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Velfærdsalliancen tog initiativ til demonstrationer i
74 byer i foråret. Resultatet blev, at regeringens
omprioriteringsbidrag blev taget af bordet.
Men lige så hurtigt dukkede et nyt begreb op, et
modernisering- og effektivisering program. Læg
mærke til de positivt ladede ord: moderne og
effektiv. Med dette nye program vil regeringen fra
2018 og fremover tage en milliard fra
kommunerne.
Det er fuldstændigt grotesk og udtryk for en
arbejderfjendsk politik, at børn, ældre, syge og
socialt udsatte skal udsættes for endnu flere
angreb og besparelser. Der har under den tidligere
og den nuværende regering været nedskæringer,
der har medført, at over 30.000 offentlige stillinger
er blevet bortrationaliseret.
De nye ”moderne” og effektive nedskæringer vil
betyde endnu flere fyringer. Det tilbageblevne
personale i børnehaverne, på sygehusene og på
ældreområdet bliver tvunget til at løbe endnu
hurtigere med stress og nedslidning til følge.
Kapitalen og virksomhederne puger formuer
sammen. Siden 2009 har danske virksomheder
ophobet omkring 226 milliarder kroner. Penge,

som er skabt af arbejderklassen, og som burde
investeres i arbejdspladser. Men nej, pengene
ryger i stedet ind på aktieejernes konti. Men
selvfølgelig ligger de endnu bedre i Skattely i
udlandet.
Kommunisterne siger, at kommunerne gør
nøjagtigt det samme. I kommunekasserne ligger
der næsten 35 milliarder kroner. De skal bruges til
at genrejse den velfærd, som skiftende regeringer
har skåret væk.
Næsten alle Folketingets partier råber op om, at
der skal spares, blot ikke når vi taler om det
dødbringende militære isenkram.
Kommunisterne siger, at der er råd. Pengene skal
blot hentes de rigtige steder. Selvfølgelig har vi råd,
pengene er der, brug dem.

Kæmp mod regeringens nedskæringspolitik
Kæmp mod den politik, der dikteres af EU.
Vi skal have et samfund, hvor vi kan være
mennesker i.

