Kæmp for velfærd
Jeg vil gerne tegne abonnement på Bladet Kommunist
1/1 år (325 kr.)
1/2 år (175 kr.)
N
Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år
Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederiksundsvej
82 st., 2400 København NV
Jeg vil gerne tegne abonnement på Arbejderen
1/ 1/4 år (500 kr.)
Sendes til: Kommunistisk Parti, Landskontoret, Hillerødgade
30A, 2200 København N
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Læs mere på:

www.kommunist.dk

www.arbejderen.dk

Stop nedskæringer

Fælles kamp for en bedre by
Kommunisterne kæmper for et samfund, der bygger på
kollektiv velfærd, fællesskab og solidaritet. Vi vil arbejde
for at samle alle kræfter i København, der kæmper for at
forsvare og forbedre den kollektive velfærd.
Flertallet af københavnerne er imod den asociale politik,
som regeringen og EU tvinger ned over kommunen.
Kommunisterne i København vil være talerør for
arbejderklassen i Borgerrepræsentationen.
Vi vender os mod udliciteringer og privatiseringer. Den
offentlige kommunale sektor er ikke for stor – den er for
lille. Vi vil bekæmpe den stigende opsplitning af
København i rige og fattige bydele.
•
•
•
•

Vi kræver det kommunale selvstyre tilbage
Vi kræver stop for privatiseringer
Bekæmp social dumping og fasthold kædeansvar
Nej til ulighed

Bryd Budgetloven
gør oprør mod EU’s nedskæringspolitik
Vi kræver, at København skal gå i spidsen for det fælles
kommunale opgør med den begrænsning af det
økonomiske råderum, som EU’s Finanspagt og
Budgetloven betyder for kommunerne. Københavns
kommune skal kræve at få loftet over de kommunale
budgetter og udgifter fjernet, så der kan sættes arbejde i

gang med helt nødvendige anlægs- og
vedligeholdsarbejder samt at der kan anvendes de
nødvendige midler til service- og velfærdsopgaver til
gavn for københavnerne.
Vi er modstandere af, at offentlige opgaver og
velfærdsydelser udliciteres
Investeringer i den offentlige sektor skaber mere velfærd
og mange flere arbejdspladser end investeringer i private
arbejdspladser, hvor overskuddet forsvinder ned i
aktionærernes lommer.
Bekæmp social dumping
Kommunisterne i København kræver, at Københavns
Kommune skærper kampen mod social dumping.
Kommunen må samarbejde med fagforeninger for at
forhindre social dumping i forbindelse med udførelse af
opgaver for kommunen.
Behov for et opgør med den klassebestemte ulighed
Sundheden hænger uløseligt sammen med livskvaliteten.
Og livskvalitet hænger på mange måder sammen med
den by og det sted, hvor man bor. Der er behov for, at
der for alvor bliver gjort noget ved den klassebestemte
ulighed, ikke blot i forbindelse med mulighederne for at
få en bolig, men også i de almindelige, dagligdags
livsbetingelser.
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