
Jari Söyrinki, gruvarbetare i Kiruna

Det här är Knegarkampanjens valmanifest för Kiruna, Gällivare och Pajala. 
Det skiljer sig från alla andra partiers. Det är annorlunda från våra tidigare 
valmanifest. 

Vi vill tala klarspråk. Den riktiga makten finns inte i kommunfullmäktige. 
Den riktiga makten finns hos gruvbolagen och förändringen börjar där. 

En röst på oss är en röst på lokalt självstyre av LKAB, arbetarkontroll i
alla stora bolag och en gemensam fond för regional utveckling.

Vi spelar inte efter reglerna i det här valet. Vi vill vända upp och ner på
brädet för att Malmfälten och Tornedalen ska kunna växa.

KNEGARKAMPANJENS
VALMANIFEST 2018

www.knegarkampanjen.com
knegarkampanjen@gmail.com
073-8255589

Så röstar du på Knegarkampanjen

Knegarkampanjen ställer upp i Kiruna, Gällivare och Pajala.
Det är en röst på lokalt självstyre av LKAB, arbetarkontroll i
alla stora bolag och en gemensam fond för regional utveckling.

Vi har inga listor med kandidater. En röst på oss kräver en aktiv 
insats av dig som väljare. Du behöver skriva ”Knegarkampanjen” 
på en blank valsedel märkt med ”Val till kommunfullmäktige”.

Vill du rösta på någon särskild person måste denna anmäla
samtycke senast 7 september. Då skriver du både namn och 
parti på en blank valsedel. Ta kontakt med oss så hjälper vi till.



Lokalt självstyre av LKAB

Norrbotten är regionalt underutvecklat. 
Vinsterna från malmen, skogen och 
vattnet förs söderut. Effekterna förstärks 
av misslyckade stadsomvandlingar och 
landsbygdens utarmning.

Med kontroll över naturtillgångarna kan 
vi ändra på det. Vi kan bli ett föredöme 
för hela landet när det gäller beslutsfat-
tande, arbetsvillkor och boendemiljöer.
 
Vi vill ha ett lokalt självstyrt LKAB. Vi vill 
att staten avstår vinstuttag under fem år 
och tillsätter en ledning med långtgående 
mandat under de anställdas kontroll. 

Arbetsvillkoren behöver rustas upp, 
särskilt arbetstider och kvinnors ställ-
ning. Större satsningar måste göras på 
samhällena och miljöpåverkan 
begränsas.

LKAB:s huvudkontor ska flyttas till 
Malmfälten. Sponsoravtal för marknads-
föring utanför Malmfälten ska ersättas 
med satsningar på lokalt föreningsliv.

Arbetarkontroll i alla större bolag

Arbetarkontroll är garantin för socialt 
ansvarstagande. I alla större bolag ska 
de anställda få insyn och kunna påverka 
beslut som missgynnar företaget, dem
själva eller befolkningen. 

Gruvorna är regionens motor och arbe-
tarna kan tillsammans med specialister 
rensa ut onödig byråkrati, föråldrad 
teknik och ineffektiv organisering.

Kontrollen sker genom arbetarkommittéer 
eller samverkansavtal mellan bolagen 
och fackföreningarna. Men då krävs 
fackgrupper nära arbetsplatserna och 
stark enhet.

Arbetarkontroll är inte fackligt med-
bestämmande. Insynen ska utövas av 
direktvalda ombud från arbetsplatserna 
med vetorätt i större beslut. Ungdomar 
och kvinnor kommer att gå i spetsen. 

För att lägga prioriteringar och skapa 
enhet knyts arbetarnas kontroll på 
insidan föreningslivet på utsidan.

Fond för regional utveckling

Allt färre kan påverka sin framtid. Poli-
tiken och ekonomin har blivit exklusiv. 
Kontrollen över resurser ger oss 
chansen att ändra på det.  

LKAB:s vinster ska under fem år läggas  
i en fond för regional utveckling. De
konkreta målen bestäms i förhandlingar 
mellan LKAB, kommunerna, gruvarbetar-
na och invånarnas föreningar.

Inga hemliga uppgörelser, ingen ensam-
rätt på beslutsfattande, ingen propa-
ganda. Med ett lokalt självstyrt LKAB, 
arbetarkontroll och en gemensam  
investeringsfond återtar befolkningen 
makt. 

Föreningslivet bär upp stora delar av 
samhället med ideellt engagemang och
ska belönas med riktigt inflytande. Där 
finns kunskapen om utvecklingsbehoven.

Arbetarna och föreningarna är motvikter 
till kortsiktiga särintressen. Under deras 
vakande blick skulle aldrig stadshus 
byggas före bostäder.

Staten och valet 

Framtiden avgörs inte i vallokalerna 
9 september. Det är redan avgjort att 
makten fortsätter ligga hos bolagen
och bolagens vänner.

Partierna är själva offer för det politiska 
systemet. De saknar rörelser i vardags- 
miljöerna som kan stödja upp dem och 
hålla ordning på dem. Partierna
finansieras och kontrolleras av staten. 

EU, statlig byråkrati och beställningar 
från näringslivet sätter ramarna för 
svensk politik. Handlingsrummet är 
minimalt. Därför växer partierna ihop 
med varandra. 

I riksdagsvalet röstar vi på social- 
demokraternas eller vänsterpartiets 
LO-kandidater. Den enda regering vi  
erkänner som vår är en oberoende  
arbetarregering utan samarbete med 
borgerliga partier.

Med arbetarkontroll och gemensamma 
investeringsfonder kan segrar vinnas  
och rörelser byggas överallt. Den  
kampen måste pågå varje dag för att 
skapa ett politiskt alternativ.

 

’Inga hemliga uppgörelser, ingen ensamrätt
på beslutsfattande, ingen propaganda’

’Arbetsvillkoren behöver rustas upp, 
särskilt arbetstider och kvinnors ställning’

’Sponsoravtal för marknadsföring utanför Malmfälten 
ska ersättas med satsningar på lokalt föreningsliv’

’EU, statlig byråkrati och beställningar från 
näringslivet sätter ramarna för svensk politik’


