
Sverigedemokraterna gör årets val till 
det mest rasistiska och kvinnohatande 
någonsin. Med sina utspel om ”fängsla 
och utvisa”, skylla på invandrare och 
”nej till sosse-feminism” gör de allt 
för att splittra. SD vill öka förtrycket 
med visitationszoner, utegångsförbud, 
vattenkanoner och rentav militär. SD 
vill utvisa homosexuella.

SD:s företrädare är ofta dömda för 
brott mot kvinnor och barn (https://
www.etc.se/inrikes/lista-har-ar-sd-politikernas-
valdsbrott-mot-kvinnor-och-barn), vilket är en återspegling av deras kvinnofientliga 
politik. I deras TV-kanal Riks sa de till exempel att kvinnor hellre röstar vänster 
eftersom kvinnor ”är irrationella och känslostyrda”.
Det är en skandal att andra partier kopierar SD och sparkar nedåt.

Efter Sverigedemokraternas lyxmiddagar med ”näringslivet” är de för privata 
vinster i välfärden.  I Luleå röstade SD för att konkurrensutsätta (privatisera) nästan 
all kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorgen. 

Rättvisepartiet Socialisterna står för antirasism, socialistisk feminism och 
arbetarkamp – mot splittring. Vi pekar på de verkliga problemen och säger 
sanningen: De som plundrar Sverige är banker, storföretag och de superrika! De 
fördubblade sin förmögenhet under pandemin på alla andras bekostnad. Vi måste 
kämpa tillsammans mot kapitalismen!

– låt dom inte splittra oss –

i luleå kommunval

STÅ UPP MOT RASISM &
HAT MOT KVINNOR!

rösta på www.socialisterna.org
bli medlem: 0730-536 884
rs.lulea@socialisterna.org

@RSlulea

rs_lulea_norrbotten

socialisterna.org/youtube
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