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Fælles kamp mod Budgetloven

Kommune i front. Det medførte, at
omprioriteringsbidraget blev taget af bordet. Vi kan
sammen tvinge regeringen til at føre en politik for jobs og
anstændig velfærd, hvis vi vil. Det kræver blot, at nogen
tør gå forrest.
Kommunisterne synes, København skal gå forrest. Du kan
være med, hvis du også synes, der er for meget EU og for
lidt velfærd. Med kommunister i
Borgerrepræsentationen bliver der arbejdet for at flytte
demokratiet tilbage fra Bruxelles til København.
Budgetloven

Bryd med budgetloven –
København skal gå forrest!
Kommunerne og hele den offentlige sektor bliver holdt i
et økonomisk kvælergreb: EU har i årevis holdt alle
danskere på en unødvendig økonomisk sultekur. Når der
ikke er penge nok til anstændig ældrepleje, til skolerne
eller til vores børn, så er det fordi rammerne er sat i
Bruxelles. Og de rammer er for stramme.
Kan Københavnerne gøre noget ved det? JA – vi ikke
bare kan gøre det, vi har gjort det før: Da
Velfærdalliancen tog initiativ til at samle modstanden
mod regeringens omprioriteringsbidrag, gik Københavns

Budgetloven blev indført i 2012 og er den danske implementering
af Euro-landenes finanspagt. Loven virker på den måde, at der både
er loft over, hvor meget staten må bruge og over kommunernes
udgifter. Hvis kommunerne bruger ”for mange penge”, bliver de
økonomisk straffet hårdt for de i de følgende år. Derfor sørger alle
kommuner for at bruge færre penge end de har. Og der er i
forvejen afsat for få penge!

Stabilitetspagten
EU's stabilitetspagt sikrer, at alle EU-landene koordinerer deres
økonomiske politik. Det lyder jo kønt, men realiteten er, at det
betyder, at alle EU-lande er tvunget til at følge en økonomisk
politik, der går ud på nedskæringer og konsekvent nedlæggelse af
velfærds- og pensionssystemer. De tror, at det er sådan, man
skaber økonomisk vækst – men erfaringerne fra de sidste ti års
ørkenvandring taler vel for sig selv?
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