FOR EN KOMMUNE
I RØDT OG GRØNT

DER ER RÅD TIL VELFÆRD
Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.
Nej til ulighed og fattigdom
Kontanthjælpsreformen har skabt mere fattigdom, og rammer mange, der
også har andre udfordringer. Indtil loven ændres, må kommunen hjælpe med
rådgivning og støtte til udsatte familier og sikre børnene mulighed for at benytte fritids-, kultur- og sportstilbud.
Værdighed og omsorg for ældre
Der er vigtigt med dialog, tilbud og ressourcer så ældre medborgere kan blive mindre afhængige af hjælp i dagligdagen. Men alle skal have ret til at få
den hjælp, de har brug for. Vi vil udvide klippekortsordningen med opsparing
af fleksibel hjemmehjælp, som den enkelte selv kan råde over. Pårørende
skal ikke presses til at påtage sig ekstra pleje- og omsorgsopgaver på grund
af manglende økonomi i den kommunale ældrepleje.
Lettere hverdag for pressede familier
Familier med børn, der har et fysisk handicap eller psykiske vanskeligheder
er under stort pres. Det skal være nemt og overskueligt at få den rigtige og
nødvendige hjælp. Der skal være løsninger og rummelighed – også på arbejdsmarkedet.

”Kommuner og regioner tvinges hvert år til
at skære i velfærden. Samtidig er der givet
skattelettelser til de bedst stillede.
Den udvikling er vi nødt til at få vendt.
Der ER råd til velfærd!”

Trine Henriksen, kandidat for Enhedslisten

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Ansætte mere personale i daginstitutioner, skoler og ældrepleje
• Sikre gode og varierede fritidstilbud til unge
• Kontinuitet i den sociale indsats og færre sager pr. sagsbehandler
• Bevare Borgerrådgiveren
• Stoppe privatisering og udlicitering

EN STÆRK FOLKESKOLE
Skolereformen har ikke styrket folkeskolen. Der er sket en stigning i vikartimer, fordi
mange lærere og pædagoger søger andre jobs. Der er færre ressourcer til inklusion.
De lange skoledage gør mange elever trætte og ukoncentrerede sidst på dagen,
især elever der i forvejen har det svært. Samtidig stilles der store krav til børns præstationer, og man sammenligner, målstyrer og evaluerer i én uendelighed.
Det ønsker Enhedslisten at forandre.
En bedre skoledag
Vi vil arbejde for kortere skoledage og bedre fritidstilbud. Flere to-lærer-timer, bedre tid til forberedelse af undervisningen, mindre læringsmålsstyring og det alt for
ensidige fokus på målbare resultater. Vi vil fastholde klassen som den sociale base,
også i fremtidens skole. Tillid, omsorg og gode relationer er afgørende for elevernes
udvikling.
Vi vil en faglig udvikling på skolerne, hvor lærere og pædagoger er medbestemmende om de pædagogiske metoder. Der skal være tid til pædagogisk debat og
evaluering af erfaringer.

” 72 procent af skolepædagoger siger, at der
ikke er tid til omsorg og nærvær i fritidstilbuddet. Vi skylder børn, pædagoger og
lærere, at få gjort noget ved problemerne i
folkeskolereformen”

Signe Skelbæk, kandidat for Enhedslisten

” Vi vil arbejde for flere ressourcer
til inklusion og specialundervisning,
for at forbedre børnenes trivsel og sikre
en undervisning i skolen med udgangspunkt
i barnets individuelle behov”

Sune Rastad Bahn,
Kandidat for Enhedslisten

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Mere tid til forberedelse for både lærere og pædagoger
• Flere ressourcer til klasser med børn med behov for støtte
• Mere efteruddannelse af lærere og pædagoger
• Flere timer med to lærere i klassen
• Bedre normeringer i fritidstilbud
• Stoppe taxameter-ordninger, der fremmer høje klassekvotienter
og økonomisk ulighed mellem skolerne

TID TIL MERE, JOB TIL FLERE
Det er uforståeligt, at vi har et samfund, hvor mange er uden arbejde, mens andre knokler løs, så de bliver fysisk nedslidte og får stress. Hvorfor deler vi ikke det
arbejde, der er? Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen etablerer forsøg med
30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation på en kommunal
arbejdsplads. Vi ønsker desuden bedre normeringer, så kommunens ansatte undgår
nedslidning og har tid til at yde en bedre service.
Rummeligt arbejdsmarked
Kommunen skal give plads til ansatte med nedsat arbejdsevne, og få flere af de lokale virksomheder til at tage ansvar. Kommunen skal sikre en effektiv sagsbehandling, så borgere, der må søge om førtidspension og fleksjob, ikke skal leve i årevis i
utryghed på en lav indkomst.
Kontrol imod social dumping
Enhedslisten har været med til at sikre, at Gladsaxe kræver kædeansvar ved udbud
af kommunale opgaver for at modvirke social dumping. Erfaringerne viser dog, at
der er brug for effektiv kontrol af, at kravene efterleves.

”Det er godt at være en del af et arbejdsfællesskab. Men syge og nedslidte borgere
skal ikke parkeres på kontanthjælp og
igennem gentagne arbejdsprøvninger, for at
udnytte selv den mindste arbejdsevne”

Henrik Forchhammer kandidat for Enhedlisten

”Vi ønsker bedre
normeringer og
30 timers arbejdsuge,
så flere kommer i arbejde,
og vi undgår nedslidning
og stress.”

Anja Nørager-Nielsen
kandidat for enhedslisten

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Tilbud i Jobcentret om kvalificerende uddannelser til ledige
• Oprette flere ordinære lære- og elevpladser i kommunen og flere
fleksjob
• Stille krav om ansættelse af lærlinge i forbindelse med anlæg af letbanen og sikre et godt arbejdsmiljø uden social dumping
• Fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder
• Etablere en kontrolenhed i kommunen for at modgå social dumping

GRØN OMSTILLING I GLADSAXE
Gladsaxe Kommunes daglige drift skal være bæredygtig, så man ved ethvert indkøb og enhver aktivitet vælger den mest miljøvenlige løsning. Vi skal sortere mere
affald til genanvendelse - også i de kommunale institutioner. Det skal være let at
få repareret sine ting, fx. el-værktøj og computere - gerne i sociale værksteder, der
drives af kommunen. Der skal etableres ’biblioteksordninger’, hvor man kan låne
værktøj, tøj, festtelte mv. i stedet for at alle køber hver sit.
Indsats mod klimaforandringer
Energiforbruget skal nedbringes og leveres fra vedvarende energi, fx. solceller. Vi
ønsker, at mere byggeri fremover opføres som lavenergihuse. Kommunen skal investere i udbygning af den kollektive transport, indkøb af flere kommunale elbiler og
bedre forhold for elbiler, cyklister og fodgængere.
Naturen i byen
Vi skal beskytte og udvikle vores naturområder, så vi får en større mangfoldighed
af dyr og planter. Det giver en mere spændende og varieret natur tæt på byen. Vi
ønsker flere nyttehaver i tilknytning til boligområder - gerne med høns for dem, der
vil. Flere lokale fødevarer styrker fællesskabet og gavner klimaet.

”Det danske ressourceforbrug ville kræve 3,6
jordkloder, hvis alle skulle leve som vi gør nu.
Det er vi nødt til at ændre på – og vi synes
at Gladsaxe skal gå foran”

Torben Madsen, Kandidat for Enhedslisten

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Mere økologisk mad i kommunale institutioner og kantiner
• Øge genanvendelse af affald, og indføre udlån af værktøj, havemaskiner, tøj, festtelte mv.
• Skabe grønne arbejdspladser inden for genbrug, kollektiv trafik og
energirenovering
• Fremme energirenovering af bygninger og opsætning af solceller
• Forbedre vandkvaliteten i vores søer og åer
• Mere natur i byområderne og brug af græssende dyr til naturpleje

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
Vi bliver stadig flere borgere i Gladsaxe. Det kan være en fordel både for naturen,
klimaet og bylivet, at vi bor lidt tættere – forudsat at det sker ved byomdannelse
og ikke ved at bygge i de grønne områder.
Blandede boligområder
Enhedslisten ønsker et mangfoldigt Gladsaxe i social balance med blanding af små
og større boliger, som folk har råd til at betale. Vi ønsker flere almene boliger og
plads til bofællesskaber. Nye bebyggelser bør opføres som lavenergibyggeri med
solceller og grønne tage, og regnvandet skal udnyttes til at skabe spændende byrum. Flere delebiler og mindre parkeringsareal skaber mere plads til grønne områder mellem boligerne.
Mindre trængsel på vejene
Letbanen bliver en stor forbedring for brugerne af den kollektive trafik. Men vi skal
udbygge den kollektive trafik i hele kommunen og forbedre forholdene for cyklister,
så vi får mindre trængsel på vejene, selv om vi bliver flere. Varetransport til butikkerne skal omlastes til varevogne på el, så der bliver mindre lastbiltrafik i byområderne.

”Vi synes, at byplanlægningen skal tage
udgangspunkt i mennesker og byliv, før biler,
for at skabe mere levende, trygge og bæredygtige lokalområder”

Michael Dorph Jensen
kandidat for Enhedslisten

DET VIL ENHEDSLISTEN:
• Udbygge cykelstier og stisystemer
• Øge antallet af busafgange og stoppesteder, så det er nemt at
komme rundt med kollektiv trafik.
• Gøre det muligt at medbringe cykler i letbanen
• Plante flere træer og skabe større variation i beplantningen langs
veje og pladser
• Bygge flere almene boliger og bofællesskaber
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