VORES VALG: ET RØDT
OG GRØNT ROSKILDE
Per Kristensen

ET RØDT OG GRØNT ROSKILDE
Enhedslisten er både et rødt og et grønt parti. Vi arbejder for et samfund, hvor det
ikke er penge, men mennesker, der bestemmer. Et solidarisk samfund, hvor
demokrati, velfærd og miljøhensyn er en selvfølge.
I byrådet er vi altid med, når det er muligt at skabe forbedringer – også selv om de
er små. Mange af vores forslag er blevet vedtaget i en eller anden form. Nu har vi
en borger-ombudsmand, som hjælper folk med at forstå kommunale regler og
bistå ved klagesager. På vores initiativ kan borgerne snart også selv stille forslag i
byrådet.
Men vi går ikke med i studehandler, fx forlig, som betyder dårligere skoler og
børnehaver, nedskæringer i hjemmeplejen eller mere stress blandt personalet.
Kommunen skal respektere fagbevægelsen. Derfor kæmpede vi imod, da
bestyrelsen i FORS påtvang medarbejderne en ny og dårligere overenskomst.
Det kommunale selvstyre er blevet indskrænket både under den nuværende og
den tidligere regering. Enhedslisten vil tværtimod udvide selvstyret og give
kommunerne ret til at bestemme over deres egen økonomi.

Per Jensen

Skal der for alvor ske forandringer til gavn
for mennesker og miljø, er det nødvendigt
med engagement og aktivitet uden for
byrådet. Alle grupper, der arbejder imod
nedskæringer og for sociale forbedringer,
kan regne med støtte fra Enhedslisten, både
i byrådet og udenfor.
Henrik Stougaard, landssekretær Danmarks
Lejerforeninger, nr. 1 på Enhedslistens liste

Per Kristensen

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Nej til udlicitering af opgaver, som kommunen selv kan udføre.
Udlicitering betyder dårligere service, flere udgifter og mindre
demokrati.
• Kommunens indkøbspolitik skal stille de højest mulige krav til
leverandørerne om, at de overholder arbejdstageres rettigheder og
lever op til et miljømæssigt og socialt ansvar.
• Kommunen har en kassebeholdning på mange hundrede millioner.
Vi vil hellere bruge pengene på mere velfærd for børn, unge og ældre.
• Ansatte i kommunen skal altid høres i forbindelse med
byrådsvedtagelser, der vedrører deres løn-, arbejds- og
ansættelsesforhold.
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DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Kommunen skal skaffe så mange 225-timers job som muligt, så
folk ikke mister deres kontanthjælp, fx ved etablering af
socialøkonomiske virksomheder.
• Flere sagsbehandlere og mindre bureaukrati, så der er tid til støtte,
rådgivning og opsøgende arbejde.
• Flere varme hænder i psykiatrien og på ældreområdet, som kan
sikre ordentlig hjælp og omsorg.
• Roskilde skal have et hospital med levedygtige funktioner, bl.a.
hjertekar-kirurgi, og en 24 timers lægebemandet skadestue.

Social nød og ulighed hører ikke hjemme i et
land som Danmark og slet ikke i en
velstående kommune som Roskilde. Vi kan
ikke afskaffe regeringens love, men lokalt
kan vi gøre meget for at stoppe den
stigende ulighed. Det vil vi arbejde for både i
og uden for byrådet.
Susanne Lysholm Jensen, frivillig-koordinator,
kandidat nr. 2 på Enhedslistens liste
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ULIGHEDEN SKAL BEKÆMPES
Uligheden er vokset både under Lars Løkkes og Helle Thornings regering. Forkortet
dagpengeperiode, førtidspensionsreform, kontanthjælpsloft, 225-timersregel og
integrationsydelse har gjort flere mennesker fattige.
Enhedslisten har sat den stigende sociale ulighed på dagsordenen med flere
konkrete forslag. Vi er med i ”Netværk mod fattigdom”, som sætter fokus på
fattigdom og understøtter de mennesker, der rammes af fattigdomsreformerne.
Kommunen skal skabe jobmuligheder for dem, der rammes af 225 timers reglen.
Det kan ske gennem socialøkonomiske virksomheder, eksempelvis i samarbejde
med INSP!, som har vist, at de kan nå folk, som er ramt af sociale problemer.
Alle ledige skal ansættes på overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Nej til
nyttejob-ordningen, der er med til at undergrave vores arbejdsmarked.
Vi ønsker mindre bureaukrati. Kommunens medarbejdere skal stilles mere frit, så
de har bedre tid – også til opsøgende arbejde.

BØRN OG UNGE – EN
INVESTERING I FREMTIDEN
Vi skal passe godt på vores børn og unge. De skal trives, blive dygtige og stærke.
De skal rustes til en ordentlig fremtid, hvor de aktivt og bevidst kan indgå i og
bidrage til et demokratisk samfund.
Daginstitutioner, skoler og fritidstilbud skal løfte den opgave. Det kræver gode
fysiske rammer, veluddannet personale og ordentlig tid til at løse opgaven.
Roskildes daginstitutioner har en personalenormering, der ligger under
landsgennemsnittet, og i år stiger SFO-taksten med 300 kr. om måneden. Det er
ikke i orden, og derfor arbejder vi aktivt både for bedre normeringer og for mindre
brugerbetaling i SFO og daginstitutioner.
Folkeskolen danner rammen for det fællesskab, hvor alle børn deltager på lige fod.
Det skal vi værne om. Folkeskolerne i Roskilde skal være så attraktive, at andelen
af elever i privatskoler er blandt landets laveste. Kvaliteten er afhængig af
lærernes arbejdsvilkår. Derfor har vi igen og igen foreslået en lokalaftale med
lærerne. Desværre er det blevet stemt ned af Socialdemokratiet og de borgerlige.

Per Jensen

Skoler og biblioteker i de små
landsbysamfund er kulturelle og sociale
samlingspunkter. Vi siger nej til lukninger og
mere centralisering!
Anna Bondo Nielsen, lærer, nr. 3 på Enhedslistens
liste
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DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Tilstrækkeligt og veluddannet personale i daginstitutioner, skoler
og SFO, så man kan tage hånd om alle børn – også dem, der har
særlige behov.
• En arbejdsaftale med lærerne og en bedre fordeling af
ressourcerne mellem kommunens skoler, så skolerne får lige
mulighed for at løse opgaven tilfredsstillende.
• Prisen for daginstitutioner, SFO og klub skal sænkes, så alle
familier får reel adgang til tilbuddene. På sigt skal disse tilbud være
gratis.
• De lange skoledage skal afkortes til fordel for en bedre kvalitet af
undervisningen.
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DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Flere initiativer for at Roskilde bliver en grøn og CO2-neutral
kommune, blandt andet gennem investeringer i vedvarende energi vindmøller og solpaneler.
• Mere økologi. 100 procent økologisk mad i kommunens
institutioner, fødevarefællesskaber mellem producenter og
forbrugere, støtte til økologisk omlægning af landbrug.
• Mere genanvendelse af affald, så vi sparer ressourcer og skåner
miljøet. Derfor udbygning af ordningen med affaldssortering – også
af plastik.
• Naturen i Roskilde skal beskyttes. Grundvandet skal sikres, og der
skal investeres i tiltag, som fremmer biodiversiteten.

Roskilde Kommune skal gå forrest i den
grønne omstilling. Det kræver investeringer i
sol og vind og en ambitiøs plan for
energibesparelser.
Jonas Paludan, gymnasielærer, formand for klima-og
miljøudvalget, nr. 4 på Enhedslistens liste
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ET CO2-NEUTRALT OG
BÆREDYGTIGT ROSKILDE
Oversvømmelserne i Jyllinge Nordmark er smertelige lokale erfaringer, som
fortæller os, at klimaforandringerne er alvor. Derfor skal vi handle NU for at
nedbringe udledningen af drivhusgasser – også i Roskilde. Vi er mange, som ønsker
en CO2-neutral kommune, men kun Enhedslisten sætter et mål for, hvornår det
skal ske. Ellers bliver det spil for galleriet. Vi siger senest i 2025.
Derfor skal kommunen gøre sit yderste for at sænke energiforbruget, renovere
kommunens bygninger og satse på vedvarende energi. Derfor skal
byrådsflertallets forbud mod opstilling af vindmøller over 25 meter ophæves.
Lokale vindmøllelav skal fremmes, solceller skal op på alle egnede kommunale
bygninger, fjernvarme baseret på vedvarende energikilder skal udbredes.
På forslag fra Enhedslisten fik kommunen for fire år siden et Klima- og Mijøudvalg,
hvor vi har haft formandsposten. Det er lykkedes at få sat en stærkere grøn
dagsorden, og der er sket en række fremskridt. For eksempel er Roskilde nu
omsider kommet i gang med affaldssortering, så vi kan genbruge mere i stedet for
at brænde det af. Også lokalt skal vi mindske slid på klodens ressourcer.

LAD DE UNGE BESTEMME SELV
Roskilde er heldigvis fri for de ungdomsbander, man ser i andre byer. Men mange
unge synes, at her er for kedeligt og flytter væk. Vi vil ikke blot styrke
ungdomsmiljøet ved at skabe bedre rammer for fest og sport, men også ved at
give mulighed for, at computernørder, skakgenier, naturfreaks og alle andre får
bedre muligheder for at finde sig selv i et ungdomsmiljø. Mange unge (men også
ældre) bruger fritiden på musik. Enhedslisten vil udvikle de mange gode
musiktilbud, der findes i Roskilde, og vi har af samme grund medvirket aktivt til, at
Roskilde nu har genoplivet en strategi for Alle Tiders Musikby.
Det vil Enhedslisten:
* Ungdommens behov skal medtænkes i al byudvikling, bl.a. med flere billige
boliger til unge og uddannelsessøgende.
* Vejledning om uddannelse efter folkeskolen skal fastholdes og styrkes. Det
gælder ikke mindst tilbud til unge, som dropper ud af skolen eller har andre
problemer.
* Støtte til INSP! - et vigtigt kulturelt og socialt sted for unge, som kan skabe
inspiration også andre steder.
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Den bedste politik for de unge er den, som
de selv er med til at udforme. Derfor ønsker
vi en styrkelse af kommunens ungeudvalg,
der netop arbejder for ideer af og for de
unge.
Sylvester Schwartz, 20 år, tømrerlærling, nr. 5 på
Enhedslistens liste

REGION SJÆLLAND

Enhedslistens 7 spidskandidater i Region Sjælland: (Bagerst fra venstre) Jørgen Holst,
økologisk landmand, Roskilde. Alexandra Jacobsen, studerende, Slagelse. Bruno Jerup, gymnasielærer, Næstved. Ursula Dieterich-Pedersen, sygeplejerske, Sorø. (Forrest
fra venstre) Kim Villadsen, laborant, Ringsted. Janne Toft-Lind, studerende, Slagelse.
Ibrahim Altuncular, sosu-assistent, Køge.

DET ARBEJDER ENHEDSLISTEN FOR:
Sundhed for alle
Det der ikke er svært skal gøres nært. Centraliseringen af sundhedsvæsenet i Region
Sjælland er gået for vidt. Der skal opbygges lokale sundhedshuse i kommunerne. Akutfunktionen i Næstved og Roskilde skal genetableres. Stop for privatisering af sundhedsvæsnet og for medicinalindustriens ekstra profitter.
Ordentlige arbejdsforhold
Regionens ansatte skal have ordentlige arbejdsforhold. Arbejdsbelastningen er for
høj. Vi skal have 2 procents produktivitetskravet væk og genoprettet normeringerne. Vi skal have tillid til de ansatte og deres faglighed. Det skal være udgangspunktet for ledelsen på sygehusene og afdelingerne.
Økologi på alle hylder
Vi skal have 100 procent økologi. Bl.a. økologisk mad på sygehusene. Regionen skal gå
ind på den grønne omstilling på alle områder. Grønne arbejdspladser også i regionens
udkanter. Den kollektive trafik skal gøres bedre og billigere.

Læs mere om vores visioner, vores politik og vores opstillede
kandidater på www.sjaelland.enhedslisten.dk
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