
Högerpolitiken möter ett växande motstånd. Hyresgäster, lärare, 
unga klimataktivister, fackligt aktiva organiserar kamp, nätverk 
och demonstrationer. 

Hoten är många. 3Kommuner och landsting behöver minst 43 
miljarder till 2022. Redan genomförs stora nedskärningar inom 
skola, vård och omsorg. 3Hyresgäster hotas av ombildningar, 
marknadshyra och privata skumvärdar. 3 Regeringen planerar 
försämringar i både strejkrätten och anställningstryggheten.

Det saknas inte pengar. Militären ska få mer än 30 miljarder 
mer och skatten sänks för höginkomsttagare med lika mycket. 
Bankerna gör vinster på 100 miljarder per år. 

Riktig vänsterpolitik betyder kamp mot högerkursen i regeringen 
och kommunerna.  Det behövs kamp för att välfärden ska drivas 
utan vinst, för fler anställda, fasta jobb och högre löner. 

Rättvisepartiet Socialisterna stöder den nybildade Välfärds-
alliansen som samlar motståndet i alla viktiga frågor: hyresrätt, 
strejkrätt, klimatet och välfärden. Samlat aktivt motstånd är det 
enda som kan tvinga fram en ändrad kurs och det bästa vapnet 
mot ökad rasism.

Trappa upp kampen mot högerpolitiken



Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett socialistiskt samhälle där 
bankerna och storföretagens resurser ägs gemensamt och kan användas för 
att ställa om ekonomin för hållbarhet och mot klassklyftor - för jobb, välfärd 
och bostäder åt alla. Lite av det vi gör i kampen just nu:

- För kämpande hyresgästföreningar! Är aktiva i Nätverket Rädda Hy-
resrätterna och i Hyresgästföreningen för att med demonstrationer och 
motstånd stoppa ombildningar och marknadshyror.

- Bygger en facklig gräsrotsvänster - för kämpande fack som styrs av 
medlemmarna! Försvara strejkrätten, stoppa attackerna på arbetsrätten.

- Upprustad välfärd utan vinst. Vi är med i kamp mot skolnedläggningar, 
och vårdnedskärningar. För bättre villkor och högre löner i välfärden.   

- Bygger socialistisk feminism i vågen av Metoo och ökad kvinnokamp 
internationellt. 

- Deltar i klimatrörelsen och kommer agera för stöd till elevernas globala 
klimatstrejker den 24 maj och 27 september. Klimatet kräver socialism!

- Aktiv antirasism: mot nazistvåldet, SD-rasismen och utvisningar. För bo-
stad, jobb, utbildning och vård till alla.

Ge ett stödbidrag: 
Swish 123 240 32 85 , PG 87 96 49 - 2

Gå med i 
Rättvisepartiet Socialisterna!

Bli medlem! 
maila till rs@socialisterna.org eller ring 073 509 06 84

Ta en prenumeration på veckotidningen Offensiv 

- läs mer på socialisterna.org

Hyresgäster, fack, 

lärare, klimataktivister 

Gemensam kamp 


