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ÄÄNESTÄ  RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA

Rättvisepartiet Socialisterna eroaa kokonaan muista puolueista. Rättvisepartiet 
Socialisterna ( RS ) on ainoa kampanjoiva ja sosialistinen puolue syksyn vaaleissa.
Osallistumme kamppailuun sen puolesta että :  kaikilla on oikeus työhön ja palkkaan 
jolla voi elää, koulut ja hoitoala varustetaan entiselle tasolle ennen valtaisia 
säästötoimia,ja sellaisen politiikan puolesta jolla saadaan rikkaat ja suuryhtiöt myös 
maksamaan.
Olemme ainut puolue, jonka ehdokkaat lupaavat elää työläisen palkalla valituksi 
tullessaan.
Luulajan ja Haningen kunnissa on RS:llä valtuutettuja kunnanvaltuustoissa. 
Organisoimme protesteja oppilaiden ja vanhempien kanssa koulujen rahojen 
leikkauksia vastaan. Kamppailemme yksityistämistä ja huonompia työehtoja vastaan 
kuntien työntekijöiden kanssa ( siivoojat, kotiavustajat ja muut vähäpalkkaiset).

Rättvisepartiet  Socialisterna on sitä mieltä,että ammattiliittojen on oltava 
demokraattisia ja kamppailevia ja että uusi työväenpuolue tarvitaan!
RS on etulinjassa kamppailemassa Reinfeldtin epäoikeudenmukaista oikeistohallitusta 
vastaan ( M, FP, KD, ja C). Sosiaalidemokraatit, V ja MP eivät ole osallistuneet siihen 
kamppailuun. Päinvastoin ne käyttävät  samaa oikeistopolitiikkaa niissä kunnissa, 
joissa ovat johdossa, kuten koulubudjetin leikkaukset Göteborgissa, Sundsvallissa 
tuhottiin sairaanhoito, Luulajassa vanhustenhoidon henkilökunta joutui  supistusten 
kohteeksi ja Haningessa yksityistäminen (siellä hallitsee Miljöpartiet oikeiston 
kanssa) ovat esimerkkejä.

Rättvisepartiet Socialisterna  kamppailee myös turvapaikkaoikeuden puolesta. 
Kampanjoimme, että kaikki piiloutuneet pakolaiset saisivat turvapaikan.
RS on kantava voima kamppailussa rasismia ja natseja vastaan mielenosituksilla, 
paikallisilla kampanjoilla ja saarroilla ( karkoituksia vastaan, esim.)

Rättvisepartiet Socialisterna kuuluu CWI:hin, joka on sosialistinen kansainvälinen 
kattojärjestö ja se toimii yli 40: ssä maassa. CWI ja RS osallistuvat USA:n, EY:n ja 
Ruotsin kannattamien sotien , jotka kohdistuvat maailman köyhiin ja heidän 
hyväksikäyttämiseen, vastustamiseen.
Kapitalismi ja imperialismi om poistettava maailmasta- sijalle demokraattinen ja 
sosialistinen suunnittelu, joka lähtee ihmisen ja ympäristön tarpeista.

Rättvisepartiet Socialisterna kunnallisvaaleissa

Luulajassa RS on tunnettu siitä, että sai keskeytettyä kunnan siivoustoimen 
yksityistämisen. RS oli myös ainoa puolue, joka kamppaili työntekijöiden kanssa ettei 
pyhätyön lisää laskettaisi vanhustenhoidossa.
Haningessa RS ja Elevkampanjen aloittivat protestin, joka pelasti 100 opettajan virkaa 
vuonna 2007. RS on myös muiden puolueiden vastustuksesta huolimatta saanut läpi 
vaatimuksen kattohissien ostamiseen vanhustenhoitoon.
RS antoi täyden tuen lakkoileville Lagenan työntekijöille 2009 Jordbrossa. 
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Göteborgissa RS on osa protestiliikkeistä kaupungin esikaupunkialueilla ja on 
pelastanut nuorten vapaa- ajan keskuksen ja kirjaston Hammarkullenissa. RS 
osallistui ja myös tuki Biskopsgårdenin kansankorkeakoulun valtausta.
Tukholmassa Rs on ollut aikaansaava voima Husbyssä, jossa pysäytettiin 
luksusremontit ja talojen repimiset. RS jäseniä osallistui Rinkebytalon valtaukseen. Se 
haluttiin säilyttää kansalaisten vapaa- ajan toiminnoissa, ettei sitä revittäisi.
Sundsvallissa RS:n jäsenet aloittivat kampanjan Rädda Vården pysäyttääkseen suuret 
budjettileikkaukset Västernorrlannin sairaaloissa.
Uddevallassa RS kampanjoi yksityistämista vastaan kunnan toimissa ja 
sairaanhoidossa.
Kaikilla paikkakunnilla RS:n vaatimukset ovat:
- Kamppailu rasismia vastaan, armahdus kaikille piiloutuneille pakolaisille
- Kukaan ei saa alle 19 000 kruunua palkkaa
- Enemmän työntekijöitä sairaanhoitoon, vanhustyöhön ja kouluun
- Suursijoitus ympäristötyöhön: yleiset  kulkuneuvot, asunnot, teollisuus
- Yksityistämiset on lopetettava

Äänestä Rättvisepartiet Socialisterna kunnallis/ maakäräjävaaleissa - vaikka 
äänestäisit muita valtiopäiville !

Kysymyksiä ja vastauksia  miten äänestää

Kuka saa äänestää ?
Vaalit kunta-ja maakäräjä- ; Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja ollut kirjoilla Ruotsissa vähintään kolme 
vuotta, saat äänestää. Myös EY:n kansalaiset, sekä Norjan että Islannin, jos ovat kirjoilla Ruotsissa.
Valtiopäivävaalit: Jos olet Ruotsin kansalainen ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
Muista että saat äänestää eri puolueita kunnan-, maakäräjä ja valtiopäivävaaleissa.

Mikä on äänestyskortti ja milloin se tulee ?
Äänestyskortti lähetetään kotiin 24 - 31 elokuuta. Siinä lukee missä vaaleissa saat äänestää ja mihin 
vaalihuoneistoon pitää mennä vaalipäivänä. Jos et ole saanut korttia, niin soita Lääninhallitukselle 
ennen 7. syyskuuta.

Missä saa äänestää ?
Ensimmäinen syyskuuta lähtien saa ennakkoäänestää tietyissä paikoissa. ( usein kirjastossa). 19. 
syyskuuta  siinä vaalihuoneistossa joka on merkitty äänestyskorttiin.

Mitä tarvitaan että voi äänestää?
Ota mukaan äänestyskortti, henkilöllisyystodistus ( passi tai ajokortti tai id- kortti) ja sen puolueen 
vaaliseteli, jota haluat äänestää.Niitä on vaalihuoneistossa esillä.
( jos ei sinulla ole vaaliseteliä, voit itse kirjoittaa mieleisesi puolueen nimen tyhjään vaaliseteliin, mutta 
huomio ! sinun pitää kirjoittaa aivan oikein puolueen nimi)

-rikkaiden on maksettava 
-työttömien ja sairaiden jahtaaminen on lopetettava
-koulu- ja hoitoalan on saatava enemmän rahaa
-rasismia vastaan
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