
Alle bør have ret til og lige adgang til at 
kunne få et arbejde, en bolig og en ud-
dannelse uanset ens efternavn og 
adresse. Sådan er det ikke i dagens Dan-
mark, selvom vi lever i et rigt land. 
 
Dagpengene igen sættes op til at 
dække 90% af ens løn. Det må gælde 
solidarisk for alle. Dagpengene er faldet 
til under det halve af ens løn. Men udgif-
terne og arbejdsløsheden bare stiger.  
 
Kontanthjælpen og pensioner skal 
stige i samme takt som løn og priser sti-
ger i samfundet – ikke halte længere og 
længere bagefter som nu.  
  
Der skal bygges mange flere billige 
lejeboliger. I stedet for at boliger rives 
ned og privatiseres. Familier smides ud 
og unge ikke kan få et sted, de har råd 
til.    
 
Ghettoloven skal afskaffes. Men re-
geringen går den modsatte vej. De vil 
indføre nye krav med særlige udlejnings-
regler, der udelukker borgere efter ind-
komst, uddannelse og statsborgerskab - 
også ved fremleje og bytning af boliger. 
Det er diskriminerende klasselove vendt 
mod de underste i samfundet. 
 
Der skal mange flere penge til den 
offentlige sektor. Coronapandemien 
har sat spotlys på den indsats, der så af-
gørende for samfundets og os alle sam-
men. At børnene kan blive passet og 

komme i skole. At der er sengepladser, 
udstyr og personale nok på hospitalerne. 
At vi kan køre med bus. At der bliver 
gjort rent. 
 
Flere varme hænder – ikke flere dyre 
topledere. Flere lønkroner til alle lavtløn-
nede jobs. Nej til OK21 forligene – i ste-
det solidaritet med de offentlige ansatte.  
 
Vi må sende regningen tilbage til 
dem, der har tjent og brugt milliar-
der i denne krise. Og i stedet kræve at 
vores skattepenge kommer til at gå til so-
cial og sundhedsmæssig velfærd for be-
folkningen og de ansatte.  
 
Vi vil et andet Danmark, hvor det 
ikke er profit, frygt og menneske-
foragt der styrer. Et socialistisk 
Danmark som arbejderklassen og 
et flertal i befolkningen kan være 
med i at opbygge. 

Lige ret og adgang til  
arbejde, bolig og uddannelse

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK 
Mail: apk@apk2000.dk



For socialisme 
Fælles kamp mod kapitalen

11..   mmaajj     

ppåå  ggaaddeerr  oogg  oonnll iinnee

ONLINE kl. 19-20.15 
Læs mere, find link på apk2000.dk

København 
 

kl. 13 - 14.30 
 

Trianglen metro  
ved indgangen til 

Fælledparken. 

Århus 
 

kl. 11 - 13 
 

Mølleparken  
ved Århus Å

Odense 
 

kl. 13 - 15 
 

Ved Banegårds -
pladsen

TTaalleerree  oogg  mmuussiikk::   RReepprrææsseennttaanntteerr  ffoorr    
ddeenn  kkææmmppeennddee  bbeevvææggeellssee

Arrangør: Arbejderpartiet Kommunisterne




