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Vi skal have fuld beskæftigelse og jobs på ordentlige vilkår, og vi vil have særligt fokus 
på de grupper, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke 
mindst de mange unge som mærker ungdomsarbejdsløsheden på egen krop. Køben-
havn skal forblive en mangfoldig og tolerant by. Vi er forskellige og har rødder mange 
forskellige steder. Det er en styrke og giver vores by liv og identitet. Vi skal tage opga-
ven med integration alvorligt og sørge for at få alle med. Vi skal være en tilgængelig 
by for folk med handicap, og mennesker med handicap skal føle, at vi som kommune 
giver dem de samme muligheder som alle andre og sikrer dem et værdigt liv.

Vores målsætninger for mangfoldighed, muligheder og jobs

Ingen ungdomsarbejdsløshed i fremtiden
Alt for mange unge mennesker har svært ved at finde 
ind på arbejdsmarkedet i dag. Det går ikke. Alle for-
tjener at få en god start på arbejdslivet. Derfor skal 
vi bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i København og 
sikre, at alle får en god start på arbejdslivet. 

Ordentlige løn- og arbejdsforhold skal  
gælde for alle i København
København har mange arbejdspladser med gode løn- 
og arbejdsvilkår. Vi har også jobs, hvor lønnen ikke er 
overenskomstmæssig, eller hvor der er problemer med 
arbejdsvilkårene, fx med nultimekontrakter. Køben-
havns Kommune har et medansvar for hele arbejds-
markedet i København, bl.a. fordi kommunen er en stor 
indkøber. Vi vil bekæmpe urimelige arbejdsvilkår i vores 
by, bl.a. med kædeansvar i byens kontrakter. Vi ønsker 
en by uden skodjobs, underbetaling, usikre ansættelser 
og social dumping.

Københavns Kommune skal være landets 
bedste arbejdsplads
Kommunen er landets største arbejdsplads med mere 
end 40.000 ansatte. Det er afgørende, at alle kommu-
nens medarbejdere gør et godt arbejde. Derfor skal 
vi være landets bedste arbejdsplads. Med tillid til og 
respekt for medarbejderne, bedre uddannet ledelse, 
udviklingsmuligheder i hverdagen samt ordnede løn- 
og arbejdsforhold.

Københavns Kommune må ikke være med til at under-
støtte en udvikling, hvor balancen i jobbet forsvinder 
mellem den fleksibilitet, arbejdsgiveren får, og det sik-
kerhedsnet, medarbejderen opnår til gengæld. Derfor 
vil vi som arbejdsplads sørge for muligheden for fuld-
tidsstillinger, og fx forpligte os til at ansætte folk i løntil-
skud i en periode.



3
SOCIALDEMOKRATIET I KØBENHAVN 

Valgprogram 2022 - 2025 

Alle uanset baggrund skal føle sig som en 
del af vores by og bidrage til fællesskabet
I København er der flere forskellige mennesker end 
noget andet sted i landet. Det er en kæmpe styrke for 
byen, at vi er så mangfoldige. Vi skal sørge for, at alle 
føler sig som en del af fællesskabet og byen. Ligesom 
vi skal sørge for, at alle bidrager til fællesskabet, i det 
omfang de kan.

Flere københavnere med anden etnisk bag-
grund skal lykkes i vores by
I årenes løb er integrationen af borgere med anden 
etnisk baggrund styrket i København. Det er den bl.a. 
fordi, vi mener, at alle kan og skal bidrage til fællesska-
bet. Der er desværre stadig en for stor gruppe, som ikke 
har formået at få fodfæste i samfundet og på arbejds-
markedet, og som derfor har behov for en særlig ind-
sats. Vi vil insistere på, at vi taler ordentligt til og om 
alle mennesker i en ordentlig tone. Alle skal med, og 
vi vil aktivt tage ansvar for udviklingen ved at skabe 
mulighederne, samtidig med at vi stiller krav. For hver 
københavner, der lykkes, lykkes København.

Vi går forrest på ligestilling og mangfoldighed
Vi skal som by gå forrest i kampen for ligestilling og 
mangfoldighed. Vi skal vise, at det ikke er køn, race, sek-
sualitet eller noget andet, der styrer dine muligheder i 
samfundet. I fremtiden skal der være mere ligestilling i 
København, hvad enten vi måler på indkomst, uddan-
nelsesbaggrund, udsathed eller andre parametre. 

Vi skal sikre en ordent-
lig støtte og hjælp til 
mennesker med handi-
cap
København skal være en by, 
hvor mennesker med han-
dicap begrænses så lidt som 
muligt af deres handicap. Og 
hvor flest mennesker med 
handicap som muligt kommer 
i uddannelse og får plads på 
arbejdsmarkedet.

Et ordentligt liv for mennesker med handicap indebæ-
rer også, at midlerne kommer tilbage til bostederne, 
så der igen bliver mulighed for at komme på ture og 
have mere indhold i livet. Ligesom der skal prioriteres 
flere penge til ledsagelse, så borgere med handicap 
kan komme på ture og ferier. Vi vil arbejde for, at der 
kommer midler til bostederne, som er målrettet til led-
sagelse af de mest udsatte borgere. Så de kan få ledsa-
gelse af en person, de kender og er trygge ved. Og så 
skal ingen borgere med handicap fjernes ufrivilligt fra 
deres bolig i Københavns Kommune.

Og så skal vi sørge for, at vores by er tilgængelig for 
alle. Det gælder også vores bynatur, hvor vi skal sikre, 
at også mennesker med handicap kan komme ud og 
opleve naturen.

Vi slår hårdt ned på hensynsløs adfærd og 
grov kriminalitet
Vi accepterer ikke bandekrig, vanvidskørsel eller andre 
former for hensynsløs kriminalitet, som sætter andres 
liv og helbred i fare. Derfor vil vi arbejde tæt sammen 
med politiet og gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe 
grov kriminalitet og hensynsløshed.

Ingen skal udsættes for hadforbrydelser
For at værne om grundlæggende rettigheder og lige-
værd hos alle borgere skal København være endnu 
bedre til at understøtte myndigheder og fagfolks ind-
sats med at forebygge hadforbrydelser i byen. Ingen 
skal udsættes for hadforbrydelser i vores by i fremtiden.

1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten

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

6. Gode jobs og muligheder for alle
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