
Kommunalvalg 19. november 

 

STOP AFMONTERINGEN AF VELFÆRDEN 

STOP UDLICITERING! 

 

Fingrene væk fra plejehjemmet Bøgeskovhus i Viby 

 

Et flertal af vælgere i Aarhus stemte S og SF ved sidste 
kommunalvalg i 2009. Det gjorde de ikke for at se private firmaer 
og koncerner overtage kommunens arbejdspladser. Hvis 
beslutningen om at udlicitere Plejehjemmet Bøgeskovhus 
gennemføres, svigter S og SF både deres vælgere, de ældre og 
de ansatte. Bøgeskovhus er det første plejehjem, der er på vej 
mod privatisering. Bliver der ikke sagt stop, bliver det næppe heller 
det sidste. 

Påskuddet for at udbyde plejehjemmet er, at ældreområdet skal 
udvikles. Men fra andre kommunale områder som f. eks. 
skolerengøringen ved vi, at det, der ”udvikles” er: Lavere kvalitet 
og færre og endnu mere stressede ansatte.  

Udlicitering skaber mere byrokrati. Undersøgelser har påvist, at 
der ikke, som man lønligt håber, spares på de offentlige udgifter. 

Plejen af vore ældre skal ikke være jagtmark for profitsøgende 
investorer. Aarhus Kommune skal selv tage ansvaret for kvaliteten 

af plejen og for ordentlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte. 

EU dikterer, og kommunerne retter ind  

Når Aarhus byråd fører nyliberal politik, har EU en stor rolle. 
Folketingets bastante EU-flertal tilsluttede sig i 2012 EU’s 
finanspagt: Efterfølgende blev kommunernes budget bastet og 
bundet gennem en budgetlov. Næsten alle kommunernes 
folkevalgte har uden et kny og uden modstand accepteret de 
skrappe rammer. Overholdes de, indskrænkes 
handlemulighederne til stort set kun at flytte nedskæringer fra et 
område til et andet. 

Kommunalpolitikerne er ikke valgt til at varetage EU’s interesser, 
men til at forsvare de mennesker, der har valgt dem, herunder de 
ældre, der har brug for de kommunale velfærdsydelser. De må 
kunne sige nej og tage kampen op. Derfor kræves et kommunalt 
oprør. Lad Aarhus gå i spidsen! Det er måske fremtidsmusik i dag,  
men gør en begyndelse! Stem en kommunist ind i byrådet. 
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