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Vi vil have et København, hvor der er lige muligheder, og hvor der mindst mulig
ulighed. Det kræver, at vi starter med forholdene for vores yngste borgere. Vi skal
have fokus på det gode børneliv for alle byens børn.
Derfor går SF går igen i år til budgetforhandlingerne med fokus på et løft af
børneområdet i Københavns Kommune.
Desværre ved vi, at alt for mange københavnske børn allerede fra 3-års alderen
sakker alvorligt bagud i deres sprogudvikling og udviklingen af deres sociale
kompetencer.
Det kræver flere hænder, hvis vi skal rette op på det.
I SF har vi et mål om, at der skal være 3 børn per voksen i vores vuggestuer og 6
børn per voksen i vores børnehaver.
Det er ambitiøst - Og der er ingen hurtige genveje. Men vores børn er vores fremtid.
Derfor er vi år efter år gået til budgetforhandlingerne med krav om bedre
normeringer i vores daginstitutioner. Og i år er ingen undtagelse:
Vi vil styrke normeringerne i de københavnske vuggestuer. Der skal være flere
voksne per barn, og alle børn skal ses og høres.
Det er godt for børnene, for de får den bedste start på livet med en tryg hverdag i
vores institutioner. Og det er godt for deres forældre – for så kan de gå trygge på
arbejde.
Der er brug for et bredt løft – men der er også behov for mere fokus på udsatte
børn.
Fem af Københavns private skoler er mere socialt belastede end den mest belastede
folkeskole i byen.
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Alligevel har ingen af dem i dag socialrådgivere tilknyttet, som vi ellers fra SFs side
har fået igennem på folkeskolerne.
Det er at svigte de børn. Et udsat barn har krav på hjælp, uanset hvilken skole deres
forældre har sat dem i.
Derfor skal vi fremover også have socialrådgivere ind på Københavns udsatte
privatskoler.
Også på kulturområdet har SF ved årets budgetforhandlinger fokus på børnene.
Vi skal sikre, at så mange børn som muligt er aktive i kultur- og fritidslivet. Det
gælder også de udsatte børn. De skal ikke udelukkes fra fællesskabet, fordi deres
forældre ikke har råd.
Derfor har vi fokus på FerieCamp, FritidsGuiderne og mulighederne for at give
kontingentstøtte, så sport og kultur bliver noget, alle børn i København har adgang
til.
Vi skal være en grønnere, langt mere bæredygtig storby. Det kræver handling og
mod i stedet for tomme ord om grøn metropol og internationale ranglister.
Det gælder luftforureningen, hvor vi må træffe hårde, nødvendige valg – heldigvis
bakker et flertal herinde nu op om et forbud mod dieselbiler.
Det er et godt første skridt, men der skal meget mere til, hvis københavnerne
fremover skal kunne trække vejret uden frygt for, hvad de får med ned i lungerne.
Derfor har vi i SF fremlagt en plan for renere luft, hvor vi blandt andet foreslår, at vi i
vores udbud stiller krav om, at der kun må bruges forureningsfrie maskiner på
byggepladser. Det er et ønske vi tager med til budgetforhandlingerne.
Samtidig er vi nødt til at se på den trængsel, de alt for mange biler i København
skaber. Bilerne fylder simpelthen for meget i vores by.
Heldigvis er cyklen Københavns foretrukne transportmiddel. Det skal vi støtte op
om.
Vi går derfor til budgetforhandlingerne med ønske om, at vi skal satse langt mere på
bilfri gader og områder i byen.
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Vi vil et København, som skal være grønnere. Også helt bogstaveligt talt.
Vi ved, at det er afgørende for københavnerne, at de har grønne åndehuller, hvor de
finder fred for byens larm. Langt de fleste bor uden adgang til en have.
Derfor skal vi have flere store parker i København.
Det gælder både om at bevare de grønne områder, vi har – som Amager Fælled. Og
om at tænke grønne områder ind, når vi bygger.
Fælledparken findes i dag, fordi politikere tog alvorligt, at der er brug for grønne
arealer. En god by består ikke kun af asfalt, beton og mursten.
Nordhavn er et oplagt sted at starte.
Ved at anlægge en park i Nordhavn sikrer vi samtidig, at der bliver noget at komme
efter for københavnere fra andre bydele.
Samtidig er Nordhavn et eksempel på en bydel, der efter SFs mening bør have langt
flere almene boliger, så vi ikke skaber nye ghettoer.
SF mener, at vi skal hæve vores målsætning for almene boliger i København fra 20 til
25%. Det er endnu et område, hvor handling er afgørende – og ord ikke er nok – hvis
København fortsat skal være et sted, hvor alle typer mennesker kan bosætte sig.
En sidste og meget vigtig prioritet for SF ved årets forhandlinger er det
socialpsykiatriske område i København.
Tragiske begivenheder har de seneste år understreget, hvor galt det står til.
Medarbejdere er blevet dræbt af mennesker, de var ansat til at hjælpe. Og nogle af
vores allersvageste og mest syge borgere er blevet gjort til mordere.
Det er simpelthen ikke godt nok. Regionens manglende vilje til at indlægge vores
psykotiske borgere spiller en stor rolle – men vi har også selv et ansvar for, at
kvaliteten af vores botilbud står mål med de udfordringer, de skal løse. Det kræver
mere specialuddannet personale og flere hænder.
Vi skal have flere uddannede pædagoger og sygeplejersker på bostederne. Folk, som
er uddannet til at kunne tackle de svært syge borgere, vi har ansvar for i kommunen.
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Det koster penge. Dem er vi klar til at finde.
Vi foreslår blandt andet en skattestigning.
Sammenlignet med mange andre kommuner er kommuneskatten lav i København.
Vi tror, at københavnerne er parat til at betale en lille smule mere, for til gengæld at
få bedre velfærd for børn og de udsatte - og et grønnere København.

_______________

Nu kender I vores prioriteringer.
Vi ser frem til forhandlingerne om at sikre et endnu bedre København.
Tak for ordet.
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