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RS – DEN VERKLIGA
OPPOSITIONEN
Både lokalt och på riksplanet har politiken
gått kraftigt högerut. Socialdemokraterna,
Moderaterna och Sverigedemokraterna använder en allt brutalare flyktingpolitik som
murbräcka för hårdare högerpolitik. Fattiga,
sjuka, flyktingar och förorter attackeras samtidigt som militären rustas upp och bankvinsterna slår rekord. Kommunerna drivs

som företag medan skola och omsorg tvingas
till svältkur.

Rättvisepartiet Socialisterna tar strid mot
högervågen i toppen. Vi är ett kämpande,
socialistiskt alternativ i hela landet med fyra
mandat i Luleå och Haninge kommunfullmäktige. RS är det enda partiet vars valda rep-

resentanter organiserar verklig kamp, lever på
en vanlig arbetarlön och aldrig har röstat för
en nedskärning.

Våra allierade är kommunanställda, hyresgäster, skolelever, patienter och pensionärer
– inte de andra politikerna. Vårt fokus är
organisering underifrån – där finns kraften till
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verklig förändring.
Det syntes t ex i
#MeToo och Luleås skolkamp 2015-2016. Vår kamp
ger resultat, segrar som inte
varit möjliga om vi fungerat
som de andra partierna.

RS ENDA VALLÖFTE – ATT KÄMPA. DET LÖNAR SIG!
...och mycket, mycket mer:

Innehåll:
Den verkliga oppositionen
– vårt enda löfte att kämpa
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2018: Tillsammans med föräldrar pressade RS fram en
upprustning av skolgården på Örnässkolan.

Folkviljan ska styra
– inte Nordström-klicken
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2017: Ställt krav efter korruptionsskandalen inom Stadsbyggnadsförvaltningen vilket bidragit till nya hårdare riktlinjer och kontroll.

Skola & förskola:
barnens behov främst
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Stoppa utvisningarna – kämpa
tillsammans för asyl & välfärd
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Luleå för vem? Bostad åt alla,
inte utförsäljningar
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Vård & omsorg behöver ett uppror
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“Kulturlivet mäts inte i hotellnätter”
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Försvarade villkor i vård & omsorg

Med marscher, massmöten, debatter har RS kämpat med
vårdpersonal mot delade turer – som stoppades delvis.
Idag arbetar vi för förnyad kamp för mer resurser och
bättre villkor, här med En Annan Vård Är Möjlig.

Skolor och förskolor räddade

I den massiva kampen mot “Framtidens Skola” spelade
RS en nyckelroll. Totalt räddades fyra skolor och ett
antal förskolor från nedläggning. På bilden protest vid
Barn- och Utbildningsnämndens möte i februari 2016.

2016: RS motion om tillgång till icke-könade toaletter och
enskilda omklädningsrum genomfördes. Sen RS valdes in i
kommunfullmäktige 2002 har vi lagt förslag om kvinnohus,
bekämpande av sexuella trakasserier, mäns våld mot kvinnor,
HBTQ-förtryck. Vissa har införts men saker som kostar
pengar, t ex fler kuratorer, har fått nej.
2015: Tillsammans med Ett Luleå För Alla m fl: RS deltog i
att tvinga fram åretrunt-boende för hemlösa. Beslutet revs
upp året efter av alla partier utom RS.
2002-2016: Tillsammans med Svartöstadsborna: räddat hus
från rivning, räddade skolan 2002, stoppat utförsäljning av
Folkets Hus Blackis.
2013: Vikariepool i förskolan för att åtgärda vikariebrist
infördes på RS förslag.

Ta #MeToo vidare – gör upp med
könsmaktsordning & klassklyftor
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Inte en meter åt rasism & nazism
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Enad kamp mot klimatkris
& utsugning
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Bra villkor på jobbet
– försvara strejkrätten

13

2017: Drivande i massprotesten som stoppade
nazistmarschen i Göteborg 30 september.

Här finns pengarna
för att skapa rättvisa
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2016: Krav på kollektivavtalsvillkor för taxichaufförer i
Haninge.

Svaret är socialism
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“Därför röstar jag på RS”
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2012: Meddelarfrihet för anställda hos privata företag som
gör jobb åt kommunen införs på RS förslag.
2014, 2007, 2003: Tillsammans med anställda: Mobilisering
mot privatiseringar – lokalvård, parkförvaltning, transporter,
hamnen mm. 2017 beslutades om total återkommunalisering
av lokalvården i skolorna.

Unga på flykt får stanna i Luleå

Tillsammans med LåtossLeva/Kraftsamling m fl har RS
fått igenom att unga på flykt får bo kvar i Luleå under
asylprocessen. Här skolstrejk mot utvisningarna 12/12.
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Historisk bostadskamp

RS medlemmar drivande i masskamp som gett återkommunalisering av 900 lägenheter och stopp för utförsäljning av 289 lägenheter i Göteborg.

2017: Räddat unika skogar och naturmiljöer i Haninge.
2011: Deltog i kampen som gav stopp för utvisningar
till Syrien.
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FOLKVILJAN SKA STYRA

BARNENS BEHOV FRÄMST

RS vill öka insynen och inflytandet underifrån. Vi deltog i kampanjen som
samlade in 8000 namn med krav på folkomröstning om Framtidens Skola.
Vi kämpar för att de som jobbar i eller är beroende av skola, vård eller
hyresbostäder ska ha avgörande inflytande över hur verksamheten ser ut.

“

Jonas Brännberg, gruppledare kommunfullmäktige, kandidat nr 2.

Socialdemokraternas (S) högersväng under Niklas
Nordströms ledning betyder minskad insyn och mer
hemlighetsmakeri. Reklambyråer har ersatt politisk
dialog och “nätverkande” (ha “rätt” kontakter) har
blivit allt viktigare i relationerna med kommunledningen.
Orsaken är förstås att impopulära nedskärningar
och utförsäljningar är lättare att driva igenom först
i tysthet och sedan “klatschigt” presenterade av en
reklambyrå. “Framtidens Skola” är ett exempel där S
inte sa ett knyst innan valet 2014, trots att tankarna
redan var långt gångna.
När 3000 av Lulebos lägenheter såldes ut fick inte
hyresgästerna eller någon annan veta något förrän
köparen Rikshem presenterades, där Nordströms
socialdemokratiska kompanjon från tiden på PRbyrån Prime, Ilja Batljan, satt som vice VD. Lulebos

VD ville ha insyn i affären och ifrågasatte nyttan för
bolaget men fick sparken.
Medan allmänheten och den politiska oppositionen
stängs ute bjuds direktörerna in. Som “Kulturhelg”
med VIP-hockey för direktörer och kommunalrådets
eget 50-årskalas som kommunen skulle betala men
där bara “viktiga” personer var inbjudna. S närmaste
allierade i detta är Moderaterna vars gruppledare
varit djupt inblandad både i Lulebo-affären och
Austin-äventyret med flera resor till USA.
Missförhållanden ska avslöjas och rättas till.
S-ledningens försök att hemlighålla den misstänka
korruptionshärvan i kommunen visar att de vill
putsa fasaden till vilket pris som helst. RS har fått
igenom att även anställda på privata företag som
jobbar åt kommunen har rätt att larma om
missförhållanden utan att riskera bestraffning.

RS kämpar för:

 Verklig dialog och inflytande för

Skolkampen räddade fyra skolor men trots massiv opinion – över
8000 krävde folkomröstning – driver Socialdemokraterna projektet vidare med stöd av Moderaterna och Landsbygdspartiet.

personal, brukare, andra berörda innan
stora beslut.
 Stoppa konsult- och entreprenadcirkusen – verksamhet i kommunal regi. Låt
de verkliga experterna – personalen –
styra.
 Politiker på arbetarlön – valda representanter ska dela väljarnas villkor.
 Återkalla politiker som bryter sina
löften eller sviker väljarnas förtroende.
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“

– inte Nordströmklicken!

’Framtidens skola’, lärarbristen och den ojämlika skolan är inte bara
Lule-problem – det handlar om att skolan har utsatts för nedskärningar
och marknadsanpassning i årtionden. Det är genom att organisera oss
lokalt vi kan börja kämpa för förändring.

Liv Shange Moyo, skolaktivist, kandidat nr 1.
2015-2016 skanormala. Genom
kades Luleå av en
att maximera antal
proteströrelse ledd
barn på så lite
av föräldrar, skolperpersonal och
sonal och barn. Från
lokaler som möjstart spelade RS en
ligt vill kommunnyckelroll i kampen
ledningen utnyttja
mot stordriftsproarbetskraften
jektet ”Framtidens
hårdare. Storskola” som samlade
driften drivs igeKampen
mot
stordrift
på
barnens
och
personalens
bekostnad:
den
största
rörelsen
tusentals i karnenom istället för att
i Luleå på många år, visar kraften när människor går samman!
valståg, skolstrejk
lösa lärarbristen!
och kampanj för folkomröstning.
Bara stora satsningar på arbetsmiljön och lönerna
Protesterna räddade skolorna i Vitå, Klöverträsk,
kan stoppa flykten från läraryrket. Det kräver strid
samt högstadie- och förskolor från nedläggning –
för resurser efter behoven i skola och förskola – för
och visade att det går att bygga en motkraft till kom- mindre klasser/grupper, särskilt stöd till alla barn
munledningen.
som behöver det (t ex barn med neuropsykiatriska
funktionshinder och nyanlända), mer tid till pedaÄndå la Socialdemokraterna, med hjälp av Moderagogik istället för administration och bedömande.
terna och Landsbygdspartiet ned Svartöstadsskolan
och Kläppenskolan. Fler skolor och förskolor hotas.
RS fortsätter samla motstånd mot nedskärningar
Redan drabbas barn och personal när barnpengen
och nedläggningar (till skillnad från Vänsterpartiet
minskats med argument om ”stordriftsfördelar”.
som aldrig bygger rörelser och på sin höjd röstar nej
i fullmäktige). Vi deltar i samordningsgruppen Hela
Upphävs inte ”Framtidens skola” blir 500 elever
kommunen ska leva och lära och i andra initiativ som
per skola och 6-8 avdelningar per förskola det nya
förskoleupproret #pressatläge.

RS kämpar för:
 Allas rätt till bra skola i sin närmiljö –

 Stoppa lärarflykten – förbättra arbets-

stoppa ”Framtidens skola”.
villkoren och höj lönerna.
 Ny utvecklingsplan för skolan. Behoven i  Särskilt stöd till alla barn som behöver.
centrum – lyssna på barnen, föräldrarna
Fler fritidsledare och resurspersonal.
och personalen.
 Nej till friskolor och vinst på barnens
 Ökad personaltäthet i skola & förskola:
bekostnad.
Max 20 elever/klass. Minst tre heltider
 Upprustad förstatligad skola under
och max 15 barn/grupp i förskolan.
demokratisk kontroll av personal,
föräldrar och elever.
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STOPPA UTVISNINGARNA

“

– kämpa tillsammans för asyl och välfärd!

LULEÅ FÖR VEM?

Bostad åt alla – inte utförsäljningar!

I Norrbotten har RS spelat en viktig roll i Låt oss levas organisering.
Med sittstrejker varje fredag i Luleå och den historiska skolstrejken mot
utvisningar på över 50 skolor den 12 december har vi elever visat
vilken sorts metoder som har kraften att vinna!

RS kämpar för:

 Avgiftsfri bostadskö.
 Stopp för utförsäljningarna. Pengarna

Siri Kjerrulf, ordförande Låt oss Leva – Ung i Sverige Luleå,
kandidat nr 5.

Utvisningspolitiken plogar för hårdare högerpolitik –
mindre till sjuka, löntagare (t ex attackerad strejkrätt
och höjd pensionsålder), LSS; mer till militär, polis
och vinstintressen. När “migrationen” tar upp hela
synfältet hamnar de styrandes ansvar för vårdkris,
ökade klyftor och otrygghet i bakgrunden. Uppdelade i “vi och dem” är det svårare att försvara gemensamma intressen. De som sparkar på flyktingar
idag, sparkar på pensionärer och sjuka imorgon!

Därför arbetar vi för att
göra facken och hyresgästföreningen till kamporganisationer. Vi tar alla chanser att samla och ena till
protester för trygga jobb,
hyresrätter folk har råd att
bo i, den massiva upprustning som behövs i vård
och skola, mot sexism och
rasism. Det behövs ett nytt
arbetarparti, som är berett
att ta strid för en verkligt
socialistisk politik och
utmana den rikaste procentens plundring och makt.

Sittstrejken mot utvisningar som ungdomarna i Ung
i Sverige startade 2017 blåste liv i solidaritet och motstånd över hela landet. Sittstrejker, landsomfattande
protestdagar och skolstrejk utmanade regeringens
splittringspolitik. Den nya chansen till uppehållstillstånd för studier/arbete är ett resultat av protesterna
(trots att den inte alls är nog).

“

Sen 2015 har S-MP-regeringen i praktiken tagit
bort rätten till asyl för
människor på flykt undan
krig och förtryck, med
oerhört lidande som följd.
Nu vill S göra den ”tillfälliga” politiken permanent. Det handlar varken
om “systemkollaps” eller
“ordning & reda”. Sverige
har resurser så det räcker
och blir över för att hjälpa
de som tar sig hit – men
resurserna är fel fördelade. Gnistan som tände en rörelse: Ung i Sverige tågar i Stockholm.

tillbaka till Lulebo för upprustning och
nya hyresrätter.
 Offentligt byggprogram & kommunalt
byggbolag ger billiga, klimatanpassade
bostäder & jobb till unga.
 Bostad en rättighet, inte en vara.

Ilskan mot S utförsäljningar finns kvar.

Det är hög tid att vi organiserar oss och gör bostadsbristen till en
kampfråga.

Fatima Linna Trabelsi, förtroendevald bostadsaktivist,
kandidat nr 3.

Luleå är en av många kommuner med bostadsbrist.
Under flera årtionden har “marknaden” fått dominera boendet allt mer, samtidigt som boende i hyresrätter beskattas mycket hårdare än boende i egna
hem och bostadsrätter. Resultaten: långa köer, höga
hyror och trångboddhet.

Utförsäljningarna har ökat klassklyftorna och skadat
kommunens förmåga att tillgodose behoven för alla –
unga, låginkomsttagare, kvinnor som behöver lämna
skadliga förhållanden, nyanlända osv. Dessutom tog
S-styret i kommunen ut rekordbeloppet 400 miljoner
kronor ur Lulebo.

Luleås S-ledning lovade att göra något åt bostadsbristen – men deras lösning var att sälja ut till privata
vinstintressen, som bygger dyrt för att vinstmaximera. Lulebo är nu över 3000 lägenheter fattigare och har halverat sitt mål för nybyggnation.

Våra medlemmar är aktiva i Hyresgästföreningen
och jobbar för att återuppliva de kamptraditioner
som behövs för att det ska renoveras och byggas för
behoven, inte för vinst. I Svartöstaden har RS tillsammans med boende stoppat rivningen av 16 hyreslägenheter.

RS kämpar för:

 Stoppa utvisningarna till krig & förtryck




Låt oss Leva-Boden i täten för skolstrejken den 12 december 2017.

– amnesti för alla på flykt i Sverige.
Återinför asylrätten – permanenta
uppehållstillstånd, familjeåterförening.
Riv EUs mur: säkra vägar för flyktingar
Gemensam kamp för asyl, arbete,
bostäder, och välfärd åt alla.
Ingen bas för NATO i Norrbotten –
global kamp mot krig och imperialism.
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När vi kämpar vinner vi!

Genom initiativ i Hyresgästföreningen och andra
lokala föreningar i Göteborg har RS mobiliserat
tusentals i kampanjer som har vunnit spektakulära
segrar – renovering utan hyreshöjning, återkommunalisering av utsålda lägenheter och stopp för
nya utförsäljningar. RS medlem Kristofer Lundberg
valdes i april till ny ordförande för Hyresgästföreningen Region Väst med 77 000 medlemmar på
ett program av kamp.
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RS kämpar för:

 Stoppa nedskärningarna!

Kraftigt ökade resurser för
ökad personalbemanning,
bättre arbetsvillkor och
högre löner.
 Avskaffa delade turer. Ersätt
TimeCare med personalens demokratiska schemaplanering där brukarnas
behov och personalens
välmående står i centrum.
 Välfärd utan vinst – ut med
riskkapitalisterna!
 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön.
RS-medlemmar var drivande i att få igång nätverket En annan vård är möjlig i Luleå. Här demonstration för “Slut på rean!” 2016.

VÅRD OCH OMSORG BEHÖVER ETT UPPROR

“

Bara gemensam kamp kan tvinga fram de resurser som kan ge likvärdig och bra vård i hela länet. En annan vård
är faktiskt möjlig. Tre års ockupation räddade sjukstugan i Dorotea. Nu ockuperas BB i Sollefteå. RS har tillsammans med vårdanställda i Luleå kämpat mot avskaffat helgtillägg och delade turer och våra medlemmar deltar i
nätverket En Annan Vård Är Möjlig.

Robert Lundqvist, Region-anställd, kommunfullmäktigeledamot och RS-kandidat Luleå/Regionen.

Enda sättet att vända utvecklingen är med
förbättrade arbetsvillkor och en rejäl höjning av
lönerna. Men Region Norrbotten planerar ytterligare nedskärningar och i Luleå kommun har S
beslutat att skära ned 170 miljoner 20172020.
Var tionde patient läggs nu in som
”överbelagd” eller ”utlokaliserad”

“

Vården är i kris med långa köer och stora brister.
Socialdemokraterna (S) i Luleå och S-V-MP-styret
i Region Norrbotten skyller på brist på personal,
men vill inte att vi ställer frågan varför? Åratal av
nedskärningar, försämrade villkor, omorganisationer ovanför personalens huvuden, nya arbetsuppgifter utan mer tid till fortsatt låga löner har
gjort att många lämnat vårdyrkena.

Vården
går
sönder
inifrån”

- Frida Grundström,
undersköterska
i hemtjänsten

i Region Norrbotten. I den marknadsanpassade
vården ska allt mätas och dokumenteras men sällan
är patientens behov i fokus.
Regionpolitiker försöker ofta ställa inland mot
kust men vården är på bristningsgränsen överallt.
Borgarnas och Sjukvårdspartiets alternativ är mer
privatiseringar men stafettläkare och miljardrullningen till Nya Karolinska visar hur det blir
ännu sämre och dyrare.
För att tillfredsställa politikernas nedskärningskrav
försöker chefer dra ned på bemanning och
tvinga personalen till mer ”flexibilitet” – alltså
sämre villkor. Schemasystemet TimeCare har allt
mer blivit en strypsnara som skapar konflikter
bland anställda, begränsar deras fritid och kontroll
över sina liv.
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“KULTURLIVET
MÄTS INTE I
HOTELLNÄTTER”
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Det var rubriken på en debattartikel av 33 kulturarbetare 2015,
efter att Niklas Nordström bjudit sina direktörsvänner på ”kulturhelg” för 400 000 kr, bland annat med besök i Luleå Hockeys
VIP-loge.
När Kulturens Hus skulle byggas var opinionen
stark mot ett ”elittänk” vilket bidrog till en mer
folklig inriktning. Med Niklas Nordström vid
makten ses kulturen mer som ett sätt att
smörja näringslivet och göra Luleå ”attraktivt”
för ”investerare”. Kommunens PR-byrås reklamfilm för årets ”Pride on Ice” var ett uttryck för
samma synsätt – Pride-kampen och HBTQ-förtrycket avpolitiserades för att ”sälja” Luleå.
S-ledningen har placerat kulturen i en
lobbyistsoppa där “rätt” kontakter ger
kommunkontrakt. T ex fick Nordströms
kompis Troy Campbell 200 000 kr
för en förstudie om samarbetet med
Austin. De som inte rättar in sig i
ledet hotas. Konstnären Kornelia
Wallers jobb på kommunfinansierade Skådebanan hotades efter
en satirteckning av Nordström.
Elisabeth Rosenbrandts kritik av
gratisspelningar ledde till förtäckt
hot om indraget bidrag, något som
senare blev verklighet när Musikens
Makts bidrag frös inne, men sedan kom
tillbaka efter en proteststorm.
Kornelia Waller sjunger på demonstration för vården 2016.

RS kämpar för:

 Kommunen ska stötta ett kulturliv för alla – inte styra

det efter direktörers intressen.
 Bevara Musikens Makt – låt kulturlivet styra över
Hamnfestivalen. Fler drogfria mötesplatser.
 Vettiga villkor för kulturarbetare – inför MU-avtalet för
konstnärer.
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– gör upp med könsmaktsordning och klassklyftor!

En våg av nyuppvaknad kvinnokamp sveper över
världen. Argentina, Spanien, Iran, Irland, Polen och
USA är exempel där kvinnor organiserat massiva
demonstrationer, strejker och andra djärva protester
mot våld, förtryck och underordning som kvinnor
överallt utsätts för. Det är kamp som behövs. Vi kan
inte stanna vid symboliska protester, vid att individer
köper sig fria – eller vid att rösta.
Under ett arbetsliv tjänar en man i snitt 3,6 miljoner
kronor mer än en kvinna. Kvinnor har mer slitsamma jobb och utför mest obetalt hemarbete.
Kvinnoförtrycket uttrycks tydligast i mäns våld mot
kvinnor – omkring 100 kvinnor utsätts för våldtäkt
varje dag.

Det handlar om systemfel – inte om ”rötägg” eller
något ”importerat” problem.
Människan har byggt upp könsmaktsordningen och
klassamhället – och kan avskaffa båda, men för det
krävs kamp och organisering. RS deltar i alla initiativ
som för kvinnokampen framåt. Vi är också med och
bygger kampanjorganisationen Socialistiska
Feminister. Det kapitalistiska systemet tjänar på och
stärker förtrycket: vinst ur kvinnors lägre löner, på
kvinnors kroppar, på kvinnors gratis servande med
barn, äldre och hemmet osv.

 Nolltolerans mot sexuella trakasse-

rier. Trygga jobb, bra arbetstempo &
demokratiska arbetsplatser.
 Facklig kamp mot sexuella trakasserier,
heteronorm & transfobi.
 Genuspedagogik & hbtq-certifiering i
skola, förskola, barnkultur & idrott.
 Satsa på Freda-mottagningen & kvinnojouren, fler bostäder till våldsutsatta
kvinnor. Specialdomstolar för sexbrott.

Vi tog initiativ till att bilda Boden mot Rasism som samlade tusentals när
nazistsekten NMR tilläts marschera genom stan på första maj.

Raymond Ohlson Stokki, fritidspedagog,
kandidat nr 3 i regionvalet, Boden.

om att skapa opinion för ett hårdare samhälle. När
också S och M delar upp folk i ”vi och dem” efter
ursprung bekräftar de rasisternas världsbild, och
plogar vägen även för nazister som är nästa på tur att
bli ”normalt parti”.

Det jäser på kvinnodominerade arbetsplatser –
Förskoleupproret protesterar mot underbemanning
och låga löner. BB-ockupationen i Sollefteå visar på
de skarpare metoder som krävs. Nya kamprörelser
behövs för att pressa tillbaka våldet och ta strid för
en omfördelning av resurserna.

Internationella kvinnodagen 8 mars 2018
– ett gemensamt demonstrationståg i Luleå för första
gången på många år,
på RS initiativ.

RS kämpar för:

INTE EN METER
11
ÅT RASISM OCH NAZISM

“

TA #METOO VIDARE

 Utbildning & samordning mot våld i

hederns namn.
 Rusta upp välfärden – bättre villkor, mer
personal, högre löner. Avskaffa RUT
 Avskaffa löne- & pensionsgapet.
100 procent i föräldraersättning.
 6 timmars arbetsdag utan lönesänkning
– låt storföretagen betala.
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NMR som försöker etablera sig i Norrbotten är en
liten men farlig rasistisk våldssekt som har som mål
att krossa demokratin, arbetarrörelsen, mänskliga
rättigheter och jämställdhet. RS vill samla fredliga
välorganiserade massprotester för att skära av vägen
för nazisterna varhelst de försöker gå framåt.
Boden 1 maj 2018: RS medlemmar var en viktig del av mobiliseringen som såg till att nazistmarschen mötte massivt motstånd.

Kamp mot nazism och rasism i alla former är en
nyckelfråga för RS. Idag betyder det både att mobilisera mot nazistmarschen i Boden 1 maj och mot
S-SD-M-hetsen som pekar ut människor som
tvingats fly från krig och förtryck som hot mot
välfärd, trygghet och säkerhet.
Rasismen är ett direkt hot mot alla som pekas ut
som mindre värda. Varje år drabbas 100 000-tals av
rasistiska hatbrott i Sverige. Människor med utländsk
bakgrund utsätts för diskriminering vad gäller jobb,
bostäder, utbildning och rättsväsende. Men rasism
är också ett problem för alla som har intresse av att
kämpa gemensamt. När vissa tvingas ta jobb med
urusla villkor och fackföreningsrörelsen sviker
splittras arbetarklassen medan de rika blir rikare.
Medborgarrättskämpen Malcolm X:s ord ”ingen
kapitalism utan rasism” gäller än – rasismen sitter i
ryggmärgen på kapitalismen, från koloniseringen av
Sápmi till hetsen mot muslimer. Rasismen uppifrån
handlar inte om att ”anpassa sig till opinionen” utan

För att stoppa rasisterna i riksdag och fullmäktige
krävs rörelser för att stoppa den nedmontering av
välfärdssystemen som såväl S som SD och övriga
borgare är överens om. Rasismen kan bara utmanas
på allvar genom att arbetare, unga, pensionärer kämpar tillsammans för gemensamt hopp om framtiden.

Så stoppas nazisterna

När 20 000 göteborgare den 30 september 2017 tog
över stans gator kunde inte nazisterna genomföra
sin marsch – en jätteseger för antirasismen.
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Enad kamp mot
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KLIMATKRIS OCH UTSUGNING

BRA VILLKOR PÅ JOBBET
Försvara strejkrätten!

“

RS deltar i och stödjer kamp mot miljöförstöring och kapitalistisk
rovdrift som i Gállok. I Luleå har vi varit aktiva i protesterna mot den
stora krigsövningen ACE.

RS kämpar för:

 Krav på kollektivavtal i alla

Josef Esberg, lärarassistent, kandidat nr 13.

S i Luleå gillar utvecklingen. De välkomnar militarisering och arméer som begått krigsbrott i Afghanistan och Palestina, kärnkraftverket i finska Pyhäjoki
som hotar vår miljö, mer flyg som förstör klimatet
och gruvbolag som inte bryr sig ett dugg om Norrbotten, utan är på jakt efter kortsiktig vinst.



allt mer tar över markerna, men också när rasister
hetsar mot alla som är “annorlunda”. Rättegången om
rådigheten över marken för Girjas sameby har satt
ljuset på statens rasism, men också den månghundraåriga diskrimineringen av icke-renägande
samer. RS står för gemensam kamp – samer och
övrig lokalbefolkning – mot de stora skogs- och
gruvbolagen samt staten som vill sälja tillgång till
marken till krigsövande stormakter.
Det behövs en kämpande miljörelse, både lokalt och
globalt. Unga samer har visat vägen med förnyad
kamp, t ex mot vansinnig kapitalistisk spekulation
som gruvan i Gállok.

100 företag har stått för 71 procent av världens
industriella utsläpp av växthusgaser sen
1988. Valet står mellan kapitalismen och
klimatet – världen måste ställa om till en
ekonomi i samklang med naturen, annars
hotas människans framtid. Gruvcirkusen i
Pajala visar att så länge en superrik elit styr
efter marknadens nycker är det omöjligt att
planera för verkligt hållbar utveckling.

 Kommunal samlastningscentral.
 Påskynda kommunala reservat för skydd
av höga naturvärden.
 Upprustad, utbyggd och gratis kollektivtrafik – återförstatliga järnvägen, bygg
Norrbotniabanan.
 Inga gruvor utan ja från berörda – gemensamt ägd, demokratiskt styrd gruvindustri.


S-ledningen: reducerar Luleås brandstyrkor från två till en för att
skära två miljoner kr – lägger 500 miljoner kr på ny brandstation!
Vägrar lyssna när personalen protesterar. Valet är en chans att
visa att det straffar sig att köra över folkviljan gång på gång.




upphandlingar.
Personalveto mot låg bemanning &
omorganisationer i syfte att skära ned.
Stoppa jakten på sjuka, arbetslösa &
funktionsnedsatta.
Nej till lönedumpning via privatisering/
bemanningsföretag. Stoppa lägre löner
för flyktingar & unga. Försvara
strejkrätten.
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Höj lägstalönerna till 25 000 kr/månad.

RS stödjer facklig kamp, t ex brandmännens arbete mot försämrat
brandskydd och hamnarbetarnas strid för kollektivavtal. Vi besöker
arbetsplatser för att ta de anställdas frågor in i kommunfullmäktige, som vi gjorde i kampen mot delade turer eller när ett fackombud trakasserades och sparkades på Luleå Renhållning.

Anton Lindbäck, anläggningsarbetare, kandidat nr 6.

Sveriges löntagare får samhället att fungera och
skapar vinsterna i samhället. Att vi haft en välfärd
som gett trygghet åt många hade sin grund i en stark
arbetarrörelse. Men idag har Socialdemokraterna
blivit ett kapitalistiskt parti som till och med
attackerar strejkrätten – arbetarnas verktyg för att
kunna försvara sig och vinna segrar. RS medlemmar
jobbar för att facken ska bli kamporganisationer igen.

Den samiska delen av befolkningen drabbas hårt när skogs- och gruvnäring och militarism

RS kämpar för:



“

Landet slits isär av ökade klyftor mellan fattiga och
rika, men också mellan regioner, stad och land.
Norrbotten, där grundläggande service försvinner på
allt fler orter, ses av kapitalet som en landsända vars
resurser kan sugas ut för att bli vinster någon annanstans. Det handlar om råvaror, människor och om
Norrbotten som bas för ökad militarism.
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 Samer & övrig lokalbefolkning

behöver kämpa tillsammans – rätten till
markerna ska avgöras lokalt.
 Massiva offentliga investeringar i förnybar energi, energieffektivisera boendet.
 Grön omställning av industrin under
anställdas kontroll, 100 000 nya jobb.
 Ställ om till hållbar, ekologisk, nära matproduktion.

12

RS kämpar mot hårdare klimat på arbetsplatserna. Vi
har fått igenom meddelarfrihet för anställda på företag som anlitas av Luleå kommun. RS har föreslagit
anpassade tjänster för att den som blir sjuk ska kunna
arbeta kvar, samt försök med sex timmars arbetsdag
med full lön. Vi vill minska arbetsbelastningen
genom att t ex höja bemanningen i vård & omsorg
och införa ett maxtak på antal undervisningstimmar
för lärare. Ingen ska bli sjuk av sitt jobb!

Pension att leva på!

RS protesterar mot den höjda pensionsåldern.
Förslaget är rent klassförakt från borgarna, S & MP
mot dem vars hårda jobb omöjliggör att jobba till
uppåt 70 år. Pensionssystemet är dessutom en fattigdomsfälla för kvinnor. Riv upp pensionsuppgörelsen, återinför ATP!
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PENGARNA SOM KAN
14
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STOPPA NEDSKÄRNINGARNA

S-ledningen vill framställa detta som den enda
vägens politik men RS visar att det finns ett annat val.
I RS budgetförslag omfördelas 141 miljoner kronor
till billiga bostäder, skolan, vården, kollektivtrafiken,
höjda lägstalöner och sommarjobbslöner.
Men det räcker inte för alla behov då statens bidrag
urholkats i decennier. Alla kommuner och landsting
tvingas till svältkur, statsbidragen är för små och
täcker inte att fler äldre behöver omsorg och barn
plats i skolor.

Miljoner att använda till
välfärden istället:

 Sänkning av partistöd, politikernas

löner och arvoden, representation,
konferenser: 22 miljoner kr.
 Minskade konsultkostnader och köpta
tjänster1: 11 miljoner kr.
 Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador2: 6 miljoner kr.
 Minskade anslag marknadsföring,
LNAB, Austin mm: minst 15 mkr.
[1] Konsultutgifter kan ersättas med att personalen – de verkliga experterna
på arbetsplatserna – får större inflytande att utveckla verksamheterna.
[2] Med våra satsningar på högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kommer sjukskrivningarna minska.

“

Det behövs ett landsomfattade uppror med krav på pengarna tillbaka till
kommuner och landsting – istället för att gå till de superrika och till militär
upprustning.

Britta Berggren, kommunfullmäktigeledamot och LSS-aktivist,
kandidat nr 7.

Sverige rikare än någonsin: men var är festen?
Storföretagen!

Aktieutdelning 2018: 263 miljarder kr1. Aktieutdelningen motsvarar vad det skulle kosta att införa
sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, gratis
kollektivtrafik och förskola i hela landet, kostnaden
för Sveriges asylmottagning 2018, gratis sjukvård och
mediciner för alla och dessutom bli över till
cirka 100 000 nya välfärdsjobb2.

RS systerorganisation i Spanien och Katalonien har lanserat Libres y Combativas som organiserar unga i kamp mot sexism och synliggör hur kvinnoförtrycket är sammanvävt med kapitalismen. Här storstrejk den 10 maj 2018.

SVARET ÄR SOCIALISM!

“

Socialdemokraterna har satt Luleå kommun, vården
och skolan på en riktig svältkur. Sammanlagt 170
miljoner kronor ska bort från en verksamhet som
redan är slimmad, och efter valet hotar mer
nedskärningar och privatiseringar. Samtidigt prioriteras att putsa fasaden med PR-byråer som ska framställa kommunen och S som framgångsrika.
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Det är inte resurser som fattas för att alla ska kunna ha ett drägligt
liv. Det gäller både i Sverige och globalt, där 42 superrika äger lika
mycket som halva jordens befolkning.”

Ali Ghezeire, industriarbetare, kandidat nr 11.

Toppdirektörerna!

Bara förmögenhetstillväxten för världens dollarmiljardärer förra året räcker för att utrota den extrema
fattigdomen i världen sju gånger om, enligt Oxfam.

Samtidigt har den offentliga sektorns (stat, kommuner och landsting) andel av landets
hela ekonomi, BNP, minskat med
3,3 procent under tio år. Det
motsvarar

Ändå görs ingenting. En liten superrik elit som
tjänar på systemet av klassklyftor och förtryck har
enorm makt över regeringar och stater. Den mäktigaste politiska posten innehas av en rasist, sexist och
arbetarhatare – Donald Trump. Trump & Co osäkrar
världen och öppnar för mer krig, förtryck, flyktingkatastrofer och förödelse av natur och klimat.

1980 tjänade de 4,9 gånger mer än industriarbetarna.
2016 tjänade de 55,1 gånger mer.

Storbankerna!

144 miljarder kr.

Samlad vinst 2017: 106 miljarder kr
– 10 000 kr för varje invånare i Sverige.
[1] Storbolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista enligt analysföretaget Inquiry Financial.
[2] Uträkning baserad på ETC “Rekordstora aktieutdelningar trots skakig ekonomi”
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Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett annat
system – demokratisk socialism. Istället för att några
få superrika ska äga banker och storföretag borde
samhället göra det – för att alla ska vara med och

besluta var resurserna ska satsas. Inte på vapen, olja
och konkurrens utan på bostäder, vård, kortare
arbetsdag, gratis kollektivtrafik, grön omställning
och bra utbildning åt alla. En sådan förändring kan
inte bli verklighet enbart genom val – det kommer
krävas massrörelser med socialistiska svar.
Istället för att få höra falska vallöften vart fjärde år
borde demokratin spira underifrån hela tiden. Valda
representanter ska inte ha privilegier och de ska
kunna återkallas om de bryter mot löften.
Med sikte på en socialistisk värld börjar organiseringen redan idag. Rösta på Rättvisepartiet
Socialisterna för att stärka kampen och det
socialistiska svaret.
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DÄRFÖR RÖSTAR JAG PÅ RS16
“RS jobbar för det
samhälle jag vill
leva i, för miljön
och en human
flyktingpolitik.”
Maiara Karlsson
Alves Dias
aktiv i Låt oss
Leva – Ung i
Sverige Luleå
“RS kämpar för
fler anställda i
vården och för att
stoppa privatiseringar, som bara
de rika tjänar på.”

Bekalu Yigjaw
Elektriker

“RS står mig närmast i åsikter,
även om jag inte
håller med om allt.
Jag vet att RS använder sina mandat till max, de gör
sig obekväma!”
Joakim
Isaksson
brandman
“RS är det enda
parti som klart och
tydligt kämpar för
ett socialistiskt
samhälle. Vill vi ha
en verklig förändring är det socialism som gäller.”
Maria Linna
pensionerad
arbetsterapeut

RÖSTA PÅ RS I KOMMUN- & REGIONVAL

Din röst på RS i kommun och region stärker bygget av ett kämpande socialistiskt
alternativ, oavsett hur du röstar i riksdagsvalet.

STÖD VÅR VALKAMPANJ

Vill du hjälpa oss nå ut? Hör av dig!
Stöd RS valfond: Swish: 123 388 1141, PG: 81 19 48-9 (märk “valfond NB”)
SMS-bidrag: “Offensiv 100” (bidrag 100 kr) till 72550.

BLI MEDLEM!

Det behövs en starkare socialistisk röst och organisering – RS behöver växa. Vill du
gå med? Kontakta oss: rs.lulea@socialisterna.org, 0920-220874, 08-6059403.
www.socialisterna.org – rslulea.wordpress.com – www.socialistworld.net

