Alle har ret til en bolig
de kan betale!
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:

Kæmp for velfærd

Adresse:

Stop nedskæringer

Postnr./by:
Læs mere på:

www.kommunist.dk

www.arbejderen.dk

Nej til en splittet by!
Der sker noget i København! Enhver kan se det. Der
bores og bankes og bygges.
København har masser af muligheder for at være en god
by at leve i for alle.
Store områder langs havnefronten og i Ørestaden kunne
bruges til at bygge boliger, som københavnere med
almindelige indkomster kan betale og som samtidig
kunne anvendes til rekreative formål til glæde for hele
byens befolkning.
I stedet bliver de plastret til med luksusbyggeri for at
trække velhavere til byen. Det presser omkostningerne i
vejret ikke mindst boligpriserne.
En lejlighed i Nordhavn kræver for en gennemsnitsfamilie
en husstandsindkomst på halvanden million om året. Kun
få københavnere kan leve op til det.
Almindelige arbejdere henvises til bydele med de billigste
og ofte dårligste boliger eller helt uden for byen.

Alle har ret til en bolig de kan betale!
Sundhed og livskvalitet hænger på mange måder
sammen med det sted, hvor man bor. Den
gennemsnitlige levealder i bydele med lave indkomster
er 6 år kortere end i resten af byen.
Københavns Kommune har taget initiativer til en
målrettet indsats over for de udsatte dele af byen, men

det kræver langt flere ressourcer, hvis ikke København
skal splittes endnu mere op i rige og fattige bydele.
Kommunisterne i København kræver stop for nye
byggerier i luksusklassen som f.eks. dem i Københavns
Nordhavn. Vi kræver i stedet langt flere almene- og
kommunale boliger, som københavnere med almindelige
indkomster kan betale.
Kommunisterne ønsker blandede boligformer, hvor vidt
forskellige mennesker lever sammen, og fleksible boliger
som for eksempel midlertidige boliger til studerende og
andre unge.
Tomme boliger skal tvangsudlejes, og der skal være
bopælspligt for alle boliger, så de ikke bruges til
spekulation.

Ingen skal miste deres bolig!
Arbejdsløshed, kontanthjælpsloft og 225-timers reglen
medfører, at flere bliver sat på gaden.
Selvom regeringen har sat en kæp i hjulet på kommunens
ønske om at yde hjælp til dem, som risikerer at blive sat
ud, kræver kommunisterne, at kommunen sikrer, at
ingen sættes ud af deres hjem på grund af de asociale
nedskæringer.
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