
SPRÆNG RAMMERNE 
Indbyggerne i Aarhus skal selv bestemme kommunens udvikling
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Sæt X ved Liste R – gå med Kommunisterne

Demokratiet er taget fra os – og derfor skal politikerne  
på rådhuset have et klart signal fra vælgerne om, at vi kræver større 

indflydelse på kommunens udvikling 

Kommunistisk 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



SPRÆNG RAMMERNE 
Hverken Christiansborg eller EU skal bestemme politikken  
i kommunen – det skal indbyggerne

Demokratiet er taget fra os – og derfor skal politikerne på rådhuset have et klart 
signal fra vælgerne om, at vi kræver større indflydelse på kommunens udvikling. 

Demokratiet skal udvides, så de folkelige organisationer som forældreråd, faglige 
organisationer, lejer- og miljøbevægelser, patientforeninger og sportsklubber, ja alle 
de, der har fingeren på pulsen og oplever dagligdagens behov, får indflydelse på ud-
viklingen. Lokaludvalg og ældreråd skal have større indflydelse. Borgerne skal have 
reel indflydelse på kæmpe projekter som bebyggelsen af Aarhus-Ø, diverse højhus-
byggeri, opkøb af villakvarterer med henblik på tæt spekulativ udlejningsbyggeri, og 
andet af lignende karakter.

Lovgivning overtrumfer vores behov
Sådan er det ikke i dag. Det er lovgivninger som Budgetloven, der frivilligt er ved-
taget af Folketinget, som lader EU styre vores økonomi. Det er Ghettoloven, der 
tillader at rive gode sunde og billige almennyttige boliger ned samt bestemmer, 
hvem der kan bo der. Det er Jobcentrenes ydmygelsescirkus, hvor arbejdsløse og 
syge systematisk bliver brugt til gratis arbejdskraft, hvor man bevidst overhører 
læge erklæringer. Det er anlægslove, som ophæver fredninger.

Vi trænger til et byråd, som tør gå imod og bruge de nødvendige midler. Penge, som 
allerede ligger på kistebunden og skatter, der endnu ikke opkræves. Det er et vigtigt 
mandat at give og et klart signal at sende.

Kommunen udvikles for kommende borgere og ikke kun for os, 
som allerede er her. Aarhus by vokser fortsat i indbyggertal, og 
samtidig bliver det sværere for folk med små indkomster at finde 
en bolig til en overkommelig pris. Kommunen skal være for alle!
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Vi vil en anden kommune
Udviklingen må stoppes nu! Der er ikke behov for flere boliger, men for boliger der 
er til at betale. Kommunen skal opkøbe lejligheder igen, så folk sikres en bolig med 
økonomisk tryghed. Der er masser af ledige erhvervslejemål, som kan ombygges til 
skæve- og ungdomsboliger, seniorkollektiver mv. Det er et spørgsmål om vilje. 

Alle grønne områder, der er tilbage, skal fredes, så der fortsat er nem tilgang til lys, 
leg og luft i nærheden af, hvor de bor, i samspil med naturen. Stop de uhæmmede 
byggeplanerne og red, hvad reddes kan!

Budgetloven tvinger kommunerne til at privatisere, og der har været så mange 
skandaler om fusk, social dumping, konkurser, og forringet service i kølvandet.  
Alt kommunal service og byggeri skal tilbage på kommunale hænder, med ordentli-
ge løn- og arbejdsforhold.

Kommunisterne vil arbejde for et rødt byråd, som forsvarer og i den grad forbedrer 
den kollektive velfærd. 

Pengene er der – Vi har viljen.

Martin Christensen,  
spids kandidat

Karen Meldgaard Hiva Sabir

Kandidater til byrådsvalget i Aarhus Kommune 16. november 2021
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