
SPRÆNG RAMMERNE 
Københavnerne skal bestemme over vores egen by

Foto: kk.dk

Sæt X ved Liste N – gå med Kommunisterne

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

større indflydelse på byens 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  
Hovedstadens politik – det skal københavnerne!

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

Demokratiet skal udvides, så de folkelige organisationer, som forældre- og faglige, 
lejer- og miljøbevægelser, patientforeninger og sportsklubber, ja alle de, der har 
fingeren på pulsen og oplever byens behov i hverdagen, får indflydelse på byens 
udvikling. Lokaludvalg og ældreråd skal have større indflydelse. 

Lovgivning overtrumfer vores behov
Sådan er det ikke i dag. Det er lovgivninger som Budgetloven og Ghettoloven, der 
styrer. Det er Jobcentrenes ydmygelsescirkus, hvor arbejdsløse og syge systematisk 
bliver brugt til gratis arbejdskraft, hvor man bevidst overhører lægeerklæringer.  
Det er anlægslove, som ophæver fredninger. Det er konstruktioner som By&Havn, 
der i virkeligheden bestemmer over vores by.

Vi vil et andet København
Vi trænger til et rådhus, som tør gå imod og bruge de nødvendige penge, som alle-
rede ligger på kistebunden, og skatteindtægter, der må opkræves. Det er et vigtigt 
mandat at give og et klart signal at sende.

Byen bygges for kommende københavnere og ikke for os, som allerede er her. Byen 
er eksploderet i indbyggertal, og samtidig er det svært for folk 

med små indkomster at bo i deres by. Byen skal være for alle!

Vend udviklingen nu! Der er ikke behov for flere boliger, 
men for boliger der er til at betale. Der er 2,1 million m2 
ledige erhvervslejemål i København, som kan ombygges til 

skæve- og ungdomsboliger, seniorkollektiver mv. Det er et 
spørgsmål om vilje. 

Liste R – gå med Kommunisterne

”
” Hvad nytter det, at ens 

pensionsafkast stiger, hvis vi taber 
kampen mod klima forandringerne?

Sæt X ved Liste N – gå med KommunisterneLæs mere om vores politik på www.kommunist.dk

l   Metrobyggeriet skal på finansloven som en del af den grønne trafikløsning.  
Den skal ikke betales med salg af natur.

l   Nedlæg By&Havn og få demokratiet og gennemskueligheden tilbage. By&Havn 
forhindrer byens borgere i at realisere deres behov.

l   Totalfredning af alle grønne områder i København, herunder parker, sportspladser 
og kolonihaver.

l   Fredningsloven skal ikke kunne 
ophæves på grund af bolig-
byggeri. Som vi oplever det på 
Selinavej, Amagerfælled og Stejlepladsen. 

l   Stop Lynetteholmen, havnetunnelen og planlæg udviklingen af hovedstaden med 
nabolande og -kommuner. 

l   Vi kræver, at alle berørte omegnskommuner og nabolande bliver inddraget i den 
demografiske udvikling hvad angår uddannelsespladser, kollektiv trafik, vandmiljø 
og byudvidelse. Kystsikring af København skal ikke være et skjult investerings-
projekt for pensionskasser.

l   Luk jobcentrene! Hjælp de syge og handicappede. Giv de arbejdsløse arbejde 
gennem A-kassernes ekspertise.

l   Hjælp de sårbare og opgrader behandlingstilbud, 
krisecentre, psykiatri og herberger.

Stop privatiseringen! Det er en malkemaskine af 
offentlige midler. Der har været så mange skandaler 
om fusk, social dumping, konkurser. Servicen er ikke 
blevet bedre, tværdigmod. Alt skal tilbage på kommu-
nale hænder, med ordentlige løn og arbejdsforhold. 

Kommunisterne i København  
vil arbejde for et rødt København, 
som forsvarer og i den grad for-
bedrer den kollektive velfærd. 
Pengene er der – Vi har viljen.

Rikke G.F. Carlsson, spids kandidat 
til Region Hovedstaden og Køben-
havns Kommune
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Hvis du vil stemme 
på Kommunisterne 

i  Region Hovedstaden, 
skal du sætte dit kryds 

ved liste R.


