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Alderdom skal ikke være en straf til evig bekymring,  
det skal være en værdig tak for indsatsen  

fra resten af samfundet!

Sæt X ved Liste R – gå med KommunisterneKommunistisk Parti i Danmark – www.kommunist.dk

Kommunisterne er  
sammenholdets bedste 
forsvarer
Kommunisme betyder fællesskab. Det kommunistiske fællesskab har sin baggrund 
i arbejderklassens nødvendige sammenhold og solidaritet med de svageste og er 
prøvet i utallige kampe gennem generationer. Der er derfor ikke noget mærkeligt 
i, at kapitalismen og kommunismen er uforsonlige modsætninger. Mere forskellige 
livsopfattelser findes ikke. Vi er de folkelige bevægelsers og de svagestes forsvarer. 

Den første forudsætning for at sætte en ny politik igennem er, at der skabes så bred 
og fast en samling om grundlæggende hovedkrav, at magthaverne/politikerne bliver 
nødt til at give efter. Derfor er vores kommunal- og regionspolitik meget rettet mod, 
at det er budgetloven, ghettoloven og andre statslige love, der forhindrer vores 
demokrati i at virke. 

Dette kræver en folkelig bevægelse, der stemmer partier ind i Regionsrådet og 
på Rådhuset, som nægter at skrive under på disse love og påviser de menneskelige 
omkostninger af at følge disse. Vi vil have retten til at indkræve skat i regionerne, og 
at finansloven tilføjer de manglende penge. 

Vi kræver, at kommunen og regionen får retten til selvstyre tilbage, så de valgte 
politikere kan gennemføre befolkningens ønsker og behov.

Vil du vide mere om, hvad Kommunistisk Parti i Danmark  
står for – så brug QR-koden, læs  Kommunist.dk eller følg  
os på Facebook i gruppen Kommunisterne. 

Har du spørgsmål til os, kan du sende en mail til kpid@kommunisterne.dk



DU HAR TAGET DIN TØRN – NU 
BØR SAMFUNDET GIVE TILBAGE 
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Martin Christensen,  
spids kandidat

Karen Meldgaard Hiva Sabir

Kommunisterne kræver:
l   Folkepensionens grundbeløb skal løftes.
l   Det skal være økonomisk attraktivt og nemt at flytte i forskellige former for 

 ældreboliger.  
l   Ventetiderne er for lange, der skal bygges flere kommunale og almennyttige 

ældreboliger.
l   Alle pensionister skal oplyses om tilskud, de er berettigede til fra kommunen. 
l   Hjælp til husholdning og hjælpemidler skal være en service, ikke en kamp. 
l   Ældreboliger og aktivitetscentre skal tilbyde gratis gymnastik og træning.
l   Mimrekortet skal genindføres og gælde alle zoner uden at koste noget.  

(Tog, bus og letbaner kører alligevel) 
l   Den kommunale hjemmepleje skal opgraderes, så det bliver et stabilt og trygt 

personale, der kommer i ens hjem. Der skal udføres grundig rengøring.
l   Plejehjem skal have den nødvendige økonomi og personale til at drive et nutidigt 

og trygt sidste hjem, der passer til ens behov.
l   Hjælp til ældre skal gives med både kulturel og sproglig forståelse.
l   Ældreråd skal tages alvorligt og have større  ind flydelse.

Stem på liste R og giv et klart signal

” Alderdom skal ikke være en straf til evig bekymring,  
det skal være en værdig tak for indsatsen,  
fra resten af samfundet!

Mange pensionister lever fra hånden til munden. Det har de ikke fortjent.

Vi trænger til et rådhus, der tør sprænge rammerne og gå imod Christiansborg  
og EU’s budgetlov. Derfor stem på liste R og giv et klart signal.

Kommunisterne vil arbejde for at give dig den alderdom, du fortjener.  
Du har taget din tørn.

Kandidater til byrådsvalget i Aarhus Kommune 16. november 2021
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