
 



 

Kapitalismen kaster verden ud 
i store kriser – og krige. 
 

Lige nu udkæmpes der en ræd-
selsfuld krig ikke langt fra Dan-
mark. Det er ikke en krig, der 
tjener folkenes interesser. 
 

Krigen, oprustningen og mili-
tariseringen påvirker alt og 
alle. Den fratager mennesker 
livet. 
 

Den forværrer klimakrisen og 
er med til at ødelægge natu-
ren og dens ressourcer. 
 

Den forringer livsvilkårene for 
millioner af mennesker, der 
slås med prisstigninger på 
mad, varme og el. 
 

Den sender skyhøje profitter 
ned i våbenindustriens lom-
mer og forstærker den  

ekstremt skæve fordeling af 
verdens værdier hos en me-
get lille kreds af superrige og 
monopoler. Så der er nok at 
kæmpe for.  Der er brug for 
handling. 
 

Måske er du allerede aktiv. I 
din fagforening. I kampen for 
fred. I klimabevægelsen. I dit 
boligområde. I modstanden 
mod EU. 
 

Men måske du også spørger, 
om det nytter, og om du fak-
tisk kan gøre en forskel. 
 

Kommunistisk Parti svarer ja 
på begge spørgsmål. Og du er 
velkommen hos os. 
 

Kommunistisk Parti mener, 
at det er kapitalismen, der 
er problemet. 



 

 

Når stræben efter mest mulig 

profit sættes i højsædet, 

bliver menneskets og 

naturens behov og interesser 

tilsidesat. 
 

Derfor er der brug for et op-
gør med det samfundssystem, 
der skaber ulighed, økonomi-
ske og økologiske kriser- og 
krige. 
 

De seneste års sundhedskrise 
har vist, at stærke og velfun-
gerende fællesskaber er vejen 
frem. Hvis de fællesskaber 
også omhandler en fælles sty-
ring af samfundets formuer 
og værdier, så rammer vi soci-
alismen – helt enkelt. 
 

Her er det arbejderne, folket, 
der råder over samfundsværdi-
erne. Hensynet til mennesker 
og natur sættes over profit. 
 

Konkurrencesamfundet bliver 
til et solidaritetssamfund. Og 
der bliver igen mulighed for at 
skabe samhørighed mellem 
menneske og natur. 
 

Hvis du mener det samme, 
så meld dig ind i Kommuni-
stisk Parti. 
 
 
 
 
 
 



”Jeg er medlem af Kommunistisk Parti, fordi jeg 
ser kommunisme, som det, der giver de bedste 
svar på de udfordringer, Danmark og resten 
verden står overfor. Her tænker jeg rigtig me-
get på den stigende globale ulighed og på 
skævvridningen af verdens ressourcer. 

For mig betyder det rigtig meget at være med i 
et parti, der kæmper for dem, der ikke selv kan 
råbe op og for den almindelige arbejder.  

Som mor til tre og verdensborger er noget af 
det, der fylder for mig i min dagligdag, den glo-
bale opvarmning og klimaforandringer. Her me-
ner jeg, at Kommunistisk Parti er en vigtig 
stemme, der rejser en central kritik af kapitalis-
men, og samtidig giver et modsvar.” 

Sie Grubbe, pædagog, 33 år, Ry. 

 

I Kommunistisk Parti finder du et 
politisk fællesskab, kammerat-
skab, inspirerende diskussioner 
og mulighed for at være aktiv 
sammen med andre. 

Du bliver organiseret i en partiaf-
deling, hvor du kan få direkte 
indflydelse på partiets politik. 
Her kan du bidrage efter dine 
muligheder og få støtte til dit 
politiske arbejde. 
 
 

Der er lige rettigheder for alle og 
et aktivt, reelt medlemsdemo-
krati, samtidig med at partiets 
medlemmer kan handle i enhed. 
For det må ikke blive ved snak-
ken. 
 

Og frem for alt: Når du er med-
lem af Kommunistisk Parti, står 
du ikke alene. Du kan bruge dit 
partimedlemskab og partiets 
fællesskab til at blive stærkere. 
Til for alvor at gøre en forskel. 
 

Følg Kommunistisk Parti her: facebook.com/kommunister twitter.com/kommunister flere oplysninger eller meld dig ind:  

Følg Kommunistisk Parti her: facebook.com/kommunister twitter.com/kommunister 
Få flere oplysninger eller meld dig ind i Kommunistisk Parti 
info@kommunister.dk 
 
Her bor vi:  
København: Frederiksborgvej 11, 1. sal 
Aarhus: Cafe Oskar, Mejlgade 49 
Aalborg: Socialisternes Hus, Søndergade 12 
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