
Ökande orättvisor och nedskuren välfärd kan kännas 
hopplöst – men när många samlas i protester går det att 
vinna!

Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna var drivande i 
nätverket Hela Kommunen Ska Leva och Lära. Vi betonade 
att skolor/förskolor måste kämpa tillsammans och visa 
vår kollektiva styrka på gatorna. Kampen tvingade till 
slut socialdemokraterna och moderaterna att skrota 
nedläggningsplanerna.

KÄMPAR PÅ ARBETARLÖN

KOMMUNVALET: RÖSTA PÅ

socialisterna.org/val

@RSlulea

rs_lulea_norrbotten

/RättvisepartietSocialisterna

ORGANISERING & GATUPROTESTER 
STOPPADE ”FRAMTIDENS SKOLA” 

NEJ TILL MARKNADSHYRA FÄLLDE  
REGERINGEN & JANUARIAVTALET 

KAMP LÖNAR SIG

Rättvisepartiet Socialisterna är en drivande kraft i Nätverket Nej till marknadshyra. 200 protester förra 
våren skapade det tryck som fick V att fälla regeringen och förslaget om marknadshyra i nyproduktion 
stoppades.

Sedan vi kom in i kommunfullmäktige 2002 har vi hållit vad vi lovat: 
att aldrig gå med på nedskärningar och privatiseringar eller acceptera 
privilegier och vänskapskorruption. Vi lever som vi lär – på vanliga 

arbetarlöner. Tillsammans med andra har vi genom organisering och 
protester räddat skolor, stoppa privatiseringar och förbättrat arbetsvillkor. 
Nu mer än någonsin behövs RS i kommunfullmäktige – våra platser är en 
bas för att stärka kampen som måste till om ska det bli någon förändring. 
För det behöver vi din röst.”

Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för RS sedan 2002

”

rs.lulea@socialisterna.org

0730 - 536 884

Rättvisepartiet Socialisterna behövs!

Liv Shange Moyo, RS gruppledare  
i kommunfullmäktige, leder talkörer i skolprotest.

KOMMUNVALET: RÖSTA PÅ



Höjd grundbemanning, stopp för långpass och delade turer, fast vikariepool, kortad arbetstid med 
bibehållen lön – äldrevården behöver mer personal på bättre villkor! Rättvisepartiet Socialisternas 
krav och kamper visar vägen ut ur krisen. Vi tog t ex initiativ till 
Äldrevårdsupproret.

Kriserna hänger ihop – från vårdkris till nedläggningar och 
nedskärningar på skolan, till de djupare klyftorna. Dessutom 
hårdnande sexism och rasism, en allt osäkrare värld med 
krigshetsande stormakter och “för-lite-för-sent” inför klimathotet.

Under pandemin fick storföretag och banker – inte vården – 
över 1000 miljarder i stöd av staten, och Sveriges miljardärer blev 
dubbelt så rika! Men nu när låginkomsttagare drabbas av höga 
matpriser kommer inga stödpaket. Enorma resurser läggs 
istället på militarisering.

Det är inte brist på resurser – resurserna är 
felfördelade. Det handlar om ett systemfel – 
kapitalismen håller inte!

Det har aldrig varit tydligare att Luleå, och 
världen, behöver ett socialistiskt alternativ – ersätt  
miljardärsstyre med en ekonomi med människors 
behov i centrum.

KOMMUNVALET: RÖSTA PÅ

Ann-Christin Holmström,  RS kandidat #3  
undersköterska och skyddsombud

socialisterna.org/val

Systemfel - från vård till 
klyftor & klimat

Ge ett bidrag!  Swisha till 
123 388 1141 

märk “RS valfond 2022”

VILL DU HJÄLPA TILL?
Hör av dig till 0730-536 884 
– du behövs! Eller swisha ett 
bidrag - se nedan.

VETA MER?
Kom på vårt öppna valmöte: 
25 augusti kl 18
kvarterslokalen V Brogatan 8B,
Malmudden

STÄLL OM FÖR VÄLFÄRDEN!
Några av frågorna RS driver i valet:

 Ì Anställ/utbilda 200 fler undersköterskor och vårdbiträden i kommunen.

 Ì Minst tre personal dagtid och en nattetid per vård- och 
omsorgsavdelning. 

 Ì 100 miljoner mer till skolan för höjd personaltäthet.

 Ì Bort med moms på maten, höj försörjningsstöd, bidrag och pensioner.

 Ì Ändra systemet - inte klimatet. Nej till greenwashing.

 Ì Stopp för sexism, rasism och splittring.

 Ì Nej till krig och militarism - varken Putin eller NATO.

Läs mer på socialisterna.org/val


