


Byudvikling for mennesker, 
natur og kultur 

• Billige boliger til arbejderklassen 
– flere og billigere almene boliger  

• Bryd ghettoloven – almene boliger 
skal ikke privatiseres eller rives 
ned 

• Bevar den vilde natur – stop byg-
geri på Amager Fælled og Stejle-
pladsen  

• Stop Lynetteholm og havnetunnel  

• Københavnerne skal have reel ind-
flydelse på udviklingen af byen  

• Roadpricing – færre biler i Køben-
havn  

• Styrk den kollektive trafik 

• København skal være en reel 
CO2-neutral by i 2025 – det kræver 
lavere energiforbrug, afvikling af 
fossile brændstoffer og udfasning 
af bioenergi  

• Mere plads til kulturen i København

Nej til profitstyring af København 

• Bryd den nyliberale økonomiske 
styring af København 

• Nej til privatiseringer, udliciterin-
ger, konkurrenceudsættelse og 
markedsgørelse af byens  

• Økonomiske og sociale aktiviteter 

• Omlæg metrogælden – nej til 
metrogældens ødelæggelse af 
naturen 

• Nedlæg By & Havn  

• Stop for salg af kommunalt ejet 
jord til private  

• Oprettelse af kommunalt boligsel-
skab  

• Øget kommunal produktion og ser-
vicevirksomhed  

Øget social velfærd  

• Opprioritering af indsatsen overfor 
mennesker med handicap, psykisk 
syge, hjemløse og andre udsatte  

• Langvarigt syge skal ikke være på 
kontanthjælp, men sikres hurtig 
afklaring til fleksjob eller førtids-
pension 

• Flere ressourcer til jobcentrene  

• Ældreplejen skal sikre personlig 
omsorg frem for hård økonomisty-
ring og stramme tidsplaner 

• Reelle minimumsnormeringer i 
daginstitutioner og mere uddannet 
personale 

• Flere ressourcer til folkeskolerne – 
færre elever pr lærer  

• Forbedrede kultur- og fritids akti-
viteter, især for børn

Ordnede forhold på 
arbejdsmarkedet 

• Kommunen skal give sine ansatte 
mulighed for fuldtidsarbejde

 
• Målrettet indsats for at løfte ufag-

lærte til at blive faglærte

• Indsats mod social dumping skal 
yderlig styrkes med hårdere og 
hurtigere sanktioner overfor dem, 
der ikke følger reglerne  

• Målrettet indsats for at sikre 
ordentlige løn- og arbejdsvilkår på 
det prekære arbejdsmarked  

• Ingen kommunale aftaler med 
virksomheder uden overenskomst  

• Formidling af arbejde skal udeluk-
kende ske til virksomheder med 
ordnede forhold 

• Virksomhedspraktik og løntilskud 
til arbejdsløse skal give mulighed 
for ordinært arbejde  

• Udliciterede arbejdspladser skal 
tilbage på kommunale hænder 

Bryd nedskærings spiralen 

• Skrot budgetlov, service- og an-
lægsloft  

• Stop de årlige effektiviserings 
runder  

• Kommunen skal selv bestemme 
over dens egne penge  

Solidaritet 

• København skal boykotte israelske 
varer fra de besatte palæstinensi-
ske områder



Jan Mathisen, spidskandidat for Kommunistisk Parti i København
Har tidligere arbejdet på B&W Øen som skibsbygger og i 3F København.  
Er i dag blandt andet aktiv i kampen mod byggeri på Stejlepladsen.
– Jeg opstiller til kommunalvalget, fordi der er brug for en arbejderstemme i Bor-
gerrepræsentationen, som taler både københavnernes, naturens og vores særlige 
københavnerkulturs sag. Kommunistisk Partis parole om et København for både 
mennesker og natur og ikke profit, synes jeg, rammer plet. Der er brug for et brud 
med den nuværende politiske kurs. Jeg håber, at jeg sammen med mange aktive 
mennesker og bevægelser kan være med til at skabe denne fornyelse.

Stem på Kommunistisk Parti 
Vi kæmper for en by, der udvikles ud fra københavnernes og ikke investo-
rernes behov. Det indebærer blandt andet flere og billigere almene boliger, 
stop for byggeri på natur, færre biler ind i byen, nej til profitstyring, bedre 
velfærd og brud med budgetloven.

Læs mere på Facebook: Kommunistisk Parti København
Bliv aktiv: Kontakt Jan Mathisen tlf. 20430943


