Bevar vores almene boliger
- Stop regeringens angreb
på lejere, flygtninge og fattige
Der er kommet 167.000 flere lejere de sidste fire år
Beskyt de billige lejeboliger – stop salg af boliger til privat
spekulation.
Skab plads til social anvisning i det private udlejningsbyggeri.

Nej til at smide beboere ud af deres boliger for at
sælge boligerne
Stop regeringens plan om, at der kun må være 40%
familiebolig i almene boligområder
Stop regeringens brug af tvang til at nedrive og sælge
vores boliger.
Nej til regeringens planer om salg af jord til private
boligspekulanter.

Styrk det lokale beboerdemokrati
Lav lokale analyser af, hvad der kan gøres bedre. Spørg
beboerne.
Bevar den lokale ret til selvbestemmelse – nej til statsligt
formynderi.

Styrk det lokale sociale arbejde
– del og brug de gode erfaringer
Det lokale arbejde har skabt hurtigt faldende kriminalitet
– styrk disse indsatser.
Etabler nærpoliti med lokalt SSP, hvor der er behov for
større tryghed.
Bedre og flere ungdomsklubber i kommunerne.
Socialt arbejde skal ikke kun betales af lejerne.

ENHEDSLISTEN

Der mangler billige boliger
– byg flere i stedet for at rive ned

Ø

Landsbyggefonden er lejernes penge ikke statens

Tal ordentligt og respektfuldt til lejerne i de almene
bebyggelser
Stop brugen af ordet ghetto om almene boligområder.
Der findes ikke ghettoer i Danmark
– kun politikere som taler ned til borgerne.
Fjern ghettolisterne, der er spin og talmanipulation.

Vær aktiv
Bliv selv aktiv i din lokale afdelingsbestyrelse og lejerforening.
Deltag i afdelingsmøder, stil forslag om udtalelser, gå ind i
afdelingsbestyrelsen.
Støt arbejdet med at samle underskrifter imod regeringens
planer

På Facebook: Grupperne: Bevar vores almene boliger og
Almen modstand som har flere lokale grupper.

Ø
ENHEDSLISTEN

Landsbyggefonden er lejernes kollektive opsparing
– stop statens tyveri af lejernes penge.
Brug Landsbyggefonden til renovering og isolering af almene
bolig over hele Danmark.
Vi kræver lighed for loven
– ingen forskelsbehandling ud fra bolig.

