
Ungdomar i Kiruna behöver 
se en framtid. Vi behöver 
organisera oss självständigt 
kring våra egna behov och 
krav. !
Knegarkampanjen har funnits 
fyra år i kommunpolitiken och 
vi har sett flera saker som man 
måste göra något åt. !
I Knegarkampanjen 
bestämmer vi tillsammans vad 
vi ska göra och hur. Våran lista 
på vad vi vill är inte färdig 
utan vi gör den tillsammans.  !
Det vi sett hittills: !
• Ungdomsbostäder till 

billig hyra när det byggs i 
nya Kiruna. Det ska vara 
lätt att flytta hemifrån och 
klara sig på sin lön. Man ska 

också kunna plugga i Kiruna 
och ha någonstans att bo. !

• Fler utbildnings-
möjligheter och olika 
typer av jobb. Delar av 
LKABs vinster kan 
öronmärkas för detta i hela 
kommunen, inklusive 
byarna.  !

• En fritid där man kan utöva 
sina intressen. Vi vill ha en 
multiarena i nya Kiruna 
för olika idrotter och även  
film, dans, musik, fik och 
mötesplatser. !

• Busstrafik på helger och 
kvällar så att man kan röra 
sig fritt och ta sig hem utan 
fara. !!
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MAKT ÅT UNGA! 
#val2014
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!!
• Självförsvarsträning för 

alla tjejer. Alla ska kunna 
stå upp för sig själva. !

• Stopp för all kvinno-
handel. Knegarkampanjen 
var med och stoppade 
strippklubben i Kiruna !

• Ungdomsgård för 
motorintresserade med 
möjligheter att meka och fika.  !

• Stopp för inhumana 
utvisningar och 
trakasserier. Vi vill ha 
sammanhållning och låter oss 
inte splittras. !

• Politiken måste förändras. 
Den förs inte på unga 
människors villkor. 
Politikerarvoden måste 
bort och politikerna måste 
kunna avsättas och bytas ut 
löpande. !!!!!

!!
Knegarkampanjen är 
för  !
• elevfack med 

förhandlingsrätt med 
skolledningen !

• ungdomsföreningar i 
återkommande 
rådslag om nya 
Kiruna !

• en arbetar- och 
ungdomsrörelse med 
band till kämpande i 
andra länder 
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