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København er ikke bare hovedstad. Vi er også samlingspunkt for kunst og kultur. Det 
er her meget udspringer fra. Sådan skal det også være. Derfor skal vi skabe rammerne 
for, at kunst og kultur kan spire og leve. Vi skal have et levende og vibrerende natte-
liv med stærk scene for musik, teater og alt den skabende kultur. Med festivaler og 
events hvor man kan opleve kultur i verdensklasse, og hvor der er plads til de små 
nicheprægede miljøer. 

Vi skal være en åben by, som byder velkommen til turister, der kommer til byen for 
at opleve og se vores dejlige hovedstad. Men som med alt andet skal der være en 
balance, hvor man kan sove om natten, og hvor vi ikke bliver overrendt.

Vores målsætninger for kunst og kultur i en levende by

Vi skal have et sprudlende kulturliv, festi-
valer og events for alle
Københavnerne skal opleve et rigt kulturliv i fremtiden. 
Hvor kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle, og 
hvor de nye miljøer, der opstår, får rammer og mulig-
heder for at udvikle sig. Vi skal have festivaler og events 
både dem, hvor man kan opleve kultur i verdensklasse 
og dem, hvor små, nicheprægede miljøer udfolder sig 
og giver byen ny inspiration.

Vi skal samtidig sørge for, at kulturen er for alle. Der-
for er lige adgang til kultur og kulturlivet det vigtigste 
i socialdemokratiets kulturpolitik. Kulturen skal samle, 
og vi skal sørge for, at der er kultur til alle, ung og gam-
mel, i vores by.

Vi vil øge udbuddet af kultur på de steder, hvor ældre 
samles. Det kan være dagcentre, klubber eller pleje-
hjem. Det kan være levende musik, teater og billed-
kunst, som kan være berigende for den enkelte og kan 
skabe gode fælles oplevelser.

Foreningslivet for børn og unge i København er i høj 
grad båret af frivilliges indsats. Det gælder eksempelvis 
fodboldklubber, gymnastikforeninger og atletikklubber. 
Uden de frivilliges indsats hænger det ikke sammen. Vi 
vil styrke rammerne for det frivillige arbejde, så flere 
københavnere får lyst til at tage en tørn i foreningerne 
til gavn for byens børn og unge.

Vi skal have idrætsfaciliteter nok og ingen 
ventelister til foreningslivet
I København halter vi gevaldigt efter på idrætsfacilite-
ter. Det betyder, at ikke alle københavnere kan komme 
til at dyrke idræt, og at der er idrætsforeninger med 
ventelister. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal lave 
en plan for udbygning af idrætsfaciliteter i København, 
så alle kan dyrke idræt.

Der mangler også træningsfaciliteter til ældre. Her 
skal vi udnytte lokale træningsfaciliteter, der ellers ville 
stå tomme, og vi skal aktivt styrke senioridrætten. Vi 
skal både tænke idræt til ældre ind ved byggeri af nye 
idrætsfaciliteter, og vi skal tænke byggeri af nye idræts-
faciliteter ind, når vi bygger boliger og andre tilbud til 
ældre.

Det frivillige foreningsliv skal kunne råde over kommu-
nale bygninger, når de ikke bruges til andet. Fx skal for-
eningslivet kunne få adgang til skoler fra klokken 16 på 
alle hverdage.

Københavns kommune skal være en god 
samarbejdspartner for kulturlivet
I København har vi et hav af kulturinstitutioner. Nogle 
af dem er kommunale. Nogle af dem med støtte fra 
kommunen, staten og andre steder fra. Nogle er fuld-
stændig kommercielle. Uanset hvilken karakter vores 
kulturinstitutioner har, så skal kommunen være en 
stærk samarbejdspartner med udviklingskraft og krav. 
Så alle københavnere i fremtiden oplever et endnu 
stærkere udbud af kulturelle oplevelser.
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Vi skal have et levende og trygt natteliv
Som hovedstad skal København have et levende natte-
liv. Med nichespillesteder, koncerter med store uden-
landske navne, undergrundscener, natklubber, det 
nyeste indenfor nattelivskultur. Sådan skal det også 
være i København. Men vi skal samtidig sørge for, at 
nattelivet er trygt og med en god kultur, hvor man pas-
ser på hinanden.

Man skal kunne sove om natten i alle dele 
af København
Der er flere lyde og mange flere mennesker i Køben-
havn, end man vil opleve i provinsen og på landet. 
Sådan skal det også være. Men det kan ikke være rigtigt, 
at man nogle steder i byen skal opleve at blive holdt 
vågen af folk med soundboxes eller spontane gade- 
fester og pis og det, der er værre, i baggårdene. Der skal 
være en ordentlig balance.

København skal være et madfyrtårn
København har haft en fantastisk gastronomisk udvik-
ling de seneste årtier. Det skal vi fortsætte, så alle 
københavnere kan spise godt, sundt og økologisk i 
fremtiden. Vi skal sørge for, at en stærk restaurations-
verden går hånd i hånd med gode offentlige måltider 
og en stærk fødevarekultur i København.

Vi skal sikre en bæredygtig turisme i hele 
København
København skal også være en by med masser af turister 
i fremtiden. Det er godt, når folk fra hele verden har lyst 
til at komme til København og opleve den fantastiske 
hovedstad, vi har skabt sammen. Men vi skal sikre en 
bæredygtig turisme, hvor det ikke udelukkende er Indre 
By, der skal leve med turismen. Men hvor vi sikrer, at 
turismen kommer ud i hele byen.

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

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

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen
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