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København er altid gået forrest i omsorgen for de svageste og dem, der har brug for 
et kærligt skub i ryggen. Det skal vi også gøre i fremtiden. København er en storby på 
godt og ondt. Vi har flere hjemløse end noget andet sted i Danmark. Vi har flere men-
nesker, som er afhængige af stoffer og lever med et misbrug end andre steder i lan-
det. På trods af at vi bor tæt i København, så oplever alt for mange at leve i ensomhed.

Vores sociale målsætninger for fremtiden

hjælper alle, der ønsker at forlade deres misbrug, så 
færre københavnere er i misbrug i fremtiden. Vi ønsker 
at styrke vores indsats på stofscenen. Dette indebærer 
et stofindtagelsesrum på Sundholm og at sørge for, at 
H17 fortsætter med at være døgnåbent.

Vi vil bekæmpe ensomhed
Alt for mange københavnere oplever ensomhed på et 
tidspunkt i deres liv. Uanset om det er som unge, ældre 
eller i midt i livet, så er det trist og sørgeligt, når men-
nesker oplever ensomhed. Derfor skal vi bekæmpe 
ensomhed i København, så ingen københavnere i frem-
tiden føler sig alene i livet. 

Ensomheden er stigende i vores by. Ensomhed er en 
trussel mod københavnernes trivsel og sundhed og 
skal tages meget alvorligt fra politisk side.

Vi vil styrke socialpsykiatrien
Langt flere skal hurtigere have den hjælp, de har brug 
for, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Derfor vil vi 
afsætte økonomi til, at der møder sagsbehandlere fra 
Socialforvaltningen op ved udskrivelsen, så der er klar-
hed for, hvilken hjælp borgeren skal have. 

Vi bekæmper hjemløshed
Vi har et særligt ansvar for at løfte folk ud af hjemløs-
hed – særligt de unge. Vores mål er, at ingen skal være 
hjemløs i fremtiden. Der er mange årsager til, at folk 
ender i hjemløshed, så vejene til at bekæmpe hjemløs-
hed er forskellige og mangeartede. Men den bedste 
måde at bekæmpe hjemløshed på, er at forebygge det, 
inden folk havner på gaden. Derfor vil vi også forstærke 
vores indsats med sociale viceværter, da vi desværre 
stadig ser, at for mange tidligere hjemløse bliver sat på 
gaden igen.

I Socialdemokratiet vil vi give en tag-over-hovedet 
garanti for unge hjemløse og sætte ressourcer af til at 
skabe flere herbergspladser og midlertidige boliger for 
unge hjemløse. Vi vil ligeledes drøfte med byens kolle-
gier, hvordan der skabes plads til unge hjemløse, som 
er klar til at bo i fællesskab med andre unge.

Vi skal hjælpe mange flere misbrugere til-
bage på vejen
Det er de færreste mennesker, der drømmer om at 
blive misbrugere. Og de fleste af dem, som ender 
med et misbrug, vil gerne ud af det igen. Vi skal sikre, 
at man kan leve et værdigt liv som misbruger, og at vi 
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Et liv med udsathed skal stadig være et 
værdigt liv
Der kan være mange grunde til, at mennesker ender 
i en udsat situation. Derfor skal man have et værdigt 
liv, uanset om man er kommet skævt ind på livet. Fordi 
det gør vejen tilbage på sporet kortere. Det gør livet for 
udsatte københavnere bedre, og det giver bedre mulig-
heder for børn i udsatte familier. Alle udsatte køben-
havnere skal kunne have et værdigt liv i fremtiden.

Vores sagsbehandlere og pædagoger, der har med de 
mest udsatte borgere at gøre, skal ikke løbe så hurtigt. I 
stedet for at sætte penge af til effektiviseringskonsulen-
ter vil vi fremover sætte penge af til de mennesker, der 
er tættest på borgeren.

Vi vil bekæmpe ulighed – også i sundhed
Uligheden er steget i Danmark de seneste årtier. Også i 
København. Det er problematisk, når forskellene bliver 
større. Det bliver sværere at forstå hinanden på tværs 
af byen. Flere menneskers livsbane bliver defineret, når 
de bliver født, og sammenhængen i byen bliver ringere. 
Derfor skal vi bekæmpe ulighed i København, så ulighe-
den bliver mindre end i dag.

Der er i dag for stor ulighed. Vi vil forebygge ulighed 
i sundhed og tidlig nedslidning. Vi skal være opmærk-
somme på risikoerhverv og sikre forebyggelse på 
arbejdspladsen gerne i samarbejde med 3F og FOA.

Klarere linjer i samspillet 
med kommunen
Alt for mange københavnere ople-
ver skiftende sagsbehandlere, 
snørklede systemer, og at det svært 
at finde den rigtige indgang til kom-
munen. Derfor skal vi én gang for 
alle finde en organisering, hvor 
københavnerne har én indgang og 
kan overskue deres kontakter med 
kommunen.

1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

6. Gode jobs og muligheder for alle

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

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen

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

10. København skal være en sund by til hele livet

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten
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