
 
 

KOMMUNALT OPRØR 
 

 

Regeringen har i årevis givet spekulanter, multinationale selskaber og andre af regeringens venner frit spil til at berige 

sig. Bankerne har fået foræret milliarder som belønning for deres samfundsskadelige virksomhed. Og regeringen har 

ladet pengene fosse ud af statskassen i skattelettelser til de rigeste.  

Nu kræver de at det skal betales med nedskæringer på biblioteker og busruter, børn, syge og ældre. Nedskæringer på 

hele den fælles velfærd som det har taget generationer at bygge op.   

Men der er råd til velfærd, hvis vi lukker hullet i statskassen og kræver at spekulanterne, de multinationale selskaber 

og de rigeste betaler skat.  

 

Derfor skal kommunerne gøre oprør og sige nej til flere nedskæringer. Der skal ikke indgås en aftale med regeringen 

om at der skal spares. Og der skal heller ikke indføres brugerbetaling på velfærd. Tværtimod skal der flere penge ud til 

kommunerne.  

 

Et kommunalt oprør kræver at fagbevægelsen går sammen imod nedskæringerne og ikke lader sig spille ud mod 

hinanden.  

Det er nødvendigt at vi kræver penge til kommunerne i hele landet, så der også er råd til velfærd i yderområderne og i 

de fattige kommuner. Og det er nødvendigt at ansatte og borgere går sammen i protester. Vi har flere gange tidligere 

set at det er lykkedes. Når f.eks. forældre og ansatte i børnehaver går sammen og protesterer over hele landet, så 

lægger det et stort pres på politikerne.  

 

Der er brug for at komme i gang med udvikling af velfærden i stedet for afvikling. Vi skal skabe jobs i stedet for at fyre 

folk. Vi ved at det virker at investere i fælles velfærd, det er sådan vi har skabt vores samfund. Og der er masser af 

ideer til udvikling hos ansatte, brugere, borgere, hos fagforeninger, elevorganisationer, miljøgrupper og mange andre. 

Det der mangler er et kommunalt oprør mod nedskæringer og for investeringer.  

 

Et godt udgangspunkt for et kommunalt oprør er det stormøde for tillidsvalgte, som 11 faglige organisationer har 

indkaldt til i Fredericia den 20. maj. 
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