Kæmp for velfærd
Stop nedskæringer

Sammen er vi stærke
Liste R, Kommunisterne i København, er en fællesliste bestående af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD),
Kommunistisk Parti (KP) og Ungkommunisterne, som er gået
sammen om at sikre arbejderklassens stemme og indflydelse
i Københavns Borgerrepræsentation.
Liste R vil, at Københavnere bestemmer over deres egen by.
Vi er imod, at EU, Kommunernes Landsforening og regeringen stikker en kæp i hjulet for et solidarisk, socialt og bæredygtigt København.

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.

Kommunisterne i København
www.kommunisterne-i-koebenhavn.dk

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 igang 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.

