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S-C-L-KD-Styret 
avveCKLar DemoKratin:

• Beslut tas utan samråd med berörda.  

• Omröstningar ersätts oftare med att ordföran
den i nämnder eller höga chefer får bestämma. 

• Beslut hemlighålls för att haningebor inte ska 
hinna överklaga. 

• Nämndmöten har stängts för allmänheten och 
“allmänhetens frågestund” tagits bort. Orsaken: 
Anställda kom till ett möte med Äldrenämnden 
för att berätta varför de inte orkar jobba de på
tvingade 12timmarspassen. 

• Kommunstyret vägrar släppa fram motioner 
till omröstning. Vår kampanj mot 12timmars
passen i äldreomsorgen har pressat övriga 
partier att lyssna och skapat en majoritet 
i fullmäktige för att avskaffa passen. När 
komm  un styret insåg att de var i minoritet, så 
vägrade de att låta fullmäktige rösta i frågan.

HANINGE BEHÖVER ETT 
ALTERNATIV TILL 
DE ETABLERADE PARTIERNA

Haninge kommun försämrar arbetsvillkoren och 
skär ned. Ändå gjorde kommunen 623 miljoner 
kronor i överskott förra året – hela 11 procent av 

kommunens samlade statsbidrag och skatteintäkter. Peng ar 
som SKA gå till skola och omsorg men som gömts undan. 
 
Trots vanstyret i Haninge av S, C, L och KD är ”oppositions
partierna” M och SD ett ännu större hot mot välfärd, trygg
het och rättigheter. Det verkliga alternativet i kommunvalet 
är Rättvisepartiet Socialisterna: det enda partiet med kandi
dater på arbetarlön, som alltid står på vanliga arbetares och 
kommunanställda sida, som aldrig röstar för nedskärningar 
och som är aktiva på gator och torg, i bostadskvarter och på 
arbetsplatser. Kolla på nästa sida vad vi lyckats åstadkomma.

Kvinnokampen är central för Rättvisepartiet Socialisterna: 
Vi står i främsta ledet i kampen för välfärden, mot mäns 
våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt i den 
globala kampen för exempelvis rätten till abort.
  
Rättvisepartiet Socialisterna har 30 års erfarenhet av 
arbetar kamp i Haninge. Vi satt i kommunfullmäktige 2006
2018 och nu behöver vi din hjälp för att bli invalda igen.

Vi är partiet som vägrar sitta still i båten – vi är folkets spio
ner som tar ut hemligheterna i offentligheten och istället tar 
in kampen i kommunfullmäktige. 

Ett av våra arbetsplatsmöten i äldreomsorgen. Vi är de 
kommunanställdas parti och tar kampen även mellan valen.
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VI TAR FAJTEN

HÄR ÄR SEGRAR VI HAR UPPNÅTT TILLSAMMANS 
MED ANSTÄLLDA, ELEVER, HYRESGÄSTER 

OCH BOENDE SEDAN FÖRRA VALET:

VI STOPPADE MARKNADSHYRA
Vi är en drivande kraft i Nätverket Nej till marknadshyra. 
200 protester förra våren skapade det tryck som fick V att 
fälla regeringen och skrota marknadshyra i nyproduktion.

Kommunen halverade alla anställdas friskvårdsersättning. 
Vi slog larm och JOanmälde kommunen. Och facket 
reagerade. Kommunen tvingades återställa ersättningen 
igen och ersätta alla retroaktivt med 1000 kronor.

HALVERINGEN AV KOMMUNANSTÄLLDAS 
FRISKVÅRDSERSÄTTNING STOPPADES

BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM 
ARBETSTID BLEV KVAR
Kommunstyret ville stänga kommunens barn   omsorg på 
obekväm arbetstid, Nattugglan som är viktig för samhälls
bärande arbetare. De hänvisade föräldrarna till ett vinst
drivande fuskföretag. Vi tog strid tillsammans med 
föräldrar och anställda som vittnade om slavliknande 
villkor på det privata ”alternativet” – Nattugglan räddades.

NEDSKÄRNINGAR PÅ EXTRA 
STÖD I FÖRSKOLAN HEJDADES
Tillsammans med anställda i kampanjen Nej till nedskärn-
ingar på Haninges förskolor hejdade vi neddragning på de 
extra pedagogiska timmarna på förskolorna i Handen 
som är så viktiga för barn i behov av extra stöd. 

Rudans friluftsområde, Söderbyskogen, Huvudskär, en 
orörd strand vid Långsjön, vildmarken på norra Ornö 
samt trollskogen Breviksnäs på västra Ornö – dessa 
natur  områden har vi bidragit till att bevara tillsam
mans med boende och lokala nätverk sedan 2014 (fyra 
av dessa sex sedan förra valet). 

TVÅ FRITIDSGÅRDAR RÄDDADES
Vi överklagade beslutet att stänga fyra fritidsgårdar och 
samlade till protester. Delseger:  Fritidsgårdarna i Vend
elsö   malm och Tungelsta räddades.

FLERA RÄDDADE SKOGAR OCH NATUROMRÅDEN
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UT MED PAMPARNA 
– in med kandidater på arbetarlön

1. Mattias Bernhardsson, arbetsplatsorganisatör RS,  

samordnare Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap

2. Louise Strömbäck, stationsvärd, skyddsombud

3. Robert Bielecki, journalist tidningen Offensiv

4. Ida von Rosen, förskollärare, arbetsplatsombud

5. Stephen Rigney, socialsekreterare

6. Jamila Zrioui, lokalvårdare

7. Jean Eliasson, studerande

8. Ifrah Hassan, projektansvarig våldsprevention

9. Ronny Söderlund, lagerarbetare

10.  Susann Högye-Bäckman, tågvärd, fackligt förtroendevald

11.  Ulrika Nuñez Lindgren, undersköterska, admin Äldrevårdsuppror Haninge

12.  Mahir Koçak, taxichaufför

13.  Elin Gauffin, organisatör Nej till marknadshyra

14.  Rolf Magnusson, kock

15.  Julia Engström, restaurangbiträde

16.  James Hogg, pensionär

17.  Selda Bicen, personlig assistent

18.  Lina Thörnblom, kommunikatör 

19.  Jesper Johansen, vaktmästare

20.  Katja Raetz, sjuksköterska, fackligt förtroendevald

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

Kandidat #1
Mattias Bernhardsson 
Arbetsplatsorganisatör för Rättvisepartiet Socialisterna Haninge. 

Mattias JO-anmälde och stoppade halveringen av alla kommunanställdas 
friskvårdsersättning förra året. Var med och startade kampanjen Nej till 
slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg 2019 med 210 anställda och 
kampanjen Nej till nedskärningar på Haninges förskolor 2021 med 90 anställda. 
Drev 2016 igenom krav på kollektivavtalsvillkor inom Haninges färdtjänst 

tillsammans med taxichaufförer och fackliga.

Startade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och 
kulturlandskap 2017 och har varit drivande i att rädda sex skogar och 
naturområden i Haninge från exploatering och skövling.

Kandidat #2
Louise Strömbäck 

Stationsvärd,  
fackligt förtroendevald och skyddsombud.

Louise har kämpat mot försämrade  
arbetsvillkor, bristande underhåll och 
ständiga försämringar inom kollektivtrafiken 
i flera års tid – hon har exempelvis tagit strid 
för stationsvärdarnas rätt till toalettbesök och  
rätten till skyddsutrustning under pandemin. 
Aktiv i kampen mot  regeringens försämring 
av anställningsskyddet (LAS) såväl som i 
kampen för att rädda 
tågvärdarnas jobb 
på pendeltågen 
(som politikerna 
vill ersätta med 
kameror). 
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TRYGGA JOBB OCH 
VÄRDIG ÄLDREOMSORG 
TA BORT 12-TIMMARSPASSEN

Kandidat #11
Ulrika Nuñez Lindgren

Undersköterska i 
hemtjänsten.

Admin för 
facebooksidan 

Äldrevårdsuppror  
Haninge och aktiv 

i kampanjen mot 
12-timmarspassen  
på äldreboendena.

• Avskaffa de påtvingade 12-timmarspassen i 
äldreomsorgen och minutjakten i hemtjänsten.

• Rätt till heltid för alla som önskar – och övergång till 30 
timmars arbetsvecka med bibehållen lön – ska möjliggöras 
genom högre bemanning. Nej till delade turer.

• Anställda ska ha demokratisk kontroll över arbetets 
organisering såsom schemaläggning. 

• Stoppa alla nedskärningar i äldreomsorgen. Istället 
behövs mer tid för de äldre, bistånd efter individuella 
behov och bättre bemanning för ökad kontinuitet. Nej 
till vinster i välfärden!

• Kraftåtgärder mot undernäring: Nej till storkök 
och matlådor – återinför lokala kök på boenden 
och hemlagat inom hemtjänsten utefter de äldres 
önskemål. 

• Beredskapslager för smittoutbrott och högre krav på 
skyddsutrustning.

VI STÅR FÖR:

En av fem demonstrationer utanför 
kommunhuset mot 12-timmarspassen i 
äldreomsorgen. Rättvisepartiet Socialisterna 
driver kampanjen ”Nej till slavliknande scheman 
i Haninges äldreomsorg” med 210 anställda – 
en majoritet av de anställda på äldreboendena.  
 
Se vår film på: rshaninge.com/search/label/villkor
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TRYGG UPPVÄXT OCH 
TRYGGA GATOR 

• Trygghetsvärdar i centrumen och nattrafiken, fler 
fältassistenter, mer resurser till Förebyggarteamet 
och start av gruppinterventionsprogrammet Sluta 
skjut med fokus på avhopparverksamhet.

• Bättre belysning och fler nattbelysta 
idrottsplatser.

• Mer resurser till Socialtjänsten, stöd till 
ensamstående föräldrar, beroendevården, 
kvinnojouren och Manscentrum – stoppa 
privatiseringarna av skyddade boenden.

• Kraftig satsning på skolans trygghetsteam, 
resurslärare och läxläsning på skoltid.

• Återöppna de nedlagda fritidsgårdarna, 
familjecentralerna, Sportoteket och återinför 
ungdoms idrottens 0-taxa.

• Byt ut kommunens vinstmål mot mål att 
bekämpa fattigdom, otrygga jobb, arbetslöshet, 
trångboddhet, drogmissbruk, våld i hemmet och 
otrygg uppväxt. 

VI STÅR FÖR:
Kandidat #3
Robert Bielecki

Journalist och aktivist.  
Robert skriver inte bara  

utan agerar, särskilt i  
Jordbro där han bor. 

Aktiv i vår trygghetskampanj 
som pressade Haninge att 
anställa fältassistenter 2018. 

Kämpade mot nedläggningen 
av ungdomshuset Lakeside och 
Jordbrogården (landets då mest 
prisade fritidsverksamhet för barn 
med funktionshinder).

Har tidigare jobbat som 
fritidspedagog i förskoleklass, 

barnskötare i förskola  
och skolvärd i 

högstadiet.

Var fjärde invånare i Haninge har oroat 
sig för att bli överfallen eller misshand
lad i området där de bor. Kommun

styrets politik gör det lättare för kriminella gäng 
att rekrytera unga. Ekonomisk utsatthet och 
arbets löshet bidrar till våld och droger i hemmet, 
ensam stående föräldrar med otrygga jobb får 
inte det stöd de behöver av samhället och skolan 
saknar resurser till att hjälpa elever i riskzonen.

Mer resurser till välfärden och självorgan
isering är avgörande för att skapa trygghet och 
för att driva igenom våra krav.

I spåren av pandemin ökade mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn. Under första halvan 
av 2022 har fler kvinnor i Sverige mördats av närstående män än under hela 2021. Samtidigt har 
Haninge kommun försämrat för våldsutsatta genom att lägga ut skyddade boenden till privata 
vinstdrivande företag.

Stoppa våldet mot kvinnor

Vi mobiliserade 100 jordbrobor 
att stödja frisörerna i Jordbro 
centrum när de utsattes av 
beskyddarverksamhet av ett 
kriminellt gäng.
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Det är för stora klasstorlekar i skolan och för stora barngrupper i 
förskolan. Det behövs många fler skolor och förskolor – och fler 
anställda. De behövs i närmiljön, motsatt till de superstora och 

otrygga skolkomplex som byggs idag och tränger ihop småbarn med äldre 
barn och unga vuxna.

NEJ TILL STORDRIFT 

PÅ VÅRA BARN

• Alla barns rätt till likvärdig skola med 
tillräckliga resurser.

• Nej till stordrift och stora skolkomplex – ja till 
trygga skolor i närmiljön. 

• Mindre barngrupper i förskolan: Max 15 barn 
per storbarnsgrupp, 12 per mellanbarnsgrupp 
och 10 barn per småbarnsgrupp på tre 
heltidsanställda.

• Max 20 elever per normalklass i grundskolan, 
gymnasiet, komvux och sfi. Kraftig satsning på 
resurslärare och pedagoger till stöd för barn 
med särskilda behov.

• Ut med de vinstdrivande friskolorna. 
Avskaffa skolvalet som är grunden till 
skolsegregeringen och utslagningen.

VI STÅR FÖR:
Kandidat #4

Ida von Rosen

Förskollärare, 
arbetsplatsombud 
och skyddsombud.

Är drivande i kampanjen 
”Nej till nedskärningar på 
Haninges förskolor” som 
stoppade nedskärningar 
på pedagogiska timmar.

Skolkampen är en röd tråd i Rättvisepartiet Socialisternas 
historia i Haninge. Tillsammans med hundratals elever stoppade vi 
skollunchavgifterna på gymnasiet 2005 och räddade 100 lärarjobb 2007.

Se vår film Offra inte Haninges unga på 
rshaninge.com/search/label/unga
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BEVARA HANINGES 
SKOGAR OCH STRÄNDER

Skogar, stränder, havsmiljö, kulturlandskap och kulturminnen exploat
eras bort i en vansinnig takt för att berika den rikaste procenten i sam
hället. Detta är en viktig klimatfråga: en fjärdedel av alla utsläpp av 

växthusgaser i Sverige kommer från skogsavverkningarna.
Bara i Haninge är nu över 180 skogsområden anmälda för avverkning 

hos Skogsstyrelsen. Även i Tyresta naturreservat avverkas det, då en 
mångmiljonär gavs “särskilda” föreskrifter för att kunna göra vinst.

• Stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat och stärk 
skyddet av alla naturreservat. Planera för att skydda de sista 
orörda skogarna innan de hinner avverkas.

• Krafttag mot avfallsdumpningen i naturen – stoppa 
företagsdumpning och nedskärningarna på SRV 
(återvinningen).

• Stoppa de planerade bergtäkterna i Tungelsta och Västnora.
• Försvara strandskyddet och allemansrätten.
• Nej till rikemansreservat och lyxbostäder på våra orörda 

stränder. Bygg istället billiga kommunala hyresrätter – 
där alla har råd att bo – i anslutning till kollektivtrafik och 
service. Bebygg inte grönytorna – omvandla överflödiga 
företagsområden och kontorsfastigheter till bostäder.

• Demokratisk stads- och markplanering, inför omvänd 
planprocess med samråd först.

VI STÅR FÖR:Vår kampanj 2018 för att rädda Rudans 
friluftsområde från sönderexploatering med  
bilbro och lyxbostäder. Vi väckte en stark  
opinion och planerna drogs tillbaka.

Läs vårt nya miljömaterial på media.socialisterna.org/2022/07/Miljo.pdf 
Se vår film Bevara skogarna på rshaninge.com/search/label/skog 
Se vår film om strandskyddet på rshaninge.com/search/label/strandskydd
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ÅTERKOMMUNALISERA 
BOSTÄDERNA FÖR LÄGRE HYRA 
OCH BÄTTRE UNDERHÅLL

Kandidat #5
Jamila Zrioui, Lokalvårdare

Hyreshöjningar och dåligt underhåll, 
det är det vi hyresgäster får när de 
privata jättarna äger fastigheterna. I 
vintras drog de ned på värmen. Barn 
gick och la sig med vinterjackan på. Vi 
mobiliserade protester mot detta och 
nu i valet kräver vi ett stopp för att våra 

bostäder blivit spekulationsobjekt 
för ökade vinster. De nybyggda 

privata hyresrätterna är både 
slarvigt byggda med många 

fel och brister och med 
alldeles för hög hyra. 
Vi vill ha kommunala 
hyresrätter. Våra 
bostäder måste bli 
allmännytta igen.”

• Ut med slumvärdar och riskkapitalbolag 
– kommunalisera bostäderna för lägre 
hyror och bättre underhåll.

• Sanering och upprustning av alla 
undermåliga bostäder med mögel, 
vattenskador, kyla, dålig ventilation och 
luft, med mera.

• Nej till marknadshyror, renovräkningar 
och ombildningar – riv upp 
marknadsanpassningen av allmännyttan 
och skattediskrimineringen.

• Statliga investeringsprogram, byggbolag 
och subventioner för byggande 
av klimathållbara och kommunala 
hyresrätter med allmännyttiga hyror. Alla 
ska ha rätt till en bra bostad.

VI STÅR FÖR:

”

Kampanj mot hyreshöjningar i Brandbergen.

Strax innan jul organiserade Jamila och Rättvisepartiet Socialisterna en 
felanmälningsaktion vid Victoriahems kontor i Jordbro: “Slå på värmen!”
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RUSTA FÖR VÄLFÄRD OCH 
KLIMATOMSTÄLLNING 
– INTE MILITÄR UPPRUSTNING

Rysslands invasion av Ukraina skördar stora 
antal civila offer. Samtidigt agerar USA 
och Natoimperialismen inte för fred, utan 

för militär upptrappning i hela världen.
Det pågår en chockdoktrin i Sverige. Den so

cialdemokratiska regeringen och de andra höger
partierna utnyttjar kriget i Ukraina för att ansluta 
Sverige till Nato utan folkomröstning. Anslagen 
till militären fördubblas – en miljardrullning som 
motsvarar 100 000 nya anställda i vården. 

Rättvisepartiet Socialisterna och hela vår interna
tional (ISA) med sektioner i över 30 länder tar tydligt 
ställning mot Putins invasion och ger stöd till exem
pelvis hamnarbetarnas blockader mot ryska fartyg – 
medan den svenska regeringen fortsätter att  profit
era på kriget genom import av rysk olja och gas.

Det är arbetarsolidaritet och aktioner inter
nationellt som kan kan stoppa kriget, inte Nato 
som är en allians för krig i västimperialismens in
tressen.

Lögnen om ”systemkollaps” år 2015 var också 
en chockdoktrin – politikerna skyllde effekterna 
av deras egen politik på krigsflyktingarna. Men 
den verkliga systemkollapsen var att Sregeringen 
berikade miljardärerna ännu mer, samtidigt som 
de inskränkte strejkrätten och attackerade an
ställningstryggheten (LAS). Rasismen har trappats 

upp då partier och regering kopierat SD:s politik, 
asylrätten i princip avskaffats och storföretagen 
utnyttjar flyktingar och invandrare som billig ar
betskraft med närmast slavliknande arbetsvillkor. 
Eliten använder rasismen för att splittra medan de 
ökar vinsterna på allas bekostnad.

Chockdoktrinerna har haft som syfte att vända 
bort uppmärksamheten från de växande klyftorna 
och från klimatkrisen.

Det är en liten grupp som bär ansvaret:
Den rikaste procenten i Sverige släpper ut his

nande 43 ton koldioxid per person och år, jämfört 
med de knappa fem ton per person och år som 
släpps ut inom den halva av befolkningen med 
lägst inkomster.

Nu ökar svälten i världen – innan årets slut kan 
en miljard människor tvingas leva på bara 20 kro
nor per dag.

Det är kapitalismen som är felet. Sverige och 
miljardärerna i världen har aldrig varit rikare, 
men rikedomarna – som skapats av arbetarklas
sens arbete – hamnar i ett fåtal ägares fickor.

En socialistisk politik – som tar tillbaka peng
arna från storföretagen, bankerna och vapenin
dustrin – är ett måste för att kunna utradera klass
klyft orna och på allvar vända klimatkrisen.

• Internationell solidaritet mot krig och militarism.
• Flyktingars rätt till asyl och permanenta 

uppehållstillstånd.
• Trygga jobb och kollektivavtal åt alla – kamp mot 

rasistisk splittring. Välfärd åt alla.
• Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Fler 

anställda, minskad stress och avskaffad arbetslöshet.
• Kamp mot klyftorna och klimatkrisen – låt bankerna 

och storföretagen betala. För demokratisk socialism 
med gemensamt ägande av de stora företagen och 
demokratiskt styre av de anställda. 

VI STÅR FÖR:
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STOPPA 
PRISCHOCKEN

Prisökningar på mat, kollektivtrafik, el och hyror pressar allt 
fler arbetare, barnfamiljer och pensionärer till en tillvaro på 
marginalen. Samtidigt fördubblade Sveriges miljardärer sina 

förmögenheter under pandemin. Privatiseringarna av elnät, elbolag 
och bostäder har lett till massiva pris och hyreshöjningar – men 
också gjort det omöjligt att demokratiskt styra investeringar eller 
den klimatomställning som är akut.

• Ta bort momsen på mat.
• Facklig kamp till hösten för kraftiga 

lönehöjningar. Strejka om det behövs!
• Höj barnbidraget, försörjningsstödet 

och pensionerna.
• Reglera elpriser och hyror – återta 

elbolag, elnät och bostäder i 
gemensam ägo.

• Ut med vinstintresset – in med 
allmännyttan.

• Avgiftsfri kollektivtrafik.

VI STÅR FÖR:Så sänker vi kostnaderna: 

• Ta bort moms på mat:  
12 % lägre matpris

• Kommunala elbolag:  
24 % lägre elpris i snitt än privata*

• Kommunala hyresrätter:  
9-28 % lägre hyra än privata**

Källor: *Revisionsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 

**Tyréns (jämförelse 3:or och 4:or mellan Haninge bostäder och privata värdar i Haninge)

Bildkälla: Depositphotos

ARBETARKAMP 
– RES MOTSTÅND



VI BYGGER ETT 
SOCIALISTISKT 
ALTERNATIV I 
HELA VÄRLDEN

Rättvisepartiet Socialisterna finns i hela landet 
och ger ut veckotidningen Offensiv. I Luleå och 
Haninge ber vi om din röst på Rättvisepartiet 

Socialisterna i kommunvalen. I riksdagsval och region
val har vi tyvärr inga valsedlar och förespråkar därför 
röster på Vänsterpartiet – kritiska röster då vi anser 
att V ger vika för att passa in i maktens korridorer och 
bygger för lite kamprörelser. 

Rättvisepartiet Socialisterna tillhör Internation
al Socialist Alternative och har systerorganisationer 
i över 30 länder. I USA är vår kommunfullmäk
tigeledamot i Seattle, Kshama Sawant, en av de mest 
tongivande kämparna och var drivande i att det in
fördes en minimilön för arbetare samt beskattning 
av mega skurkföretag som Amazon. Våra kamrater i 

Kina, Hongkong och Taiwan verkar trots den kine
siska diktaturen. I Brasilien agiterar vi för att det är 
mobilisering på arbetsplatser och gator som kan fälla 
Bolsonarohög ern. Hela världen behöver ett socialis
tiskt alternativ. Du behövs! Välkommen att bli medlem 
idag, eller anmäl dig som valarbetare!

rshaninge.com 

facebook.com/RattvisepartietSocialisternaHaninge instagram.com/rattvisepartiet_haninge

rs@socialisterna.org 072-524 42 95 

Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i kommunvalet

BLI MEDLEM:VALHEMSIDA:

socialisterna.org/bli-medlemsocialisterna.org/val

youtube.com/RattvisepartietSocialisterna

Swish: 123-240 32 85


