Kommunisterne i København – Liste R
Jeg vil gerne tegne abonnement på Bladet Kommunist
1/1 år Kampagnetilbud 100 kr. (Normalpris 325 kr.) Kan
tegnes frem til 5. november 2017
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:

SAMMEN ER VI STÆRKE

Kandidat for liste R
Anders Sørensen

Jeg mener at København skal være en by for helt almindelige
arbejdere og ikke kun for folk med lange uddannelser og
tunge lønningsposer. Derfor vil jeg kæmpe for, at der bliver
bygget mange flere billige boliger af høj kvalitet.
Derudover er det helt nødvendigt, at der skabes flere
ufaglærte og faglærte arbejdspladser. Men vi kan ikke vente
på, at de private arbejdsgivere pludselig en morgen vågner op
med samfundssind. Derfor må kommunen gå forrest i
jobskabelsen og oprette kommunale arbejdspladser både
indenfor byggeri, transport, renovation samt indenfor de
klassiske velfærdsområder.
Offentlige jobs skaber mere værdi, både for den enkelte
ansatte, for kommunekassen og for borgerne i byen.

Kandidat for liste R
Rikke Frydensbjerg Carlsson

Når kriminelle fællesskaber er det mest nærliggende
fremtidstilbud for et ungt menneske, bør vi som samfund og
kommune kigge indad og se, hvor vi fejlede i den unges
opvækst. Var det skolesystemet? Var det fritidstilbuddene
eller uddannelsessystemet? Det kan ikke passe, at vi ikke kan
byde ind med en mere attraktiv tilværelse.
Årtiers nedskæringer i skole og fritidslivet skal rettes op, så
børn og unge trods en skæv baggrund får de bedste
opvækstmuligheder. Der skal være plads til, at alle unge kan
bidrage til vores fælles bedste, og de skal kunne mærke den
tryghed, det giver at bo i et solidarisk samfund.
Det er kommunisternes holdning, at alle børn og unge
uanset social, kulturel eller etnisk baggrund har ressourcer til
at bidrage til fællesskabet.

