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At få tag over hovedet  
skal ikke være en investering eller et held  

– det er et menneskeligt behov 
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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



BOLIG ER EN MENNESKERET 
Hjemløsheden blandt unge er stærkt stigende og fattigdommen er blevet så synlig, at de rige 
brokker sig over udsigten. Salget af de kommunale boliger og indførelsen af Ghettoloven, 
samt eksplosionen af spekulationsnybyggeri løser ikke boligbehovet. Tværdigmod forstærker 
det skævheden i byen og tvinger folk fra hus og hjem.
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Rikke G.F. Carlsson, spids kandidat 
til Region Hovedstaden og Køben-
havns Kommune

Kommunisterne kræver:
l   Fri lejefastsættelse i nyopførte lejeboliger skal stoppe øjeblikkeligt.
l   Alt nødvendigt nybyggeri skal være almennyttigt eller kommunalt. Priserne skal sænkes 

ved at den almene sektor får bedre finansiering.
l   Ombyg de 2,1 millioner m2 ledige erhvervslejemål i København til boliger.  

Her kan både være skæve boliger, ungdomsboliger og andre forskellige boformer.
l   Ophæv Ghettoloven. Stop nedrivning og salg af sunde boliger.
l   Genindfør uvildig kvalitetskontrol af godkendelse af nybebyggelse. Ikke flere skandaler 

som i Carlsbergbyen og Njalstårnet.
l   Byg bæredygtigt og med plads til natur og leg.
l   Kommunen skal opkøbe ledige lejligheder.
l   Beskat profitten ved salg af ejerboliger.
l   Der skal være lovbestemt adgang til natur.
l   Fredningsloven skal ikke kunne ophæves på grund af boligbyggeri. Som vi har oplevet det 

på Selinavej, Amagerfælled og Stejlepladsen.
l   Total fredning af alle grønne områder, herunder parker, sportspladser og kolonihaver. 
l   Nedlæg By&Havn og få demokratiet og gennemskueligheden tilbage. 
l   Stop Lynetteholmen, havnetunnelen og planlæg udviklingen af hovedstaden med nabo-

lande og kommuner.

Demokratiet i København skal udvides, så de folkelige organisationer som forældre-, faglige, 
lejer- og miljøbevægelser, ja alle de, der har fingeren på pulsen og oplever 

byens behov i hverdagen, får indflydelse på byens udvikling. Ønsker 
og  høringssvar skal tages alvorligt. Lokal udvalg og ældreråd skal 

have større indflydelse. 

Kommunisterne vil et rådhus, der tør sprænge rammerne og ikke  
lade sig styre af Christiansborgs lovgivninger og EU’s budgetlov. 

Danmarks medlemskab af EU har gjort, at skiftende regeringer har åbnet for udliciteringer 
på alt fra hjemmehjælp til store byggerier, hvor de private firmaer konkurrerer om, hvem der 
kan gøre det billigst. Dette har åbnet for svindel og humbug, social dumpning og ikke mindst 
dårlig kvalitet. 

Budgetloven er ikke nødvendig. Da danskerne stemte NEJ til euroen, stemte vi også nej til 
at følge EU’s økonomiske politik. Alligevel vedtog folketinget i 2012 Budgetloven, som slavisk 
følger EU’s finanspagt. Det er et udgiftsloft, som pålægger regioner og kommuner at nedskæ-
re 2% år efter år. Det mærker vi konsekvensen af nu, på bl.a. daginstitutioner, uddannelses-
steder, sundhedsvæsen, handicappede og syges vilkår.

Fælledby (Lærkesletten på Amagerfælled) udvikles af Fælledby P/S, som er ligeligt ejet af 
Udviklingsselskabet By & Havn og PensionDanmark. Projektselskabet er stiftet med egen 
direktion og bestyrelse, som sørger for den daglige ledelse af projektkontoret og af bygge-
aktiviteterne på Fælledby´s område. Københavns Kommune ejer 95 pct af By & Havn, alligevel 
kan borgerne ikke få aktindsigt, da det hedder sig, at det er privatiseret.

By&Havn ejes af Københavns Kommune og staten. By & Havn har som byudviklings selskab, 
grundejer og havnemyndighed en særlig position og et særligt ansvar i København.  
De beslutninger, som selskabet træffer, rækker flere årtier 
ud i fremtiden – både for nuværende og fremtidige borgere, 
virksomheder og gæster i København.

By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne, af veje 
og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder.

By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer 
samt til alment boligbyggeri og går aktivt ind i bylivsinitia-
tiver hele vejen fra den første planlægning, til beboerne er 
flyttet ind, og bykvartererne lever. By & Havn har ansvar for 
Københavns havn. Hvad er der så tilbage til de folkevalgte 
politikere på rådhuset?

Send et klart signal til politikerne  
og stem på liste N.
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Hvis du vil stemme 
på Kommunisterne 

i  Region Hovedstaden, 
skal du sætte dit kryds 

ved liste R.


