
(C) OCH (M) ÄR 
SAMMA SKIT I 

OLIKA FÖRPACKNING
KIRUNACENTERN 
ÄR INTE BÄTTRE

Centerpartiet kan åka ur riksdagen i valet 19 september. Det 
borgerliga partiet som en gång var ”folkligt” är idag samma 
som Moderaterna – det är bolagshögern. Centern föreslår till 
exempel försämringar av anställningsskyddet, nya lagar som 
tillåter sämre boendestandard, lönesänkningar för ungdomar 
och höjd pensionsålder. 

På riksnivå är det tydligt att (c) 
och (m) är samma skit i olika 
förpackning. Men i Kiruna har 
centern vädrat morgonluft. 
Gunnar Selberg menar att 
centern sätter fart på 
stadsfytten, storsatsar på 
föreningslivet och ger ”Sveriges 
bästa skola, dagis och omsorg”. 

Kom bara ihåg att centern uttit fyra år i regeringen – med 
Maud Olofsson som näringsminister och därmed högsta chef för 
statliga LKAB. Under dessa år har man inte lyft ett fnger för 
Malmfälten utan tvärtom lagt beslag på LKAB-vinsterna 
och använt dem till överklassreformer. Bolagshöger, alltså. 

Centern kan alltså inte få fram nya pengar till stadsfytt och 
social upprustning. Då återstår bara nedskärningar och 
pusslande med kommunbudgeten. Selberg har lovat fnansiera 
sina vallöften med 110 miljoner kronor i besparingar!
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Selbergs uttalanden har särskilt lockat föreningsaktiva, som 
kämpar med ekonomin och ser sina anläggningar bli risiga. Men 
Selbergs vallöften ska bekostas av skattebetalare som ställs 
inför omöjliga beslut: ska hockeyn få mer pengar genom 
nedskärningar i skolan? Ska skidanläggningar rustas upp 
genom att äldreomsorgen försämras?

Den sortens politik är inget alternativ. Kirunacentern talar 
samma språk som Maud Olofsson. Knegarna ska betala, på ett 
eller annat sätt!

• Rösta bort bolagshögern i riksvalet! Rösta på 
Knegarkampanjen i kommunvalet, om du tycker 
att staten ska betala tillbaka LKAB:s vinster till 
stadsfytt och social upprustning.

• Kräv att sossarna öppnar arbetarkommunen för 
alla arbetarpartier och föreningar – samla 
styrkorna för att tvinga staten ta ägaransvar!

• Kirunas föreningar behöver 
makt – inte valfäsk. Varje 
förening med fer än tio 
medlemmar ska genom 
arbetarkommunen kunna 
påverka hur arbetarpartierna i 
fullmäktige lägger förslag och 
röstar under hela 
mandatperioden!

Tommy Hjertberg är
förstanamn på 
Knegarkampanjens
kommunlista

Kika in på Adolf Hedinsv. 35 eller på 
knegarkampanjen.wordpress.com
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