
Głosuj na
w wyborach 

samorządowych 
11 września

Walczymy o:
• Bezpieczne miejsca pracy i umowy zbiorowe dla wszystkich – precz z niewolniczymi warunkami pracy 

i rasistowskimi podziałami.
• Zatrzymać podwyżki czynszów i podwyżki cen żywności – podnieść zasiłki na dzieci, wsparcie 

dochodów i emerytury.
• Dobrobyt bez prywatnego zysku i dobrobyt dla WSZYSTKICH.
• Wszystkie dzieci powinni mieć prawo do dobrej i równej edukacji.
• Walkę z militaryzmem i wojną. NIE dla członkostwa Szwecji w NATO.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) nie jest taka jak 
inne partie. Organizujemy kmpanie na ulicach, w 
dzielnicach i miejscach pracy:
• Jesteśmy siłą napędową w „No to Market Rent 

Network” (Sięć Nie Rynkowym Czynszom). 200 
protestów zeszłej wiosny stworzyło presję, która 
doprowadziła do obalenia rządu i odrzucenia 
propozycji czynszu rynkowego, który oznaczałby 
czynsze wyższe o 30-90%.

• W Luleå kilka szkół zostało uratowanych 
przed zamknięciem dzięki dużemu ruchowi 
protestacyjnemu z udziałem tysięcy rodziców i 
uczniów. W Luleå wywarliśmy również presję na 
radę miasta, aby wprowadziła lepsze wyposażenie 
ochronne przed zakażeniami dla pracowników 
opieki nad osobami starszymi.

• W Haninge powstrzymaliśmy redukcję zasiłku 
zdrowotnego dla pracowników samorządowych, 
cięcia budżetowe w przedszkolach, uratowaliśmy 
ośrodki wypoczynkowe przed zamknięciem i lasy 
przed wycięciem.

• Organizujemy wsparcie dla strajkujących 
pracowników, uchodźców walczących o azyl i 
międzynarodową solidarność ze związkowcami, 

działaczkami na rzecz kobiet, dysydentami i 
więźniami politycznymi.

• W całym kraju organizujemy i uczestniczymy w 
walce z rasizmem, wojną, seksizmem, niszczeniem 
środowiska i klimatu (jak np. kopalnie), cięciami 
w opiece społecznej i niesprawiedliwością.

Jesteśmy jedyną partią, której kandydaci żyją za nie 
więcej niż pensja zwykłego pracownika, nie akceptując 
przywilejów, jakie otrzymują politycy.
Należymy do International Socialist Alternative 
(Międzynarodowej Alternatywy Socjalistycznej), 
która posiada partie i grupy w ponad 30 krajach. 
Bierzemy udział w walce zarówno przeciwko 
inwazji Rosji na Ukrainę, jak i brutalnym wojnom 
prowadzonym przez USA i NATO.

Opowiadamy się za zniesieniem kapitalizmu i 
imperializmu – za demokratycznym, socjalistycznym 
planowaniem zgodnie z potrzebami ludzi i środowiska.

Głosuj na Rättvisepartiet Socialisterna w wyborach 
samorządowych! (biała karta do głosowania)

Polska



Kto może głosować?
Wybory lokalne/regionalne (rady gminne i 
regionalne):
Obywatele państw spoza UE, którzy są zameldowani 
w Szwecji od co najmniej trzech lat mają prawo do 
głosowania w wyborach lokalnych i regionalnych. 
Obywatele UE zarejestrowani w Szwecji również 
mają prawo do głosowania w wyborach lokalnych i 
regionalnych.
Zachęcamy wszystkich do głosowania na Rättvise-
partiet Socialisterna w wyborach lokalnych (biała 
karta do głosowania) oraz Vänsterpartiet w wyborach 
do parlamentu krajowego (żółta karta do głosowania) 
i regionalnego (niebieska karta do głosowania).

Co to jest karta do głosowania i kiedy ją otrzymam?
Do 24 sierpnia wszyscy wyborcy powinni otrzymać 
kartę do głosowania w swojej skrzynce pocztowej. 
Jeśli nie otrzymali Państwo karty do głosowania do 24 
sierpnia, prosimy o kontakt z gminą lub Länsstyrelsen 
(Zarząd Administracji Okręgu).

Gdzie mogę głosować?
Od 24 sierpnia można głosować z wyprzedzeniem 
(lokalizacje miejsc wczesnego głosowania znajdują 
się na stronie internetowej gminy). W dniu wyborów, 
11 września, można głosować w lokalu wyborczym 
wskazanym na karcie do głosowania.

Głosowanie pocztowe:
Jeśli nie mogą Państwo głosować w miejscu wczesnego 
głosowania lub w lokalu wyborczym w dniu wyborów, 
mogą Państwo głosować drogą pocztową. Od 8 
sierpnia można zgłosić potrzebę głosowania pocztą 
na stronie val.se.

Co jest potrzebne do głosowania?
Karta do głosowania, dokument tożsamości (paszport, 
prawo jazdy lub dowód osobisty) oraz karta do 
głosowania partii, na którą chcesz głosować. Jeśli 
nie masz dokumentu tożsamości, inna osoba może 
potwierdzić Twoją tożsamość, ale będzie musiała 
pokazać dokument tożsamości.

Pytania i odpowiedzi dotyczące 
sposobu głosowania:


