Venlig hilsen lbertsund
Enhedslisten i A

Velfærd
for alle
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Vi siger hvad
vi gør - og gør
hvad vi siger
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Vi samler til forsvar
for velfærden

V

i arbejder benhårdt på at
samle alle der vil være
med til at forsvare vel
færden overfor skiftende rege
ringer. Vi accepterer ikke blot de
økonomiske rammer for kom
munens økonomi.
Skal der for alvor gennem
føres forandringer til fordel for
det store flertal, så kræver det
også en indsats udenfor kom
munalbestyrelsen. Vi vil styrke
kampen mod det kapitalistiske
samfunds overgreb mod men
nesker og miljø. Det kræver
at de mange går sammen og
organiserer sig.
I kommunalbestyrelsen tager
vi løbende initiativer der for
bedrer vilkårene for almindelige
mennesker - også når det er
muligt sammen med partier vi
ellers er uenige med.

ENHEDSLISTEN indgår
ikke studehandler

E

nhedslisten er et ansvarligt
parti. Vi slås for at alle bor
gere behandles ordentligt,
og at der er ressourcer nok til
at løfte velfærdsopgaverne.
Sådan forstår vi ansvarlighed. Vi
indgår ikke studehandler hvor
man fx. forringer forholdene for
vores ældre for at få flere
penge til børnene. Enhedslisten
indgår derfor ikke i aftaler eller
forlig der indebærer forringelser
for børn, ældre, udsatte grup
per eller på miljøområdet.

Vi
handler
også
I dette hæfte fortæller vi især om de vigtige
sager vi har arbejdet for siden sidste
kommunalvalg. Mange politikere taler og
taler, men gør ingenting. Vi vil gerne vurderes
på hvad vi gør i kommunalbestyrelsen og
udenfor. Derfor denne tryksag.

Vurder selv!
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Det er nemt at gennemskue
hvad en skraldemand laver.
Man kan fx spørge hende.

Smart City
- en ulv i moderne
fåreklæder

S
FAKTA
Hvad betyder smart?
• Brug af informationsteknologi
(ICT)
• Sensorer i bymiljøet
• Datadrevet (”big data”)

Mål for smart cities
• Trafikstyring (bilkøer, grønne
bølger, find ledige
parkeringspladser)
• Intelligent belysning
• Affaldshåndtering
Indsamling er aldrig anonym
fordi ”big data” er baseret på at
målinger kan sammenkædes
Kilde: Jesper Lund Formand,
IT-Politisk Forening
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å kan vi finde ud af hvad hun kan
lave anderledes, hvad der er
smart, hvilke ruter der er smarte.
Og vi kan, som brugere, være med til at
forme hvad der er brug for. Måske ville
vi foreslå at de kunne transportere an
dre ting eller lignende tiltag baseret på
hvad vi har brug for, og hvad der er
muligt. Fordi vi arbejder sammen, taler
om hvad der er nødvendigt og muligt,
finder vi ikke på at foreslå at skralde
mænd skal ordne trafiklys der er gået i
stykker. Det kan vi godt gennemskue
ikke er muligt. Men hvem af os kan gen
nemskue hvad en elektronisk selvtøm
mende skraldespand også kan lave?
Det lyder smart med en skralde
spand der sender signal når den skal
tømmes. Og det er det da også, men
den teknologi der skal til, forstår vi ikke.
Den kan nemlig alt muligt, fx opsamle
et hav af informationer, fx hvornår
på dagen/ugen affaldet kommer, og
den kan sende informationer til andre
apparater og til computere.

Vi taler sammen
Hvis vi organiserede byen omkring at
mennesker mødtes og snakkede sam
men om hvad de havde brug for og lyst
til at der skete i byen, ville vi kunne ud
vikle byen som vi der bor i den, har be
stemt. Og vi vil kunne vide hvad vi har
brug for fordi vi taler sammen. Det er
den retning Enhedslisten mener byen
skal udvikle sig i. Ikke elektronik i vores

lygtepæle og skraldespande der ikke
kan tale med os kun overvåge os, eller
varmesensorer i lygtepælene for at
finde ud af hvor folk færdes og samles.

Hvem skal bestemme
I stedet for samtale og kommunikation
på vores fælles vilkår indtræder over
vågning som kan misbruges. Og selvom
kommunen måske ikke har intentioner
om at dele informationerne om os
med folk der fx tjener penge på at vide
noget om vores adfærd, så har kom
munens samarbejdspartnere, diverse
firmaer, ikke samme intentioner, for de
skal altså tjene penge på os. Og en
stor del af Albertslunds smart cityprojekt handler netop om samarbejde
med virksomheder som tjener penge
på borgerne og får gode vilkår for
deres virksomheder i Albertslund. De
informationer som indsamles om os,
ved vi reelt ikke hvem har adgang til
og hvordan de bruges.
Smart city bevæger byen væk fra os
borgere og i retning mod firmaerne og
nogle få specialister der kan gennem
skue hvordan den fungerer.

Enhedslisten mener
...vi at det vil være mere effektivt at lave en
by baseret på borgerne og deres
demokratiske ønsker. Derfor skal smart city
skrottes. Det er et usmart og udemokratisk
koncept.

Enhedslisten sætter
Albertslund på
landkortet
Albertslund flyver ikke med Ryanair
– 21 kommuner fulgte
Albertslunds eksempel

I

foråret 2015 gik fagbevægelsen i
aktion for at forhindre Ryanair i at
etablere sig i Kastrup. Ryanair er et
firma der virkeligt har taget kapitalis
men til sig hvor grådigheden ingen
grænser kender. Social dumping i en
uhørt skala.
For at støtte denne kamp mod un
derbetaling og mod angrebet på de
faglige organisationer, foreslog Enheds
listen - sammen med SF og Paw Øster
gaard Jensen fra S – at Albertslund
skulle vedtage ikke at benytte fly
selskaber, der ikke har dansk overens
komst eller tilsvarende.
Forslaget blev vedtaget 18 stem
mer mod 0, 3 undlod. Et flot resul
tat der gav omtale og var med
til at lægge pres på Ryanair. Så
stort var presset at kommunen
få uger efter modtog et brev
fra Ryanair hvor firmaet truede
kommunen med en retssag.
Et af flere selvmål fra Ryanair i
denne sag. Vedtagelsen i Alberts
lund spredte sig lynhurtigt til mange
andre kommuner, og på kort tid havde
mere end hver femte kommune ved
taget at boykotte Ryanair. Ryanair op
gav senere at etablere sig i Kastrup.

Om truslen om sagsanlæg:
Helge Bo Jensen, KB-medlem for Enhedslisten:

FAKTA
Vedtagelse om indkøb af flybilletter
”Det besluttes at Albertslund kommune fremover
kun køber flybilletter og tilsvarende
transportydelser hos selskaber der opererer i
Danmark, hvis de pågældende selskaber har
indgået dansk overenskomst eller har løn- og
arbejdsforhold for deres ansatte svarende til
sædvanlige danske forhold.”

”Det bør ikke undre, at Ryanair truer med
sagsanlæg, det er de jo berygtet for. I stedet
for at beskæftige en hær af jurister burde flyselskabet hellere aflønne
deres personale ordentligt. Men dette handler ikke om jura. Det handler
derimod om demokrati og om at forsvare velfærdssamfundet og
almindelige menneskers levevilkår mod grådige private firmaer.”
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FAKTA
i albertslund
Kontanthjælpsloftet:
301 voksne rammes
225-timers kravet: 161 voksne
rammes (heraf mister 27 hele
deres kontanthjælp)
Da der er mindst et barn pr.
voksen, betyder det at ca. 1000
albertslundere nu rammes af
denne reform.

FAKTA
i albertslund
Kontanthjælpsloftet er
kvinde- og børnefjendsk:

67%

af dem der rammes, er

kvinder

67%

af alle der rammes,

har børn

FAKTA
Ingen penge i
budgetforliget
til de fattigste
Under budgetforhandlingerne i
efteråret 2016 kunne eller ville
forvaltningen og borgmesteren
ikke finde en bøjet 5-øre til en
indsats mod kontanthjælpsloftet
i dette års budget. Ligesom det
overhovedet ikke kunne komme
på tale at hjælpe med
midlertidige stillinger. Især
derfor var Enhedslisten ikke med
i budgetforliget. De kommende
måneder vil vise om holdningen
har ændret sig.
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Stop

fattigdommen!
VKL-regeringen går direkte efter at øge fattig
dommen i vores samfund. De fattigste skal
have endnu mindre. Så lønningerne presses.

D

erfor har regeringen og Dansk
Folkeparti vedtaget det såkaldte
kontanthjælpsloft hvor nogle
mister halvdelen af deres indkomst, og
mange flere mister mellem 500 og 4500
kr. om måneden. Det er næsten 500
voksne og mindst 500 børn der ram
mes, altså i alt ca. 1000 borgere.
Nogle vil ikke kunne betale deres hus
leje og mister deres bolig.
I skoler og daginstitutioner vil man
opleve børn der lider under fattigdom.
Nogen vil blive både fysisk og psykisk
påvirket af at leve i hjem der er præget
af mangel på almindelige livsfornøden
heder med frygt og bekymring for hvor

dan den næste måned skal spænde af.
Dertil kommer skammen over at føle
sig marginaliseret i forhold til det flertal
af skolekammerater der kommer fra
hjem hvor man stadig klarer sig. Det er
opskriften på en utryg barndom.
På den baggrund stillede Enhedsli
sten forslag om at gøre en særlig kom
munal indsats, så de ramte i Alberts
lund støttes mest muligt.
Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget
til handlingsplan i december 2016 – og
vi er meget spændte på om det lykkes
at få reelle forbedringer igennem til
fordel for de fattigste i vores kommune.

Forslag fra Enhedslisten Vedtaget

Kommunal handlingsplan
om kontanthjælpsområdet
• Småjobs fx. i kommunal regi
eller i foreninger
• Forbedre jobcentrets mulighed for
at finde og visitere til eksisterende
midlertidige stillinger
• Bedre kommunikation mellem
forvaltningerne, så der kan gives
bedre hjælp
• Gøre det lettere for borgere med
små indtægter at få adgang til billige
boliger i kommunen

• Gældsrådgivning og økonomisk rådgivning
• Kommunal støtte til hel eller delvis
betaling af skolemad
• Kommunal støtte til frivillige
organisationer i form af adgang til
ledige kommunale faciliteter, støtte
til annoncering, centrale lokaler til
brug for distribution af nødhjælp mv.
Fra vedtagelse i Kommunalbestyrelsen,
december 2016

Arbejdsløsheden
i Albertslund
skal ned

A

rbejdsløsheden på Vestegnen lig
ger markant højere end landsgen
nemsnittet. Det gør sig også gæl
dende i Albertslund, her er der også alt
for mange arbejdsløse.
En arbejdsløshed som er med til at
gøre Albertslund til en af hovedstadens
fattigste kommuner. En fattigdom der
ikke er blevet mindre med de sociale
nedskæringer som vi har oplevet siden
finanskrisen. En fattigdom som i høj
grad også rammer byens børn.

Enhedslisten Arbejder for
• Bedre beskæftigelse og mindre fattigdom
• Midlertidige kommunale job
• Hjælp til at genoptjene dagpengeretten
• Målrettet hjælp til at finde varig beskæftigelse
• Sikre at der ansættes arbejdsløse i kommunale entrepriser
• Opgradering af kvalifikationer og omskoling
• Forsøg med 30 timers arbejdsuge så der kan komme flere i job
• Forbedret tandpleje for kontanthjælpsmodtagere
(ja, det har betydning for jobmulighed)
• Flere billige boliger og boliganvisning af de billigste boliger efter trang
Enhedslisten ønsker med
disse tiltag at løse de konkrete problemer som mange
er blevet kastet ud i, men
også en permanent reduktion af ledigheden i kommunen hvor flere skal i job.

Det koster selvfølgelig
penge, men i det lange
løb vil ordningen være
udgiftsneutral eller ligefrem give overskud.

Forslaget vil også på
sigt frigøre kommunale ressourcer så de
ikke-jobparate vil
kunne hjælpes bedre.
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Vores børn
har brug for
voksne.
Punktum.
FAKTA
Udviklingen i pædagognormeringer i Danmark
Der er i dag ca.

11% flere
3-5 årige børn

pr. pædagogisk
ansat end i 2009.
Og

8 pct. flere
0-2 årige børn

pr. pædagogisk
ansat.
Der mangler 4.400
pædagoger og medhjælpere
hvis normeringen i dag skulle
svare til niveauet i 2009.

I

årenes løb er der gang på gang ble
vet skåret ned på pengene – og der
med på antallet af voksne i vores
daginstitutioner. Også ved budgetfor
liget i 2016 blev der skåret på dagtil
buddene. Denne gang blev besparel
sen solgt som en besparelse på ”kolde
hænder” som ikke skulle kunne mær
kes for børnene. Men virkeligheden er
en anden.
De souschef-stillinger som i første
omgang blev udpeget som overflødige,
viste sig nogle steder ikke at eksistere i
virkeligheden og andre steder at om
fatte vigtigt pædagogisk arbejde.
Heldigvis kom der mange protester
og indsigelser, og budgetforligspartierne
endte med at opgive besparelsen. Men
det er ikke tilstrækkeligt.
Vi må prioritere at der er nok voksne
til at tage sig af vores børn, så der både

bliver tid til omsorg, aktiviteter, kreativi
tet, trøst, fællesskab og alt det andet
som fylder i et godt børneliv.

S og SF lukker Klub Kærnehuset
Klubområdet blev hårdt ramt i sidste bud
getforlig. S og SF vedtog med det snævrest
mulige flertal - 11 stemmer mod 10 - at
lukke Klub Kærnehuset og forhindrede at
den kunne drives videre i foreningsregi.
Det er trist at et velfungerende klubmiljø
nedlægges, og resultatet bliver måske at
færre børn bruger et klubtilbud.
Der hersker tilsyneladende en ide om
at store institutioner – skoler, dagtilbud
og klubber – pr. definition er bedre end
små, og at sammenlægninger og ned
læggelse af små tilbud kan give ”stor
driftsfordele”, ”effektiviseringer” og
endda ”kvalitetsløft”. Men reelt er der
tale om besparelser og forringelser.

Kilde: Faktaark: Normeringer i 0-5
års daginstitutioner. BUPL juni 2015

Enhedslisten mener
... at vores børn og unge har brug for velfungerende pædagogiske miljøer med
engagement, kreativitet og voksne nok til både at inspirere, aktivere og hjælpe
med både de praktiske ting - og med at finde sig selv og sin vej i livet.
Det koster penge, men det skal vi have råd til!
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E

nhedslisten var et af de få partier på
Christiansborg, der i 2014 stemte
imod folkeskolereformen. Vi kunne
hverken støtte de forringede arbejdsvil
kår for lærerne eller den dårligere trivsel
for eleverne der følger af lange skoledage
på 6-7 timer, og besparelser på indsatsen
over for børn med særlige behov.

flertal for, at de enkelte skolebestyrel
ser i kommunen nu har mulighed for
at sænke det ugentlige timetal med
2-4 timer. Der findes nu skoleklasser,
der siden sommerferien, har haft en
lidt kortere arbejdsuge. Vi vil stadig
kæmpe for, at timetallet kommer ned
på samme niveau som før 2014.

en plan for folkeskolen, der afsatte
langt flere penge til inklusionsindsatsen
og til et fagligt løft af de elever, der er
faldet bagud. Planen blev desværre
nedstemt i kommunalbestyrelsen, men
til gengæld var nogle af forslagene at
finde i det budget, der blev vedtaget i
efteråret.

Kortere skoledage

Genopretningsplan for folkeskolen

det vil Enhedslisten

Det er hjerteblod for Enhedslisten, at
skoledagene gøres kortere. Vi ser det
som et voldsomt indgreb i elevernes fri
hed, at de skal tilbringe lige så lang tid i
skole, som voksne går på arbejde. Tiden
til fri leg i SFO’erne er blevet begrænset,
ligesom den enkelte elev har fået min
dre fritid og dermed færre muligheder
for valg af fritidsaktiviteter. På Enheds
listens initiativ blev der i 2016 samlet

Alt for mange elever i Albertslund for
lader folkeskolen uden at kunne læse
og skrive. Samtidig fravælger flere
folkeskolen til fordel for privatskoler.
Hvis den udvikling skal vendes, må der
tilføres flere ressourcer til skolerne, så
lærerne kan koncentrere sig om elever
nes faglige og sociale udvikling.
Derfor præsenterede Enhedslisten i
2016 i samarbejde med Venstre og DF

Siden 2014 har Enhedslisten i
Albertslund arbejdet for at afbøde
nogle af de værste følger af ”reformen”.
Noget er vi kommet igennem med,
mens andet er blevet nedstemt.

Vi kæmper for
folkeskolen

• Arbejde for kortere skoledage
• Afskaffe nationale og frivillige test
• Indføre et loft på max 22 elever
i hver klasse
• Arbejde for økologisk og gratis
skolemad
• Sikre tilstrækkelig støtte og
specialundervisning til børn
med særlige behov
• Skabe bedre arbejdsmiljø
for lærere og elever

Fra idé til
virkelighed

I forrige valgperiode foreslog
Enhedslisten at ansætte
socialrådgivere på Albertslunds
skoler, så man hurtigere kan tage
hånd om de børn og unge der har brug
for en særlig indsats fra kommunens
side.
Dengang var der ikke støtte til
forslaget, men senere kom flertallet
på bedre tanker, og derfor har der
siden 2014 været socialrådgivere
tilknyttet skolerne. Dette er et af
flere eksempler på at Enhedslisten
ved at sætte ideer på dagsordenen
kan lægge kimen til at de senere føres
ud i virkeligheden.
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Gammel mad
– nej tak
For de fleste er et godt måltid varm og
frisklavet mad et lyspunkt i hverdagen.
Det burde også være et tilbud til de af
vores borgere der ikke længere har
kræfter til selv at tilberede det

A

lbertslund kommune bryster sig
endda af et mål om at alle kom
munens institutioner skal servere
en mad der er lavet af økologiske rå
varer – men det gælder åbenbart ikke
for vores ældre borgere.

Plejecenter uden køkken
Et flertal i kommunalbestyrelsen har –
uden Enhedslistens stemmer – beslut
tet at opføre det nye plejecenter uden
køkken. Maden skal i stedet købes i et
stort industrikøkken – også til dem der
får madudbringning i eget hjem.

Her har økologien trange kår – målet
til råvarene her er at sølle ”30% på sigt
skal være økologiske” *.

Gammelt mad
Og friskheden har også trange kår. Ma
den bliver produceret op til en uge før
den leveres – vakuumpakket, anonym
og langtidsholdbar, lige til at sætte ind
i eget køleskab i 3 - 4 dage mere før
den får en hurtig opvarmning i microovnen – Velbekomme!
Hvor er værdigheden og lyspunktet
henne?

* Leverings- og samarbejdsaftale med Mad til hver Dag, indgået med Albertslund Kommune for 2017

Enhedslisten mener
at den mad kommunen leverer skal
være økologisk, frisklavet, nærende
og indbydende.
Derfor var vi med til at stille et
forslag om at producere maden lokalt
– og bringe den ud samme dag.
Det var der desværre ikke flertal for
i kommunalbestyrelsen.
Det ville ellers have betydet en større
livskvalitet og glæde i hverdagen til
vores ældre borgere.
Og så ville det i tillæg give nogle flere
arbejdspladser i kommunen.
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FAKTA
2.700 borgere, eller 10%
af borgerne i Albertslund
bor i boliger hvor
støjniveauet om dagen er
over den anbefalede
grænseværdi.
Om natten er over 4.000
borgere plaget at støj
over grænseværdien.
Kilde: Støjhandlingsplan,
Albertslund Kommune

Roskildevej

fra støjhelvede
til byliv
A

lbertslund er omringet af motor
veje på alle sider, så man skulle
mene det var til at komme uden
om byen, men alligevel er kommunen
gennemskåret af en stor gennemgå
ende vejforbindelse. Støj er et problem
for mange borgere i Albertslund og
dem som bor langs Roskildevej er
plaget af meget høj vejstøj.
Støj giver dårlig livskvalitet, søvnfor
styrrelser og stress. Mennesker der er
udsat for konstant støj, dør tidligere og
er mere syge, så der er god grund til at
gøre noget ved problemet.
I Støjhandlingsplan 2013-18 er der flere
initiativer til reduktion af støj på Roskilde
vej, Nedsættelse af hastigheden med 10
km/t og ændring af vejens profil. Disse
foranstaltninger er stort set gennemført
og der er stadig støj.

Mere plads til liv
Enhedslisten ønsker en gennemgri
bende ændring af Roskildevej hvor der
er meget mindre trafik og meget mere
plads til boliger og mennesker. Mere
plads til liv.
Roskildevej fungerer stadig som gen

nemfartsvej for borgere fra de omkring
liggende kommuner som skal til og fra
København. Af forskellige årsager vælger
man Roskildevej frem for at vælge de
motorveje som omkranser kommunen.

Mindre plads til biler
Ved at indsnævre vejbanen til ét spor i
hver retning, ændre alle kryds til rund
kørsler, forbedre cykelstierne og nedsætte
hastigheden til 40 km/t, vil Roskildevej
blive et sted som samler kommunen i
stedet for at dele den på midten.

Enhedslisten ønsker
Enhedslisten ønsker en fartgrænse på 40 km i timen
på alle kommunens veje.
Det er ændringer som er gennemført med held på
Køge Strandvej og Gl. Køge Landevej. Ligesom Roskildevej
også kun har to spor gennem Frederiksberg.

Enhedslisten forslår
at der udskrives en idékonkurrence om hvordan Roskildevej
kan forvandles til attraktive boligområder, med butikker og
caféer. En vej for mennesker og ikke biler.
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Synlige protester
giver resultater
Den 12. maj sidste år mødte
albertslundere op til pro
testmøde mod regeringens
”omprioriteringsbidrag” på
pladsen ved Rådhussøen.
Kommunalpolitikere og faglige klubber var med den 12.
maj sidste år. Her taler Helge Bo Jensen fra Enhedslisten

Albertslund Kommune skulle spare ekstra på vel
færden. Endnu engang skulle børn, ældre, handi
cappede og arbejdsløse opleve forringelser.
Der var også demonstrationer foran rådhusene i
de fleste andre kommuner.
Det var Velfærdsalliancen der havde indkaldt til
demonstrationerne. Det var en protest mod Løkkes
plan om at kommunerne hvert eneste år skulle
aflevere et beløb til staten. Det ville år efter år
undergrave budgetterne og betyde færre penge
til velfærd.

Sparekrav kommer ovenfra
Kommunalpolitikerne oplever at det er svært at få
budgetterne til at hænge sammen. Og flertallet ser
besparelser på velfærden som den eneste løsning.
Men kravet om at spare kommer i virkeligheden
ovenfra: fra staten og EU. EU’s økonomiske politik byg
ger på offentlige besparelser. De stiller krav til staten
om at bruge færre penge på velfærd og regeringen
(som er helt enig) sender regningen videre til kommu
nerne.
I mange år har regeringens krav til kommunerne
været nul- eller minusvækst på trods af stigende
behov. Og næsten hver gang har staten i forhandlin
gerne med kommunerne fået sin vilje.

Albertslundere er vant til at protestere. Den 10 maj
2016 var det børn, forældre og klubmedarbejdere, der
demonstrerede mod lukningen af Kærnehuset.

”omprioriteringsbidraget”. Det var stadig en ”stram”
aftale, men trods alt lidt bedre end mange frygtede.
Protesterne virkede! Det giver god mening når vi
laver fælles aktion: brugere, offentligt ansatte og
lokale politikere. Og der er andre veje end blot at
følge regeringens og EU’s sparekrav.
Den 15. september var der igen demonstrationer
og også denne gang i Albertslund. Regeringen skal
huske at vi ikke ønsker dårligere velfærd, heller ikke
til næste år eller næste år igen.
Sådan er et aktivt demokrati - når det er bedst.

Regeringen bøjer sig
I 2016 gik det ikke helt sådan. Landets kommunal
politikere havde lyttet til protesterne.
Kommunernes Landsforening vedtog at sige nej til
Løkkes planer. I aftalen med regeringen forsvandt
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FAKTA
Regeringen kræver at kommuner og regioner skal spare
på velfærden, men de er parat til at forære milliarder
til Mærsk, så de kan investere mere i at ødelægge klimaet
med olien fra Nordsøen.

Jeg,
Daniel Blake

Vinder af De gyldne Palmer i Cannes 2016
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Søndag d. 23. april
kl. 13.00
Albertslund Bio

Information: ”Den britiske aktivist, socialist og humanist
Ken Loach fortæller i sin nye film, ’I, Daniel Blake’, om et
socialsystem, der knuser de mennesker, det burde hjælpe”.
Daniel Blake har arbejdet som snedker i Newcastle det
meste af sit 59-årige liv. Men nu skranter han og er dertil
arbejdsløs, så for første gang må han søge hjælp fra det
offentlige. Daniels læge siger, at han ikke må arbejde, men
socialkontoret giver alligevel afslag på økonomisk hjælp, og
han er nødt til at erklære sig rask og søge arbejde på fuld
tid hver uge for at komme i betragtning til en slags arbejdsløshedsunderstøttelse. På socialkontoret møder han den
enlige mor Katie fra London. Daniel og Katie befinder sig
i et labyrintisk system. venskab giver dem mod og styrke
til at gå imod et sygt system, men det er en svær kamp.
Hayley Squires, der spiller Katie i filmen forklarer i et interview:
”Politikken er den samme i hvert land. Afstanden mellem
klasserne er den samme i hvert land. Dæmoniseringen af
bestemte grupper er den samme i hvert land. Detaljerne i
velfærdssystemet eller hvad man kalder det er forskellige
i hvert land. Men konsekvenserne, resultaterne, meningen
med det er præcist de samme”
En repræsentant for Enhedslisten indleder.
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Socialisme
Hvis du også er træt af nedskæringer og uddannelsespres,
så er SUF stedet for dig. Vi har altid kæmpet imod de
angreb på ungdommen som skiftende regeringer har
gennemført over de sidste mange år. Det har vi tænkt os
at forsætte med – men vi har brug for mange flere!

H

ver dag bliver unge mennesker røvrendt
af gamle mennesker. Den ene dag vil
aldrende politikertyper have os til at
tage flere uddannelser hurtigere, den anden
dag synes de at vi tager for mange. De hå
ner os for at arbejde i stedet for at tage en
uddannelse, og samtidig ødelægger de vores
levegrundlag ved at skære i SU’en. De råber
af os at vi skal tage en uddannelse, men vil
ikke bygge billige ungdomsboliger tæt på
uddannelsesstederne. Derefter hæver de
priserne på offentlig transport. Imens klynker
virksomhedsejerne over at de mangler fag
lærte, men praktikpladser vil de ikke oprette
nogle af. Det nyeste skud på stammen er
regeringens årlige besparelse på 2 % på
alle uddannelser. ”Kornfede” blev vi kaldt
– i januar kostede det otte lærere jobbet på
Albertslund Gymnasium.
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Det nytter
at gøre modstand
Der er mange ting her i verden som
man kan blive træt af. I Danmark har vi
den mest brutale nedskæringsregering i
umindelige tider. Lars Løkke og Anders
Samuelsen gør alt hvad de kan for at
smadre velfærdsstaten, sprede racisme
og ydmyge vores arbejdsløse kamme
rater, blot for at de rige kan få råd til en
ekstra Audi. Trump er blevet præsident i
USA, og overalt i verden er kapitalis
mens uhæmmede forbrug af kul og olie
ved at smadre jorden for den næste
generation – vores generation.

også

 er for

ungdommen
Det nytter at gøre modstand
hvis vi er mange nok
SUF var med i Nordjylland da det franske energiselskab Total blev forhindret i
deres forsøg med fracking der ville have ødelagt nordjydernes grundvand. Og
SUF var med i efterårets protester hvor elever og studerende over hele landet
fik blokeret for de forringelser af SU’en Venstre-regeringen havde planlagt.

Verden ændrer sig ikke hjemmefra
Vi ved at snak ikke er nok hvis vi vil ændre verden. SUF er først og fremmest
en aktivistisk organisation, og det betyder at vi engagerer os i kampen for
bedre vilkår – i vores lokalområder, på vores uddannelser og på vores ar
bejdspladser. Vi har store ambitioner og et højt aktivitetsniveau, og derfor
har vi altid brug for flere aktive – måske også for dig.

I SUF Albertslund
mødes vi
hver onsdag
i Morbærhaven

Alle er
velkomne

Vi planlægger aktioner, skriver flyertekster,
diskuterer politik og meget andet.
Hvis du sidder derhjemme og føler at nogle
burde gøre noget for at gøre verden til et
bedre sted, hører du til sammen med os.
Skriv til os på Albertslund@ungdomsfront.dk
eller ring til vores kontaktperson
Magnus Esmark på 2671 3295
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Vi har brug
for dig
Ikke meget kommer af sig selv.
Derfor: Hvis du er enig i det vigtigste vi skriver om
her i hæftet, så kom og vær med!
Meld dig ind i Enhedslisten - vi har også brug for din
indsats, iderigdom, aktive indsats eller støtte.
Skriv, ring eller meld dig ind på enhedslisten.dk

Socialisme
Enhedslisten arbejder for et samfund hvor vi
i fællesskab former vores liv. Hvor det ikke er
markedskræfterne eller spekulanter og
ejere af store virksomheder der bestemmer
over os. Et solidarisk og økologisk samfund
hvor demokrati og velfærd for alle er en
selvfølgelighed. Vi kalder det socialisme - og
det kræver grundlæggende forandringer.
I Albertslund kan vi her og nu være med
til at skabe og bakke op om alle initiativer

for mere velfærd, mere demokrati, bedre
miljø og mindre marked. Kommunen og an
dre fællesskaber skal overtage en større og
større del af aktiviteten i samfundet. Den
offentlige sektor - og dermed det demokra
tiske råderum - skal være større. Og vi kan
bruge venstrefløjens styrke i vores kom
mune og på resten af Vestegnen til at skabe
en progressiv og solidarisk kraft der kan
ændre udviklingen i hele landet.

albertslund.enhedslisten.dk
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