
   BLI KANDIDAT

• Var med och sätt dina och arbets-
kamraternas behov och intressen på 
den politiska dagordningen 

• Var med och driv på så att vi kan bli  
en stark motkraft som tvingar fram 
bostäder, social upprustning, 

sjukvård, kommunikationer

• Var med och lär dig om samhället

• Kom med i gänget där vi håller ihop 

och inte lämnar någon i sticket

   BLI VALARBETARE

• Kom med och bygg rörelsen och 
stötta alla kandidater

• Kom med och ordna med möten, 

ring väljare, dela flygblad, knacka 
dörr, sprid valsedlar

• Kom med och bestäm vår  

valplattform och vilka aktioner vi 
ska göra

• Dra med vänner och arbetskamrater

Kom med i gänget! Vänd  
upp och ned på politiken!

JARI SÖYRINKI, underjordsarbetaren som 
kämpar för en medlemsstyd fackförening. Det 
skakar om fackpampar, direktörer och ledar-
skribenter.  Engagerar sig i stadens 
föreningsliv och ger sig aldrig.

TOMMY HJERTBERG, elektriker på  LKAB.  
Sopar banan med de etablerade partierna i 
kommunen och kompromissar aldrig bort 
arbetarintresset i politiken. Ingen detalj går 
honom förbi. 

ANNIKA BLOMBERG. läraren, kvinnokämpen 
och insynspolitikern som snokar reda på allt 
om hur makten fungerar och med mycket 
idéer om hur man kan vända den upp och 
ned. Sann internationalist.
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Knegarkampanjen - 
4 år i politiken 

1. Det enda partiet där ingen 
tjänat ett öre på sina uppdrag

2. Har släppt ut all 
information som vi fått om 
hur politiken fungerar och 
vilka som är ansvariga 

3. Har haft öppna möten för 
att granska våra egna 
företrädare och släppa in alla i 
besluten

4. Har alltid satt villkoren för 
personalen och brukarna i 
centrum

5. Varit en samlingspunkt för 
alla som krävt riktig sjukvård, 
bostadsbyggande, levande 
fack, kvinnors rätt

6. Har kämpat för 
förtroendemannastyre i 
föreningarna och mot 
toppstyrning

7. Vi har hjälpt och 
intresserat oss för dem som 
kämpar i andra länder 

8. Vi har hållit kurser om 
samhället, ekonomin, världen

I valet 2014 
utmanar vi 

kommunledningen! Tre knegarprofiler -  i kampanjen där vi lär av varann. Each one Teach one!



Kontakt

 Annika Blomberg tel 070 791 3955

ÖPPET torsdagar 16-19

Adress:  Adolf Hedinsvägen 35

Webben: knegarkampanjen.com

Twitter: @knegarkampanjen
E-post: knegarkampanjen@gmail.com

• Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjning, markplanering 
och  samhällsservice som vård, skola, omsorg. Politikerna är 
arbetsgivare för alla kommunanställda. Knegare måste ta sig 
in för att bevaka sina intressen.

• Kommunerna har liten makt. Bolagen, regeringen och EU 
sätter villkoren. De är fyllda av byråkratiska turer, långbänkar,  
floskeldokument, okunskap och  revirstrider. Detta är ödesdigert i 
Kiruna och Malmfälten. Finansieringen av stadsflytten är inte 
klar fast det är statens gruva som driver fram den. Regeringen 
leker med Malmfältsborna och kommunerna blir överkörda. 

• Knegarkampanjen utmanar kommunledningen 2014. Det 
behövs en motmakt och Knegarkampanjen vill öppna en 

arbetarkommun i Kiruna för alla arbetar-baserade föreningar 
och kommittéer. 

• Under 2010-14 har Knegarkampanjen lämnat in förslag och 
frågor som rör knegare; för en multiarena för idrott och kultur i 
nya Kiruna, för ett stadsråd för föreningslivet om stadsflytten, 

för utökad busstrafik på obekväma tider, för gemensam 
bostadskö för KBAB och FAB, för två timmar facklig tid i 
veckan för kommunanställda, för garantier för intensivvården på 
sjukhuset. Vi har kritiserat bankernas och LKABs grepp om 
Visionsarbetet Kiruna 2.0 och sagt nej till avtalen med LKAB om 
gruvstadsparken och stadshuset där kommunen vek ned sig för 
bolaget. 

• Det behövs en arbetaropposition i Kiruna och Malmfälten 
där bolagsmakten styr och (s) och (v) viker ned sig.  För att inte 
stadsflytten ska bli en cirkus för konsulter och riskkapitalister 
måste vi organisera oss. Väl mött i valrörelsen!

VALUPPLYSNING FÖR KNEGARE
                    

Knegarna ställer upp i valet till Landstinget!
• Akutkirurgi och BB på alla större tätorter i Norrbotten
• Fullvärdigt sjukhus i Nya Kiruna
• Personal- och brukarveto vid alla organisationsförändringar
• Enhet över hela Norrbotten och en timmas regional politisk  strejk för sjukvården

Vad 

måste 

göras i 

kommun

politiken?

Kick Off & Brainstorming med

SMÖRGÅSTÅRTA
Drop In för intresserade

 LÖRDAG

22 MARS kl 14-17 

LOKALEN

(s) leder kommunledningen. Viker ned sig för 
LKAB, Alliansregeringen och landstings-
ledningen i Norrbotten. Vågar inte ta konflikt. 
Strider inte för en investeringsfond för 
stadsflytten. Livrädda för budgetunderskott.

*

(v) sitter i kommunledningen och viker ned sig 
för (s). Nöjda med avtalen med LKAB. Vill visa 
sig duktiga inför etablissemanget och att de kan 
alla regler. Bedriver en gruvpolitik nationellt 
och en annan lokalt.

*

Kiruna(c)entern leder högeroppositionen i 
kommunen men försöker samtidigt utnyttja 
tomrummet i arbetarrörelsen. (c) i Kiruna vill 
sitta på alla stolar samtidigt; nej till marknaden 
ena dagen, ja till utförsäljningar nästa. 
Sjukvårds-upprustning ena dagen, ja till NLLs 
”närsjukvård” den andra. Yvig regeringskritik 
lokalt, tystnad nationellt. Mörkar egna partiets 
ansvar för situationen i Malmfälten.

*

(KiP) gick med i högeroppositionen efter valet 
2010. Saknar idag självständig politik.

*

(sd) vill slå sig in i Norrbotten och särskilt i 
Kiruna genom att splittra arbetarleden. De 
påstår att det inte finns pengar till välfärd pga 
invandring. Detta är lögn. SD fjäskar för 
knegare för att i nästa rond kunna slå mot hela 
arbetarrörelsen.


