstrationer (även under arbetstid), uppvaktnin-
gar och insändare sattes s-ledningen under en stor press 
och tvingades till slut att backa helt från privatiseringen 
av lokalvården och delvis vad gäller
de andra områdena. 

DET LÖNAR SIG ATT PROTESTERA!

 Jag vill gå med i Rättvisepartiet Socialisterna
 Jag vill hjälpa RS i valet 
 Jag vill ge ett bidrag till valfonden eller prenumerera 
på RS veckotidning Offensiv (Endast 30 kr per månad)
Mer information på rslulea.wordpress.com

Namn:................................................................................
E-post:...............................................................................
Telefon:.............................................................................
Skicka till RS, Box 104, 971 04 LULEÅ eller
E-post: rs.lulea@socialisterna.org

Privatiseringar stoppades Kampen för helgtillägget

Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i valet med löftet att kämpa och för att ge ett alternativ till 
kapitalismens kris, högerpolitik och rasism. Vi (och andra partier) ska inte bara
bedömas efter våra ord, utan också efter våra handlingar. Nedan följer några exempel på vad vi gjort 
tillsammans med andra som varit beredda att kämpa – och exempel på att det lönar sig att protestera. 
Vill du hjälpa till? Fyll i talongen längst ned, e-posta eller ring oss!

Jobben, lönerna och A-kassan

2009 fi ck RS veta om (s) planer på att avskaffa helg-
tillägget och därmed sänka lönen med 500-1 800 kro-
nor för undersköterskor, vårdbiträden, handledare mfl . 
RS-medlemmar som själv jobbar i omsorgen tog initiativ 
till ett nätverk som organiserade protester när den lokala 
fackledningen vägrade. Kampen fi ck massivt stöd men 
tyvärr sveks de anställda av fackledningen som, utan att 
fråga medlemmarna, skrev på ett avtal som innebar stora 
lönesänkningar. 

När regeringen genomförde sitt frontalangrepp på facket 
genom att höja a-kasseavgiften och sänka ersättningen 
drev RS över hela landet, tillsammans med radikala fack-
klubbar och andra kravet på en dags politisk strejk. En 
sådan strejk hade kunnat stoppa förslaget. Istället valde 
LO-ledningen att backa – och har sedan dess fortsatt 
med det. I krisen låter storföretagen jobbarna betala. 
Volvo och SSAB varslade ifjol tusentals samtidigt som 
de delade ut miljarder kronor till ägarna. RS uppmanade 

IF Metall till ”man ur huse” demonstration mot nedlägg-
ningen av Plannja, som ett första steg för att rädda kvar 
fabriken i Luleå. Kamp från övriga Europa visar att dem-
onstrationer, strejker och fabriksockupationer har räddat 
många jobb. 

 Välkommen på RS valårsupptakt!
Onsdag 24 feb 18.30 Västra Brogatan 8B
 Internationella kvinnodagen 100 år
Torsdag 11 mar 19.00 IOGT-NTO Köpmantorget


