• Trygga jobb & kollektivavtal åt alla
• Fler anställda i vård, skola & omsorg – riv upp privatiseringarna
• Verkliga trygghetsåtgärder – rusta upp våra bostadsområden
• Bevara Haninges skogar, skärgård & kulturlandskap
• Kamp mot sexism, rasism & splittring
• Asyl, bostäder & välfärd åt alla – låt banker & storföretag betala

Valmanifest 2018 Haninge
Val till kommunfullmäktige 9 september

DEN VERKLIGA

OPPOSITIONEN
D

et finns 8 riksdagspartier. Oavsett
om det är ”alliansen”, de ”rödgrö
na” eller en blandning som styr så
fortsätter samma högerpolitik med nedskärn
ingar och privatiseringar på välfärden.
Men så finns Rättvisepartiet Socialisterna
(RS), ett kampalternativ aktiva i hela landet,
med fyra valda representanter i Luleå och
Haninge. Vi är det enda partiet som organ
iserar verklig kamp och har valda som lever
på en vanlig arbetarlön och aldrig röstar för
nedskärningar. Vi står emot pressen att göra
som de stora partierna vill. Våra allierade är
kommunanställda, hyresgäster, skolelever
och brukare.

Vårt fokus är organisering underifrån.
Här finns kraften till verklig förändring. Det
har vi också visat genom konkreta resultat,
segrar som inte varit möjliga om vi fungerat
som alla de andra partierna.
Kampen behöver en röst i fullmäktige, rep
resentanter på en vanlig arbetarlön. Vi tar upp
arbetsplatsernas verklighet och avslöjar hemli
ga nedskärningsplaner då ingen annan gör det.
Vi står för en verklig socialistisk arbetarpoli
tik. Det innebär att våra krav utgår ifrån
behoven i samhället. Och att alla samhäl
lets rikedomar, som en liten kapitalistklass
lagt beslag på, istället ska ägas och styras
demokratiskt. n

Kandidat #1
Mattias Bernhardsson
Snabbfakta:

Jordbrobo sedan 20 år och kommunfullmäktigeledamot för RS sedan 2006.
 änd för sitt starka engagemang för Jordbro, Haninges natur, arbetsvillkor,
K
politiska flyktingar, trygghet, äldrevården, mot förtryck i hederns namn
och mycket mer.
Viktiga stridsfrågor sedan förra valet:

Drog igång facklig kampanj hösten 2016 mot slavliknande villkor för taxi
chaufförer i färdtjänsten som ledde till beslut om kollektivavtalsvillkor.
Startade ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” 2017
och har varit med och räddat två skogar från skövling.
Startade nätverket Rusta upp Jordbro hösten 2014 tillsammans med
hyresgäster för krav på sanering av mögel och vattenskador.
Utmärkelser:

2:a i valet ”Årets stockholmare” 2006 efter gripande av misstänkt
våldtäktsman.
Pristagare 2009 av Stiftelsen Hela Sverige för sin kamp mot nazismen.

LLMÄKTIGE

VAL TILL KOMMUNFU

damot
n, kommunfullmäktigele
1. Mattias Bernhardsso
t, studerande
kommunfullmäktigeledamo
2. Lina Rigney Thörnblom,
rnalist
3. Robert Bielecki, jou
ur
lingsassistent kvinnojo
4. Sadia Islam, behand
är
5. James Hogg, pension
lkurator
sko
n,
6. Sherihan Hassa
nalarbetare
mi
ter
7. Marco Maturana,
årdare
8. Jamila Zrioui, lokalv
tekniker
9. Tommy Holmberg,
on
mansvarig våldspreventi
gra
pro
10. Ifrah Hassan,
cialsekreterare
11. Stephen Rigney, so
are
12. Silvia Tipan, lokalvård
aufför
13. Mahir Kocak, taxich
är
ion
ns
pe
14. Mi Alforsen,
are
lär
,
15. Youssef Boularbah
assistent
g
16. Selda Bicen, personli
ksmästare
17. Rolf Magnusson, kö
tare
18. Pari Bakhshi, barnskö
öterska
rsk
de
19. Ali Mahmoudi, un
are
ård
20. Patricia Tipan, lokalv
tmästare
21. Jesper Johansen, vak
stsjuksköterska
22. Katja Raetz, speciali

“

för den kandidat du
om att sätta ett kryss
än en eller
Du kan personrösta gen
ta
inte personrös på fler
kan
Du
d.
val
bli
ska
vill
helst
än dem som står nedan.
någon annan kandidat

Kampen behöver
en röst i
fullmäktige,
representanter
på en vanlig
arbetarlön”

Kandidat #2
Lina Rigney Thörnblom
Snabbfakta:

Bor i Brandbergen, komvuxstuderande och
bemanningsanställd på Coca Cola samt kom
munfullmäktigeledamot för RS sedan 2006.
Känd för kampen som stoppade matav
giften på gymnasiet 2006 och den långa
kampen för asyl åt boxningsmästaren Laziz
2010-2018.

Viktiga stridsfrågor sedan förra valet:

Aktiv för att rädda både badet och dansbanan i Brandbergen –
som båda för tillfället har räddats tack vare protester.
Organiserade kampanj mot nedläggningen av ungdomens hus
Lakeside i Handen 2015.
Aktiv mot Haninge Bostäders försök att ombilda till bostadsrätter
på Södra Jordbrovägen. Ombildningen av ett hundratal hyresrätter
stoppades.
Är en stark röst i kommunfullmäktige mot sexism och sexuella trakasserier.
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2/3 2015. S egen motion som skrevs innan valet i opposition

Upplåta mark till
bemanningsföretag
11/5 2015

Skövling av Lötkärrskogen
[vid Tyresta nationalpark] 11/9 2016

Nedskärning på äldreomsorgen:
10 miljoner kr
8/12 2014

Nedskärning på
äldreomsorgen: 7,4 miljoner kr
18/4 2017

Nedskärningar på 71 miljoner kr
i skola & omsorg
Majoritets budgetförslag 12/6 2017

Stoppa religiösa friskolor
RS förslag 13/6 2016: ändra riktlinjer för
friskolor för att omöjliggöra religiösa inslag

Garantera våldsutsatta kvinnor
plats i skyddat boende
RS förslag 13/6 2016

Organisering
lönar sig
Tillsammans med
anställda, fackliga,
elever & boende har
Rättvisepartiet Socialisterna
vunnit både små
& stora segrar
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2005: Skollunchavgiften på gymnasiet avskaffas
2007: 100 lärarjobb räddas & Handens äldreboende får taklyftar
2009: Betygsliknande omdömen i förskoleklass tas bort
2012: Privat vårdbolag ansvarigt för dödsfall kastas ut från arresten
2013: Krav på kollektivavtalsvillkor införs i privat hemtjänst
2015: Landets värsta slumvärd tvingas bort från Jordbro
2016: Beslut om krav på kollektivavtalsvillkor i färdtjänst
2017: Nybysjöskogen & Söderbyskogen räddas

STOPPA PLUNDRINGEN

AV VÄLFÄRDEN
K

risen i välfärden märks överallt:
Skolor läggs ned, vårdköerna förvär
ras, kvinnor som ska föda tvingas
åka många mil och anhöriga rycker in i äld
reomsorgen. ”Välfärdskapitalisterna” damm
suger skattemedel till privata vinster – priset
är sämre arbetsvillkor och nedskärningar.
Samtidigt visar miljardslöseriet på Nya Karo
linska hur politikerna låtit sina finansvänner
salta räkningar på enorma belopp.
Storföretag och högerpolitiker slåss för att
bolagen ska få behålla miljardvinsterna.
Vi kämpar för att stoppa privata vinster

inom välfärden och riva upp det riggade
upphandlingssystemet.
Rättvisepartiet
Socialisterna stödjer BB-ockupationen i
Sollefteå och deltar i vårdkampen landet
runt.

Försvara strejkrätten

Aggressiva arbetsgivare i Göteborgs hamn
försämrar arbetarnas villkor. Bolaget, APMT,
har fullt stöd av Svenskt Näringsliv och re
geringen. Att de fackliga ledningarna gått
med på inskränkningar i strejkrätten innebär
en allvarlig försämring för alla löntagare.
Facken ska kämpa för medlemmarna. n

Vi kräver att Haninge
ersätter anställda som
lurats på lönen
Rättvisepartiet Socialisterna hade flera träffar med anställda på det
privata hemtjänstföretaget Evidensia AB som vittnade om usla arbets
villkor och trakasserier. Företaget lurade kommunen på skattemedel,
de äldre på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner. De an
ställda slog larm till kommunen som vägrade agera. Då vände de sig till
Rättvisepartiet Socialisterna som krävde att kommunen skulle polisan
mäla Evidensia och ersätta de anställda på de löner som inte betalats.

RS står för:

• Riv upp privatiseringarna & kasta ut
riskkapitalisterna från vård, skola, omsorg
– återta i offentlig regi. Välfärden ska styras
demokratiskt tillsammans med anställda,
brukare, anhöriga & föräldrar
• Stoppa nedskärningarna. Bygg ut välfärden efter
behoven – minst 200 000 nya välfärdsjobb i
Sverige
• Nationellt program mot psykisk ohälsa och
drogmissbruk. Alla ska ha snabb tillgång till vård

Kandidat #22:
Katja Raetz
Specialistsjuksköterska
på vårdcentral. Aktiv i
nätverket ”En annan vård
är möjlig” och en stark röst
för att facket ska ta strid för
medlemmarna och vården.

LÅT FLYKTINGARNA

STANNA

M

ed omsvängningen 2015 har S-MP-re
geringen med stöd av högerpartierna i
praktiken tagit bort rätten till asyl med
oerhört lidande som följd. Det innebär bland annat
att traumatiserade ungdomar som varit på flykt i hela
sitt liv med tvång och för miljontals kronor ska skick
as till Afghanistan, som räknas som världens näst
farligaste land, där de oftast inte har några släktingar.

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 söker skydd. Utvisningspolitiken är en murbräcka för att driva hårdare hö
gerpolitik mot fler grupper - mindre till sjuka, lön
tagare (t ex strejkrätt och pensionsålder) och LSS;
mer till militär, polis och vinstintressen.

Ung i Sverige blåste med sin sittstrejk 2017 liv i sol
idaritet och motstånd över hela landet. Sittstrejker,
landsomfattande protestdagar och skolstrejk utma
nade regeringens splittringspolitik. Den nya chan
sen till uppehållstillstånd för studier/arbete är ett re
sultat av protesterna (trots att den inte alls är nog!).
RS deltar fullt ut i kampen.
Hanna Tadesa torterades i hemlandet Etiopien,
Laziz Sharifov tillhörde ”fel” etnisk grupp i Kazak
stan, Ntobuah Julius Mvenyi kämpade för region
alt självbestämmande i Kamerun och Ayman Adel
Amin tog kampen mot diktaturen i Sudan. Detta är
fyra flyktingar som tillsammans med Rättviseparti
et Socialisterna i Haninge tagit kamp och fått asyl.
Det senaste året har vi givit stöd till två skolstrejker
mot utvisningar till Afghanistan på Riksäpplet. n

RS står för:

• Stoppa tvångsutvisningarna till krig och förtryck
• Amnesti, permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening
för alla som är här – Återinför asylrätten
• Riv Fort Europa – säkra vägar för flyktingar. Global kamp mot
imperialismens krig och plundring

KAMP FÖR

TRYGGA JOBB

R

ättvisepartiet Socialisternas vikti
gaste bas är arbetsplatserna. Det är
landets arbetare som får samhället
att fungera. Vi stödjer arbetsplats- och fack
lig kamp, från Livs blockad i Västerhaninge
till Förskoleuppropet. Rättvisepartiet Social
isterna besöker kommunens arbetsplatser
och träffar anställda för att kunna driva krav
i kommunfullmäktige och är det enda par

tiet som drivit att Haninge ska kräva kollek
tivavtalsvillkor på byggarbetsplatserna.
2013 vann vi krav på kollektivavtalsvillkor i
all privat hemtjänst och nu även inom kom
munens färdtjänst (se nedan). Som kampen
på Evidensia hemtjänst (sid 5) visar är ar
betsvillkor något som måste försvaras hela
tiden. n

Bättre villkor i färdtjänsten!
Rättvisepartiet Socialisterna ordnade träffar
med ett 20-tal taxichaufförer hösten 2016 och
reste krav i kommunfullmäktige mot slavliknande förhållanden. Tillsammans med Taxiklubben och fackliga lyckades vi få igenom
att hårdare krav ska ställas i kommande upphandling för skoltaxi, LSS- och rullstolstaxi.

4 Arbetsskadeförsäkring
4 Sjukförsäkring
4 Avtalspension
4 Tjänstepension
motsvarande kollektivavtal
4 Meddelarfrihet
motsvarande kommunanställdas

• Försvara och tillämpa strejkrätten. Starka kämpande
fackföreningar. Stoppa sexuella trakasserier.
• 6 timmars arbetsdag utan lönesänkning. Rätt till heltid utan
delade turer. Höj lägstalönerna till 25 000 kronor i månaden.

q

RS står för:

• Krav på kollektivatal i alla upphandlingar. Fast anställningar
och fast anställda vikarier i kommunen.

Rättvisepartiet Socialisterns
stödkampanj till Livs krav på
kollektivatal på Paus bagarstuga
i Västerhaninge 2016. Vi
träffade tidigare anställda
och avslöjade ägarnas lögner
om arbetsvillkoren till Livs
förhandlare. Livs vann och de
anställda fick kollektivavtal.

seger

q

KLYFTORNA DRAR ISÄR

SVERIGE

H

ela det politiska etablissemanget går
högerut. De följer blint den rikaste pro
centens dagordning med fler låglöne
jobb, nedskärningar, privatiseringar och attacker
på sjuka och arbetslösa. För att dölja sin egen roll
i vårdkrisen, en infrastruktur i förfall, och till
ståndet i skolan så pekas flyktingar, tiggare eller
förorter ut som ”problemen”.
De etablerade partierna och media fyller
löpsedlarna med ”hårda tag”-utspel. Men det är
deras egen politik ligger bakom. De har monterat
ned välfärden och fört en politik som bara gynnat
de superrika. Det behövs ett nytt arbetarparti som
utmanar den rikaste procentens plundring och
makt över Sverige. n
Fattigdomen ökar
w 14 procent av Sveriges befolkning levde under
fattigdomsgränsen 2016 mot 7 procent 1995
w Bland utrikes födda levde 28 procent under
fattigdomsgränsen 2015
w 200 000 barn lever i ekonomisk utsatthet

Det är direktörerna
och bankerna vi
inte har råd med
Storföretagen
w Prognos aktieutdelning 2018: 263 miljarder kronor
wD
 et motsvarar kostnaden att införa sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön, gratis kollektivtrafik och förskola i hela landet,
gratis sjukvård och mediciner för alla, kostnaden för Sveriges
asylmottagning 2018 och 100 000 nya välfärdsjobb (uträkning
baserad på ETC)

Toppdirektörerna
w 1980: tjänade de 4,9 gånger mer än industriarbetarna
w 2016: tjänade de 55,1 gånger mer än industriarbetarna

Om offentliga sektorns (stat, kommuner och landsting) andel av
landets ekonomi, BNP, hade varit oförändrad sedan 2010 hade det
funnits 144 miljarder kronor mer till välfärden.
200

Storföretagens
aktieutdelning
(miljarder kronor)
har ökat drastiskt
– på bekostnad av
arbetarnas löner
och villkor.
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RS står för:

• Kamp mot högerpolitik, nedskärningar & privatiseringar – pengarna
tillbaka till kommuner & landsting för massiv utbyggnad av välfärden
• Stoppa hetsjakten på sjuka & arbetslösa – höj försäkringen till 90
procent. Inför tandvårdsförsäkring.
• Ingen ska behöva vara fattig, hemlös eller tigga – program för
utbildning, arbete & bostäder
• Förstatliga banker & storföretag under demokratisk kontroll

VI TAR
STRID MOT

RASISMEN
Gemensam

kamp för arbete,

välfärd och
asyl åt alla

D

et är inte bara de ökade klyftorna
som drar isär Sverige: S och M ge
nomför idag det som SD sa för fyra
år sedan och SD drar ännu längre högerut
– rasismen ökar. Den hårdare politiken mot
flyktingar gynnar nazister och triggar till ra
sistiska våldsdåd. Det är dags att organisera
sig för att sätta stopp för rasism och splittring.

Rättvisepartiet Socialisterna har länge kämpat
mot rasism i Haninge, särskilt sedan SD först
blev invalda 1998. 2016 var Moderaterna i
Haninge i allians med rasistiska grupper för
att stoppa flyktingboenden, vilket vi avslöjade
och reste motstånd mot. I år är vi med och
bygger nätverket Haninge mot rasism.
Flyktingarna i Ung i Sverige visade vägen
när de samlade till protester under parollen
”Vi bygger landet”. En hand sträcktes ut till
Sveriges arbetare och pensionärer, sociala
rörelser och fackföreningar att gemensamt
kräva höjda pensioner, bättre vård och ett
stopp på nedskärningarna på LSS samt stopp
på utvisningar. n

Massan satte stopp
för nazisterna
Den 30 september 2017 gick 20 000 man ur huse
mot den nazistiska terrororganisationen NMRs
planerade marsch i Göteborg. Hamnarbetare,
kommunalare, hyresgästföreningar och elever slöt
upp och marschen kunde stoppades. På första maj
isolerade och buade tusentals ut NMR i Ludvika och
Boden. Rättvisepartiet Socialisterna är drivande i
den antirasistiska kampen.
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BEVARA HANINGES
SKÄRGÅRD OCH KU
bekanta med toppolitiker fick ige
nom planer att bygga det exklusiva
”Haninge sjöstad”.
Kommunstyret är rädda för protester.
Söderbyborna bjöds inte ens in till kom
munens ”samrådsmöte” om planerna
på att exploatera Söderbyskogen. Ändå
kom ett 70-tal då vi i Rättvisepartiet So

Några av våra klimatförslag
som Haninge genomfört
att bränna
 mvandla sopor till biogas istället för
• O
minska trafiken
• Samordna varutransporter för att
åtgärder
• Satsning på solceller & energispar
er som först röstats
RS har föreslagit stora klimatåtgärd
sen – men som de
ned i fullmäktige – vissa för 10 år
att ta upp. Åtgärderstyrande partierna senare pressats
isen är global och
na är långt ifrån tillräckliga. Klimatkr
sidan 19: Svaret är
kräver globala lösningar. Läs mer på
socialism!

cialisterna (RS) och kampanjgruppen
delat ut egna flygblad i alla brevlådor.
Till slut vann kampanjen.
Organisering är A och O. RS och
kampanjen ”Bevara Haninges skogar,
skärgård och kulturlandskap” försöker
nu rädda 10 olika naturområden, ex
empelvis Norrbyskogen och Rudans
friluftsområde. n

“

D

e tätortsnära skogarna, gam
la kulturlandskapen och den
relativt orörda skärgården
är något som är utmärkande för
Haninge. Oavsett i vilken kommun
del vi bor i har vi alla nära till naturen.
Men detta är hotat.
Bara vid Årsta slott riskerar fyra
skogar att skövlas då stora markägare

Inga skattepengar
eller detaljplaner till
rikemansreservat i vår
gemensamma natur
- bygg istället billiga
hyresrätter i anslutning till
kollektivtrafiken”

Många kämpade mot
skyddsjakten av vargen
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Rättvisepartiet Socialisterna tog initiativ till kampanjen mot skyddsjakten som
fick ett massivt stöd med 1800 facebookmedlemmar, ett 100-tal överklagande,
47 000 undertecknare av namnlistan, stöd av två jaktlag och boskapsägare som
förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark.
Vårt krav ”Avgå Alexandra Anstrell” (M), fick stor uppmärksamhet i me
dia efter hennes fabricerade vargrapporter till Länsstyrelsen. När kravet på
M-toppens avgång fördes fram med plakat utanför kommunhuset åtalades
och dömdes Mattias Bernhardsson (RS) som ”anordnare” – trots att rätten
slog fast att protesten var både lugn och fullt laglig. Domen var politisk. Vi
fortsätter ta fajten för miljön, naturliv såväl samt för demonstrationsrätten.

S SKOGAR,
ULTURLANDSKAP
SÖDERBYSKOGEN RÄDDADES!

Efter kampanj från söderbybor, gruppen Skogenkvar.nu
och Rättvisepartiet Socialisterna backade kommunen från
förslaget att exploatera bort skogen. Nya hot kan komma
efter valet beroende på valresultatet.

c

q

seger

Vildmarken & havsörnarna
på Ornö räddade!

Den orörda vildmarken på norra Ornö, Nybysjöskogen, var nära
att avverkas av ett skogsbolag i höstas. Skogen är länets viktigaste
häckningsplats för havsörn och den största gammelskogen kvar i
hela skärgården. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ingrep, fick
igenom nyckelbiotopsinventering, samråd och avverkningsstopp.

RS står för:

• Haninge måste nyckelbiotopsinventera alla skogar & skydda biologiskt värdefulla naturområden till naturreservat
• Rör inte strandskyddet & allemansrätten
• Inför omvänd planprocess där boende blir en aktiv del av framtagandet av detaljplaneförslag
• Ekosocialt byggande: Inga skattepengar eller detaljplaner till rikemansreservat i vår gemensamma natur – bygg istället billiga
hyresrätter i anslutning till kollektivtrafiken

KULTURHISTORIA
Vi vill bevara kulturlandsskap och kulturhistoriska
platser. RS var en del av motståndet mot den nu stop
pade bilvägen genom Kulturparken i Handen och mot
privatisering och avstyckning av tomter på Huvudskär
i ytterskärgården 2013. Vanliga arbetares arrenden
skulle tagits bort, allmänheten nekats tillträde och de
gamla fiskebodarna ersatts av privata lyxhus i glas och
betong. Men kampen vann.
Idag vill vi skydda Åbygården och Klockargården
i Västerhaninge från exploatering och vi tar strid
mot bergtäkt i det hästrika landskapet i Ekeby utan
för Tungelsta.

RS står för:

• Anställ 16 fältassistenter & trygghetsvärdar för ökad trygghet
• Bättre belysning, upprustade & kvällsbelysta bollplaner
• Mer resurser till Socialtjänsten & insatser till föräldrar med barn i behov av stöd,
särskilt ensamstående. Insatser mot våld i hemmet
• Åldersanpassade fritidsgårdar, kvällsöppet sju dagar i veckan med fritidsledare
– satsning på tjejverksamhet & lovaktiviteter som badbussar & längre
sommarkollon riktade till socialt utsatta barn
• Mer resurser till idrotts- & föreningslivet för fler unga aktiva. Fler mötesplatser.
Ett kulturhus i Jordbro där alla föreningar ryms
• Återkommunalisera de lokala centrumen med non-profit-hyror, utbyggd service
& medvetna etableringar som ungdomsfik. Nytt & tryggt centrum i Jordbro
• Fungerande skolor där inga unga lämnas bakom (läs på sidan 14)

VI KRÄVER RIKTIGA

TRYGGHETSÅTGÄRDER

Trygga gator, levande centrum och meningsfull fritid

M

ånga i Haninge upplever en ökad
otrygghet, särskilt kvälls- och nattetid
vid centrum och vägarna, men även i
det egna hemmet.
Det finns flera orsaker till varför unga hamnar i
riskzonen till gängkriminalitet: att ha svårt i skolan,
psykisk ohälsa, eller våld i hemmet. Klassamhället
är grunden. Högerns prat om militär i förorter
liknar Trumps utspel om vapen till lärare: Det ska

Kandidat #6:
Sherihan Hassan

signalera hårda tag och är billig populism som inte
leder till ökad trygghet, tvärtom.
Rättvisepartiet Socialisterna har ordnat trygg
hetsmöten och -inventering med föreningsaktiva,
fritidsledare, skolpersonal och boende om vilka
trygghetsåtgärder som behövs (se kravlistan ovan).
De stora partierna är ansvariga för att allt detta
saknas. Det är ordentliga satsningar som krävs, t ex
att gå från noll till minst 16 fältassistenter. n

Kandidat #3:
Robert Bielecki

Skolkurator, tidigare fältassistent.
Aktiv i Rättvisepartiet Socialisternas
trygghetskampanj som pressat kommunstyret
att anställa fältassistenter.

Jornalist tidningen Offensiv,
ersättare för RS i fullmäktige.
Aktiv i Rusta upp Jordbro, mot
nedläggningen av ungdomshuset
Lakeside och Jordbrogården.
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BOSTAD ÅT ALLA

– stoppa hyreshöjningarna
a

Rätt att bo drägligt och rätt att bo kvar
Ut med slumvärdarna

D

Kampen
fo rtsä tt er

et byggs så det knakar. Men vem har råd att bo i en
av Haninge bostäders nybyggda treor i Vega eller
Jordbro på 12 000 kronor i månaden och ännu mer
i privata hyresrätter? Och vem har råd att bo kvar när hyror
na höjs varje år? Ändå är underhållet uselt.
Bostadsbolagen gör enorma vinster som betalas av hyres
gästerna. Haninge borde ha gjort som Rusta upp Jordbro
krävde och kommunaliserat istället för att sålt till en ännu
större bostadsspekulant – D.Carnegie. Det är dags för ett
hyresuppror. n

Segrar i Göteborg

q

s

r
e
g
e

Tillsammans med hyresaktivister har RS
vunnit flera segrar: Två bostadsbestånd har
kommunaliserats, utförsäljning av nära
750 bostäder stoppats och renovering utan
hyreshöjning vunnits i Hammarkullen.

Slumvärd utkastad från jordbro

Organiseringen genom kampanjen ”Rusta upp Jordbro”
tvingade slumvärd Patrizia Immobilien KAG bort från 900
lägenheter. Kampen mot mögelsanering, fuskrenovering och
hyreshöjningar måste fortsätta mot nya ägaren D.Carnegie.

RS står för:

• För ett kommunalt byggbolag som bygger billiga hyresrätter.
Nej till ombildning.
• Sänk hyrorna – avskaffa vinstkravet inom Haninge Bostäder.
• Ut med privata slumvärdar. Kommunalisera bostäderna.
• Upprustning på de boendes villkor. För en kämpande
hyresgästförening
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Nej till stordrift i skola & förskola
Allas rätt till bra och likvärdig skola

H

ögerns politik med ”fria skolvalet” och
marknadstänk har skapat en segregerad
och otrygg skola. Stora klasser, brist på lära
re med rätt utbildning och resursbrist gör att allt för
många går ut med icke godkänt. Haninge hamnar
som så många gånger förut på bottenplaceringen 249
av 290 kommuner i Lärarförbundets skolranking. Nu
vill kommunstyret i Haninge – S, C och MP – och
även M, KD och SD ha stordrift i grundskolorna i
Handen. Vi säger nej! Skolor i närområdet är viktigt
för lokalsamhället. Fler elever kräver fler skolor.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpade mot nedlägg
ningen av Jordbromalmsskolan och vi kräver ett hög
stadium i Jordbro. Vi protesterade mot att Komvux
på teoretisk nivå lades ner i år. Men det behövs stora
protester för att påverka. Det visade vi 2005 när skol
lunchavgifterna stoppades och 2007 när 100 lärarjobb
räddades. Det är dags igen. Vi stödjer förskoleuppro
ret och förbereder för kamp. n

h a lv

seger

RS står för:

• Alla barns rätt till bra och fungerande skolor med tillräckliga
resurer – kraftig satsning på läxläsning/stödundervisning i skolan
• Nej till stordrift - ja till skolor i närmiljön. Kommunen måste
• ta fram en plan för nya skolor & förskolor i hela Haninge
• Bygg en ny F-6-skola på Runstensskolans plats & renovera
Söderbymalmsskolan – ingen flytt till Riksäpplet. Bygg
högstadium i Jordbro & lågstadium i Brandbergen
• Förskola: Max 15 barn per storbarnsgrupp & 10 barn per
småbarnsgrupp på tre heltidstjänster – anställ 320 nya
barnskötare & förskollärare
• Anställ 210 nya behöriga lärare & specialpedagoger till
grundskolan, 50 till gymnasiet, 30 till Komvux och 20 till
Sfi för att möjliggöra max 20 elever per normalklass & fler
planeringstimmar
• 95 nya anställda till fritids – Max 30 barn per fritidshemsavdelning

q

• Nej till vinstdrivande företag inom skolan. Nej skolval som
leder till segregeringen
• Fullvärdigt Komvux i Haninge

Skolkamp i Luleå
räddade 4 skolor

I Luleå tog vi kamp mot S-styrets skolslakt
tillsammans med lärare och föräldrar. Flera
skolor och förskolor räddades, men inte alla.

TA METOO VIDARE
- gör upp med systemet

E

n våg av nyuppvaknad kvinnokamp
sveper över världen. Argentina,
Spanien, Iran, Irland, Polen
och USA har stannats av megade
monstrationer och strejker. I
Sverige visade 65 Metoo-uppror
med 60 000 vittnesmål på hur
mäns våld mot kvinnor är en
del av klassamhälllet som över
ordnar män.
Under ett arbetsliv tjänar en man
i snitt 3.6 miljoner kronor mer än
en kvinna. Kvinnor har mer slit
samma jobb, utför mest obetalt hemarbete
och varje dag uppskattas 100 kvinnor våld
tas i Sverige.

RS står för:

• Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Trygga jobb,
bra arbetstempo och demokratiska arbetsplatser.
Fackföreningar som tar kamp mot alla trakasserier.
• Genuspedagogik och hbtq-certifiering i skola, förskola,
barnkultur och idrott.
• Specialutbildade domstolar för sexbrott.
• Utbildning och samordning mot våld i hederns namn
• Rusta upp välfärden för alla – Avskaffa RUT.
• Avskaffa löne- och pensionsgapet. 100 procent i
föräldraförsäkring.

RS står för socialistisk feminism. Människan
har byggt upp både könsmaktsordningen och
klassamhället – och kan avskaffa båda.
För det krävs kamp och organisering,
riktat mot det kapitalistiska system
som tjänar på och stärker förtryck
et: vinst ur kvinnors lägre löner, på
kvinnors kroppar, på gratis servande
med barn, äldre och hemmet osv.
Det jäser på kvinnodominerade ar
betsplatser – Förskoleupproret mot un
derbemanning och låga löner. Nätverket
En annan vård är möjlig och BB-ockupationen i Sollefteå för vården. RS-medlemmar
deltar och står för att ännu större kamprörelser
behövs – ta Metoo ut på gatan! n

3 av våra 19 motionsförslag
till Haninge har genomförts:
• Bidrag till hela Kvinnojourens
arbete, inte bara
sängplatser
• Fleråriga anslag till Kvinnojou
ren istället för
ettåriga
• Kartlägga om hotbildsbedömnin
gar för
hedersutsatta utförs i tid, är noggra
nna och
kompetensenliga
Detta är så klart otillräckligt. Ha
ninge måste anslå
mer resurser. Kartläggningen av
hotbildsbedömningarna visade att det fanns stora
brister som innebär
att utsatta för förtyck i hedern
s namn inte får den
hjälp de behöver. Läs alla 19 åtg
ärdsförslag på:

socialisterna.org/heder.motion.pd
f

Kandidat #4:

Sadia
Islam
Behandlingsassistent och pedagog på skyddat
boende för våldsutsatta kvinnor
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Åtgärder mot
undernäringen
bland äldre
F
örra året avslöjade Rätt
visepartiet Socialisterna
(RS) att 20 procent av
brukarna i Haninges äldreom
sorg bedöms vara undernär
da jämfört med 15 procent i
landet. Vi protesterar mot de
stora och ständiga nedskärn
ingarna, till exempel på an

talet förebyggande hembesök i
hemtjänsten.
Bara 51 procent av boende på
Haninges vård- och omsorgs
boenden tycker att möjligheter
na att komma utomhus är bra.
Vi i RS träffar både anställda
och anhöriga som vittnar om
hur äldre nekas rätt hjälp i

Sluta skära ned på LSS

Allt fler funktionsnedsatta drabbas av indragen assistans (LSS) i
Haninge. En av de drabbade som kontaktade oss det senaste året var
multisjuk, täckt med ärr och blåmärken då hon ramlade flera gånger
om dagen efter att Haninge drog in assistansen.
Trots våra protester stängde kommunstyret Jordbrogården – landets
mest prisade verksamhet för funktionsnedsatta barn – och splittrade
upp verksamheten. Idag håller många av föräldrarna barnen hemma
istället. Barnens trygghet slogs i spillror. Det är nog nu.

biståndsbedömningarna och
istället mottar hjälp från Röda
korset, Stadsmissionen och kyr
kan. Störst lass får anhöriga ta,
främst kvinnor som efter sina
vanliga arbeten också ska göra
kommunens jobb gratis.
Det måste bli slut på kommun
styrets ständiga nedskärningar. n

RS står för:

• Stoppa nedskärningarna i äldreomsorgen och i
socialnämnden
• Nej till storkök och matlådor. Återinför lokala kök
på vård- och omsorgsboenden och hemlagat inom
hemtjänsten med näringsriktig mat efter de äldres
önskemål
• Mer förebyggande hembesök i hemtjänsten
• Mer tid för de äldre på boenden, i hemtjänsten & fler
LSS-insatser. Bistånd efter behov. Anställ 310 nya till
äldreomsorgen. Höj lönerna
• Äldreboenden i alla kommundelar. Fler platser och
boendeformer. Inför äldreboendegaranti

Det går att stoppa
nedskärningarna i

Haninge

Som alternativ till S-MP-C-styrets budgetförslag med enorma nedskärn
ingar i Haninge lägger Rättvisepartiet Socialisterna en ”skuggbudget”
som utgår från behoven, precis som detta valmanifest. Vi vill bland annat:

För en pension
som går att leva på
Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige,
särskillt bland kvinnor. 231 500 pen
sionärer, mer än var tionde, har inkomster
under EU:s fattigdomsgräns. Dessutom
har ytterligare 500 000 äldre bara en låg
garantipension, trots ett livslångt arbetsliv. 80 procent av dessa är kvinnor och av
dem är 18 procent fattigpensionärer. Efter
pensionsreformen på 1990-talet har So
cialdemokraterna fört Sverige till en bot
tenplacering i Europa. Det avspeglar ett
klassförakt att S mfl partier nu föreslår en
höjning av persnionsåldern.

RS står för:

• Höj pensionerna – återinför statlig ATP

• Stoppa alla nedskärningar på 122 miljoner kronor 2019 och öka
resurserna med ytterligare 285 miljoner kronor: totalt 407 miljoner
kronor mer 2019.
• Anställa minst 1 035 fler till förskola, fritids, grundskolan, gym
nasiet, Komvux, SFI och äldreomsorgen under 2019-2022.
• Höja lägstalönerna, införa gratis simskola, öka resurserna till kvin
nojouren och Manscentrum med mera.
407 miljoner kronor som borde gå till välfärden omedelbart:
• Ta från Haninges överskott & reserv 341 miljoner kr
• Slopat partistöd, sänkning av politikerlöner, konsultkostnader,
representation & konferenser 49 miljoner kr
• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador efter
våra personalförstärkningar 11 miljoner kr
• Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som van
drarhem med genomgångslägenheter 6 miljoner kronor

Men detta räcker inte. Staten minskar nämligen statsbidragen till kom
muner och landsting varje år och tvingar fram nedskärningspolitiken.
Vi måste kräva pengarna åter. Statsbidragen måste vara indexreglerade
som förr och täcka det ökade behoven av vård, skola och omsorg. För
detta krävs landsomfattande kamp mot hela högerpolitiken, mot re
geringens miljardrullning till kapitalister och militär.
Det behövs en total omläggning av hela Sveriges ekonomi
– från banker och storföretag till ett socialistiskt
välfärdssamhälle fritt från arbetslöshet,
klyftor och fattigdom. n

• Ingen skattediskriminering
• Fri sjukvård & mediciner
• Nej till höjd pensionsålder
Men
detta
räcker inte. Staten
minskar nämligen statsbidragen
till kommuner och landsting varje år och tv
ingar fram nedskärningspolitiken. Vi måste kräva pengar
na åter. Statsbidragen måste vara indexreglerade som förr och täcka det
ökade behoven av vård, skola och omsorg. För detta krävs landsomfattande kamp
mot hela högerpolitiken, mot regeringens miljardrullning till kapitalister och
militär.
Det behövs en total omläggning av hela Sveriges ekonomi – från banker och
storföretag till ett socialistiskt välfärdssamhälle fritt från arbetslöshet, klyftor och
fattigdom.

KLOCKAN TICKAR FÖR

KLIMATET

OCH OSS

V

ärldens klimatexperter varnar för att vi
är farligt nära den gränsen på två graders
uppvärmning som inte får passeras. Åren
2015, 2016 och 2017 har alla varit de varmaste åren
som någonsin registrerats och trenden fortsätter.
Miljöboven stavas kapitalism. 100 företag har stått för
71 procent av världens utsläpp av industriella växthus
gaser sedan 1988. Hur saker produceras, hållbarheten,
handeln, vinstjakten, konkurrensen, exploateringen av
naturresurser är förödande för miljön och klimatet.
Samma katastrof märks när det gäller klassklyftor.
Idag är klyftan så grotesk att enbart 42 människor i
pyramidens topp äger lika mycket som den fattigaste
hälften av världens befolkning. Bara förmögenhetstillväxten för världens dollarmiljardärer förra året
skulle räckt för att utrota den extrema fattigdomen i
världen sju gånger om, enligt Oxfam.
Ändå görs ingenting. De superrika tjänar uppenbarli
gen på systemet av förtryck och klassklyftor och de
har enormt mycket makt över regeringar och stater.
Den mäktigaste politiska posten innehas av en rasist,
sexist och arbetarhatare – Donald Trump. Med Trump
osäkras världen än med och den värsta flykting
katastrofen någonsin kan bli ännu värre.
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 mat, bostäder, kortare ar
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betsdag, gratis kollektivtrafik och bra utbildning åt
alla.
Istället för att vi bara får välja på partier med falska
vallöften vart fjärde år borde demokratin spira under
ifrån hela tiden. Valda representanter ska inte ha privilegi
er och de borde kunna återkallas om de bryter mot löften.
Idag saknar arbetarklassen en röst i politiken. Det
var länge sedan socialdemokraterna var ett arbetar
parti, redan på 1990-talet slog partiet världsrekord
i välfärdsnedskärningar. Socialdemokraterna har
blivit ett kapitalistiskt parti som hetsar mot flykting
ar, höjer pensionsåldern och till och med attackerar
strejkrätten - arbetarnas verktyg för att försvara sig
och vinna segrar.
Vänsterpartiet sätter inte kraft bakom orden. I
Haninge har V varit med och röstat för nedskärning
ar på välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna står för
att det bildas ett nytt stort socialistiskt arbetarparti
som organiserar masskamp.
Likväl behöver fackföreningarna återtas i medlem
marnas intressen och demokratiseras. När facken
går ut i kamp – t ex strejker – så kan framsteg vinnas.
2018 har fackföreningarna i t ex Norge, Danmark
och Tyskland fått igenom mycket högre löneökning
ar och bättre arbetsvillkor än i Sverige bara genom
att varsla om stora strejker.
Med sikte på en socialistisk värld börjar organiseringen
redan idag. Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna för
kampen och för det socialistiska svaret om allas rätt. n

SVA R E T Ä R
SOCIALISM!

Bli medlem idag!

Rättvisepartiet Socialisterna har aktiva partiföreningar runt om
i landet och fyra kommunala mandat i Luleå och Haninge kom
muner. Vår tidning Offensiv har funnits sedan 1973 och kommer
ut varje vecka. RS är den svenska delen av CWI, Committee for
a Workers’ International med systerorganisationer i 45 länder.
I USA blev Kshama Sawant som första socialist på hundra år
vald till Seattles kommunstyre med 93 000 röster för Socialist
Alternative. En av de första och framgångsrika kampanjerna var
att tillsammans med fackföreningarna driva igenom 15 dollar i
minimilön.
Socialist Party på Irland som är invalda i parlamentet har varit
drivande i den historiska kvinnokampen som i år vunnit folkom
röstningen om aborträtt. Izquierda Revolucionaria i Spanien och
Katalonien har tillsammans med elevfacket organiserat hundra
tusentals unga i kamp för kvinnors rättigheter, en skola för alla
och mot repressionen. Kom med i den socialistiska kampen du
med! Bli medlem i Rättvisepartiet Socialisterna! n

Vi står för:

• Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri
och upprustad kollektivtrafik, nollenergihus,
energieffektiviseringar samt förnyelsebar energi.
• Avveckla kärnkraften.
• Stoppa gruvbolagens och storföretagens rovdrift på
miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
• Ekologiska jord- och skogsbruk för djurens och
miljöns bästa. Försvara djurens rättigheter.
• Stoppa militariseringen och Nato-anpassningen
• Förstatliga storföretag och banker under
arbetarklassens kontroll. Kamp för en demokratisk
socialistisk värld.
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Till skillnad från de stora partiernas bidragsmiljoner
bygger Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj helt på
frivilliga bidrag från arbetare. Hjälp oss med ett bidrag
eller genom att valarbeta!
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socialisterna.org
rs@socialisterna.org

a

Följ oss!

c

a

Plusgiro: 87 96 49-2
Swish: 123 240 32 85

i

facebook.com/RattvisepartietSocialisterna
08-605 94 01

Nyheter om våra lokala frågor, kampanjer och kandidater:
socialisterna.org/haninge

facebook.com/RattvisepartietSocialisternaHaninge

twitter.com/rshaninge

instagram.com/rattvisepartiet_haninge

