
Rigtig mange af vore medlemmer på jobcentret er tæt på at blive langtids-
sygemeldte. De kan ikke rigtig se noget lys for enden af tunnelen.

Rasmus Hangaard Balslev, regionsformand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst, om at arbejds-
mængden for sagsbehandlerne er steget betydeligt, efter at 40 kollegaer er blevet afskediget på grund af 
et opstået underskud. SN.dk

Kommunal hjemmehjælp

Andel af 80+årige 
som er visiteret 
til hjemmehjælp i 
kommunerne:

2008 2016

Kommunalpolitik er blevet reduceret til, 
hvor du vil skære ned. Det er udemokra-
tisk, mener kandidaterne for Liste R i Aar-
hus, som efterlyser et kommunalt oprør.

Vi skal bryde rammerne

Per Nielsen (tv) og Hans Nielsen foran letbanen i Aarhus, 
som er anlagt af et italiensk mafiafirma.
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S pidskandidaterne for 
Kommunistisk Fællesli-

ste – Liste R – i Aarhus hed-
der Nielsen. Hans Nielsen og 
Per Nielsen.

For Hans Nielsen, som er 
maskinarbejder, er det langt 
fra første gang han stiller op 
for kommunisterne. Han sy-
nes det er vigtigt at deltage i 
valgkampen.

– Det er jo en af de måder, 
hvor vi kan komme ud til of-
fentligheden på. Ellers bliver 
kommunisternes synspunk-
ter jo ofte tiet ihjel, siger 
Hans Nielsen, som har været 
kommunist og fagligt aktiv 
hele sit liv – i mange år som 
tillidsmand. 

– Jeg er født ind i en kom-

munistisk familie i Frederi-
cia. Min mor blev valgt ind 
i byrådet for DKP i 1946 og 
sad sammenlagt i byråd og 
amtsråd i 28 år. Så jeg er na-
turligvis dybt påvirket – også 
af det "socialkontor", vi hav-
de hjemme, hvor mange al-
mindelige mennesker søgte 
hjælp, fortæller Hans Nielse, 
som i dag er medlem af KPiD.

Per Nielsen er buschauffør 
hos Arriva og næstformand i 
den faglige klub på arbejds-
pladsen. Det er første gang 
han er byrådskandidat.

– Jeg vil gerne bringe nogle 
af arbejdspladsernes proble-
mer ind i valgkampen. Som 
buschauffør oplever jeg, 
hvor skadelige de udlicite-
ringsrunder er, som vi gang 
på gang bliver udsat for. Det 
ødelægger vores arbejds-
miljø.  Der  er  brug  for  flere 

arbejdere i politik. Vi har en 
større indsigt i, hvilke konse-
kvenser det får, når et byråd 
eller regionsråd træffer en 
beslutning, siger Per Nielsen 
som er vokset op på landet.
– Det var først, da jeg flyt-

tede til Aarhus og begyndte 
at engagere mig i bz-bevæ-
gelsen, at jeg blev politisk 
interesseret. Det førte se-
nere til, at jeg blev organi-
seret kommunist, fortæller 
Per Nielsen, som er medlem 
af KP.

KommuNalt opRØR
De to gange Nielsen er enige 
om, at der er brug for en bred 
diskussion om kommunalpo-
litik. Og her har kommuni-
sterne en vigtig rolle at spille.

– Vi er nødt til at bryde 
de rammer, man har i kom-
muner og regioner, siger 
Per Nielsen og nævner som 
eksempel tv-udsendelsen, 
Kommunekuppet, som lige 
nu kan ses på DR. Her skal 
fem borgere i Køge tage stil-
ling til, hvordan de vil skære 
ned, for at få det kommunale 

budget til at hænge sammen.
– Man reducerer kom-

munalpolitik til, hvor du vil 
skære ned. Det er helt uvær-
digt og slet ikke demokratisk. 
Der er brug for et kommunalt 
oprør, mener han.

– Det kommunale selv-
styre er jo efterhånden ikke 
eksisterende. Det handler alt 
for meget om at administrere 
de rammer, som Folketinget 
og EU har lagt ned over kom-
munere, tilføjer Hans Nielsen 
og henviser til den budgetlov, 
som vedtages i Folketinget 
og fastlægger den økonomi-

ske ramme for både kommu-
ner og regioner. 

– Den budgetlov er jo en 
konsekvens af, at den dan-
ske regering har tilsuttet os 
til EU's finanspagt. Derfor er 
EU-spørgsmålet nu rykket 
helt ind i byrådene. Det skal 
vi også forholde os til.

maNgel på DemoKRati
Det manglende demokrati i 
kommunerne  har  flere  kon-
sekvenser. 

– Erhvervslivet har alt for 
stor indflydelse. Det har vi jo 
blandt andet set i byudviklin-

gen, hvor investorer ofte har 
holdt møder og lavet aftaler 
med rådmænd eller borgme-
ster før vi når frem til en hø-
ringsrunde om en lokalplan. 
Så er tingene i virkeligheden 
klappet af og det er svært at 
få ændret noget, påpeger Per 
Nielsen.

– Det gælder også i forhold 
til hele byrådets udlicite-
ringspolitik, fremhæver Hans 
Nielsen.

– Staten kræver, at kom-
munen skal udlicitere og det 
bliver administreret uden 
at tage hensyn til kvalitet. 
Derfor har vi jo set en række 
groteske sager indenfor æl-
dreplejen. Men EU's udbuds-
politik har også haft store 
konsekvenser for byggeriet af 
letbanen i Aarhus, hvor det 
er  et  italiensk  mafia-firma, 
som har lagt skinnerne. 

Og Per Nielsen tilføjer, at 
det betød, at der ikke kom en 
eneste læreplads på bygge-
riet af letbanen.

– Det er en skandale. Det 
er jo et stort kommunalt an-
lægsarbejde, siger han.

Kommunister i valgkamp

KommuNiStiSK FÆlleSliSte
 ■ Kommunistisk Fællesliste stiller op til kommunalvalget i Aarhus på 

Liste R. Listen er et samarbejde mellem de to partier, KPiD og KP, samt 
organisationen Ungkommunisterne.

 ■ Hans Nielsen er 68 år og uddannet maskinarbejder og har i mange år 
været fagligt aktiv – i en årrække som fællestillidsmand på Århus Maskin-
fabrik. Medlem af KPiD.

 ■ Per Nielsen er 56 år og arbejder som buschauffør hos Arriva i Stilling. 
Han er aktiv i den faglige klub på arbejdspladsen, hvor han er næstfor-
mand. Medlem af KP.

 ■ Læs mere: kommunistiskfællesliste.dk
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