


KOMMUNISTISK PARTI: SOCIAL GENOPRETNING NU

Det skal være slut med nedskæringer af velfærden i København. Der er 
brug for en målrettet social genopretning. Der er i dag ikke de nødvendi
ge ressourcer til at sikre en ordentlig omsorg for det enkelte menneske. 
Det gælder for både børn, ældre, syge, socialt udsatte, mennesker med 
handicap og andre grupper.

De kommunalt ansattes arbejdsvilkår bliver stadig mere pressede. Man
ge kan ikke holde til det og flygter væk. Ofte bliver de erstattet af ufag
lærte uden de nødvendige kvalifikationer. Kommunistisk Parti kæmper 
for at sikre et løft af velfærden, bedre arbejdsforhold for de ansatte og et 
uddannelsesløft af ufaglærte.

Nødlidende socialområde

Socialområdet er særligt udsat. Mange mennesker med handicap og psy
kiske lidelser får ikke den nødvendige hjælp. Der er et skrigende behov 
for flere uddannede ansatte. Også hjemløse, misbrugere og andre udsatte 
voksne og børn må alt for ofte vente forgæves på den nødvendige hjælp.

De sociale modstandsbevægelser har kæmpet hårdt for at skabe foran
dring for syge kontanthjælpsmodtagere. Det er lykkedes at presse Køben
havns Kommune til at give flere kronisk syge en førtidspension. Men stadig 
parkeres alt for mange syge og handicappede i årevis på kontanthjælp. Det 
er ydmygende og nedværdigende. Der skal i stedet ske en hurtig afklaring 
til fleksjob eller førtidspension. Jobcentrene har brug for flere ressourcer, 
så den enkelte kan få en individuel og værdig behandling.

Kamp gav resultater

Forældrebevægelsens kamp for minimumsnormeringer i daginstituti
onerne har givet resultat. Københavns Kommune har ud over det stats
lige tilskud afsat 450 millio ner kroner ekstra til bedre normeringer over 
de næste tre år. Men der er stadig et stykke vej til reelle minimumsnor
meringer på den enkelte institution. Kun det pædagogiske personale, 
der tager sig af børnene, skal regnes med i normeringen.

Også på skolerne er der brug for færre børn per voksen. Folkeskoler
ne i Kø benhavn har nogle af de største klasser i landet. 43 procent af 

eleverne går i klasser med 25 eller flere børn. Det er alt, alt for mange. 
Samtidig har hele 26 procent af lærerne ikke nogen uddannelse. Den 
udvikling skal vendes.

Efter skoletid skal der være langt flere fritids og idrætstilbud til børn og 
unge. København ligger i bunden, når det gælder sportslige tilbud. Det 
er ikke godt nok.

I den anden ende af livet halter velfærden også. Hvis ældre efter et langt 
liv bliver afhængige af hjælp, går de ofte en barsk tid i møde. Hjemme
hjælpen er nøje udmålt på minutter, og på plejehjemmene er de menne
skelige ressourcer alt for få. Alt for mange får ikke en værdig afslutning 
på livet, som de fortjener.

Der er råd til bedre velfærd

København er en rig kommune som har råd til at sikre trygge og gode 
levevilkår for alle sine borgere – også de mest udsatte. Social genop
retning vil kræve et opgør med de stramme økonomiske rammer, der er 
en konsekvens af budgetlov, serviceloft og anlægsloft. Det opgør kunne 
Københavns Kom mune passende stille sig i spidsen for.
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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


