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I 2020 har fokus været på at få livet i København til at fungere under skiftende, nødvendige 
corona-restriktioner. Der er hårdt brug for, at vi får åbnet byen på ny, så snart situationen gør 
det muligt. Og at vi gør det på en socialdemokratisk måde, hvor fokus ikke alene er på at få 
økonomien op at stå, men også på at få gjort op med de menneskelige omkostninger, som 
nedlukningen har haft. Hvor vi får genskabt fællesskabet. Og hvor vi fortsætter arbejdet med 
Folketinget og regeringen for at få forståelse for Københavns særlige udfordringer.

Vores målsætninger for en solidarisk og fællesskabsorienteret åbning af byen

har mistet et skoleår socialt og fagligt. Det skal vi også 
have lagt en plan for at indhente sammen med de rele-
vante aktører.

En by med fornyede kræfter
Mange jobs er mistet, mange virksomheders grundlag 
er væk eller svækket. Men vi har også gjort erfaringer, 
vi kan bruge positivt. Den hurtige vaccineudvikling har 
vist os, hvad vi kan med teknologien. Den fælles indsats 
for at forhindre smittespredningen har vist, hvad vi kan, 
når vi står sammen, viser samfundssind og passer på 
hinanden. Og succesen med – trods alt – at begrænse 
virkningerne for dansk økonomi med store hjælpepak-
ker har vist, hvad vi kan, når vi tænker stort og træf-
fer modige politiske beslutninger under solid politisk 
ledelse.

Det bringer vi med os, så København om fire år er en 
endnu stærkere og grønnere by.

Social genstart
Vold i hjemmet, misbrug og social kontrol er alle pro-
blematikker, der under corona-nedlukningen har taget 
til i intensitet. Børn, unge og partnere, der førhen har 
haft et frirum og tilflugtssted i skolen, fritidsklubben 

eller på arbejdet, har i næsten et år 
været tvunget til at være hjemme 
og sammen med de personer, der 
skader dem fysisk eller psykisk. 
Nedlukningen har slået omfanget af 
disse problemer fast, og der må og 
skal nu tages hånd om dem. Der skal 
derfor lægges en plan med fokus på 
at øge indsatsen mod vold, misbrug 
og social kontrol i kommunen, så vi 
kan sikre en social genstart.

Mange ensomme og mennesker 
med psykisk sygdom har været 
blandt de mest belastede af coro-
na-nedlukningen. Vi vil gøre en sær-
lig indsats for at komme disse men-
nesker i møde i den kommende tid.

Målrettet beskæftigelsesindsats
Visse brancher og store arbejdspladser har været sær-
ligt hårdt ramt af corona-nedlukningen. Det gælder 
især oplevelsesøkonomien. Her er mange ansatte uden 
eller med kun kort uddannelse. Det er helt afgørende, 
at vi får hjulpet disse mennesker tilbage på arbejdsmar-
kedet. Mens vi genopbygger, må vi overveje, om ting 
kan gøres smartere. Så resultatet bliver endnu bedre 
og grønnere jobs.

Genåbning af det lokale kultur og fritidsliv
Kultur og fritidslivet har været særligt hårdt ramt af 
corona-nedlukningen. Fordi det netop er en del af vores 
samfund, som lever af at bringe mennesker sammen. 
Derfor skal vi understøtte og hjælpe vores kulturliv og 
vores frivillige foreningsliv igennem corona-nedluknin-
gen. Men vi skal også hjælpe, når vi er klar til at åbne 
igen. Så alle københavnere kan komme ud og få gode 
oplevelser i fællesskab med andre.

Fokus på børn og unge
Børn og unge har betalt en høj pris for corona-nedluk-
ningen. Derfor skal vi sørge for, at alle unge kommer 
med tilbage i fællesskabet. Ligesom mange nærmest 

1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten

6. Gode jobs og muligheder for alle

7. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og et levende lokalt  
 butiksliv

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen

9. Københavnerne skal med på råd i en åben og effektiv  
 kommune

10. København skal være en sund by til hele livet

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet
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