
Ved sidste kommunalvalg stillede kommunis-
terne op under betegnelsen “Kommunister i
Odense” og liste K.
Siden da er der sket en samling af kommunis-
terne i et parti med dannelsen af Arbejderpartiet
Kommunisterne i april 2000.
Liste K går klart imod, at borgmester Anker
Boye, som formand for Kommunernes
Landsforening, bruger Odense som fore-
gangskommune for udlicitering/privatisering at

offentligt arbejde.
De frie markedskræfter gøres til en slags ”gud”. En EU-gud, der
trænger ind overalt i den offentlige service og prædiker profit på de
ansattes og brugernes bekostning. Resultaterne viser sig - i form af
nedslidt, stresset personale og forringet offentlig service. Odense
er ingen undtagelse. 
Arbejderpartiet Kommunisterne vil i byrådet støtte og underbygge
den folkelige kamp for et andet Odense. Liste K kræver en kraftig
udbygning af den offentlige service, så brugerne sikres en velfun-
gerende offentlig sektor, samt de kommunalt ansatte ordentlige
løn- og arbejdsforhold.
Stil krav til kommunerne – det gør vi!

Charles Busk Jensen,
teatermedarbejder og
historiefortæller, 61
år
- I et samfund, hvor
pengene tages fra de
mennesker, der i
forvejen har svært ved
at klare sig, er det
vigtigt at styrke det
brede, folkelige kul-
turliv. Det baserer sig på
og styrker sammenholdet og giver saft og kraft til den
nødvendige kamp for vore rettigheder.

Jan Nielsen, Bistandsmodtager, 39 år 
- Også ved kommunal-

valget må der protest-
eres kraftigt mod
USA’s krig.
Regningen for dette
nye imperialistiske
eventyr vil blive sendt
videre til almindelige
danskere, arbejdere og
arbejdsløse.
Samtidig vil bis-
tandsmodtagere ved

overgangen til bagudbe-
taling af kontanthjælp miste en månedsløn. 
Men vi bistandsmodtagere vil ikke give en måned-
sløn til erhvervsliv og krig!

Eric Skytte, ufaglært, 60 år 
- Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Anker Boye, har
som formand for Kommunernes Landsforening (KL) udnyttet
Odense kommune som en tumleplads for KL’s sorte planer
omkring øget udlicitering af offentligt arbejde. Senest via udlici-
teringen/privatiseringen af aktiverin-
gen af 500 bistandsmodtagere,
hvor de sættes på aktion til
højestbydende private firma.
Arbejderne og den kæmpende
fagbevægelse har længe krævet
oprettelse af normale job med
fulde overenskomstmæssige og
øvrige rettigheder i stedet for
hele aktiveringscirkuset – sup-
pleret med en markant nedsæt-
telse af den ugentlige arbejdstid
frem mod en 30-timers uge.

Peer Nørbo, faglærer, 49 år
- At det er på høje tid, at der kommer nye kræfter til ved det kom-
mende kommunevalg i Odense, viser udtalelser fra den lokale
SF-rådmand, Villy Larsen, med al ønskelig tydelighed. På trods

af alle de dårlige erfaringer fra hele lan-
det med at lade private firmaer lave
profit på den nødvendige hjælp til børn
og ældre, senest set i Assens, hvor ISS
fik sparket, udtaler den lokale SF’er
stor støtte til den forsøgsordning i
Odense, hvor private firmaer er ved at
få foden indenfor i hjemmehjælpen. 
Den odenseanske befolkning er nok
ikke så naive. Mon dog ikke SF snart
er gennemskuet som et unionsfikseret
parti, der følger alt, hvad der kommer

fra EU, som f.eks. udliciteringsdirek-
tiverne. 

Ved kommunevalget er der et alternativ.

John Jeppesen,
lærer, 54 år 

Liste K kræver
ordentlige forhold
for børnene i
Odense Kommune.
I selvstyrets navn er
budgetterne til skol-
erne og daginstitu-
tionerne blevet bar-

beret ned.
Kommunen forsøger at spille os ud mod hinanden ved
f.eks. at give de hårdt trængte folkeskoler en beskeden
luns til nødvendige, men helt utilstrækkelige
forbedringer ved at tage lunsen fra det lige så trængte
daginstitutionsområde. Det vil Arbejderpartiet
Kommunisterne ikke være med til. Vi forlanger reelle
forbedringer/udbygning  - både inden for skole- og
daginstitutionsområdet.

APK stiller op i
Odense på Liste K

www.sitecenter.dk/apk-odense


