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POLITIK ER AT VIL LE, 
MEN POLITIK ER 
OGSÅ AT KUNNE
Jan Salling, Formand for Socialdemokratiet i København 

På grundlovsdag sidste år fik Dan-
mark en socialdemokratisk min-
dretalsregering med Mette Fre-
deriksen i spidsen. Det var ventet. 
Lars Løkke var kørt træt længe 
før og danskerne var parate til 
en ny vej. Det vi ikke kunne for-
udsige var den flotte og flyvende 
begyndelse vores nye regering fik 
– en helt anden begyndelse end 
den forrige socialdemokratiske 
regering fik med de langstrakte 
forhandlinger i det sorte tårn, der 
endte med, at de radikale pres-
sede os til at skrive, at vi ville vi-
dereføre den afgåede borgerlige 
regerings økonomiske politik. Det 
må aldrig ske igen! 

I løbet af de første uger efter val-
get blev der etableret en ramme 
for de kommende fire års virke 
formuleret i et såkaldt forståel-
sespapir med det parlamentari-
ske grundlag, hvor der var åben-
hed om forhandlingerne med 
daglige opdateringer og som end-
te med et flot papir, hvor de fleste 
nok bedst husker det ambitiøse 
mål om 70 % CO2 reduktion og de 
ambitiøse mål om, at den grønne 
omstilling ikke må have en social 
slagside. 

Inden Mette Frederiksen rigtigt 

var kommet i gang med at ud-
mønte de flotte visioner, var den 
amerikanske præsident ude med 
en melding i verdenspressen om, 
at han ville købe Grønland og 
Mette blev verdenskendt, da hun 
bestemt, men diplomatisk, takke-
de nej – Grønland er ikke til salg. 
Mette gik også kort efter valget 
ud med en meget smuk formu-
leret undskyldning til Godhavns-
drengene, hvor hun som landets 
leder undskyldte for de overgreb, 
den danske stat var ansvarlig for. 
I nytårstalen blev der fulgt op 
med fokus på de svageste børn, 
der i dag svigtes i alt for høj grad. 

Jo, Danmark havde fået en so-
cialdemokratisk regering med en 
mega sej statsminister. Det havde 
de fleste nok hurtigt fået blik for, 
men om ikke andet så fik alle det, 
da COVID-19 epidemien i løbet 
af februar spredte sig voldsomt 
i bl.a. Spanien og Italien, og hvor 
vi alle blev chokeret over de triste 
billeder fra især Norditalien, hvor 
COVID-19 lokalt fik fat med tu-
sindvis af døde i løbet af kort tid. 

Mette Frederiksen lukkede reso-
lut Danmark ned. Anbefalede på 
det kraftigste at alle danskere i 
udlandet vendte hjem og beor-

drede stort set alle, der ikke hav-
de samfundskritiske opgaver, at 
holde sig hjemme. Verden har 
ikke set en lignende situation si-
den den spanske syge for 100 år 
siden, hvor COVID-19 har poten-
tielt større risiko for at sprede sig 
endnu hurtigere i dag, hvor vi le-
ver i en globaliseret verden med 
mulighed for at kunne rejse på 
kryds og tværs af kloden. Det var 
derudover tydeligt, at lægerne 
ikke vidste, hvad det var, der var 
ved at ramme os. Derfor hand-
lede Mette som en af de første 
statsledere med en hård og re-
solut nedlukning af det meste af 
Danmark. 

Mette Frederiksens håndtering af 
COVID-19 katastrofen viser, at det 
bestemt ikke er ligegyldigt om der 
sidder en socialdemokrat i Stats-
ministeriet eller ej. Mette levede i 
de kritiske øjeblikke op til sit eget 
og vores partis DNA; at vi sætter 
menneskeliv over økonomi. Næ-
sten uanset prisen. 

Mette og Magnus Heunikes reso-
lutte håndtering af krisen fik Dan-
mark godt gennem første bølge 
af epidemien med et dødstal i 
Danmark, der er 4 - 6 gange min-
dre end lande som Sverige, Spani-

en og Italien. Det betyder i men-
neskeliv, at der indtil nu er reddet 
i hvert fald 2000 – 3000 danskere, 
hvis vi sammenligner med Sve-
rige. Når vi taler om menneske-
liv, er det værd at huske, at det 
var de svageste, de ældre og de 
svækkende, der ville have mistet 
livet først. Grupper, der normalt 
har den svageste stemme – men 
sådan er det ikke, når statsmini-
steren hedder Mette Frederiksen! 

Danskerne er med god grund vil-
de med Mette Frederiksen og ikke 
mindst den socialdemokratiske 
regerings håndtering af COVID-19 
situationen – hvad vi blandt andet 
kan se i de mange målinger, hvor 
vi som parti står til 35 % af stem-
merne. 

At det bestemt ikke er ligegyldigt 
om der sidder en socialdemokrat 
ved rorpinden, når kriser raser, 
har vi på tilsvarende vis set her i 
København, hvor Frank Jensen på 
meget dygtig vis ledede landets 
største by – vores by – gennem 
først en total nedlukning, hvor 
der lynhurtigt blev fundet prak-

tiske løsninger på tværs af ellers 
forvaltninger. Der blev etableret 
ensretning om søerne, opmærk-
ning af græsplæner, hele den 
kommunale service blev omstillet 
og kom hurtigt i gang på nye vil-
kår, hvor rigtigt mange af de kom-
munale medarbejdere arbejdede 
på højtryk hjemmefra for at løse 
de mange udfordringer med ned-
lukning og for at holde hjulene i 
gang hos det private erhvervsliv. 
Jesper Christensen knoklede i 
døgndrift for at få håndteret de 
store udfordringer på skole og 
daginstitutionsområdet ligesom 
de øvrige medlemmer af Borger-
repræsentationen knoklede for at 
finde løsninger, der kunne holde 
hånden under kultur og idrætsli-
vet, sikre vores ældre og sociale 
institutioner osv. Det er, når man 
oplever en krise, som den vi har 
været vidner til med COVID-19, 
at man erfarer, hvor stor en ma-
skine Københavns Kommune er 
og hvor meget vores dygtige po-
litikere og ansatte knokler for, 
at københavnernes hverdag kan 
fungere. Det er også i krisesituati-

oner man registrerer, hvilket poli-
tisk kompas der driver os. 

Det var ikke kun Mette, der vi-
ste hvor meget det betyder at 
land og by ledes af ægte social-
demokrater, der ikke ryster på 
hånden, når der skal træffes 
svære beslutninger. Socialde-
mokrater som ved, at vi er til 
for at skabe verdens bedste og 
mest trygge velfærdssamfund 
og at det altid er dem, der ikke 
er født med sølvskeen i mun-
den, som vi skal give den kær-
lige hånd.

Udvikling af den socialdemo-
kratiske organisation i Kø-
benhavn
Efter kommunalvalget besluttede 
bestyrelsen i Socialdemokratiet i 
København (herefter SIK) i 2018, 
at sætte fokus på at få moderni-
seret det organisatoriske set up i 
SIK, hvor vi i første omgang foku-
serede på at få diskuteret og ud-
viklet den måde vi arbejdede på 
i forretningsudvalget, kredsfor-
mandskredsen og bestyrelsen på 
tværs af byen. Derfor tog kreds-
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formændene og forretningsud-
valget på seminar i Bruxelles, 
hvor vi, udover at drøfte EU´s 
politik, havde afsat god tid til at 
få diskuteret, hvad det egentlig 
er for en organisation, vi ønsker. 
Drøfte hvordan vi gerne vil sam-
arbejde og hvad det er vi drøm-
mer om for København og vores 
parti. 

Det førte frem til et kæmpe arbej-
de med at drøfte og udforme nye 
vedtægter og opstillingsregler for 
partiet i København. To områder, 
der blev drøftet og besluttet på 
delegeretmødet sidste år. Efter 
delegeretmødet, hvor der heldig-
vis var stor opbakning til den nye 
beskrivelse af rollefordelingen 
mellem forretningsudvalg, den 
nye fællesledelse og den nye ho-
vedbestyrelse, gik arbejdet i gang 
med at få etableret og påbegyndt 
disse nye fora og få udarbejdet 
forretningsordner, der beskriver, 
hvordan vi i dagligdagen sikrer, at 
vi alle arbejder efter de overord-
nede rammer og målsætninger 
formuleret i nye vedtægter og 
regler. Efterfølgende tog vi fat på 
den vigtige snak om hvilke kom-
petencer og principper, der skal 
gælde når Partiet i København 
udpeger medlemmer til diver-
se tillidsposter. En drøftelse der 
endte ud med at vi reviderede 
de ret omfattende og detaljerede 
principper vi har for udpegninger 
så de nu står skarpt og ikke er til 
at tage fejl af når vi efter BR valget 
skal i gang med næste større ud-
pegningsrunde. 

Forretningsudvalget
Det har vist sig med de nye ved-
tægter hvor arbejdstungt, det er 
at være medlem af forretnings-
udvalget (herefter FU), hvor alle 
medlemmer nu på skrift har en 
ret så omfattende arbejdsbeskri-
velse. Der løftes deraf mange af 
de af de vigtige organisatoriske 
opgaver i forretningsudvalget. 
Dette er medvirkende til at den 
nye fællesledelse og ikke mindst 
den nye hovedbestyrelse får 
mere tid til at drøfte de overord-

nede mål Det har også vist sig at 
være det rigtige, for vi får i dag 
løftet rigtig mange af de vigtige 
organisatoriske opgaver og den 
nye fællesledelse og ikke mindst 
den nye Hovedbestyrelse får 
mere tid til at drøfte de overord-
nede mål og rammer for den or-
ganisatoriske udvikling af partiet i 
København og først og fremmest 
sikre den overordnede politiske 
udvikling. 

Det er således FU, der står for af-
holdelse af alle de fælles møder 
og aktiviteter herunder delegeret-
møder, fester efter delegeretmø-
derne, 1. maj, budgetseminarer, 
SIK´s deltagelse på Folkemø-
det på Bornholm, studieture for 
fællesledelsen, koordinering af 
uddannelse og kampagneakti-
viteter, opkrævning af partiskat, 
gennemførelse af urafstemning 
til kommunalvalg, føre valgkam-
pen for spidskandidaten, uddan-
nelse af kandidater til kommende 
medlemmer af Borgerrepræsen-
tationen, koordinering af valg-
kampen på tværs af kredse osv. 
Alle de nævnte opgaver og mange 
flere er enten gennemført i året, 
der gik eller er under forberedel-
se. Stor tak til medlemmerne af 
FU for, i samarbejde med vores 
sekretær Laura, at løfte de mange 
opgaver, der får SIK til at hænge 
sammen og udvikle sig på tværs. 

Styrkelse af kredsene
Den mere klare beskrivelse af op-
gavefordelingen mellem FU og 
bestyrelsen gør, at der er frigivet 
mere tid og dermed mulighed for 
større fokus på kredsenes arbej-
de, som bl.a. kredsformændene 
bruger rigtig megen tid på (tak til 
alle kredsformændene for det!). 

Uanset hvordan vi vender og dre-
jer det, så er kredsene det vigtig-
ste led i vores parti i København. 
Det er her vi har medlemmerne 
og det er her man ved, hvad der 
rører sig i lokalsamfundet. Der 
har generelt i en periode været 
for lidt fokus i partiet på, hvor-
dan grundorganisationen, kred-

sene, kan blive stærkere, få flere 
medlemmer, få flere aktive, flere 
kandidater og dermed igen, hvor 
man ikke er det i dag, blive det 
stærke omdrejningspunkt vi hi-
storisk har været det i de enkelte 
bydele. Vi har også de forløbne 
år mistet medlemmer svarende 
til omkring et medlem pr. måned 
pr. kreds. Derfor skal vi samlet 
set fokusere flere kræfter fra de 
organisatoriske snakke over på 
udadrettede aktiviteter med væl-
gere og medlemmer med fokus 
på den politiske samtale og på at 
øge fællesskabet. Det er en af de 
væsentligste organisatoriske op-
gaver de kommende år; at vi fin-
der løsninger, der kan understøt-
te de enkelte kredse bedre, og at 
vi deler de gode erfaringer mere 
på tværs. 

Fællesledelse og Hovedbe-
styrelse med fokus på den 
overordnede organisatori-
ske og politiske udvikling af 
parti og by
Udover at få beskrevet opgave-
fordelingen mellem de forskelli-
ge fora på tværs af SIK og få den 
til at fungere, har det primære 
fokus hos fællesledelsen (Kreds-
formænd, FU, DSU, Frit Forum, 
gruppeformand, politisk ordfører 
m.m.) og Hovedbestyrelsen været 
på politikudviklingen – at få gang 
i den politiske idéudvikling samt 
samtalen mellem medlemmerne 
i København og med hinanden 
om hvad det er, vi drømmer om. 
Sætte os konkrete mål og følge 
op løbende. 

Det er baggrunden for, at vi på 
delegeretmødet i april 2018 ved-
tog den ambitiøse boligpolitik for 
København, som Jonas Bjørn Jen-
sen stod for. 

Efterfølgende har vi haft et meget 
langt forløb omkring en politik for 
udvikling af demokratiet herun-
der nærdemokratiet i København, 
som Susan Hedlund har været 
tovholder på. Det blev et langt 
forløb af mange årsager, men 
først og fremmest fordi det er et 

så stort og spændende emne, der 
kan angribes fra mange vinkler 
og så ville vi i sagens natur sikre, 
at et emne som demokrati net-
op var ude i alle kroge af partiet 
til debat og med mulighed for at 
komme med forslag. For hvad 
betyder demokrati for os? For 
københavnerne? Og hvordan 
får vi københavnerne til at 
tage mere del i beslutninger-
ne lokalt uden at vi ødelægger 
byens sammenhængskraft. 

Hovedbestyrelsen vedtog i 
maj 2020 en ambitiøs politik, 
der handler om, at vi skal ar-
bejde endnu hårdere for at 
København får normaliseret 
styreformen, så vi som de 
fleste andre kommuner i lan-
det har et udvalgsstyre, hvor 
udvalgene styrer fagområ-
derne og hvor der etableres 
en samlet forvaltning. Herud-
over foreslås det, at de admi-
nistrative grænser i Køben-
havn ensartes, så Kultur- og 
Fritidsudvalget og Sundheds- 
og Omsorgsudvalget define-
res af bydelsgrænserne, så 
alle bydele får en samlet admini-
stration og et entydigt geografisk 
område. I København har vi 55 
medlemmer af Borgerrepræsen-
tationen. Til sammenligning har 
byrådet i Køge 27 medlemmer. 
Hvis vi skulle have det samme 
antal folkevalgte pr. borger som 
i Køge, skulle der om få år være 
500 medlemmer af Borgerre-
præsentationen. Det er måske et 
meget godt billede på, hvorfor vo-
res medlemmer af Borgerrepræ-
sentationen har så utroligt travlt 
i hverdagen og hvor svært det 
er for dem at være i tæt kontakt 
med københavnerne. Derfor er 
der brug for, at vi styrker nærde-
mokratiet, så københavnerne kan 
få indflydelse på det der sker i de-
res hverdag lokalt ude i bydelene.  

Hovedstadsmøde med Stock-
holm og Oslo
I starten af marts – få dage før 
landet lukkede ned grundet Co-
vid-19 var Fællesledelsen i Stock-

holm til et meget inspirerende 
hovedstadstræf. Her præsente-
rede alle tre byer vores aktuelle 
(lidt historiske) organisatoriske og 
politiske situation. Der er mange 
fælles udfordringer i det at være 

socialdemokrater og skulle lede 
de tre hovedstæder, men der er 
også væsentlige forskelle. I Stock-
holm skifter magten på Rådhuset 
mellem Socialdemokraterne og 
de borgerlige og pt. er vi i opposi-
tion i Stockholm. I Oslo har vi lige 
genvundet overborgmesterpo-
sten efter 14 år i opposition. Men 
de politiske emner omkring miljø, 
boligpolitik, børn og tryghed er 
langt ad vejen de samme, selv om 
vi tackler dem forskelligt. 

Vi havde bl.a. et fælles offentligt 
frokostmøde hvor Jesper Chri-
stensen præsenterede Køben-
havn her fortalte den svenske 
overborgmesterkandidat, at Sve-
rige er et stort land, der har plads 
til og brug for en meget større 
indvandring samtidigt fortalte 
hun, at socialdemokratiets stør-
ste udfordring i Stockholm for ti-
den er, at Sveriges demokraterne 
i meningsmålingerne er større en 
S. I Oslo har de meget miljøbevid-

ste vælgere i centrum af byen, der 
vil lukke byen ned for biltrafik osv. 
og samtidigt er der vokset en be-
vægelse op i yderkanten af byen 
der har stiftet ”Bompartiet”, der 
nu vinder terræn. Overborgme-

steren Raymond kaldet den situa-
tion vi står overfor for et ”politisk 
spagat”. Et meget godt billede på, 
at det kræver god form og gode 
ben, at kunne stå i et sådan spa-
gat. Rent organisatorisk udveks-
lelede vi viden om organisatio-
nernes virke og de udfordringer 
alle tre byer (og lande) står med 
i forhold til faldende medlemstal 
og hvordan vi til stadighed forny-
er og udvikler os. 

Vi aftalte, at mødes en gang årligt 
eller hvert andet år de kommen-
de år for at udvikle samarbejdet 
og lære af hinanden. Socialdemo-
kratierne i København, Oslo og 
Stockholm har så lang og vigtig en 
historie og nutidigt virke i forhold 
til at skabe og udvikle den skan-
dinaviske velfærdsmodel i de tre 
store byer. Et samarbejde der nok 
også vil kunne få større interna-
tional opmærksomhed hvis vi får 
struktureret  samarbejdet rigtigt.

Tak til alle fra Fællesledelsen, der 
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deltog på den vigtige studietur, 
der jo udover de lange møder i 
Stockholm partilokaler på Swe-
avagen (overfor Palmes grav) 
også bød på møde i deres flotte 
Riksdag hvor vi fx fik lov at præ-
sentere den måde vi arbejder på 
i regionen, kredsene og på tværs 
af SIK.    

For den der ikke ved, hvor 
hun vil hen, er alle veje lige 
gode
Efter folketingsvalget i juni 2019, 
der mildest talt ikke gik særligt 
godt i København og hvor vi mi-
stede to mandater, besluttede 
fællesledelsen at vejen frem er at 
skærpe den politiske profil yder-
ligere i forhold til, hvad det er vi 
som socialdemokrater egentlig 
drømmer om på den lidt længere 
bane. Vi kan ikke tage for givet, at 
vælgerne i kraft af vores lange hi-
storie ved, hvad vi mener er nuti-
dens svar på nutidens problemer. 
De ved hvor vores politiske kom-
pas vender hen, men samfundet 
forandrer sig hele tiden, og der er 
brug for nye svar. 

Derfor igangsatte vi – udover op-
lægget om Nærdemokrati – tre 
yderligere politiske projekter.

Visioner for fremtidens Kø-
benhavn
Det første var et overordnet vi-
sionsoplæg om hvad det er for 
overordnede visioner og mål vi 
sætter for fremtiden. Et arbejde 
Jonas Bjørn Jensen, som politisk 
ordfører, har stået i spidsen for 
og som er blevet til i dialog med 
medlemmerne. Oplægget er 
drøftet og rettet til flere gange ef-
ter drøftelser i fællesledelsen og 
hovedbestyrelsen. Oplægget sen-
des ud i august og er grundlaget 
for vores arbejde med valgpro-
grammet. 

Hvad med trafikken i Køben-
havn?
Herudover besluttede vi at gå i 
gang med en af de rigtig store som 
svære, men hamrende vigtige po-

litiske område; hele vores samle-
de visioner og mål for trafikken i 
København. Marcus Vesterager, 
vores ordfører på Teknik- og Mil-
jøområdet, er tovholder på dette 
arbejde, hvor der bl.a. er gennem-
ført en spørgeskemaundersøgel-
se til alle SIK´s medlemmer, hvor 
mere end 400 deltog. Processen 
blev som så meget andet forstyr-
ret af COVID-19 situationen, men 
der er pt. et oplæg i høring i alle 
kredsene, som nu har mulighed 
for til efteråret at få drøftet trafik-
politikken og indsende forslag og 
kommentarer til Marcus,  hvor-
efter der udarbejdes et endeligt 
forslag til en samlet trafik politik, 
som vi socialdemokrater kan gå 
til valg på. Vi skal finde en måde, 
der stræber målrettet mod, at in-
gen københavnere dør eller blive 
syge af luftforurening fra trafik-
ken, sikre at færrest muligt dør i 
trafikken, at vi reducerer trængs-
len og samtidigt sikre, at byen kan 
fungere i forhold til varetransport 
og at de københavnere, der har 
brug for en bil stadigvæk har den 
mulighed. Det bliver nok en af 
efterårets mest spændende de-
batter; for hvordan lander man 
balancen. 

Valgprogrammet – byens 
største politiske værksted
Det leder frem til det seneste af 
de politiske oplæg, som vi har ta-
get hul på i den forgangne peri-
ode. Valgprogrammet! Et valgpro-
gram vi skal stå på i valgkampen 
til næste år og som skal være vo-
res og københavnernes rødgrøn-
ne socialdemokratiske plan for, 
hvordan København skal udvikle 
sig de næste 6 – 10 år. Vi skulle 
have påbegyndt debatten med 
alle medlemmerne i København 
på det aflyste delegeretmøde i 
april og derfor har vi måtte kom-
primere processen lidt. I juni hav-
de vi et opstartsseminar i hoved-
bestyrelsen, hvor alle ordførerne 
gav en status på hvor langt vi er 
kommet i realiseringen af det 
valgprogram, vi besluttede i 2017 
suppleret med et ambitiøst bud 

på, hvordan de mener, vi skal vin-
de valget – hvad der er det vigtig-
ste hjørneflag ved kommunalval-
get november 2021. 

På delegeretmødet den 22. august 
arbejder vi videre med resultatet 
af seminariet i juni i forhold til 
valgprogrammet, hvor alle de de-
legerede kommer med i diskussi-
onerne, dels via plenum diskus-
sioner og dels i mindre grupper. 
Herefter går der, som vi plejer, en 
omfattende inddragelsesproces i 
gang med møder i kredsene, mø-
der med netværkene, bidrag fra 
DSU, Frit Forum, fagbevægelsen, 
drøftelser i fællesledelsen og ho-
vedbestyrelsen osv. Det bliver by-
ens største politiske værksted, og 
vi håber at rigtigt mange hjælper 
med at gøre det til en stor inddra-
gende begivenhed. Jonas Bjørn 
Jensen vil herefter sammenskrive 
alle de mange bidrag til et fælles 
valgprogram, der skal vedtages 
på delegeretmødet marts 2021. 

Kan det betale sig med alle 
de politiske oplæg og politik-
ker for dit og dat?
 JA, det kan det! Efter en perio-
de hvor vi, som nævnt tidligere, i 
SIK´s bestyrelse var meget opta-
get af, at få den måde vi fungerer 
på organisatorisk set igennem 
samt moderniseret, så har det 
været livgivende at få mere plads 
til at fokusere på hvad en så stor 
organisation som SIK egentlig øn-
sker politisk, bruge tid på at dis-
kutere politik med hinanden og 
vedtage konkrete politikker. Al-
ting er ikke ligegyldigt – alting er 
ikke lige godt. 

Og det nytter! Vores dygtige over-
borgmester har et motto; vi hol-
der hvad vi lover. Derfor har han 
også et længere skema med alle 
de konkrete ting, vi lovede kø-
benhavnerne ved sidste valg, der 
løbende bliver hakket af. Derfor 
vedtager vi heller ikke bare smar-
te luftige målsætninger, men bru-
ger rigtig megen tid på at overveje 
konsekvenser for københavnerne 
og det er måske en af de vigtigste 

grunde til at københavnerne sta-
digvæk ønsker, at det er Social-
demokratiet, der leder denne by. 
Som Søren Kirkegaard sagde for 
mange år siden: ”Når det i sand-
hed skal lykkes en at føre et andet 
menneske hen til et bestemt sted, 
skal man først og fremmest passe 
på at finde ham der, hvor han er 
og begynde der”.  Måske banalt, 
men så alligevel sigende for, hvor 
så mange andre går forkert. 

Kommunal- og regionsvalg 
november 2021
Det er kommunal og regions-
rådsvalget, der kommer i hoved-
fokus i året, der kommer. Sådan 
er den politiske cyklus i Danmark, 
hvor vi heldigvis kender datoer-
ne for kommunalvalgene frem 
i tiden. Rent politisk er vi som 
beskrevet rigtig godt i gang med 
trafikpolitikken visionerne for ud-
vikling af demokratiet og nærde-
mokratiet i København og et om-
fattende valgprogram, der samler 
det hele. 

Udover det meget store orga-
nisatoriske arbejde med at få 
igangsat og drevet de politiske 
processer, der sikrer idéudviklin-
gen, retningen og debatkraften i 
partiet, er vi også i fuld gang med 
de praktiske forberedelser til det 
kommende kommunalvalg. 

Kredsene er i gang med at op-
stille kandidater til region og 
Borgerrepræsentationen. En del 
kredse måtte aflyse deres gene-
ralforsamlinger i foråret, men de 
afholdes i løbet af august, hvor de 
sidste kandidater bliver valgt. Der 
skal opstilles minimum fire kandi-
dater – heraf to mænd og to kvin-
der - til Borgerrepræsentationen i 
hver kreds. Det har nogle steder 
vist sig lidt svært at finde kvindeli-
ge kandidater og det viser, at vo-
res regler om ligelig kønsmæssig 
repræsentation, som vi vedtog 
på delegeretmødet sidste år, var 
rigtig og vigtig. Det viser også, at 
vi alle sammen de kommende år 
skal bruge flere kræfter på at mo-
tivere og inspirere flere kvinder til 

at stille op, hvilket reglerne sikrer, 
så vi er sikre på, at det sker alle 
steder i SIK. 

Når kandidaterne i efteråret er 
opstillet i kredsene, skal vi i gang 
med en urafstemning blandt alle 
vores medlemmer om hvilke 35 
kandidater, der skal på vores en-
delige liste og placeringen af dem 
på listen. Vores nye fletteregel 
indebærer at listen vil blive sam-
mensat med skiftevis mænd og 
kvinder, hvor spidskandidaten 
står øverst og derefter højeste 
placerede kvinde osv. For at alle 
medlemmer har mulighed for at 
møde og debattere med kandida-
terne før urafstemningen er der 
aftalt tre opstillingsmøder, der 
meldes ud i nyhedsbrevet. 

Når kandidaterne er valgt og prio-
riteret, går der et omfattende ud-
dannelsesforløb af kandidaterne i 
gang. De bliver undervist i at føre 
kampagne, holde taler, arbejde 
med sociale medier, diskutere 
politik med vælgerne, føre valg-
kamp ude blandt borgerne osv. 
Men også i hvordan kommunen 
fungerer, hvilke opgaver, rettig-
heder og pligter, der er som folke-
valgt. Det er rigtigt vigtigt at kan-
didaterne ved, hvad vi som parti 
forventer af dem, men også hvor-
dan de kan få hjælp undervejs 
og ikke mindst hvordan vi sikrer, 
at S-gruppen i Borgerrepræsen-
tationen arbejder som et samlet 
team i tæt dialog med organisa-
tionen. Uddannelsesforløbet lø-
ber over fem måneder og sikrer, 
at det også løbende kan drøftes 
hvordan det går med de aktuelle 
valgkampagner – for de begynder 
jo den dag, hvor kandidaten er på 
listen i sin kreds. 

Sidst på året planlægger vi den 
sidste større offentlige kampagne 
i bybilledet og på sociale medier 
i forhold til københavnerne in-
den vi fra begyndelsen af det nye 
år går i gang med den egentlige 
valgkamp. Ved sidste BR-valg gik 
vi 0.3% tilbage. Det var det valg, 
hvor Alternativet bragede ind 
med 10 % og forandrede det po-

litiske billede på Rådhuset. Vores 
ambitioner for næste valg er, at 
vi går frem! Socialdemokratiet 
i København har leveret solide 
politiske resultater og vi kan ikke 
rigtig se nogen, der for alvor kan 
true vores overborgmester Frank 
Jensen – hvad de seneste målin-
ger også viser. Men vi ved også, at 
københavnerne er ambitiøse og 
selv om langt den største del af 
vælgerne foretrækker en social-
demokratisk overborgmester – ja, 
så vælger en del ofte at stemme 
på partier til højre eller venstre 
for os for på den måde at kunne 
tone os i den ene eller anden ret-
ning. 

Det er derfor vi har brugt og kom-
mer til at bruge endnu flere kræf-
ter på at være knivskarpe i vores 
politiske budskaber og husker kø-
benhavnere på vores resultater, 
så ingen er i tvivl om, at det fx er 
os socialdemokrater, der uanet 
hvad andre partier siger, er det 
parti der har stemt for gennemfø-
relsen af flest cykelstier, at det er 
os der stod i spidsen for det ambi-
tiøse mål om at blive verdens før-
ste CO2 neutrale hovedstad, men 
også at det er os, der må skubbe 
på, hvis målet skal nås. 

Det er vores målsætning at få en 
meget bred valgkamp, der først 
og fremmest føres ude i kredse-
ne. At vi har en stærk fælles kam-
pagne, der i samarbejde med de 
enkelte kredse og kandidater kan 
sikre, at vi er stærkest muligt alle 
steder i byen. Kommunalvalg-
kampen skal bidrage til at styrke 
os organisatorisk og også til at få 
flere medlemmer. 

Hvis vi alle sammen giver den en 
skalle frem til kommunalvalget 
november 2021, er der rigtig gode 
muligheder for, at overborgme-
steren også i 2022 hedder Frank 
Jensen og at regionsformanden 
hedder Sophie Hæstorp, men 
ikke kun det – at vi har fået end-
nu større og stærkere grupper på 
Rådhuset og i regionen, der kan 
sikre markante socialdemokrati-
ske resultater. 

ORGANISATORISK BERETNING
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Frank Jensen, Overborgmester

I år markerede årsskiftet for mig 
et 10-års jubilæum som over-
borgmester i København. Det 
har været en fantastisk rejse at 
være med på. Socialdemokrati-
et i København bærer et særligt 
ansvar for København og byens 
udvikling. Der er ingen tvivl om, 
at københavnerne har høje for-
ventninger til os. De forventer en 

fast hånd på rattet, og at vi som 
socialdemokrater er det ansvarli-
ge parti, der udvikler en social og 
miljømæssigt bæredygtig by.

Nøglen til Københavns succes er, 
at vi har formået at kombinere 
fremgang og arbejdspladser med 
en by for mennesker. En by for 
familier og børn. Vores folkesko-
ler, cykelstier og blandede by, er 

det, der giver os berømmel-
se verden over. København 
er en socialdemokratisk ho-
vedstad.

Årsskiftet markerede også, 
at vi nu er halvvejs i valgpe-
rioden. Vi ser nu frem mod 
det næste kommunalvalg i 
november 2021, den kom-
mende kommunalvalgkamp 
og en ny valgperiode, hvor 
der skal sættes nye mål for 
byen. Det bliver med garanti 
endnu engang lærerigt, sjovt 
og hårdt – og en vigtig an-
ledning til, at vi alle kan have 
flere gode samtaler med kø-
benhavnerne.  

Fra 2010 til 2020 
Da jeg blev overborgmester 
den 1. januar 2010, var jeg 
spændt på at vende tilbage 
til politik efter en tid i dansk 
erhvervsliv. Det var på man-
ge måder en svær tid for 
København, og temaerne 
var økonomisk krise, høj ar-
bejdsløshed og social dum-
ping. København var stadig 

ved at rejse sig efter årtier med 
indbyggerflugt – og dengang var 
vi modtagere af den kommunale 
udligning. Stik modsat i dag, hvor 
vi betaler til den kommunale ud-
ligning i resten af landet.

I 2010 var det svært at være bør-
nefamilie, der var ingen pasnings-
garanti, der var udsivning fra fol-
keskolen og få familieboliger. Der 

”Nøglen til Københavns succes er, 
at vi har formået at kombinere 
fremgang og arbejdspladser med 
en by for mennesker.”

OVERBORGMESTERENS BERETNING

OVERBORGMESTERENS BERETNING

var byggestop for ungdomsboli-
ger og ingen nye almene boliger. 

Meget er sket siden da, og de re-
sultater har vi leveret sammen i 
Socialdemokratiet i København.  
Vi har vendt udviklingen i folke-
skolen, så den igen er de køben-
havnske forældres førstevalg. Vi 
har sat penge af til at renovere 
byens skoler - fra nedslidte to-
iletter og klasselokaler til flotte 
nyrenoverede skoler med godt 
undervisningsmiljø og rum til 
læring. I København er det ikke 
bankdomiciler, der vinder prisen 
for årets erhvervsbyggeri, nej det 
er tværtimod folkeskoler. Det kan 
vi godt være stolte af! 

Vi har indført pasningsgaranti in-
den for fire kilometer grænsen, så 
alle børn kan gå i daginstitution 
tæt på, hvor de bor. 

Vi er lykkedes med stort set at ud-
rydde social dumping på kommu-
nale byggerier, vi har sikret metro 
til Sydhavnen, og vi har fået mu-
lighed for at stille krav om 25 pct. 
almene boliger i alt nybyggeri. En 
mulighed, som vi selvfølgelig ud-
nytter til fulde alle de steder, hvor 
det kan skabe en mere blandet 
by. 

Året der gik - 2019 
I sommeren 2019 fik vi en ny, so-
cialdemokratisk regering, som 

allerede har sat en klar retning 
for Danmark med omtanke for 
både fremtid og fællesskab og 
som har styret os godt gennem 
coronakrisen. Vi har en klar for-

ventning om, at vi nu endelig kan 
få løst de udfordringer, som alt 
for længe har kaldt på løsninger: 
Mindre luftforurening fra biler og 
brændeovne, nye vejforbindel-
ser og styrket kollektiv transport, 
så vi kan nedbringe trængslen 
i hovedstadsområdet. Og vi er 

allerede kommet et godt stykke 
vej med bedre økonomiske ram-
mer så vi kan sikre god velfærd 
og bygge idrætsanlæg, skoler og 
daginstitutioner til en by i vækst. 
Jeg glæder mig til at samarbejde 
med regeringen om Københavns 
ideer og behov.

2019 var året, hvor børn og unge 
verden over satte klima på den 
globale dagsorden, og mange 
voksne verdensledere svarede 
igen med lydhørhed. Byer, virk-
somheder og stadig flere nati-
oner sætter i dag nye grønne 
standarder, og på samme måde 
spiller klimaudfordringerne og 
vores miljø en stor rolle i udvik-
lingen af København. Det satte 
sine spor på 2019 med blandt 
andet åbningen af Cityringen og 
C40-topmøde, hvor verdens stor-
byer samledes i København for at 
sætte nye mål for klimaet. 

Åbning af Cityringen 

Metroen blev indviet en regnfuld 
søndag i september, men allige-
vel var Rådhuspladsen fyldt. City-
ringen har fra første dag været et 
tilløbsstykke for københavnerne 
– og de turister, der gæster vores 

Klimastrejke i København
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by. Man kan i dén grad mærke, 
at københavnerne er stolte af 
Cityringen. Det er ikke sjældent, 
at man ser den flot afbilledet på 
sociale medier. Jeg holder selv 
meget af at tage Cityringen rundt 
i byen og se, hvordan den binder 
byen sammen på helt nye måder. 

Internationalt klimatopmøde 
for byerne – C40 I København 

2019 var også året, hvor Køben-
havn var vært for det internatio-
nale klimatopmøde for byerne i 
C40-netværket – et grønt netværk 
for verdens største byer, fra New 

Delhi til New York. Gæster fra 
hele verden besøgte vores by Kø-
benhavn og tog inspiration med 
hjem herfra. Og igen trodsede 
mange mennesker regnen og sat-
te klimaet på dagsordenen til den 
store klimamarch. 

Boliger til en blandet by – og 
kampen mod Blackstone 

Det er helt centralt for mig, at vi 
får bygget boliger til de mange 
mennesker, der gerne vil bo i Kø-
benhavn. Vi vil ikke have en by, 
hvor sygeplejersker, politibetjen-
te, kokke og håndværkere ikke 

har mulighed for at bo, men kun 
kan pendle ind på arbejde og tage 
hjem igen. 

Her kan vi også mærke, hvor me-
get det betyder, at vi har fået en 
ny, socialdemokratisk regering, 
der deler vores ambitioner om en 
blandet by. I starten af 2020 har 
regeringen lagt arm med Black-
stone, hvilket heldigvis – efter 
en svær parlamentarisk proces – 
endte med en boligaftale til gavn 
for lejerne. 

I København har vi i 2019 byg-
get 6.800 nye boliger, det høje-
ste antal nye boliger siden efter-
krigstiden. Vi vil gøre det muligt 
at bygge 60.000 nye boliger i Kø-
benhavn fra 2019 til 2031, hvoraf 
hver fjerde skal være en almen 
bolig. Det svarer til 5.000 nye bo-
liger om året. Samtidig vil vi gøre 
det lettere at bygge små boliger 
ved at bløde op for kravet om, at 
nybyggeri i gennemsnit skal være 
95 kvadratmeter. 

Hvis ikke vi bygger nyt og flere 
små boliger, vil boligpriserne kun 
gå én vej: Op. Til sammen betyder 
de mange indsatser, at vi kan hol-
de prisstigningerne i København 
på landsgennemsnittet, og at pri-
serne på små lejligheder, række-
huse og huse ikke løber løbsk. 

Kommuneplan 2019

Byudvikling er højt på den politi-
ske dagsorden lige nu, og der er 
blevet sat massivt ind for at ind-
drage københavnerne i arbejdet 
med at formulere en ny kommu-
neplan for Københavns udvikling.

Mere end 6.800 Københavnere 
har deltaget i høringen og givet 
deres input til, hvordan Køben-
havn bliver en bedre by. Det har 
simpelthen været fantastisk at 
opleve den energi og det enga-
gement københavnerne kaster i 
debatten om deres by. Både i for-
hold til konkrete projekter som 
Godsbaneterrænnet mellem Ve-
sterbro og Sydhavn, og de næste 
etaper af Nordhavnens udbyg-
ning– men også til de mere over-
ordnede temaer som boligpriser, 

studieboliger, infrastruktur og så 
videre. Jeg ser det store engage-
ment som en kærlighedserklæ-
ring til København.

2020
Coronakrisen 

I marts 2020 satte coronakrisen 
ind og rystede Danmark og hele 
verden. Danmark blev lukket ned. 
Det var – og er – en alvorlig situa-
tion, men den socialdemokratiske 
regering har styret os godt gem-
me krisen. Vi har ledet Køben-
havn gennem kriseberedskabet 
og taget mange store beslutnin-
ger. Heldigvis er det gået bedre 
end frygtet. Færre er smittede, 
men virussen er stadig iblandt os 
og vi skal passe godt på. Det har 
betydet, at vi måtte udskyde flere 
begivenheder og projekter her-
under EM i fodbold i København 
til 2021

Den grønne hovedstad! 

2020 har vi mange nye spænden-
de opgaver og udfordringer. For 
også 2020 står i den grønne ho-
vedstads tegn, og der ligger man-
ge store opgaver foran os, som 
måske nok ikke er nemme, men 
som til gengæld er vigtige. 

I år skal vi vedtage en endelig kø-
replan for at nå i mål med at bli-
ve verdens første CO2-neutrale 
hovedstad i 2025. Det kommer 
blandt andet til at byde på nye 
vindmølleparker, ny teknologi og 
en grønnere måde at bevæge os 
rundt i byen med. 

I marts åbnede vi endnu en ny 
metrolinje til Nordhavn. Men des-
værre i stilhed og uden fest og 
farver. Vi arbejder videre med at 
bygge en ny bydel ud mod Øre-
sund: Lynetteholmen. En bydel, 
der både skal klimasikre Køben-
havn mod stormfloder, der skal 
sikre nye metro- og vejforbindel-
ser, flere boliger og ikke mindst 
en ny grøn kystlinje til gavn for 
hele byen. Jeg er meget spændt 
på at se vores ambitiøse planer 
udfolde sig skridt for skridt.

Frem mod KV21
I Socialdemokratiet skal vi blive 
ved med drømme og tænke nyt. 
Derfor er vi allerede nu i gang 
med at forberede arbejdet med 
visioner frem mod kommunalval-
get i 2021. 

• Vi skal sikre udviklingen af en 
grøn by med ren luft og det 
nære miljø, træer og grønne 
områder er i højsædet

• Vi skal prioritere boliger til 
den blandende by og sætte 
tommeskruer på bolig-devel-
opere, der udskyder de al-
mene boliger til sidst i bygge-
processen. Vi skal udvikle nye 
bydele som Lynetteholmen 
og Jernbanebyen, som både 
kan give boliger, mere natur, 
flere idrætsanlæg og ny trafik-
forbindelser for både metro 
og biler 

• Vi skal prioritere kernevel-
færden for københavnerne 
– især de mindste, de ældste, 
og dem der har det sværest. 
Vi skal sikre bedre normerin-

ger i vores daginstitutioner, 
udviklingen af folkeskolen og 
gode forhold for vores ældre. 
Vi skal prioritere byens ud-
satte i de kommende år, så vi 
holder en ekstra stærk hånd 
under dem, der har det svæ-
rest i vores by 

Med en ny regering har vi de bed-
ste muligheder for at nå nye flot-
te resultater. Men det kræver, at 
København bliver prioriteret. Det 
kæmper jeg for. Jeg glæder mig til 
et nyt år, hvor vi sammen skal ud-
vikle, forandre og forbedre. 

Den nye metro cityring

Pride Parade 
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2019 begyndte rigtig godt for 
børn og unge i København. Et 
enigt Børne- og Ungdomsudvalg 
vedtog strategien for udvalgets 
arbejde: ”Vores børn – fælles an-
svar”. Med fem stærke og vigtige 
indsatsområder sætter strategi-
en en tydelig retning for arbejdet 
med børn og unge i København. 
De fem indsatsområder er: 

1. De første 1.000 dage - udsatte 
børn skal bedre fra start

2. Flere højkvalitetsdagtilbud 
- alle børn har ret til et godt 
dagtilbud

3. Højere faglighed og trivsel i 
skolerne - flere elever skal bli-
ve dygtigere

4. Unge i trivsel - flere gode un-
gefællesskaber

5. Inkluderende fællesskaber – 
bedre sammenhæng mellem 
almen og special

Strategien har været omdrej-
ningspunktet for arbejdet i Bør-
ne- og Ungdomsforvaltningen og 
vil være det resten af udvalgsperi-
oden. Derfor vil jeg bygge denne 
årsberetning op om strategien 
og fortælle om, hvad der er sket 

i 2019, hvad vi har arbejdet for, 
hvad vi har opnået, og hvad vi ar-
bejder videre med i 2020. 

1. De første 1.000 dage -  
udsatte børn skal bedre fra 
start 
De første 1.000 dage er helt af-
gørende for et barns livsbane. I 
København har vi i 2019 skrevet 
under på Småbørnsløftet.  Med 
Småbørnsløftet samarbejder vi 
med andre kommuner, vidensin-
stitutioner, fonde og frivillige or-
ganisationer om at løfte de første 
1.000 dage for udsatte børn. Alle 
småbørn skal opleve, at de første 
1.000 dage af deres liv er præget 
af tryghed og stimulering.

Gennem fælles ansvar og delt 
lederskab skaber vi lokale løs-
ninger, som styrker den tidlige 
indsats. Helt konkret har vi i Kø-
benhavn afsat midler til en række 
initiativer, som bl.a. drejer sig om 
sundhedsplejens opsøgende ind-
sats, hjemmebesøg før instituti-
onsstart, forsøg med mindre bør-
negrupper, styrket rekruttering af 
pædagogisk personale og ledelse 
og kortlægning af muligheden for 
en pædagogisk ledelsesuddan-

nelse. Det er langsigtede løsnin-
ger, som derfor også fortsat skal 
understøttes, og det er en stor 
opgave, ledere og medarbejdere 
skal løfte.

Laura Rosenvinge (BR) og resten 
af Børne- og Ungdomsudvalget 
på besøg hos Lego.  Legofonden 
laver meget inspirerende arbejde 
for at understøtte børns leg. Den 
leg, der er så vigtig for børn – og 
især i de første 1.000 dage i bar-
nets liv.

2. Flere højkvalitetsdagtil-
bud - alle børn har ret til et 
godt dagtilbud 
2019 var i den grad et år, der stod 
i de mindste børns tegn. Med et 
folketingsvalg og den efterfølgen-
de forhandling om finansloven, 
der især handlede om minimum-
snormeringer og småbørn, er det 
klart, at det også er noget, der har 
fyldt hos os i København. 

Rigtig mange forældre gik på ga-
den for bedre kvalitet og flere 
pædagoger. Vi har brug for deres 
engagement, og vi har brug for 
at stå samme om at kræve bed-
re vilkår. For selvom vi ikke altid 
tager de samme midler i brug, så 

arbejder vi mod det helt samme 
mål: Verdens bedste land og by at 
være barn i.

Det var det, der gjorde, at så me-
get af folketingsvalget kom til at 
handle om børn – og at der efter 
valget for første gang i mange år 
blev investeret i vores velfærds-
samfund og ikke mindst i børne-
ne. 

Borgmesteren og Sofie Seidenfa-
den til demonstration for bedre 
normeringer.

Forskning viser, at god ledelse har 
stor betydning for børns trivsel, 
udvikling og læring i dagtilbud. 
Derfor er vi nødt til at udvikle kva-
liteten af vores ledelse gennem 
uddannelse. 

I Københavns Kommune har vi 
været frontløbere, og vi er derfor 
de første, der har udviklet en pæ-
dagogisk ledelsesuddannelse. For 
at sikre den højeste kvalitet af ud-
dannelsen er vi i dialog med ud-
dannelsesinstitutioner og forsk-
ningsmiljøer inden for pædagogik 
og ledelse med henblik på at ind-
gå i partnerskaber, som kan ud-
vikle uddannelsen sammen med 
os. I forbindelse med vedtagelse 

af budget 2021 vil vi arbejde for 
at, uddannelsen bliver vedtaget, 
så uddannelsen kan få luft under 
vingerne!  

Gode normeringer er også afgø-
rende for vuggestuer og børne-
haver af høj kvalitet. Derfor var 
det en vigtig prioritet ved budget 
2020 i første omgang at fasthol-
de det nuværende normeringsni-
veau i København som det første 
skridt til at sikre bedre normerin-
ger/minimumsnormeringer i tæt 
dialog med den socialdemokrati-
ske regering.

3. Højere faglighed og 
trivsel i skolerne - flere ele-
ver skal blive dygtigere
I den københavnske folkeskole 
skal det faglige og sociale miljø 
være motiverende og inspireren-
de for eleverne, og de skal trives 
og blive så dygtige, som de kan. 
Vi skal sikre, at eleverne kan ud-
vikle sig til innovative, dannede, 
demokratiske mennesker og ud-
leve deres drømme. Det er en af 
vores fornemste opgaver at tilby-
de eleverne et højt fagligt niveau 
i folkeskolen og have ekstra fokus 
på de børn, der ikke vokser op i 
hjem med lige så gode betingel-
ser som andre, og at der er plads 
og rum til flere i fællesskabet på 
vores skoler. 

Det er en meget stor og en me-
get vigtig opgave, vi arbejder med 
– også i 2019! Det går grundlæg-
gende rigtig godt med udviklin-
gen i den københavnske folke-
skole. Det faglige niveau stiger, 
og vores elever får nu bedre ka-
rakterer til afgangseksamen end 
landsgennemsnittet for folke-
skoleelever. Flere og flere skoler 
løfter elevernes faglige niveau, 
og der er en stigning i antallet af 
elever, der får mindst 2 i dansk og 
matematik ved afgangseksamen. 
Et højere antal skoler end tidlige-
re præsterer på niveau med eller 
bedre end skoler med sammen-
lignelige elever.

Jesper til fejring af renovering af 
Christianshavns Skole. Skolen 

BØRNE- OG UNGEBORGMESTERENS BERETNING

Jesper Christensen, Børne- og Ungeborgmester

BØRN & UNGE  
I KØBENHAVN

BØRNE- OG UNGE- 
BORGMESTERENS BERETNING

står i dag som en supermoder-
ne folkeskole med toptunede 
læringsmiljøer, der sikrer, at Kø-
benhavns unge kan udvikle sig så 
meget som muligt. 

Samtidig med at byen vokser, har 
vores folkeskoler over de seneste 
ti år fået en markant mere jævn 
sammensætning af de tosproge-
de elever. Dette betyder, at langt 
flere skoler har fået en mere ba-
lanceret elevsammensætning, 
der bedre afspejler byens befolk-
ning.  

Over de sidste 10 år har vi set, at 
flere og flere københavnere væl-
ger folkeskolen til. Samtidig har 
vi lykkedes med at få en blandet 
sammensætning af eleverne på 
tværs af vores skoler. Færre og 
færre elever - der ligner hinanden 
– klumper sig sammen. Vi ser en 
større spredning i elevgruppen, 
når vi ser på, hvilken baggrund de 
hver især kommer med. Det gør, 
at folkeskolen i København bli-
ver ved med at være stedet, hvor 
børn og unge mødes på tværs 
af etnisk, religiøs og social bag-
grund. Blandede skoler er en vig-
tig del af den blandede by vi som 
socialdemokrater arbejder for.

Men vi ser fortsat en stor forskel 
mellem et- og tosprogede elever. 
Der er stor gennemsnitlig forskel 
på, hvilke resultater et- og tospro-
gede elever opnår. Og selvom 
gennemsnitstallet for folkesko-
lens afgangseksamen samlet set 
har været stigende, så har gen-
nemsnittet for tosprogede været 
dalende. Således er der fortsat i 
2020 behov for at have fokus på, 
hvordan skolerne kan lykkes med 
at sikre, at alle elever bliver så 
dygtige, som de kan og sikre, at 
undervisningen og læringsmiljøet 
i skolen tager afsæt i de forskelli-
ge forudsætninger, som eleverne 
kommer med.

4. Unge i trivsel - flere gode 
ungefællesskaber
Trivslen blandt eleverne i de kø-
benhavnske folkeskoler er faldet 
over de to seneste år og følger 

Borgmesteren på besøg hos Fens-
markskolen, der er en specialskole, 
hvor der går børn med psykiske 
udviklingsforstyrrelser. Her drøm-
mer de om at sætte nye standarder 
for sammenhæng mellem skole og 
lokalsamfundet. Vi skal i langt højere 
grad bruge børnenes (også når de 
bliver voksne) som en naturlig del 
af samfundet, hvor de kan indgå i 
arbejdspladser som alle andre.
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desværre en tendens, der også 
ses på landsplan. Her er der plads 
til forbedring, og vi skal fastholde 
fokus på, hvordan eleverne trives 
i vores skoler.

Jeg er stolt af, at vi I København i 
2019 har vedtaget en trivselsind-
sats, så alle vores skoler kommer 
til at bruge nogle af de gode un-
dervisningsforløb om mobning, 
som vi allerede har på hylderne. 
Det er ikke nok, at skolerne har 
fine antimobbe-strategier på de-
res hjemmeside, det skal også ud 
at leve i de enkelte klasselokaler. 
For når skolerne arbejder med 
trivsel og mobning, så rykker det 
noget! Og vi har mange gode un-
dervisningsforløb, som er lavet af 
bl.a. Red Barnet, Børns Vilkår og 
Mary Fonden. I 2020 skal vi arbej-
de på at brede dem ud til alle vo-
res skoler, så alle københavnske 
skoleelever får glæde og gavn af 
dem.

Det er vigtigt, at vi også har fokus 
på fællesskaber uden for skolen. 
Jeg ønsker, at alle unge skal ople-
ve Københavns mangfoldige ung-
domstilbud og engagerer sig. For 
når unge indgår i meningsfulde 
fællesskaber, er det med til at ud-
vikle dem som mennesker. 

I 2019 satte børnene og de unge 
virkelig deres egen dagsorden. 

De sikrede, at klimaet for alvor 
blev sat på den politiske dagsor-
den og stadig er det. Unge i Kø-
benhavn, resten af Danmark og 
hele verden har engageret sig. Vi 
så det, da København var vært for 
C40 og gennemførte deres egne 
Youth Takeover og til de mange 
klimastrejker, der har været i lø-
bet af året. Engagerede unge er 
noget af det allervigtigste! 

Jeg vil gerne sige tak til Ungeråd 
KBH, Københavns Fælleselevråd 
og alle dem, der sørger for, at de 
engagerede unge får en stemme i 
vores arbejde. 

Inkluderende fællesskaber – 
bedre sammenhæng mellem 
almen- og specialdagtilbud- 
og skoler
Alle københavnske børn skal ind-
gå i stærke fællesskaber og have 
et godt dag- og skoletilbud. Det 
gælder også de børn, der i et el-
ler andet omfang har brug for en 
særlig undervisningsmæssig eller 
pædagogisk indsats. 

Dog ser vi, at langt flere børn i dag 
visiteres til et specialtilbud, end 
hvad der kan tilskrives den almin-
delige demografiske udvikling. Vi 
har i 2020 og i de næste mange år 
derfor en meget stor opgave med 
at udvikle fællesskaber, hvor alle 

børn og 
unge ople-
ver, at de 
trives og 
u d v i k l e r 
sig. Det er 
og bliver 
et fælles 
ansvar at 
løfte op-
gaven og 
kræver et 
tæt sam-
a r b e j d e 
blandt alle 
voksne og 
inddragel-
se af ele-
ver og for-
ældre.

D e r f o r 

gør det mig glad, at vi i Børne- og 
Ungdomsudvalget har vedtaget 
fem mål for inkluderende fælles-
skaber. Med målene kan vi arbej-
de målrettet, så andelen af børn, 
der fremover modtager special-
undervisning i de københavnske 
folkeskoler, ikke overstiger ni-
veauet for 2019. Vi skal vende ud-
viklingen med, at flere børn fra et 
alment dagtilbud bliver visiteret 
til et segregeret specialundervis-
ningstilbud og flere børn, der er 
i specialtilbud, skal revisiteres til 
almenskolen.

Borgmesteren på besøg hos 
Fensmarkskolen, der er en spe-
cialskole, hvor der går børn med 
psykiske udviklingsforstyrrelser. 
Her drømmer de om at sætte 
nye standarder for sammenhæng 
mellem skole og lokalsamfundet. 
Vi skal i langt højere grad bru-
ge børnenes (også når de bliver 
voksne) som en naturlig del af 
samfundet, hvor de kan indgå i 
arbejdspladser som alle andre.

Alt i alt har 2019 været et begi-
venhedsrigt år, hvor vi hele tiden 
har haft vores fælles mål for øje: 
At alle børn skal kunne udleve de-
res drømme, og der skal være lige 
muligheder for alle.  

Jeg er sikker på, at 2020 bliver lige 
begivenhedsrigt som 2019. Jeg 
ser frem til at besøge endnu flere 
skoler, fritidstilbud, institutioner 
og meget andet i 2020. Det giver 
mig stor inspiration at tale med 
børn, elever og medarbejdere 
om, hvad der optager dem i deres 
hverdag. Og jeg bliver stolt over at 
se og opleve alle de mange gode 
tilbud, vi har i København.

Til sidst en stor tak til Sofie og 
Laura for fantastisk samarbej-
de, inspiration og politisk stærke 
udspil, gode institutionsbesøg 
og ikke at forglemme gode net-
værksmøder med aktive socialde-
mokrater. Tak til Hans for din ind-
sats i netværket, så godt at have 
dig i spidsen her.

DEN POLITISKE ORDFØRERS BERETNING

Jeg kan tydeligt huske den følelse 
jeg havde i kroppen, da jeg som 
nyudklækket student flyttede til 
København for næsten 15 år si-
den. Da jeg med min cykel over 
skulderen trådte op på gaden fra 
Nørreports undergrund. Cyklede 
ud over Dronning Louises Bro og 
drejede til højre ad Blegdamsvej. 
Her skulle jeg bo.

Jeg var overvældet over de tætte 
karréer med boliger, det hektiske 
liv, de mange forskellige menne-
sker på gaden. De mange kultu-
relle tilbud, sjove og skæve butik-
ker og det at alt var inden for en 
radius af 15 minutter på cykel.

Præcis som det skal være i en 
storby. Siden er turen over Dron-
ning Louises Bro blevet hverdag, 
men på en forårsdag, hvor solen 
står lavt over søerne, bliver jeg 
stadig ramt af den samme følel-
se som dengang. Jeg bliver stadig 
lige betaget af byen. Følelsen af at 

bo i verdens bedste storby.

Men som socialdemokrater sæt-
ter vi barren højt, og selvom vi 
mener, vi har været med til at 
skabe en fuldstændig fantastisk 
storby, så kan vi altid finde nye 
udfordringer og nye problemer, 
vi skal løse. 

København er blevet en bedre 
by at bo i de sidste 10 år. Det er 
utvivlsomt. Men vi har nogle helt 
centrale opgaver, som vi skal have 
løst den kommende tid. Store op-
gaver. Derfor er det meget glæde-
ligt, at Frank Jensen har meddelt, 
at han ønsker at tage en periode 
mere i spidsen for byen.

København er blevet børne-
nes by – alle børns
Vi har sat os i spidsen for at re-
novere samtlige 70 skoler i byen. 
Det har vi over de sidste 10 år sat 
penge af til, og arbejdet er i fuld 
gang. Slut med uhumske toiletter 
og verdenskort med Øst- og Vest-
tyskland. Samtidig har vi givet den 
københavnske udskoling en salt-
vandsindsprøjtning på mere end 
200 millioner. Og vi kan se, det 
virker. De faglige resultater stiger, 
så vi i København nu ligger over 
landsgennemsnittet. Ligesom fle-
re forældre vælger folkeskolen til 
deres børn. Præcis som det skal 

Jonas Bjørn, politisk ordfører

VI GØR VERDENS 
BEDSTE STORBY 
ENDNU  
BEDRE

DEN POLITISKE ORDFØRERS BERETNING

Klimastrejke 
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være i en socialdemokratisk by.

I året der er gået, har vi også pri-
oriteret at tilføre specialskoleom-
rådet 135 millioner kroner. Fordi 
den københavnske folkeskole er 
for alle børn, også dem der har 
særlige behov.

Men i virkeligheden starter vo-
res arbejde med at give alle børn 
gode muligheder i livet lang tid 
før. Vi ved fra forskning, at de før-
ste 1.000 dage i et barns liv er helt 
afgørende, og derfor har Børne- 
og Ungdomsudvalget med Jesper 
Christensen og vores ordfører So-
fie Seidenfaden i spidsen lavet en 
børnepolitik, hvor vi styrker den 
pædagogiske kvalitet og arbejder 
mod minimumsnormeringer i vo-
res daginstitutioner.

Vi skal måle byen på vores 
behandling af de svageste
Socialområdet er hjerteblod for 
os socialdemokrater. Uanset om 
du er født med et handicap eller 
ender på gaden, fordi du er kom-
met skævt ind på livet, så skal 
du have den hjælp, du har brug 
for. Socialpolitisk har København 
længe været forrest med nye løs-
ninger. Vi var først med lægeordi-
neret heroin. Vi var først med fixe-
rum. Sociolance som en fleksibel 
hjælp til udsatte københavnere. 

Gadeplanshjælp til hjemløse osv. 
Men alle, der bevæger sig bare 
lidt ind på skyggesiden i byen, 
kan også se, at vi kan gøre det 
bedre. Derfor har vi de sidste par 
år kæmpet flere penge hjem til 
socialområdet i budgetforhand-
linger. Ligesom Laura Rosenvinge 
som ordfører kæmper en brav og 
indigneret kamp for byens svage-
ste. Alle dem, som ikke selv har 
en stærk stemme. Fordi vi ved, 
at man som socialdemokrat skal 
måles på, hvordan vi behandler 
de mest udsatte.

Vi har flere i arbejde end no-
gensinde
Vores beskæftigelsesindsats skal 
få folk i arbejde. Både dem, der 
har brug for et lille skub i den rig-
tige retning, og dem som af den 
eller den anden grund er kommet 
langt væk fra arbejdsmarkedet. 
Fordi vi socialdemokrater tror 
på, at det er godt for alle at have 
arbejde, fordi vi tror på, at der er 
brug for alle, og fordi vi tror på, 
at alle har noget at bidrage med. 
Derfor skal vi hele tiden tilpasse 
vores tilbud til den virkelighed, 
som vores ledige møder. Det ar-
bejder driver vores beskæftigel-
sesordfører Andreas Keil, og han 
gør det godt. For der har aldrig 
været flere i arbejde i København, 

end der er lige nu.

Vi VIL have flere billige boli-
ger
Ligesom vi vil have alle i arbejde, 
så er den anden grundpille i vores 
samfundsmodel, at alle skal have 
et godt og trygt sted at bo, som er 
til at betale. Derfor var min første 
opgave som politisk ordfører at få 
lavet en ny boligpolitik. Det brug-
te vi lang tid på, og heldigvis var 
der masser af vores medlemmer, 
der var med og bidrog. Boligpoli-
tikken vedtog vi på sidste delege-
retmøde, og allerede nu har vi fle-
re sejre sammen. Kampen mod 
Blackstone og kapitalfondene er 
kommet helt op øverst på den 
politiske dagsorden. Vi har vedta-
get en kommuneplan med fokus 
på flere boliger, billige almene 
boliger, studieboliger der er til at 
betale og nye grønne byggestan-
darder. Huslejenævnet er blevet 
styrket. På mange måder en poli-
tik der virker og arbejder. Men vi 
skal videre. Fordi vi vil have en by 
for alle.

Vi vil også have en grøn by. Med 
klimavenlig Metro, hvor vi gør vo-
res grå områder i byen grønne, 
og hvor vi med miljøzoner, nye 
busser og et pres på alle trans-
portformer får flere over på cyk-
len og sikrer ren luft i byen. Fordi 
alle skal kunne trække vejret frit, 
uanset hvor man bor. Et arbej-
de som Markus Vesterager som 
teknik- og miljøordfører løfter på 
bedste vis.

Nu kommer ældregevinsten
Efter vi i flere år er blevet færre 
ældre i København, så vender 
det endelig. Nu bliver der flere 
københavnere med livserfaring 
og gråt hår. Det er positivt. For vi 
tror på, at København skal være 
en by for hele livet. Jeg har aldrig 
forstået udtrykket ”ældrebyrden”. 
Alle vores ældre københavnere er 
en gave til byen. Både som hjælp 
i travle børnefamilier, der trækker 
på bedsteforældre, i forenings-
livet, på arbejdspladserne og i 
bybilledet. Derfor er det meget 

mere retvisende at snakke om 
ældregevinsten.

Derfor skal vi også gøre mere for, 
at byen er til for alle. Vi skal have 

flere bænke, vi skal have demens-
venlige bydele, flere offentlige to-
iletter, bedre og billig ældremad 
og masser liv i vores ældreklub-
ber. Ligesom det er os socialde-
mokrater, ikke mindst med Trine 
Madsen i spidsen som sundheds- 
og omsorgsordfører, der fører an 
i kampen for flere seniorbofæl-
leskaber. En idé som er fostret i 
vores stærke netværk af ældre 
medlemmer af partiet.

Kultur og fritid er der, hvor vi 
lever livet
Socialdemokratisk kultur- og fri-
tidspolitik er, at der ikke er noget 
kultur, der er finere end andet. Vi 
har brug for alt fra opera til fod-
bold. Og alle skal have adgang til 
hele paletten. Langt hen ad vejen 

har vi skabt et rigt kulturliv, men 
vi har stadig et stort efterslæb fra 
de fattige år for byen.

For det er desværre sådan, at 
man nogen ste-
der I København 
i 2020 skal stå 
på venteliste for 
at komme til at 
spille fodbold, 
musik eller gå 
til svømning. 
Derfor kæmper 
vi for at sikre 
nye faciliteter, 
og for at dem, vi 
har, bliver brugt 
bedre. Ligesom 
vi arbejder for at 
understøtte vo-
res foreningsliv, 
der giver gode 
stærke fælles-
skaber til børn, 
unge, voksne 
og ældre i hele 
byen.

København er 
stor nok til, at 
vi har det hele. 
Men samtidig 
så lille, at der er 
sammenhæng 
mellem bredde 
og elite. Og vi 
socialdemokra-

ter er nok de eneste, der mener, 
at begge dele er vigtigt, og at beg-
ge dele skal understøttes. Fordi vi 
mener, der går en lige linje fra un-
gerne, der spiller fodbold på Klø-
vermarken til de fire EM-kampe, 
der skal spilles i Parken til som-
mer. Og fra den kommunale mu-
sikskole til orkestergraven i Det 
Kongelige Teater. 

Lige nu bygger vi fundamen-
tet til at vinde valget
Københavnerne stemmer ikke 
på os, fordi vi har skabt verdens 
bedste storby. Københavnerne 
stemmer på os, hvis de tror på, 
at vi kan løse de problemer, vi 
står overfor som by og kommu-
ne. Derfor er vi nu i gang med 

at bygge fundamentet for næste 
valgkamp.

Vi har så mange ting, vi vil og skal 
med den her by. Nu skal vi vise 
københavnerne, at vores retning 
er den rigtige for København.

Vi vil en grøn by, hvor der er plads 
til alle. Hvor alle børn får de bed-
ste muligheder i livet. Hvor man 
får den støtte, man har brug for, 
hvis man har et handicap eller 
falder ved siden. Hvor vi hjælper 
folk i beskæftigelse frem for at 
cykle folk rundt i uforståelige sy-
stemer med lægetjek i baglokalet. 
Hvor kultur er for alle, og man 
kan komme til at dyrke idræt i 
hele byen.

Socialdemokratiet er det ene-
ste parti, der har et fokus på alle 
københavnere i hele byen. På at 
løse klimaudfordringer, uden at 
regningen ender hos dem med 
færrest penge. På rent faktisk at 
bygge de almene boliger, som 
byen skriger efter. På at alle om-
råder af byen kommer med.

Det kommende år skal vi sam-
men i SIK blive endnu skarpe-
re på at folde de visioner ud i et 
valgprogram, vi kan møde køben-
havnerne med. Det bliver vigti-
gere ned nogen før, at vi står på 
et solidt fundament. Så vi viser, 
at vores vej ud af Corona-krisen 
bliver med fokus på fremgang for 
hele byen. Vi skal have hele byen 
med ud på den anden side. Vi skal 
sørge for, at det ikke bliver de 
svageste københavnere, der skal 
betale den højeste pris for en glo-
bal pandemi, som de om nogen 
er uden skyld i. Også her skal vi 
vise, at København er en by, hvor 
de stærkeste løfter den tungeste 
byrde.
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Lars Gaardhøj, gruppeformand S i Region Hovedstaden

Året 2019 var et specielt år. Efter 
erhvervsfremmereformen i 2018 
måtte vi vinke farvel til en række 
opgaver inden for erhverv, turis-
me og vækst. Og som optakt til 
folketingsvalget spillede Venstre 
ud med en sundhedsreform, der 
ville lukke de folkevalgte regioner 
til fordel for en embedsmands-
styret model. Det var underligt 
ikke at vide om vi var købt eller 
solgt, og det var rart at dansker-
ne valgte en ny socialdemokratisk 
regering, så der kom arbejdsro. 

Den nye regering gav os i efter-
året en økonomiaftale, som var 
den bedste i mange år. Vi fik ikke 
alt hvad vi ville, men vi fik mere 
end vanligt. Og det kombineret 
med ansvarlig økonomisk politik 
i Regionsrådet betød, at vi kunne 
indgå budget for 2020 uden at 
kræve besparelser på vores ho-
spitaler. Vores personale har lø-
bet stærkt i årevis, og det var på 
tide, at staten tilførte sundheds-
væsenet flere ressourcer. Tak. 

Budgetaftalen for 2020 tilfører 

regionens hospitaler 300 mio. kr. 
til en styrket indsats over for bl.a. 
akut syge børn, hurtigere udred-
ning og behandling af sygdom. 
Vi har også afsat 100 mio. kr. til 
ibrugtagning af den nye Nord-
fløj på Rigshospitalet og det nye 
Akuthus og Kvinde-Barn Afdeling 
på Herlev Hospital. Det giver ro til 
medarbejderne i en svær periode 
med omstillinger og udgifter til 
uddannelse og dobbelt drift. Og 
straks i det nye år kommer der 
penge fra regeringen til ansættel-
se af flere sygeplejersker. 

Vi har igen i 2019 styrket psykia-
trien med ekstra midler, fordi vi 
anerkender, at psykiatrien har 
brug for at blive ligestillet med 
behandlingen af fysiske sygdom-
me. De mennesker, som har brug 
for psykiatrisk behandling, er 
nogle af samfundets mest udsat-
te. Derfor har vi et særligt ansvar 
over for dem. Vi ser frem til at den 
ny regering vil udarbejde en 10-
års plan for psykiatrien sammen 
med os i regioner og kommuner. 
Faktisk er vi lidt foran, da vi i regi-

onen i 2019 vedtog en treårsplan 
for psykiatrien. 

Børneområdet har også været 
i fokus. Vi åbnede i 2019 fire fø-
deklinikker i tilknytning til de fire 
fødeafdelinger. Fødeklinikker er 
et tilbud til fødende, som ønsker 
at føde under ”hjemlige” forhold, 
men altså på et hospital. Vi er 
også i gang med projektering af 
såvel et helt nyt Børnehospital på 

REGIONENS BERETNING

Rigshospitalet, ligesom vi arbej-
der med at oprette en fødeafde-
ling på det kommende nye Bispe-
bjerg. For der fødes nemlig flere 
børn i hovedstaden. Fra 2018 til 
2019 blev der født 500 flere børn 
på vores hospitaler. 

Udrednings- og behandlingsret-
ten har vi også haft fokus på, for 
der har været for lang ventetid på 
en række områder, som fx kræft-

behandling og vi har tilført flere 
ressourcer og det har bestemt 
hjulpet, men på enkelte områder 
er det svært, da der mangler spe-
cialiseret personale og det endda 
selvom vi kigger til vores nabolan-
de for at rekruttere. 

Byggerierne skrider planmæssigt 
frem. Den nye Nordfløj på Rigs-
hospitalet åbner i starten af 2020 
og der arbejdes intenst på det 

REGIONER NE ER HER STADIG 
  - OG GØR DET GODT!

REGIONENS BERETNING

Fødeklinikker, hvor 
familier kan føde 
under ”hjemlige” 
forhold.

kommende børnehospital, Bør-
neriget, også på Rigshospitalet, 
ligesom vi på Bispebjerg er godt i 
gang med byggeriet af nyt hospi-
tal og psykiatrihospital, som står 
klart 2024.  

Vi glæder til 2020, hvor vi vil arbej-
de videre med at skabe et mere 
menneskeligt sundhedsvæsen, 
der tager udgangspunkt i patien-
ten. Vi skal sikre, at patienter og 
borgere ikke falder mellem to 
stole. Vores ansvar stopper ikke 
ved hospitalernes dørtærskel. 
Det fortsætter når vores patien-
ter skal videre til efterbehandling, 
samt i vores forebyggelsesindsat-
ser. Denne indsats kommer til at 
fylde meget i vores arbejde i de 
kommende år, og vi er parate til 
at gå ud og tage ansvaret for at 
gøre vores sundhedsvæsen end-
nu bedre. 
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Christel Schaldemose,       
delegationsleder for S i 
Europa-Parlamentet 

2019 var et begivenhedsrigt år i 
den socialdemokratiske delega-
tion i Europa-Parlamentet. Først 
var vi igennem en hård valgkamp, 
som ærligt talt føltes årelang. Vi 
mistede vores delegationsleder, 
da Jeppe, meget fortjent, blev 
kaldt hjem for at være udenrigs-
minister. Året sluttede vi med at 
grille de nye kommissærer ved 
høringerne i Parlamentet.  

Det var hektisk, men også været 
rigtig dejligt at se interessen for 
vores arbejde i fuldt flor gennem 
valgkampen og Kommissionens 
tiltræden.

Med Jeppes afgang blev jeg ny 
leder af den socialdemokratiske 
delegation, og jeg er både stolt 
over og glad for at tage det ansvar 
på mig. Det er særligt opløftende 
og energigivende med et nyt hold 
som det, vi har i delegationen nu. 

Socialdemokratiet i Europa 
Selvom 2019 i Danmark, forstå-
eligt nok, mest handlede om 
Folketingsvalget, så blev der 
som bekendt også afholdt valg 
til Europa-Parlamentet. Vi blev 
næststørst i Danmark, og vi kan 
notere en god, procentmæssig 
fremgang. Samtidig er jeg glad 
for at notere mig, at de EU-skep-
tiske partier fik gevaldige knubs, 
og at partier med en konstruktiv 
tilgang til EU gik frem. Af de 14 
danske MEP’ere, der blev valgt, 
repræsenterer de 12 af dem parti-
er, som vil et godt og stærkt euro-
pæisk samarbejde. Det er også 
værd at bemærke, at valgdelta-
gelsen blev rekordhøj. 66 procent 

af de stemmeberettigede var i 
boksen for at afgive deres stem-
me, og deltagelsen lå dermed 10 
procentpoint højere end ved val-
get i 2014. Også på EU-plan steg 
valgdeltagelsen, her med 8 pro-
centpoint. Jeg tror, klimakrisen 
og Brexit en central del af forkla-
ringen. Vi og vælgerne kan se, at 
vores samarbejde i EU er vigtigt 
- det er her, vi kan gøre den sto-
re forskel i klimakampen, og det 
er også et samarbejde, som er 
værd at forsvare. Derfor skubber 
Brexit vælgerne til handling. Før-
ste skridt er naturligvis at delta-
ge i valget. Der er ganske enkelt 
for meget på spil til at lade være. 
Ved næste valg i 2024 er målet at 

vi igen bliver landets største par-
ti. Efter 10 år som det næststør-
ste, skal Socialdemokratiet være 
størst i Europa-Parlamentet, som 
vi er det i Folketinget. 

For vores socialdemokratiske 
familie i Parlamentet S&D-grup-
pen var valget længe spået til at 
blive et stort nederlag. Det end-
te dog ikke så katastrofalt, som 
man kunne frygte, og vi landede 
på 154 mandater. Dermed miste-
de vi ”kun” 32 mandater. Det er 
fem færre end de 37 mandater, 
den store konservative gruppe 
gik tilbage. Særligt i de to store 
EU-lande Tyskland og Frankrig 
gik det helt galt. I Tyskland endte 
man med kun at vinde 16 ud af 96 
mandater. I Frankrig blev social-
demokraterne det mindste parti 
af alle valgte. Der er desværre in-
gen tvivl om, at socialdemokrati-
erne over hele Europa er presse-
de, og at der er langt til 90’ernes 
storhedstid. 

Heldigvis er der også fremgang 
at spore på dele af kontinentet. 
I Holland rejste partiet sig del-
vist efter den store ydmygelse 
ved det nationale valg i 2017. De 
hollandske socialdemokrater ero-
brede seks mandater. Det gør 
dem til det største parti i Holland 
sammen med de konservative og 
de liberale. I Polen blev vores par-
tifæller tredjestørst, efter de blev 
skubbet helt ud af parlamentet 
ved valget i 2015. 

Jeremy Corbyn formåede des-
værre ikke at genrejse britiske 
Labour. Det betød, at vi endegyl-
digt måtte vinke farvel til briterne 
i januar 2020, da de forlod EU, og 
vores kolleger, der talte mange 
dygtige politikere og værdsatte 
samarbejdspartnere. Vi håber na-
turligvis at se vores britiske kolle-
ger i Parlamentet igen, men det 
får desværre lange udsigter, og 
for nu må vi se frem til at undvæ-
re dem de næste mange år. Med 
briternes udgang blev antallet af 
parlamentsmedlemmer skåret 
fra 751 til 705, og vores gruppe 
blev 6 medlemmer mindre. 

Arbejdet i Europa-Parlamen-
tet
Som første punkt på dagsorde-
nen godkendte vi i efteråret den 
nye Europa-Kommission. Selv 
om den nye formand, Ursula von 
der Leyen, virkede som et rigtig 
fornuftigt valg, når det hverken 
blev en socialdemokrat eller en 
dansker, så viste hele forløbet om 
udpegning af hendes kommis-
sion mangel på politisk forståel-
se. Først blev den rumænske og 
ungarske kommissær afvist ved 
Parlamentets gennemgang af de-
res økonomiske forhold. Da den 
socialdemokratiske regering i Ru-
mænien siden udpegede en ny 
kandidat, ventede von der Leyen 
med at godtage valget, indtil re-
geringsmagten var skiftet. Der-
med kunne den nye regering, 
som altså tilhører hendes egen 
politiske familie, udpege en kon-
servativ kommissær i stedet. Den 
franske kommissær måtte også 
skiftes ud undervejs, da tidligere 
forsvarsminister Sylvie Goulard 
blev fravalgt af Parlamentet. Hun 
fik anmærkninger om sine øko-
nomiske forhold allerede inden 
de første høringer i Parlamentet 
startede. Alligevel valgte von der 
Leyen at holde fast i hende, indtil 
Parlamentet kasserede hende, og 
Macron måtte udpege den tidlige-
re finansminister og forretnings-
mand Thierry Breton. Samlet be-

tød det, at Kommissionen først 
kunne tiltræde den 1. december. 
Det efterlader ikke indtryk af en 
imponerende forståelse af, eller 
respekt for, EU-institutionerne. 

2020 i klimaets og coronaens 
tegn
Der er dog også god grund til opti-
misme for samarbejdet med den 
nye Kommission. Kommissionen 
har, med vores egen socialde-
mokratiske førstenæstformand 
Frans Timmermans i spidsen, 
fremlagt ambitiøse planer, som 
vi lige nu arbejder for at gøre til 
virkelighed. Samtidig presser vi 
på for at hæve ambitionerne og 
fremrykke de grønne initiativer. 
Den grønne pagt, den såkaldte 
European Green Deal, indehol-
der rigtig mange gode initiativer, 
som samlet skal gøre EU udled-
ningsneutralt i 2050. Det er et 
ambitiøst program, og jeg håber 
og tror på, at vi kan nå at afbøde 
nogle af de værste konsekvenser 
af klimakrisen, hvis vi arbejder 
seriøst og hurtigt med at skærpe 
det og føre det ud i livet. 

Den vej, som Kommissionen 
foreløbig har skitseret mod kli-
maneutralitet indeholder blandt 
andet lovbundne reduktionsmål, 
lig den danske klimalov; en plan 
for havvindemølleparker, som 
vi i Danmark forhåbentlig kan få 
gode vækstmuligheder ud af; en 

EUROPAPOLITISK BERETNING

”Vi og vælgerne kan se, 
at vores samarbejde i 
EU er vigtigt - det er  
her, vi kan gøre den  
store forskel i klima-
kampen, og det er også 
et samarbejde, som er 
værd at forsvare.”
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I Børne- og Ungdomsnetværket 
har vi i løbet af 2019 afholdt tre 
temamøder og været på besøg 
hos undervisningsminister Per-
nille Rosenkrantz-Theil. Som ny 
netværksleder har det været af-
gørende, at borgmester Jesper 
Christensen og ordfører Sofie 
Seidenfaden har prioriteret net-
værket højt, været engageret i 
valg af emner og deltaget i alle 
møderne.

Den bedste start på livet for 
de små københavnere
I april havde vi besøg af Camilla 
Hjorth Weber, seniorkonsulent 
fra Tænketanken DEA, som er 
medstifter af Småbørnsalliancen, 
der samler en lang række aktø-
rer inden for småbørnsområdet. 
Sammen med klyngeleder Helle 
Bak og borgmester Jesper Chri-
stensen gjorde de os klogere på, 
hvad højkvalitet på småbørnsom-

rådet er, hvad 
udfordringerne 
i København er, 
og hvordan vi 
har mulighed for 
at løfte området. 
Børne- og Ung-
domsudvalget 
har en klar stra-
tegi for barnets 
første tusind 
dage. Men der 
også udfordrin-
ger, blandt andet 
i form af at skaf-
fe nok kvalifice-
rede pædagoger 
til alle institutio-
nerne, som der 
bliver flere af i 
disse år. 

Prioriteringer på børn- og 
ungeområdet i budget 
2020

I september havde vi tem-
amøde om budgettet for 
2020, hvor Børne- og Ung-
domsforvaltningen skulle 
finde effektiviseringer for 
160 mio. På trods af dette 
var det en høj prioritet at 
finde flere penge til spe-
cialområdet, som er et om-
råde med stigende behov. 
Vi diskuterede også den 
omlægning af fritidshjem 
til skolefritidsordninger 
(KKFO), som blev en konse-
kvens af budgetaftalen.  

Forandringer i sko-
lestrukturen i Køben-
havn

På mødet i november diskutere-
de vi, hvad vi mener om at foran-
dre skolestrukturen i København, 
så vi får udnyttet ledige stole i 
klasser med få elever, og hvor-
dan vi sikrer en bedre fordeling 
af socialt og økonomisk udfor-
drede elever på alle skoler.  Der 
skal bygges mange nye skoler i 
de kommende år, og i netværket 
mener vi, at forandringerne kan 
bruges som løftestang til at sikre 
en struktur, som giver en bedre 
fordeling af børn med forskellige 
hjemmebaggrund. Især skal vi 
have fokus på de ældste elever, 
og de sociale mekanismer der 
betyder noget for, hvilken skole 
man vælger i udskolingen. 

Vi håber i 2020 at få endnu flere 
deltagere i vores netværk. Viljen 
til at diskutere børn og unge er 
stor fra vores BR-politikeres side, 
og der er brug for, at så mange 
som muligt spiller ind med hold-
ninger og forslag til, hvordan vi 
skaber de bedste muligheder for 
de yngste københavnere. Så alle 
er velkomne, hvad enten man er 
forælder, professionel eller blot 
interesseret i området. 

BØRNE- & UNGE- 
NETVÆRKET
Hans Præstbro, netværksleder

plan for cirkulær økonomi og en 
redningsplanke for den pressede 
biodiversitet. I planen ligger også 
en ambition om at opgradere 
EU’s diplomatiske muskler, så EU 
kan påtage sig det globale leder-
skab, der er brug for i en tid, hvor 

andre af verdens ledende lande 
ikke tager ansvar for klimakrisen. 
Von der Leyen vil gøre EU-kom-
missionen til en geopolitisk kom-
mission. Det skal vi støtte hende i. 

Vi ser også for alvor effekterne af 
nogle af de initiativer, vi har gjort 
allerede. Sidste år vedtog vi en-
gangsplastikdirektivet, som skal 
forhindre, at vores miljø i både til 
vands og til lands bliver ødelagt at 
plastikforurening og mikroplast. 
En række af områderne kommer 
til at kræve et tæt samarbejde 
mellem EU-niveauet, medlems-
landene, regionerne og kommu-
nerne. 

Coronakrisen har desværre kastet 
grus i maskineriet. Men heldigvis 
kun for en stund. Vi blev forsinket 
i foråret, først af hjemsendelser-
ne, og dernæst af den nødvendi-

ge hastelovgivning, der var med 
til at afbøde de sundhedsmæssi-
ge- og økonomiske konsekvenser 
af krisen. Siden er vi kommet til-
bage til fuld arbejdskraft, nu i en 
hybrid version af Parlamentet, 
hvor vi kombinerer digitale løs-

ninger med personligt fremmøde 
ved de centrale seancer. 

Det kommende budget 
Aftalen om EU’s budget for de 
kommende syv år er blevet en 
smule forsinket af coronakri-
sen også. Desuden er genop-
retningsfonden nu en del af for-
handlingerne, og dermed er de 
ikke blevet simplere. Jeg er dog 
fortrøstningsfuld og tror på, at vi 
ser en aftale for den overordne-
de ramme tids nok til også at få 
de øvrige delelementer på plads 
inden årets udgang. Budgettet 
rækker fra 2021 til 2027. Dermed 
slutter det kort før vores første 
store mål for reduktion i CO2-ud-
ledningen i 2030. Det er altså af-
gørende, at vi indretter budgettet 
på en måde, så vi ikke støtter pro-

jekter, der arbejder imod vores 
ambitioner. I stedet skal vi have 
investeringer, som aktivt trækker 
os i den rigtige retning. 

Resten af året bliver spændende. 
Forhåbentlig får de progressive 
temaer lov til at fylde på dagsor-
denen, som de gjorde det før 
coronakrisen. De to kan nemlig 
ikke adskilles: På den ene side 
har vi coronakrisens efterdøn-
ninger, som vi skal arbejde på at 
reparere i mange år. På den an-
den side den grønne omstilling, 
en fair selskabsskat og indsat-
sen mod skattely og skatteund-
dragelse. De to sider skal spille 
sammen, så genopretningen 
af EU’s økonomier bliver grøn, 
retfærdig og fremadskuende. Vi 
skal stærkere ud af krisen. Cen-
tralt for vores arbejde i disse må-
neder og resten af året er også 
kampen mod en fælles EU-mind-
steløn. Jeg og resten af vores de-
legation arbejder indædt på at få 
Kommissionen og vores kolleger 
i Parlamentet til at indse ulykken 
i at ødelægge et fleksibelt og vel-
fungerende arbejdsmarked som 
det danske med en fælles lovgiv-
ning, der trækkes uniformt ned 
over alle EU-lande.

Jeg håber, at I vil henvende jer, 
hvis I har forslag eller spørgsmål 
til mit arbejde eller til fælles pro-
jekter, som vi sammen kan løse. 
Også hvis I bare ønsker at mødes 
til en snak om EU-politik i den lo-
kale forening.

Vi har sammen udformet nye mål for  
netværket:

• At inddrage partimedlemmer i hvad der 
sker på området

• At engagere partimedlemmer

• At deltagerne skal have viden med hjem

• At kvalificere politikerne og SIK

• At udvikle socialdemokratisk politik i Kø-
benhavn på børne- og ungdomsområdet

• At deltage i udformning af valgprogram-
met på området

• At komme med input til budgettet på bør-
ne- og ungdomsområdet

• At netværket har repræsentation fra både 
socialdemokratiske borgere og professio-
nelle
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Året 2019 stod mest af alt i val-
gets tegn, og dette bærer aktivi-
tetsniveauet også præg af, men 
noget er der dog sket i 2019.

I foråret blev der afholdt net-
værksmøde med Mogens Jensen. 
På mødet fortalte Mogens Jensen 
om Socialdemokratiets holdning 
til kultur og fritid, og hvad der 
rørte sig på kulturområdet. Mo-
gens fortalte også om, hvad der 
generelt rørte sig inden valget, og 
hvad man forventede, valget kom 
til at handle om. Efter oplægget 
havde vi en debat, om de udfor-
dringer der er med at blive hørt 
inden for kultur- og fritidsområ-
det. Derefter diskuterede vi, hvad 
vi i netværket ønskede at få med 
på budgettet inden for kultur og 
fritid.

Netværket skulle have været på 
Københavns Museum for at se, 
hvordan det stod til med flytnin-
gen af museet fra Vesterbrogade 
til Stormgade, men grundet travl-
hed på museet og det udskrevne 
valg, måtte vi rykke mødet, som 
så forventes at blive i starten af 
2020.

Efter et godt valg og med udnæv-
nelsen af Joy Mogensen håber 
netværket at der kommer mere 
fokus på kultur og fritidsområdet. 
Derfor ønskes det i netværket at 
finde en mere tidssvarende stra-
tegi for, hvordan der kan komme 
mere fokus på at bruge kultur og 
fritidsaktiviteter som en del af 
løsningen for et bedre socialt liv 
for alle borgere i København. 

I slutningen af året besluttede 

KULTUR- & FRITIDS- 
NETVÆRKET
Robert Nielsen og Susanne Holtenbang, netværksledere

Bortset fra et enkelt møde med 
et spændende oplæg ved direk-
tøren for Askovfonden har Social-
netværket ligget stille i det forløb-
ne år. Ved generalforsamlingen i 
2019 blev netværksleder Sandra 
Voss valgt til SIK`s forretningsud-
valg. Det har ikke været muligt at 
finde en afløser for Sandra til po-
sten som netværksleder. Dog har 
det nu flasket sig, så Sandra får 
assistance, da opgaverne i social-
netværket løses i fællesskab med 
Gitte Messerschmidt.

Overskriften på aktiviteterne det 
kommende år vil være socialpsy-
kiatrien. I samarbejde med Laura 
Rosenvinge, BR-medlem og so-
cialordfører, er der lagt planer for 
det kommende år.

Desværre blev forårets aktiviteter 

blev lagt ned af corona og der har 
derfor ikke været aktiviteter siden 
mødet med direktøren fra Askov-
fonnden.

Efter sommerferien håber vi at 
kunne gennemføre et møde i Psy-
kiatriens hus med oplæg af Maria 
Gudme, Regionsrådet og The-
odor Gjerding, formand for Sind 
Ungdom. Mødet vil have fokus på 
de unge i psykiatrien

I støbeskeen er også et arrange-
ment på Danner. Kvinder, der 
kommer på krisecenter, har et 
stort behov for psykologbehand-
ling til at hele de mentale sår, 
som et liv med vold har påført 
dem. Danner er landets største 
kvindekrisecenter og et af de æld-
ste. Håbet er en rundvisning på 
centret og en snak om voldens 

cirkel, og hvilke psykiske udfor-
dringer voldsramte kvinder kæm-
per med.

Desuden arbejder vi på en gå-tur 
i København med en af guiderne 
fra ”Gadens Stemmer”. ”Gadens 
Stemmer” er tidligere misbru-
gere, hjemløse og andre der har 
levet et liv på bunden af samfun-
det. De viser rundt i deres kvarter, 
og fortælle hvordan deres liv har 
formet sig. 

Vi glæder os til at komme i gang 
igen.

Robert, at det var tid til at give 
stafetten videre. Løsningen blev 
at Susanne overtager ledelses-
posten, og Robert bliver næst-
formand. Dette gør, at netværket 
ikke mister den viden, Robert har, 
men at Robert får tid til de andre 
poster.

I slutningen af november blev 
det gamle museum på Vester-
brogade sat til salg. Kultur og 
fritids-netværket håber, at salget 
bliver trukket tilbage, og at der i 
stedet for arbejdes på at få om-
dannet det gamle museum til et 
Musikhus. København mangler et 
sted til akustisk musik, hvor både 
amatørmusikere og professio-
nelle musikere kan udfolde sig til 
glæde for københavnerne. 

Det gamle bymuseeum

SOCIALNETVÆRKET
Gitte Messerschmidt & Sandra Voss Kampel, netværksledere
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Der har været afholdt 6 møder i 
Netværket for Sundhed og om-
sorg i 2019. Netværket har i et tæt 
og godt samarbejde med hen-
holdsvis BR-udvalget Sundhed og 
Omsorg og Ældrerådet i Køben-
havns Kommune. Netværket har 
haft fokus på mange af de områ-
der som både det politiske udvalg 
og Ældrerådet har arbejdet med 
i 2019. 

Vi har været på besøg på de-
menscentret Pilehuset, som har 
til huse i Bystævneparken. Pile-
huset åbnede i 2000 som et dag-
tilbud til borgere med demens i 
Københavns Kommune. Siden da 
er Pilehuset udvidet, så det i dag 
rummer både almindelige pleje-
hjemsboliger og specialiserede 
botilbud til mennesker med de-
mens. 

Da der kommer flere ældre bor-
gere i fremtiden, vil der også 
komme flere borgere med de-
mens. Demens findes i mange 
forskellige ”forklædninger” men 
fælles for dem alle er, at demens-
ramte borgere, skal have og har 
krav på at få den specielle pleje 
som sygdommen kræver. Mange 
af disse borgere kan IKKE være på 
et almindeligt plejehjem, hvorfor 

vi skal have fokus på, om der er 
de nødvendige ressourcer til op-
gaven, så byens demente borger 
kommer hen og bo, hvor stedet 
er indrettet til at tage imod de-
mente borgere.

Netværket har haft besøg af di-
rektøren for Hjerneskadeforenin-
gen, Morten Lorenzen, som holdt 
et spændende oplæg, som gav 
stof til eftertanke.

I Danmark findes 120.000 med 
diagnosen ” hjerneskade” i større 
eller mindre grad.  12.000 borge-
re bor i Københavns Kommune. 
Antallet vil højst sandsynligt stige 
i forbindelse med, at vi alle bliver 
ældre, da f.eks. blødning eller 
prop i hjernen i de fleste tilfælde 
først kommer, når man er 60+

 Genoptræning af hjerneskadede 
er utrolig vigtig, og får den hjerne-
skadede ikke den behandling, der 
er påkrævet den form for hjerne-
skade, som vedkommende har, 
vil der være stor sandsynlighed 
for, at den ramte, IKKE kommer 
tilbage til en så normal hverdag, 
som tidligere – selvfølgelig afhæn-
gig af hvor stor hjerneskadens er. 
Genoptræning er en kommunal 
opgave. København har en stør-
relse og et patientgrundlag, som 

gør, at man sagtens kan opbygge 
et center og få en større special-
viden på området end tilfældet 
er i dag. Det er meget vigtigt, at 
borgere med hjerneskade får den 
genoptræning, der er nødvendig, 
så de kan komme tilbage til livet 
og/eller deres arbejde, og der-
med får livskvaliteten tilbage. 

Derfor er vi også i Sundhed-og 
Omsorgsnetværket glade for, at 
der i budgettet for 2020 er givet 
økonomi til dette område, og vi 
afventer resultaterne af det.

I 2020 arbejder netværket fort-
sat videre med temaet ULIGHED 
I SUNDHED. 

Vi vil sætte fokus på seniorboliger 
og/eller bofællesskaber, hvor æl-
dre kan få en bolig. 

Netværket vil støtte op om det 
politiske udvalg Sundhed-og Om-
sorg i Borgerrepræsentationen 
og tage drøftelser med de social-
demokratiske medlemmer om de 
beslutninger, der skal tages på 
området.

Da der er valg til Ældrerådet i 
november måned, vil netvær-
ket ligeledes hjælpe og støtte de 
socialdemokratiske kandidater, 
som ønsker at stille op.

TEKNIK-  
& MILJØ 
NETVÆRKET
Manja Sand, netværksleder

SUNDHED- OG OMSORGS-
NETVÆRKET
Joan Jensen, Netværksleder

Netværket har holdt møde hver 
måned i marts, april, juni, august, 
oktober, november 2019 og janu-
ar, februar 2020. 

Vi har primært holdt møderne 
på Rådhuset, dog blev mødet i 
august afholdt på Otto Busses 
Vej, hvor vi cyklede rundt på area-
let for at danne os indtryk af om-
rådet. Det er det gamle godsba-
neterræn, hvor der er planer for 
nyt boligbyggeri, aktiviteter, grøn-
ne områder mm, og hvor delta-
gere i netværket har været meget 
aktive i processen for udnyttelsen 
af området. Netværket har støttet 
processen i hele forløbet, og det 
ser ud til, at dette får stor indfly-
delse på det endelige resultat. 
Det er nok ikke sidste gang, vi be-
søger dette område, og det bliver 
spændende at følge udviklingen.

Helene Toxværd fra LLO kontak-
tede mig på kongressen og tilbød 
at deltage med et oplæg om by-
udvikling og boligmasse. Hun del-
tog på mødet i oktober og lagde 
op til debat, hvor deltagerne del-
tog aktivt. Vi fik indsigt og viden 
om meget på området.

Kaare Press Kristensen kontakte-
de mig og tilbød at deltage med et 
oplæg om partikelforureningen 
fra krydstogtskibe, som fortsat 
er stor i København. Han deltog 
på mødet i november, og der var 

stor interesse for emnet og der-
med en livlig debat og spørgelyst. 

Vi har 2 faste punkter på dagsor-
denen: Nyt fra Det Grønne Råd v/
Flemming Hansen og nyt om lo-
kalplaner v/Denis Bowers. 

Medlemmerne af Bygge- og Tek-
nikudvalget er flinke til at deltage. 
Der bliver lagt op til en god debat, 
og vi får en fin indsigt i udvalgets 
arbejde og kommende sager. 
Lars Weiss fortalte om budget 
2020, og Marcus Vesterager holdt 
et oplæg om trafik og oplyste 
om forslaget til Ny Vejlov, der vil 
få uheldige følger i København, 
hvis den nuværende udgave bli-
ver vedtaget. Det nye byggeri på 
AmagerFælled, som måske kan 
give dønninger. Vi får altid en liv-
lig debat og mange gode spørgs-
mål. 

Det er meget positivt at blive in-
formeret om, hvad der er under-
vejs af sager – især hvis de kan 
give problemer rundt omkring i 
byen. Medlemmerne af netvær-
ket kan virke som ambassadører 
for BR-medlemmerne.

Og ellers har året været præget af 
mange emner:

• Oplæg fra den tidligere rege-
ring, hvor kolonihaverne skul-
le udnyttes til boligudvikling 
mm

• Løbehjul (motoriserede små 
køretøjer)

• Nyt bynet (kollektiv transport)

• Kommuneplan – fortsat aktu-
el - bliver taget op i april 2020

Vi kommer rundt om mange em-
ner, og vi har nogle gode drøftel-
ser. Det er spændende at følge 
aktiviteterne i Det Grønne Råd, 
og opfølgningen på lokalplanerne 
er et interessant emne på hvert 
møde.

De aktive deltagere i netværket 
skal have tak for deres engage-
ment og mødefrekvens. Deltager-
ne har en stor baggrundsviden, 
der er med til at sikre, at vi får 
god indsigt i mange sager, og de 
bidrager gerne med deres store 
viden, så medlemmerne af Tek-
nik- og Miljøudvalget får større 
indsigt på områder, der har stor 
værdi i deres videre politiske ar-
bejde, ligesom vi gerne støtter 
medlemmerne i deres arbejde.
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Det blev ikke til det store gen-
nembrud for fagpolitisk netværk i 
2019. Vi lagde ellers godt fra land 
med et velbesøgt møde i januar 
om fremtiden for den danske mo-
del, hvor vi havde Nanna Højlund, 
LO, og Leif Lahn Jensen, beskæf-
tigelsesordfører (S), som oplægs-
holdere. 

Folketingsvalget kom imidlertid 
på tværs af netværkets arbejde, 
og kræfterne blev brugt på valg-
kampen, og efter sommerferien 
besluttede undertegnede at bru-
ge efteråret på at forberede en 
frisk start i 2020. 

Med inspiration fra de andre net-
værk i SiK er fagpolitisk netværks 
arbejde nu blevet struktureret, 
og møder er lagt i kalenderen for 
hele 2020.  

Jeg har valgt, at netværket skal 
beskæftige sig med et tema over 
flere møder, og tanken er, at vi på 
denne måde kommer i dybden 
med det valgte emne. 

Emnet fastlægges på et net-
værksmøde – i foråret 2020 har 
vi fokus på jobcentrene i Køben-
havn – og planen er at afslutte 
møderækken med opsamling af 
ideer og forslag til det kommende 
valgprogram. 

Tak til alle jer der tålmodigt har 
svaret på mine spørgsmål og der-
med fortrængt i en smule uviden-
hed. Fagpolitisk netværk er i hvert 
fald gået velforberedt ind i 2020.

FAGPOLITISK 
NETVÆRK
Thomas Fredsø, netværksleder

For perioden 2018 -2019 var 
der en ting og kun én ting, det 
handlede om: Valget til Europa-
parlamentet den 26. maj 2019. 
Den nye formand Paul Breyen 
samlede tøjlerne efter den forri-
ge formand, der i efteråret 2018 
pludseligt valgte at forlade par-
tiet i protest mod den nye ud-
lændingepolitik. Det gjorde visse 
lavpraktiske ting besværlige, men 
efter et par måneders arbejde 
kom udvalget i gang igen. 

Med udgangspunkt i det fore-
stående valg blev der afholdt tre 
totalt udsolgte arrangementer 
på Christiansborg med EU som 
tema. Der var oplæg fra Paul 
Breyen, Claus Larsen-Jensen (FIC), 
Jakob Thiemann (EP-kandidat) 
og den nationale kampagnele-
der Daniel bidrog med nyt om 
EP-kampagnen. 

Desværre kunne der kun nås én 
tur til Bruxelles inden valget. Over 
100 medlemmer søgte om at få 
en plads, men der var kun plads 
til 30. De tre dage i Bruxelles var 
fyldt med besøg i Kommissionen, 
Parlamentet og Rådet samt be-
søg hos og oplæg fra andre vigti-
ge aktører. Fagbevægelsen byder 
sig ofte også til, når man besøger 
EU’s hovedstad. 

Socialdemokratiet kæmpede 
hårdt for at få opmærksomhed 
omkring den enorme svindel med 
skat, der foregår i blandt europæi-
ske og internationale firmaer. Det 
var en dagsorden, som medierne 
havde været meget interesserede 
i, og spidskandidat Jeppe Kofod 
havde ført en lang kampagne på 
dette spørgsmål med succes. 

I alt opstillede Region Hovedsta-
den tre kandidater, der tilsam-

INTERNATIONALT UDVALG
Jakob Thiemann, netværksleder

men fik over 200.000 stemmer, 
hvilket sikrede partiet tre plad-
ser i Europaparlamentet. Valget 
var faktisk godt nok til en fjerde 
plads, men valgforbundet faldt 
ud til SF’s fordel, selvom Karsten 
Hønge efterfølgende ikke ønske-
de at blive ”udflyttet” til Bruxelles. 

Da de fleste af udvalgets medlem-
mer brugte meget energi på valg-
kampen, var der kun få aktiviteter 
i efteråret, men i skrivende stund 
er udvalget klar med en ny række 
af aktiviteter for 2020, så hold øje 
med nyhedsbreve og Facebook – 
der bliver nok at se til. 
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Endnu et år i Frit Forum Kø-
benhavn er gået. 
Foråret bar i høj grad præg af 
folketingsvalg og valg til Euro-
pa-Parlamentet. Det var tyde-
ligt at mærke, at flere af vores 
medlemmer havde travlt med at 
lave kampagner for diverse kan-
didater. I Frit Forum København 
havde vi valgt at udlåne vores 
lokaler på Suhmsgade 4 ud til 
Pernille Rosenkrantz-Theil og Pe-
ter Hummelgaards kampagne-
gruppe. Dette medførte, at vi fik 
en enestående mulighed for at 
samarbejdede side om side med 
en masse DSU’ere for at få en ny 
socialdemokratisk regering - hvil-
ket som bekendt lykkedes. Vi for-
nemmede, at kampagnegruppen 
vænnede sig til at få sin daglige 
gang i vores lokaler, og det var en 
fornøjelse at se, hvordan fælles-
skabet og det gode samarbejde 
blomstrede. 

Universitetsvalg 2019
Årets universitetsvalg løb af sta-

belen i november måned. Vi var 
så heldige at opnå valg til en post 
på universitetet. Vores kampagne 
blev modtaget blandet af de stu-
derende, og heldigvis fik vi over-
vejende positiv respons, når vi 
havde samtaler med folk ude på 
de forskellige campusser. Des-
værre oplevede vi også, at vores 
kampagne var præget af de få, der 
var uenige. Nogle af vores valg-
plakater blev revet ned, ødelagt 
eller tegnet på. Det er en alvorlig 
problematik, at visse studerende 
mener, at det er i orden at sabo-
tere de kandidater, de er uenige 
med. Derfor er vi også glade for, 
at der kom politisk opmærksom-
hed på problemet, og at det var 
noget, selv folketingsmedlemmer 
gik ud og mente noget om og tilli-
ge tog alvorligt. Sabotagen gjorde 
også, at diverse medier begynd-
te at vise interesse for valget på 
Københavns Universitet. Jeg selv 
blev interviewet til B.T og Ber-
lingske samt til et radioprogram 
på P1. Vi håber, at den store me-
diedækning har hjulpet med at 

markedsføre os som forening, og 
forhåbentlig får endnu flere stu-
derende øjnene op for, det arbej-
de vi laver. 

Næste år
Vi glæder os meget til at tage 
hul på næste år. Vi håber på at 
afholde endnu flere politiske ar-
rangementer i 2020. Vi har alle-
rede fyldt vores forårssemester 
op med spændende oplæg fra 
forskellige politikere og menings-
dannere. Ud over det, kommer vi 
også til at køre en national med-
lemshvervningskampagne i hele 
Frit Forum i april, hvilket vi håber, 
vil sætte endnu mere fokus på, 
hvad foreningen står for.  

På vegne af Frit Forum Køben-
havn vil jeg takke af for 2019. Vi 
ser frem til et forhåbentlig lige så 
godt 2020. 

Frederikke Werther, formand for Frit Forum

FRIT FORUM

DSU vinder valg
DSU vandt slaget om 2019. Bedre 
kan det vel ikke beskrives. 

De unge københavneres stem-
mer til skolevalget i starten af 
året illustrerede klart og tydeligt, 
at ungdommen er rød og social-
demokratisk. 

Til Europaparlamentsvalget var 
københavnske DSU’ere klar til at 
hænge i lygtepæle og husstands-
omdele til kamp for et mere soli-
darisk Europa.

Til Folketingsvalget leverede 
DSU’erne en kæmpe kampagne-
indsats og beviste endnu engang, 
at Socialdemokratiets stærkeste 
våben er unge DSU’ere, som er 
klar til at banke døre, skabe po-
litiske dagsordenener og gå på 
kampagne. 

DSU København gik til valg med 
sloganet: ’Vi vinder valget med 
Peter og Pernille!’, og begge 
kandidater blev valgt ind. At de 
efterfølgende kunne kalde sig 
henholdsvis beskæftigelses- og 

børne- og undervisningsminister 
er blot endnu en kæmpe sejr for 
DSU København. 

Et Socialdemokrati der går til 
kamp for et bedre arbejdsmar-
ked og værdig tilbagetrækning, 
og som samtidig altid er på bør-
nenes side, er DSU’s hjerteblod. 
DSU-regeringen kan vi kun være 
stolte af - og det er vi i den grad.

Lokalafdelingernes år 
DSU København er det distrikt i 
DSU, der har flest medlemmer og 
mest aktivitet. Det er vi udeluk-
kende på grund af alle de seje og 
stærke lokalforeninger, vi har.

Det har fra ledelsens side væ-
ret førsteprioritet at understøtte 
afdelingerne, og det har været 
nødvendigt. På grund af alle de 
seje og dygtige medlemmer og 
bestyrelser ude i afdelingerne er 
vi nået rigtig langt. I denne gene-
ralforsamlingstid bliver man blot 
endnu mere optimistisk. 

Over alt i DSU København væl-

ges unge talenter til afdelingsbe-
styrelserne. Det er dem, der skal 
løfte DSU-afdelingerne til et højere 
niveau. Med det engagement og 
den dygtighed de har, så kan I godt 
have høje forventninger. 

Afdelingerne begynder at få flere 
aktiviteter, der kommer nye aktive 
til, og overalt ser man en enorm 
gejst for at skabe et mere socialde-
mokratisk København. Det betyder 
også, at vi skal begynde at rette fo-
kus mod at skabe nye afdelinger, 
der hvor der er potentiale. Allere-
de nu er det planen, at vi til som-
mer opretter DSU Nørrebro. 

Det er et mål for DSU, at vi har af-
delinger i alle kredse. På den måde 
kan vi bedst muligt påvirke partiet. 
Det gør vi i fællesskab med jer ude 
i kredsene. Og netop i det ligger 
også, at det er vores fælles ansvar. 
Jeg glæder mig til at arbejde sam-
men med jer om at skabe denne 
forandring. Selvom målet ikke bli-
ver indfriet inden for det næste år, 
så er det et mål, vi skal arbejde ef-
ter. 

DSU KØBENHAVN
Cecilie Sværke Priess, formand for DSU København
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MEDLEMSUDVIKLING
KREDS/PARTIFORENING:   2015 2016 2017 2018 2019 2020  Antal     Procent

1. Kreds Østerbro      513   552   528   504   477   465       -12  -3%

2. kreds Sundbyvester    174   184   203   195   202   194         -8  -4%

3. kreds Indre by og Chr.havn    367   371   359   341   333   317       -16  -5%

4. kreds Sundbyøster     374   388   368   346   349   325       -24  -7%

5. kreds Nørrebro      310   314   313   319   299   286       -13  -5%

6. kreds Bispebjerg      210   208   203   185   178   163       -15  -9%

7. kreds Brønshøj/Husum     260   266   234   224   231   237             6   3%

7. kreds Vanløse      196   192   182   172   165   163         -2  -1%

8. kreds Valby      228   236   227   238   228   238        10   4%

9. kreds Vesterbro      280   309   305   283   260   244       -16  -7%

Medlemmer i alt    2912 3020 2922 2807 2722 2632       -90  -3%

LIGESTILLINGSREGNSKAB

ÅRSOPGØRELSE

KREDS/PARTIFORENING:  Kreds-         folketings-       BR                  Borgmestre FU Lokaludvalg Netværks-        Partistyrelsen 
    formand       medlem       medlem   SIK   leder  

1. Kreds Østerbro         K  K      M M        K        M   M K K

2. kreds Sundbyvester       M               M   

3. kreds Indre by og Chr.havn    M                    M K    M      M K   

4. kreds Sundbyøster        M     M M K       M  M      K        M

5. kreds Nørrebro         M  M      M M                                  M  

6. kreds Bispebjerg         M        M K            K     M

7. kreds Brønshøj/Husum        M        M K                    M  

7. kreds Vanløse         K               M     K

8. kreds Valby         K       K K         M  

9. kreds Vesterbro         M  M       M K     M      M M     M 

M/K         7/3             2/1      10/5      2/0  3/3      10/2   3/4      1/0

Kvinder %       30%            33%       33%      0%             50%      17%  57%       0%

Mænd %       70%            67%       67%    100%            50%       83%  43%                100%

ÅRETS TAL 2019
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NÅR JEG SER ET  
RØDT FLAG SMÆLDE

Jeg har anet slægters striden

imod fremtids fjerne mål.

Jeg har set trælletoget i tiden

blive mænd bag ved kampfanens bål. 

Jeg har set den i blafrende storme,

– jeg har elsket dens flammer i strid, 

og bag den så jeg arbejdshænder for-
me 

verden om til en lysere tid.

Det er sliddets slægters fane

over fronten vid og bred.

Den skal ungdommen ildne og mane, 

den skal knuse hvert grænsernes led. 

Den var forrest i fredelig færden,

den var forrest i stormklokkens klemt; 

den er fanen, der favner hele verden

– i dens folder er fremtiden gemt.

Når jeg ser et rødt flag smælde

på en blank og vårfrisk dag,

kan jeg høre det sælsomt fortælle

om min verden, mit folk og min sag.

Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,

mens det kogler af kraft i mit mod,

thi det flag, der nu smældende når 
himlen, 

er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke

ryggen op i flagets brus.

Jeg har lyttet og hørt hjertet banke 

i dets stolte, befriende sus.

Jeg har elsket dets farve fra lille, 

da min mor tog mig op på sit skød 

og fortalte mig manende og stille 

om en fane så knitrende rød.
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