


Kommunistisk Parti 
kæmper for en ny kurs

Engang var København en arbejderby. 
I dag er byen blevet til et luksusprojekt, 
som mange ikke har råd til at bo i. En ud-
vikling der kun vil fortsætte de kommen-
de år med den nuværende politiske kurs.

I 1987 var 56 procent af byens indbyggere 
ufaglærte eller faglærte arbejdere. I 2019 
var andelen faldet til kun 22 procent.

København skal igen være en by for la-
gerarbejdere, kassedamer, sygeplejersker 
og håndværkere i stedet for et investe-
ringsobjekt for globale kapitalfonde og 
pensionskasser.

Der er ikke brug for flere dyre boliger. I 
stedet skal der bygges flere og reelt billige 
almene boliger. København skal udvikles 
ud fra københavnernes og ikke investo-
rernes behov. 

I dag bliver beslutninger, der har vidtgå-
ende betydning for beboerne i den enkel-
te bydel, taget hen over hovedet på dem. 
Det gælder planerne om at bygge på Ama-
ger Fælled, Stejlepladsen og i De Gamles 
By samt etablere en kunstig ø i Øresund.
 

Københavnerne skal have reel medbe-
stemmelse på udviklingen af deres by.
 
Kursskifte
Der er behov for en helt ny kurs, der gør 
op med en udvikling af København base-
ret på blind vækst og konkurrence med 
andre storbyer.

Elementer i et kursskifte må være:

• Stop for salg af kommunalt ejet jord 
til spekulanter.  

• Ikke flere luksusboliger. Reserver 
byggegrunde til mindre og billigere 
boliger.  

• Flere almene boliger. I dag kan 
kommunen kræve 25 procent alme-
ne boliger ved nybyggeri. Det skal 
udnyttes fuldt ud. 

• Stop byggerier på Lærkesletten, Stej-
lepladsen og andre naturområder. 

• Stop vanvidsprojektet Lynetteholm.

• Luk By & Havn, der styrer en stor del 
af byudviklingen i København, agerer 
udemokratisk, bygger dyrt og sælger 
byens jord.
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• København skal nægte at efterkom-
me ghettolovens krav om nedriv-
ning eller salg af almene boliger. 

• Kommunen skal arbejde for, at der 
bliver lavet en regional planlægning 
for hele Sjælland for at sikre en ligelig 
udvikling via fordeling af boliger og 
arbejdspladser i hele regionen.

Derudover skal Københavns Kommune 
kræve af staten, at der kan bygges flere al-
mene boliger, og at der gives større tilskud, 
så huslejen for de nye boliger bliver lavere 
end i dag. Kommunen skal også kunne 
købe jord tilbage på favorable vilkår, byg-
ge lejeboliger på egen jord og oprette et 
kommunalt boligselskab. Andre krav til 
Christiansborg kunne være indførelse af 
et loft over pensionskassers indtjening på 
byggerier og øget regulering af huslejer.

Stigende modstand

Det er blevet meget tydeligt de seneste 
år, at københavnerne har fået nok af en 
byudvikling, der foregår på markedets og 
kapitalens præmisser. En byudvikling der 
ikke prioriterer mennesker og natur.

Der er en stigende modstand mod byg-
geplaner på tidligere fredede naturområ-
der som Amager Fælled og Stejlepladsen, 

ødelæggelsen af De Gamles By på Nørre-
bro samt planerne om Lynetteholm i Øre-
sund med tilhørende havnetunnel. Også 
modstanden mod ghettolovens angreb på 
almene boliger i blandt andet Mjølner-
parken og Tingbjerg er voksende.

Kommunistisk Parti kæmper sammen 
med københavnerne mod den nuværen-
de udvikling. Vi vil et andet København, 
hvor byudviklingen foregår på københav-
nernes og ikke kapitalens præmisser.

KØBENHAVN FOR  
MENNESKER OG 
NATUR - IKKE PROFIT



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.
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Stem på Kommunistisk Parti 
Vi kæmper for en by, der udvikles ud fra københavnernes og ikke investorernes 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


