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FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig
Dette
politiske
for København,
som du skaludvikling
i gang med at læse, er resultatet af et helt
særligt politisk og demokratisk eksperiment. Drevet frem af en overbevisning om at flere ved mere,
har vi inviteret hundredvis af københavnere ind i politiske laboratorier, hvor de har delt deres tanker
og idéer til en mere bæredygtig by. Vi glæder os til at dele resultatet med dig.
				
I Alternativet arbejder vi hver dag for et bæredygtigt samfund. Verden har brug for lande og byer, der tager bæredygtig omstilling seriøst. Det er fremtidens samfund, og vores ambition er at skabe en hovedstad, der tør gå forrest i
netop den retning.
Med FN i spidsen har verden sat mål for den globale udvikling frem mod 2030 – FN’s 17 Verdensmål, den mest
ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. Og hvis I spørger Alternativet København, bør vi i vores by lade os
inspirere af dette ambitionsniveau og samarbejde om at leve op til målene internationalt, nationalt og lokalt.
Vores by har et enestående fundament at bygge på. Det er helt naturligt, at byer over hele verden ser mod København, når de leder efter formlen for bæredygtig byudvikling. Det skal vi være stolte af – men vi skal også lade os
forpligte af det. Derfor mener vi, at København skal bruge sin fantastiske platform til at gå endnu mere ambitiøst til
værks.
Hvis København bliver ved med at sætte barren højt, vil byer over hele verden følge efter – ligesom de har gjort
det før – til glæde for borgere i alle verdens lande. Kort sagt: Alternativets mål er, at København udover at være
den bedste by i verden også skal være den bedste by for verden.
Med inspiration fra FN har vi derfor formuleret 17 mål for et bæredygtigt København - som vi skal i mål med senest
i 2030. Vi kalder dem københavnermålene, og samlet set udgør de en vision og en langsigtet kurs for fremtidens
bæredygtige København.
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KØBENHAVNERMÅL 1

En by med rige og meningsfulde liv
København skal være den absolutte foregangsby for social bæredygtighed.
Ingen skal leve i fattigdom, og de sociale indsatser skal være langt bedre, mere
personlige og fleksible. København skal være kendt for at være byen med rige
meningsfulde fællesskaber og liv.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Kommunal fattigdomsgrænse i København
Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen rammer mange
københavnere hårdt og øger risikoen for social deroute. Alternativet vil arbejde for, at
Københavns Kommune hjælper vores medborgere med økonomisk støtte, der sikrer
basale behov som bolig, medicin mv. København skal gå forrest i kampen mod
fattigdom i Danmark og skal via innovation af offentlige ydelser og indførelse af en
kommunal fattigdomsgrænse gøre sit for at sikre et Danmark i balance.

Investér i tidlige indsatser for udsatte børn og unge
Vi ved, at jo tidligere vi som samfund træder til, desto større chance er der for at gribe
socialt udsatte børn og forebygge marginaliserede liv. Forskning viser, at tidlige,
ambitiøse investeringer i børns trivsel kan reducere risikoen for, at de senere hen
udvikler problemer med ensomhed, dårligt helbred, kriminalitet, misbrug eller vold.

Personlige budgetter til de mest udsatte borgere
Vi skal sikre, at udsatte hjælpes af få og faste sagsbehandlere, og vi skal udvikle nye
indsatser, der er mere fleksible og målrettede den enkelte borgers behov. Eksempelvis
foreslår vi at eksperimentere med individuelle budgetter, hvilket man har haft succes
med i England, hvor det har haft en positiv effekt for hjemløse og udsatte familier.

Faglighed, værdighed og personligt engagement i sociale indsatser
Vi skal i langt højere grad give friheden og dømmekraften tilbage til frontpersonalet, fx
sagsbehandlere i den offentlige sektor, og indrette vores sociale indsatser, så de giver
den enkelte borger mulighed for at engagere sig i og tage ejerskab for eget liv. Det
kræver fx, at sagsbehandlere i højere grad tager udgangspunkt i borgerens, og ikke
systemets, behov.

Det glade jobcenter
Alternativet ønsker en beskæftigelsesindsats, der prioriterer tillid over kontrol og mennesketænkning over kassetænkning. Sådan er det desværre ikke idag, hvor
bureaukrati, kontrol og tvang tager tid og motivation fra både sagsbehandlere og
borgere. Københavns Kommune bør i højere grad eksperimentere med forskellige
indsatser, fx kontanthjælp uden modkrav, der kan styrke kvaliteten i
beskæftigelsesindsatsen og øge tilfredsheden hos både medarbejdere og
jobsøgende.

VERDENSMÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM
FN vil afskaffe fattigdom i alle former, overalt.
Herunder udrydde ekstrem fattigdom inden år 2030.

KØBENHAVNERMÅL 2
En by med klimavenlige og sundhedsfremmende
fødevarer - for alle
Den globale fødevareproduktion er den største bidragsyder af
klimabelastning; drivhusgasser, afskovning og ressourcespild. Samtidig er vores
forbrug årsag til adskillige livsstilssygdomme. Men hvis vi omlægger måden, hvorpå
vi producerer og forbruger fødevarer kan vi reducere vores kollektive klimaaftryk og
fremme den enkeltes sundhed.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Klimavenlig kost i den kommunale forplejning
Menneskets adfærds- og forbrugsvaner er en helt afgørende faktor for, om vi lykkes
med omstillingen til et klimamæssigt bæredygtigt samfund. Vi vil derfor indkøbe flere
lokalproducerede, sæsonbestemte fødevarer og arbejde for en plantebaseret basiskost
i kommunens institutioner og offentlige køkkener og kantiner.

100% økologiske råvarer og måltider
Københavns Kommune skal aktivt fremme omlægningen til økologisk landbrug. Det
gøres ved at øge kommunens eksisterende indkøb af økologiske råvarer i forvaltninger,
institutioner og andre kommunale køkkener, så alle råvarer bliver økologiske.

Minimum én vegetarisk dag om ugen
For at blive en endnu bedre klimavenlig by for verden, skal vi spise mere bæredygtigt i
de offentlige køkkener og kantiner til medarbejdere i kommunen. Derfor skal måltiderne
mindst en dag om ugen være vegetariske.

Erhvervsstøtte til økologisk bylandbrug, skolehaver og lokal råvareproduktion
En stor klimabelastning udgøres af transporten af fødevarer. Derfor skal vi så vidt muligt
producere vores fødevarer tæt på, hvor vi bor og lever. Fra skolehaver til dyrkning af
fødevarer på fx hustage i byen. Kommunen skal prioritere råvareindkøb fra Sjælland,
Øerne og Skåne.

Reduktion af madspild i København gennem oplysning og konkrete indsatser
Vi skal begrænse kommunens madspild. Derfor vil vi sammen med københavnere,
erhvervsliv, boligforeninger, institutioner og lokale iværksættere og ildsjæle sætte ambitiøse mål for, hvordan vi får reduceret madspildet.

VERDENSMÅL 2: STOP SULT
FN vil stoppe sult og fremme bæredygtigt landbrug.
Herunder inden år 2030 sikre alle mennesker adgang til næringsrig mad.
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En by med gode liv og trivsel i alle livsfaser
Mange københavnere har heldigvis mulighed for at leve et godt liv. Dog skal
vi huske, at stadig flere af vores medborgere har brug for hjælp og støtte af
forskellige årsager. Flere og flere småbørnsfamilier er pressede på tid. Andre – både
unge og ældre – døjer med stress, ensomhed, angst, mistrivsel eller dårlig økonomi.
Det skal vi ændre på.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Kvalitetsløft af daginstitutionerne
Daginstitutionerne har alt for længe været ramt af sparekniven. Men sparer vi på
børnene, koster det på den lange bane.I Alternativet vil vi investere i det gode
børneliv ved at tilføre ekstra ressourcer til institutioner, styrke mulighederne for
uddannelse og sætte medarbejdere mere fri, så vi sikrer, at pædagoger både har
ordentlige arbejdsvilkår og tid til at se og møde det enkelte barn.

Det gode seniorliv og ’profilplejehjem’ i København
Alle ældre – uanset alder og helbredsmæssig tilstand – skal have mulighed for at
leve et godt, indholdsrigt og meningsfuldt seniorliv. Beboere og medarbejderes
oplevelse af værdighed og ordentlighed i pleje-, bo- og omsorgstilbud skal fremmes
gennem særlige ’profilplejehjem’ målrettet specifikke behov og interesser.

Forsøg med bylivshuse og ‘community organizers’ i lokalområder
Bylivshuse i lokalområder skal understøtte menneskers livsbehov på tværs af
forvaltninger og livsområder. Bylivshuse samler indgange til sundhedssystemet,
beskæftigelse, sociale indsatser, iværksætter- og erhvervsrådgivning, mentorordninger,
støtte til borgerinitiativer, kulturelle aktiviteter, sociale mødesteder og fællesskaber i et
fælles omdrejningspunkt for det lokale liv.

Sammenhæng i sundhed og psykiatri
Fordi et velfungerende og trygt sundhedsvæsen er en central forudsætning for menneskers livskvalitet, skal Københavns Kommune iværksætte konkrete initiativer til mere
sammenhængende indsatser og samarbejder på tværs af faggrupper og forvaltninger samt mellem Region Hovedstaden, kommunen og praktiserende læger.

Flere faciliteter til sport, bevægelse og idræt
Vi skal have flere faciliteter, hvor der tænkes i alternative og kreative løsninger, som
udnytter byrummene. Mange steder findes der allerede små træningsmiljøer i
byrummet, men vi skal være endnu bedre til at se mulighederne. Vi ønsker at være i
dialog med de lokale borgere om hvordan de ser brugen af byen til sport, bevægelse
og spil.

VERDENSMÅL 2: SUNDHED OG TRIVSEL
FN vil sikre sundhed og trivsel for alle, herunder via forebyggelse og behandling af stofmisbrug,
og bekæmpelse af stress og skadelige kemikalier.
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En by med frie og kreative folkeskoler
I dag er lærerne bundet af dokumentationskrav, metoder og målstyring.
Ressourcerne er utilstrækkelige og børn risikerer at få stress af at gå i skole.
Men Folkeskolen skal danne og uddanne vores børn til en fremtid, som vil kræve livslang
nysgerrighed, læring og kreativitet. Derfor skal vi investere i Folkeskolen og slippe den fri.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Valgfri anvendelse af karakterskala i skolen
Det skal være op til den enkelte skole, om den vil anvende tal-karakterer eller ej.
Ensidig fokus på bestemte læringsmål og test skal erstattes af en læringskultur,
hvor dannelse, nysgerrighed og engagement næres, og hvor det er naturligt at
eksperimentere, fejle og udvikle sig i et trygt miljø.

Skoler med frihed og bedre vilkår for udvikling
Alternativet København vil arbejde for, at der prioriteres 100 mio. kr. årligt i fire år til løft
af kvalitet og udviklingsarbejde. Pengene tilføres skolerne direkte som støtte til
selvvalgte formål – fx pædagogisk udvikling af nye undervisningsformer, der fremmer
elevsamarbejde og social læring, styrkelse af arbejdet med inklusion,
tid-til-forberedelse og sparring mm.

Styrkelse af de praktiske og musiske tilbud og fag
Det er vigtigt, at vi understøtter og udvikler børns medfødte kreativitet og andre
færdigheder, for eksempel inden for kunst, kultur, musik, service eller håndværk.
Alternativet ønsker en skole, som både er for hoved, hjerte og hånd. Alle børn skal
have muligheden for at forfølge drømme og udfolde talenter på det højest muligt
meningsfulde niveau – uanset om disse talenter er boglige eller praktiske.

Flere ressourcer til inklusion
Vi støtter de høje ambitioner i forhold til inklusion af udsatte børn i folkeskolen.
Vi ønsker et større fokus på den enkeltes elevs behov, ligesom vi ønsker, at skolerne
skaber et inkluderende læringsmiljø for alle elever. For at dette skal lykkes, vil
Alternativet København afsætte de nødvendige ressourcer til bl.a. støttelærere,
efteruddannelse i inklusion og pædagogisk udvikling.

Større fokus på bæredygtighed 				
Klimakrisen er den største trussel mod planeten, og derfor er det vigtigt, at børn og
unge lærer om bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og natur. Alternativet vil
arbejde for, at der kommer større fokus på disse områder i undervisningen – ikke kun
som teoretiske størrelser, men også som fysiske og håndgribelige elementer, som vi
mennesker påvirker gennem vores valg i hverdagen.

VERDENSMÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE
FN vil sikre alle verdens borgere adgang til kvalitetsuddannelse,
herunder via fokus på øget inklusion i uddannelsestilbud.

KØBENHAVNERMÅL 5

En by med ligeværd og ligestilling
Spillereglerne i vores kultur er ikke ens for alle. Nogle forventes at opføre sig
på en bestemt måde, mens det modsatte forventes af andre. Disse normer
kan begrænse os på baggrund af faktorer, vi ikke selv bestemmer - fx køn og udseende.
Alternativet ønsker en kulturforandring, der sigter mod formel og reel ligestilling af mænd,
kvinder og byens minoriteter. Gennem konkrete indsatser er målet, at det enkelte menneske
sættes fri, og at fællesskabet bliver mangfoldigt og nyder godt af det potentiale og den
iværksætterkraft, som byens borgere folder ud.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:
Lige barselsrettigheder til begge forældre
Vi foreslår en ny kommunal barselsordning, hvor den nuværende model udvides. Som supplement til de to ugers barsel umiddelbart efter fødslen får kommunalt ansatte fædre, medfædre og medmødre ret til 12 ugers øremærket barsel. De 12 uger kan placeres frit i hele
orlovsperioden, men frafalder, hvis forældrene ikke vælger at bruge den.

Ligestilling i børnehøjde
Alternativet København ønsker, at børn og unge skal være lige, og at der tages udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi vil arbejde for at normkritik, magt og privilegier skal være
en del af pædagoger og læreres efteruddannelse. Ligesom alle børneinstitutioner, skoler og
klubber skal formulere en ligestillingspolitik, som omfatter køn, seksualitet og mangfoldighed.
Kommunen støtter op om dette ved at formidle forskning, arrangere seminarer og workshopper og stille eksperter til rådighed, så institutionerne får kvalificeret deres arbejde med
området.

Forsøg med anonyme ansøgninger i det offentlige
Det skal være kvalifikationer og ikke navn, der afgør, om man bliver inviteret til jobsamtale.
For at undgå diskrimination foreslår Alternativet København, at der eksperimenteres med anonymiserede ansøgningsprocedurer på udvalgte kommunale institutioner. Forsøgsordningen
skal siden munde ud i en antidiskriminerende ansættelseslovgivning.

En mangfoldig arbejdsstyrke i Københavns Kommune
Københavns Kommune er en af landets største arbejdsgivere og skal tage ansvar for sine
ansatte. Det betyder, at kommunen som man gør mange steder i verden aktivt skal søge at
inkludere folk med funktionsnedsættelser og sikre en mangfoldig arbejdsstyrke. Kommunen
skal indføre kædeansvar for at sikre, at entreprenører og underentreprenører på kommunens
projekter tilbyder fleksible arbejdsvilkår og ordentlige lønforhold.			

Aktiv indsats mod hatecrimes
Minoriteter skal kunne være sig selv i en by med højt til loftet. Derfor vil Alternativet i København arbejde for at øge indsatsen mod hatecrimes ved at styrke det forebyggende og
oplysende arbejde. Blandt andet ved at støtte initiativer som Normstormerne, Mino Danmark
og andre foreninger, der arbejder aktivt med minoriteter.

VERDENSMÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
FN vil opnå ligestilling mellem kønnene, og stoppe alle former for diskrimination af kvinder og piger
overalt.

KØBENHAVNERMÅL 6
En by med rent vand, jord og havmiljø
Der er mange forureningskilder i København, som har sat grundvandet og
vandmiljøerne i københavnsområdet under pres. For os er det afgørende,
at vandkvaliteten forbedres og fremtidssikres til fordel for københavnerne og deres
efterkommere.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:
Beskyt Københavns drikkevand
København får sit drikkevand udenfor kommunen, idet Københavns eget grundvand er forgiftet. Grundvandet udenfor kommunen et truet af forurening fra pesticider, der spredes tæt
ved vandboringer. Alternativet vil både arbejde for at rense grundvandet under København
og sikre, at det drikkevand, vi henter fra oplandet, ikke udsættes for kemisk forgiftning. Vores
børn og børnebørn skal også nyde godt af rent drikkevand fra vandhanen.
Maritime reservater
Hele Copenhagen Port Area, som omfatter området mellem København og Malmø, skal
gøres til en maritim miljøzone. Miljøzonen skal have særligt fokus på at sikre
undergrundens frie, vilde natur, ligesom den skal bidrage til at stoppe skibsfartens
udledning af diesel, skrald og andre former for forurening. Al råstofindvinding skal ophøre i
den maritime miljøzone, mens bæredygtigt fiskeri med skånsomme redskaber kan fortsætte.
Vi vil arbejde for en fælles dansk-svensk aftale om beskyttelse af de mange forskellige
plante- og dyresamfund i Øresund, som sikrer generel beskyttelse af farvandet. Herudover
vil vi have lokal beskyttelse af de vigtige kerneområder for fx marsvin, sæler, stenrev, torsk,
gydeområder, bunddyr og ålegræs mm.
Landstrøm til krydstogtskibe i København
København er et populært mål for krydstogtskibe, som lægger til i kommunens havn. I dag
forsynes skibene, når de ligger i havn med energi fra deres egne motorer, hvilket betyder støj,
luftforurening, højt olieforbrug og dermed CO2-udlejning. Københavns Kommune skal forbedre
forsyningen af krydstogtskibene med landstrøm fra vedvarende energikilder.
Havbrug, biodiversitet og maritime nyttehaver
Vi skal udnytte byens havnearealer til at producere mad og maritime oplevelser. I takt med at
industrien har forladt inderhavnene, har København, oplevet store forbedringer af vandkvaliteten. Det åbner helt nye muligheder for at udnytte arealerne til at skabe liv og producere
lokale fødevarer. Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke bestanden af muslinger, alger,
tang mm. Én musling renser fx 200 liter vand om dagen.
Opsamling og anvendelse af regnvand i byen i stedet for udledning i kloakken
Rent vand er både et privilegium og en ressource, som vi skal værne om. Derfor ønsker Alternativet et forbud mod udledninger og overløb af kloakvand til vores vandmiljøer.

VERDENSMÅL 6: RENT VAND OG SANITET
FN vil inden 2030 sikre at alle har adgang til rent vand, og at dette forvaltes bæredygtigt.
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En by med grøn energi og ren luft
Københavns klimaplan er ambitiøs, men baseret på omstilling af
kulkraftværker til biomasse og opstilling af vindmøller i andre kommuner.
Samtidig er København langt bagud i forhold til at omstille transportsektoren
fra fossil til vedvarende energi. København skal opstille kommunale mål, delmål og
konkrete tiltag, der kan sikre en omstilling til 100 pct. fossilfri by hurtigst muligt.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

En fossilfri hovedstad hurtigst muligt

Fremtidens CO2-reduktioner i København skal især komme fra transportsektoren, som
skal gøres grønnere særligt med elektriske biler, biogas i de tungere køretøjer og
fremme af cyklisme og kollektiv transport. Det betyder at flere af vores veje og spor
skal reserveres til elbiler, el-taxaer, el-cykler og andre nul-udledningskøretøjer. Indre By
skal være bilfri zone dog med plads til miljøvenlig vareindlevering og andre særlige
køretøjer.

Et energisystem der vækker international opsigt

København skal være verdensmester i smart-grid løsninger, hvor synergieffekter
mellem vedvarende energikilder, intelligente varmepumper og elektriske køretøjer som
lagringsløsning sammentænkes. Biomasse er en begrænset ressource og alle globale
scenarier slår fast, at vi kun når at begrænse den globale opvarmning, hvis der sker
et væsentlig optag af CO2 i skove og jorde. Biomasse i København ser vi som en
overgangsløsning, der er udnyttet i rigelig grad, og som nu skal erstattes af
vedvarende energi og effektiviseringer.

Solceller overalt i byen til fremme af solenergi

Sol over København skal bruges på mange måder. Der skal så vidt muligt stilles krav
om solenergi på alt nybyggeri. Barrierer for udbygning af sol i eksisterende byggeri
skal fjernes i samarbejde med staten. Alle kommunale byggerier og tagudskiftninger
skal integrere solceller.

Øget indsats for at spare på energien

Gennem rådgivning og kampagner skal både virksomhedernes og borgernes fokus
på energibesparelser øges. Når bygninger renoveres skal energibesparelser indgå
som et af de primære hensyn i renovationen. Herudover skal nye former for
incitamentsordninger til energibesparelser samt alternative finansieringsmodeller
undersøges.

Hurtigere, grønnere og innovativ mobilitet

Vi skal have flere muligheder for at skifte nemt mellem forskellige transportmidler som
bil, bus, tog, cykel (fx ’park and ride’), så mobilitet øges for alle. Dertil vil vi specifikt
arbejde for ’roadpricing’, så man betaler efter, hvor meget man forurener, og ‘mobility
as a service’, der kan øge den grønne og smarte mobilitet.

VERDENSMÅL 5: BÆREDYGTIG ENERGI
FN vil inden 2030 sikre, at alle har adgang til bæredygtig energi, herunder via en forøgning af
vedvarende energi i det globale energimix.

KØBENHAVNERMÅL 8
En by med hverdagen i balance
Mange drøner rundt i hamsterhjulet. Folk går ned med stress, angst,
depressioner og andre sygdomme. Familiebånd kan briste, børn tabes, og
den menneskelige trivsel ødelægges, hvis vi ikke formår at finde en ny balance for
livets hjul. Alternativet ønsker at erstatte konkurrencestaten med et balancesamfund,
hvor alle mennesker ses som værdifulde, hvor alle kan realisere deres potentialer,
og hvor alle har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

En by uden stress
Stressklinikker, kultur på recept, terapihaver samt andre initiativer og indsatser skal
opprioriteres og udvides, så vi sikrer, at København har de bedste og mest alsidige
tilbud til de af vores medborgere, der ulykkeligvis rammes af stress, angst eller
depression. København skal desuden udvikle med en handleplan for ‘En By Uden
Stress’.

Danmarks første borgerlønsforsøg i København
Borgerløn er interessant, fordi det kan være et modsvar på udviklingen mod jobløs
vækst, øget ulighed, fattigdom og arbejdsløshed. Dermed kan borgerløn måske vise
sig at være fremtidens socialt bæredygtige sikkerhedsnet, fordi det giver alle borgere
en basal økonomisk tryghed i hverdagen, men også mulighed for at indrette et
arbejdsliv i balance. Ligeledes gør borgerløn op med en dyr, bureaukratisk og
kontrolbaseret beskæftigelsesindsats i jobcentrene, der har vist sig at være enormt
ineffektiv.

På vej mod en 30-timers arbejdsuge
Danmark er blandt de lande i verden, hvor vi som familier samlet set arbejder mest,
og derfor er vi også blandt de lande, hvor børn er længst tid i institutioner. 450.000
danskere viser dagligt tegn på stress, mens 900.000 oplever, at de har svært ved at
skabe balance mellem job og familieliv. Derfor skal vi bevæge os mod en normeret
arbejdstid på 30 timer om ugen, og som Danmarks største arbejdsgiver har
Københavns Kommune en unik mulighed for at gå forrest i den bevægelse.

Københavns Kommune: en arbejdsplads i balance
Som arbejdsgiver skal kommunen have langt større tillid til vores institutioner og
medarbejdere og undgå unødvendig dokumentation og kontrol. Tilliden skal op, kontrollen skal ud – også i praksis. Vi vil arbejde for en seriøs tillidsreform.

VERDENSMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
FN vil fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, herunder via fokus på
innovation og en afkobling af økonomisk vækst fra miljøforringelse.

KØBENHAVNERMÅL 9

En by med sprudlende iværksætteri og erhverv
Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest
mennesker i Danmark og har i perioder stået for halvdelen af landets
nettojobskabelse. Samtidig er stort set alle enige om, at vi i fremtiden skal leve af vores
kreativitet, innovationsevne og sociale opfindsomhed, hvorfor det giver god mening, at vi
både i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i arbejdslivet investerer mere i at
understøtte såvel fællesskabets som den enkeltes skaberkraft. Derfor vil vi arbejde for, at
København bliver den bedste by for iværksættere og nye bæredygtige virksomheder.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Socialt entreprenørskab i verdensklasse
Københavns Kommune skal snarest vedtage og implementere en ambitiøs
handlingsplan for socialøkonomi og socialt entreprenørskab efter inspiration af fx
Settlementet på Vesterbro, Roskilde Festivalen og KPH Projects. Målet er, at det skal
være lettere at sætte i værk og understøtte socialt entreprenørskab.

Fysiske rammer til byens vækstlag
Københavns Kommune skal tilbyde fysiske rammer for det spirende vækstlag, hvor
igangsættere kan vokse til sociale og bæredygtige iværksættere og videre, indtil de
er klar til at flytte ud som stærke samfundsansvarlige virksomheder.

Virksomhedernes kontakt og sagsbehandling til kommunen skal styrkes
Byggetilladelser, bevillinger, SKAT, Miljø og Teknik, Erhvervsservice. En virksomhed kan
risikere at skulle være i kontakt med uoverskueligt mange forskellige forvaltninger og
kontorer. Vi foreslår, at den allerede etablerede samlede indgang bliver evalueret og
forbedret markant, så virksomhederne bliver hjulpet optimalt i hele deres kontakt med
det kommunale system.

Pulje til grønne ildsjæle
Efter Alternativets opfattelse kan lokale ildsjæle og fællesskaber spille en vigtig rolle
i den grønne omstilling. Derfor vil vi oprette en pulje, hvis formål er at støtte lokalt
forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter, kultur
og projekter understøtter den grønne omstilling i lokalmiljøet.

Københavnernes iværksætterpakke
Alternativet ønsker at styrke iværksætterkulturen markant i København. Vi vil gøre det
lettere og mere attraktivt at starte og investere i en iværksættervirksomhed. Blandt
andet vil vi opgradere iværksætterhusene, styrke rådgivning af iværksættere, indføre
flere mikrolån, styrke og udbrede nye finansieringsmuligheder såsom crowdfunding
samt oprette 10 årlige erhvervs-Ph.D.-stillinger for at motivere og tiltrække flere
forskere og nye inspirerende virksomheder.

VERDENSMÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
FN vil fremme robust infrastruktur, inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
Herunder via bedre forhold for virksomheder og øget udbredelse af internet.

KØBENHAVNERMÅL 10
En by med plads til alle
Københavns by- og boligudvikling er drevet af stærke kommercielle interesser,
hvilket ikke tager højde for de miljømæssige og sociale udfordringer og
muligheder. Byen mangler boliger, der er til at betale for unge, studerende, lav- og
mellemindkomster og singler. København skal være en by for alle, frem for de få.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Flere almene og billige boliger
Københavns Kommune skal stille krav om den minimale andel af almene boliger i
nybyggeri. På nuværende tidspunkt kan kommunen højst kræve 25 pct. pr.
byggeprojekt. Alternativet København vil arbejde for, at staten gør det muligt at
pålægge bygherrer at bygge op til 50 procent almene boliger.

Bæredygtig byudvikling med borgernes behov i centrum
Det kommercielle fokus i København, som har kendetegnet byudviklingen de seneste år,
har været med til at skævvride boligmarkedet. Konsekvensen er, at det er blevet dyrere
at bo og købe bolig i København. Den udvikling skal vendes. København må ikke
udvikle sig til en rigmandsghetto uden bopælspligt, men skal også i fremtiden være
kendt som en mangfoldig by med plads til alle. Alternativet vil arbejde for indførelse af
en tredobbelt-bundlinje tankegang i udviklingen af boligmarkedet, så den sociale
sammenhængskraft får en prominent plads på det fremtidige københavnske
boligmarked.

Containerboliger som ungdoms- og studieboliger
Der skal bygges flere unge- og studieboliger, hvis København fortsat skal være den
foretrukne studieby. På kort sigt foreslår Alternativet København, at der oprettes
midlertidige studie containerboliger for at imødekomme den massive efterspørgsel fra
studerende, der mangler tag over hovedet. Ved blandt andet at oprette flydende
container studieboliger i Københavns Havn efter ’Urban Rigger’ konceptet, kan
problemet på kort sigt løses bæredygtigt, billigt og mobilt.

Blandede boliger og boformer
Studieboliger, botilbud og ældreboliger skal prioriteres, når kommunen træffer
beslutninger om boligmassen og nybyggeri. Størrelsen på de københavnske familier
ændrer sig, og der bliver flere ældre, studerende, singler etc. Derfor skal der bygges
langt mere varieret end i dag.

Transithuse for udenlandske hjemløse
I stedet for at sende de hjemløse migranter i fængsel, skal vi give dem et trygt sted at
opholde sig, mens de modtager hjælp fra kommunens sociale indsats i
Transitprogrammet. Derfor vil vi oprette midlertidige transithuse til udenlandske
hjemløse.

VERDENSMÅL 10: MINDRE ULIGHED
FN vil frem mod 2030 reducere ulighed i og mellem lande, herunder via reduktion af
samfundsforårsaget ulighed fra diskriminerende love, politikker og skikke.

KØBENHAVNERMÅL 11

En by med mangfoldigt kulturliv
Kulturen skal være til for alle. For Alternativet er et mangfoldigt, levende
kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle
vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse. Kulturen og
kunst i det offentlige rum skal prioriteres. København skal være en progressiv kulturby for
alle.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Flere åbne scener og kulturelle legepladser
Vi ønsker at støtte uafhængige kunstudøvere ved at give dem en platform. Med
etablering af åbne scener ønsker vi at frigøre kunstnere og bringe forestillinger
tættere på borgerne. Der skal være nemmere adgang til gode fysiske rammer for
kunstnerisk udfoldelse og bedre muligheder for at blive og være udøvende kunstner.

Kunst og kultur i børnehøjde
Alternativet ønsker at sætte massivt fokus på kunst og kultur for byens børn og unge.
Vi vil styrke den professionelle kunst og kulturs tilstedeværelse i folkeskolen og skabe
endnu stærkere musik-, kultur- og kunstskoletilbud. På den måde kommer alle børn og
unge i kontakt med professionelt produceret kunst og kultur.

Kultur- og designstrategi i København
København skal udvikle og formulere en strategi for Københavns fremtid som kreativ
kultur- og designmetropol, der tiltrækker arbejdspladser, talenter og investorer fra
hele verden. København skal ligge helt fremme på den internationale scene, når det
gælder kreativt iværksætteri, kulturtilbud og en modig kunst og designscene.

Kulturinvesteringer og kulturinstans der øger og måler livskvaliteten
Vi skal have en fremtidssikret strategi for kunsten og kulturen. Alt for længe har
kulturen og fritiden måtte klare sig med de samme midler trods stigende
befolkningstilvækst. Med vigende statslige tilskud til kulturen, er det vigtigt at
kommunen tager ansvar. Alternativet har en ambition om, at kunst og kultur skal være
en central del alle københavneres liv, i hverdagen, på gaden, i folkeskolen, på
bibliotekerne og på de forskellige scener i byen.

Bibliotekerne og kulturhuse som motor for demokrati, integration og dannelse
Bibliotekerne er et af de mest benyttede kulturtilbud vi har. Alternativet vil styrke
biblioteker og kulturhuse både fagligt og fysisk for at sikre, at de også i fremtiden kan
blive ved med at spille en central rolle. Vi vil give bibliotekerne mulighed for i endnu
højere grad at gøre sig gældende via arrangementer og events, og vil
eksperimentere med `profilbiblioteker` inden for fx musik, film, it.

VERDENSMÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
FN vil gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende og bæredygtige.
Herunder skal indsatsen for at bevare verdens kultur- og naturarv styrkes.

KØBENHAVNERMÅL 12
En by med ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi
Hvis vi i tilstrækkelig grad skal bidrage til overholdelsen af Paris-aftalens mål,
skal Københavnernes CO2-emissioner sænkes fra ca. 19 tons til under 2 tons
inden 2050, hvilket er en kæmpe udfordring.. Der skal politisk og forvaltningsmæssigt
prioriteres til fordel for økonomi og forbrug, som balancerer alle tre bundlinjer:
den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

København skal genanvende minimum 80 pct. affald i 2030
Sammen med borgerne og erhvervslivet skal kommunen udvikle de bedste løsninger,
som kan sikre, at alt affald i fremtiden bliver til ressourcer, der kan genbruges eller på
anden vis føres tilbage til produktion af nye varer. Vores vision er, at København senest
i 2030 skal være en global rollemodel inden for udvikling, implementering og eksport
af cirkulære løsninger, og at København er verdenskendt som en hub for cirkulær
økonomi.

Kortlægge københavnernes reelle CO2-udledning fra forbrug
Baseret på eksisterende viden om klimafodaftryk vil vi oprette forsøgsordninger med
CO2-budgetter, der både kan hjælpe os med at kortlægge vores personlige
CO2-udledninger og gøre os alle klogere på, hvordan vi kan reducere dem, både
gennem vores borgeradfærd og gennem politiske tiltag. I forlængelse af dette initiativ
nedsættes et klima-borgerpanel, der skal komme med anbefalinger til politikerne om,
hvilke områder vi skal prioritere for at blive en hovedstad uden udledninger af klimaskadelige drivhusgasser.

Ny, bæredygtig indkøbspolitik i Københavns Kommune
Kommunen foretager hvert år indkøb for flere milliarder. Det skal ved lov vedtages,
at alle offentlige investeringer, tilskud, indkøb og lignende fremover skal vurderes ud fra
miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Bæredygtig lokal turisme
København skal lave partnerskaber med andre danske, svenske og tyske kommuner for
at fremme nær-turisme som alternativ til klimabelastende flyrejser.

Klimavenlig adfærd og uddannelse
Flere folkelige oplysningskampagner og undervisning i folkeskolen med fokus på
bæredygtig adfærd, fx reduktion af madspild, brug af offentlig transport,
affaldssortering) samt uddannelse af klimaambassadører, der kan fremme ung-til-ung
og voksen-til-voksen formidling.

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
FN vil sikre bæredygtigt forbrug og produktion, og inden 2030 sikre en væsentlig reduktion af
affaldsmængden, bl.a. gennem genvinding og genbrug.

KØBENHAVNERMÅL 13

En by der går forrest i klimaløsninger
Klimaet vil ændre sig markant i den nærmere fremtid med flere ekstreme
vejrfænomener, vandstands- og temperaturstigninger, hvilket skaber udfordringer
for nulevende og kommende generationer af københavnere. Det bliver kun dyrere,
hvis vi udskyder at klimasikre København i tilstrækkelig grad. København skal være en
ledende vidensby for den grønne omstilling og være parat til fremtidige
klimaforandringer og -udfordringer.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Omstilling til 100 pct. vedvarende energi og CO2-negativitet
Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2025. Udviklingen går
i den rigtige retning, men vi skal gå endnu længere og sikre, at København bliver
CO2-negativ og altså producerer mere vedvarende energi, optimalt set inden for
kommunegrænsen, der mere end opvejer for den CO2, som vores forbrug udleder
andre steder i verden. Det kan også være gennem støtte til optag af CO2 i jord og
skove i Danmark eller ved at stoppe afskovning rundt omkring i verden

Blå-grøn infrastruktur til tilpasning til klimaforandringer
København har en ambitiøs, grøn skybruds- og klimatilpasningsplan. Alternativet
ønsker den eksisterende plan udbygget til en egentlig blå-grøn infrastruktur med
genåbning og restaurering af åerne i byen samt grønne kiler gennem byen til at sikre
mod skybrud, hedebølger og vandstandsstigninger.

Verdens bedste cykel- og fodgængerby
Københavns Kommune er allerede ambitiøs i forhold til udbygning af
cykelinfrastruktur. For at få ren luft, øget sundhed og sænke CO2-udledningen skal
denne udvikling sikres og styrkes i samarbejde med de omkringliggende kommuner,
således at der er god og sikker cykelparkering i begge ender af den offentlige
transport, cykelbusser, flere supercykelstier og generelt bredere cykelstier og fortov.

Klima-efteruddannelse af ledere og bestyrelser
Der er mangel på konkret viden på ledelsesniveau om klimatiltag i virksomheder og
institutioner. Derfor skal der stilles klimaefteruddannelse til rådighed for alle ledere og
bestyrelsesmedlemmer i det private erhvervsliv. Efteruddannelsen skal indføres som
krav i offentlige institutioner og offentlig-private partnerskaber. Dette kan overlappe
med oprettelsen af et grønt forsknings- og uddannelsescenter.

VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS
FN vil handle hurtigt for bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, herunder via forbedret
kapacitet til at modvirke og begrænse forandringernes skader.

KØBENHAVNERMÅL 14
En by med rekreativt vand og hav
Vand er en af hovedforudsætninger for liv og udgør en fundamental kilde til
livskvalitet i byer. Desværre er vand ofte en af de første ressourcer, der lider
under urbanisering. København skal prioritere vand og de blå oaser som fx.
havnebadene udgør i dag.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Nye udendørs københavnerbade
Havnebadene giver københavnere og turister mulighed for at byen på en ny og sund
måde. Dem skal vi have flere af – gerne til alle til forskellige brugere og borgere.

Flere strandområder og søer
Strande og søer giver københavnere og turister mulighed for at nyde byen rekreativt, og især om sommeren har københavnerne brug for luft og rent badevand let
tilgængeligt. Alternativet vil investere i oprensning af københavnske søer ligesom vi vil
arbejde for at åbne Københavns åer op.

Opstilling af flere offentlige drikkehaner overalt i byen
København halter efter andre europæiske storbyer, når det kommer til at tilbyde
borgere og turister alternativer til flaskevand. En enkel løsning er flere gratis offentligt
tilgængelige drikkehaner med gratis vand.

Street fishing – tag byens vande tilbage
Under overfladen – men helt tæt på asfalt og bilos – venter gratis naturoplevelser til
byboere med trang til både action og fordybelse efter fyraften. Det er forbudt at fiske
i Fælledparken, Søerne, H.C. Ørstedsparken, Østre Anlæg og kanalerne ved Christianshavn og Christiansborg. Men der findes fine fisk alle stederne. Muligheden for at foretage street fishing i byen, vil vi give tilbage til københavnerne.

Havnerundfart for og af børn
Skoler i København udstyres med et kanal-klippekort, så alle skoleklasser kan få en
havnerundfart hvert år. De skal selv udvikle og undervise (være turledere) i de respektive områder af havnen, herunder biologiske miljøer undeer overfladen, arkitektur, handelshavnen, gammel industri, lystsejlerlivet etc. Dette vil uddanne og skole de unge i
livet omkring havnen og koblingen mellem natur og by, hvor vigtigt det er at der er et
samspil.

VERDENSMÅL 14: LIVET I HAVET
FN vil bevare og sikre bæredygtigt brug af verdenshavene og dets ressourcer.
Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres.

KØBENHAVNERMÅL 15

En by med vild og mangfoldig natur
København har kun meget lidt natur og endnu mindre vild natur.
Biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark. Derfor skal vi være
endnu bedre til at passe på den og sikre gode vilkår for biodiversiteten ved at
gennemføre naturkvalitetsbeskyttelse for naturen i København.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Bevar Amager Fælled og andre grønne oaser i byen
Fælleden er byens lunge, der sikrer mulighed for sunde og gode liv i kontakt med naturen. Dem skal vi selvfølgelig ikke indskrænke ved at fylde beton på. Vi skal værne om
den gamle strandengs unikke arter af svampe, insekter og planter, herunder de rødlistede arter. Denne samling af arter udgør et helt unikt stykke natur, som kun findes steder, hvor naturen står uberørt. Derudover er den gamle strandeng på Amager Fælled
det mest unikke natur, København har.

Mere vild natur i byen
At bo tæt på grønne områder og kunne se på et træ fra vinduet er beviseligt sundt for
os. Derfor skal vi beplante alle de steder, vi kan, til med en mangfoldighed af træer,
buske og planter. København har blandt andet en meget ambitiøs træpolitik, men den
skal være endnu vildere, så København i fremtiden bliver den storby med flest træer
pr. kvadratmeter. Det mener vi, fordi ophold i naturen har en positiv effekt på læring,
hukommelse, psykisk velvære og fysisk sundhed. Naturen medfører psykisk overskud og
øger motivation – også i stressbehandling.

Mere ambitiøs tilgang til biodiversitet i bynaturen
Da parker og andre grønne rekreative byrum kan have en lav grad af biodiversitet,
skal den forøges. Det kræver, at vi gør op med monokulturen, som dominerer mange af
Københavns grønne områder. Derfor vil vi udvikle mangfoldige beplantningsplaner for
byens grønne områder.

Natur på recept
Alternativet vil tibyde ‘natur og kultur på recept, som alternativ til receptpligtigt medicin
til behandling af bl.a. stress, depression, misbrug og hjertesygdomme, da natur og kultur beviseligt har en positiv effekt på menneskets trivsel og velvære.

Natur i børnehøjde
Forskning viser, at ophold i naturen øger børns indlæring. Derfor skal vil vi i Alternativet
arbejde for, at de københavnske børn i langt højere grad gennem deres ophold i folkeskoler og offentlige institutioner får et meget mere nært forhold til naturen. Dette vil
også klæde dem på til at forstå vigtigheden af en rig og mangfoldig natur i fremtiden.

VERDENSMÅL 15: LIVET PÅ LAND
FN vil standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Inden 2020 skal skovrydning stoppes og
forringede skove gendannes.

KØBENHAVNERMÅL 16
En by med ny politisk kultur
Det danske demokrati er under pres og vi har brug for en ny politisk kultur.
Troværdigheden for politikere er nemlig helt i bund. Til kommunalvalget 2013
stemte blot 61,2% af københavnerne. Det er et problem, vi sammen skal gøre
noget ved.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

Københavner-mandat til borgerne
Københavnerne skal have mandat til at realisere deres ønsker for byen. Vi vil
eksempelvis give borgerne muligheden for at kræve et forslag sendt til offentlig digital
afstemning. Et udsnit af Københavns stemmeberettigede borgere skal via en
underskriftindsamling kunne kræve en beslutning sendt til afstemning. Ved selve
afstemningen skal 51 procent eller flere af byens borgere deltage, for at afstemningens
resultat er gyldigt og trumfer en i forvejen truffet beslutning. Afstemningen afgøres
derefter ved et simpelt flertal. Københavner-mandatet skal sikre, at københavnerne i
højere grad har indflydelse på deres by i mellem kommunalvalgene.

Borgerdrevne forslag til Borgerrepræsentationen
Det er vigtigt, at københavnerne diskuterer og engagerer sig i byens udvikling. Det gør
de allerede i høj grad, men borgerne skal kunne rejse en sag i
Borgerrepræsentationen via NemID eller anden digital løsning. Vi skal arbejde på
mere inddragelse, medbestemmelse og -ansvar til borgerne for dermed at øge tilliden
til og troen på demokratiet.

Et mere åbent og gennemsigtigt Rådhus
Vi vil arbejde for mere gennemsigtighed og åbenhed om partistøtte, pengestrømme,
lobbyregistre, whistleblowerordninger mm. Alternativet ønsker en årlig demokratiuge
mellem udvalgte kommunale ansatte og borgere i byen. Vi vil kort sagt skabe en ny
politisk kultur og et langt mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk Rådhus.

Borgerdrevne budgetter i hver bydel
København skal forsøge sig med borgerdrevne budgetter, hvor kommunens indbyggere
og bydele får reel indflydelse på budget og prioritering af projekter og tiltag i
København. Vi ønsker at forankre endnu flere beslutninger ved borgerne og så lokalt
som muligt.

Det Alternative Rådhus
Københavns Rådhus skal være kendt for en institution der lytter og skaber sammen
med københavnerne. Vi foreslår, at udvalgte officielle møder i Borgerrepræsentationen foregår ude i byen og ikke inde på Rådhuset. Til gavn for gennemsigtigheden,
demokratisk deltagelse og borgerlyst til at forandre byen.

VERDENSMÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
FN vil støtte inkludernede samfund og inddragende institutioner. FN vil arbejde for lydhøre,
inkluderende deltagerbaserede og repræsentative besltuningsprocesser på alle niveauer.

KØBENHAVNERMÅL 17
Den bedste by for verden

København og de nærliggende kommuner kæmper om de gode
arbejdspladser og de ressourcestærke borgere. Det er en kortsigtet
økonomisk kamp på tværs af kommunegrænser, som overskygger styrken i at arbejde
sammen. Mål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på
tværs af kommunale, regionale og nationale grænser, hvor både byråd, regionsråd,
virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og
arbejder sammen for at nå dem.
Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

København som international medspiller
Alternativet vil udvikle internationale partnerskaber med andre byer, herunder styrke
deltagelsen i C40-netværket, som er et internationalt samarbejde mellem verdens
førende megabyer, der skal bidrage til at mindske CO2-udledningen globalt og
imødegå klimaforandringerne. Vi vil oprette et netværk med andre storbyer der
ligeledes arbejder strategisk med FN’s verdensmål.

Udviklingsbistand fra København til udviklings- og venskabsbyer
København skal prioritere og understøtte udviklings- og vidensarbejde i andre byer i
verden, der står i en markant dårligere situation end København. Det skal ske med
direkte viden, ressourcer og økonomi til udviklings- og venskabsbyerne, men også
indirekte via kommunes indkøb hos internationale virksomheder.

Internationalt innovationsmiljø
Udvikling af strategi for de københavnske innovationsmiljøer, der sikrer
erfaringsudveksling, talenter og viden til byen. København skal være en international
attraktiv by, hvor man har lyst til at bosætte sig som familie og/eller investere som
virksomhed.

Øget samarbejde med andre kommuner om bæredygtig omstilling
Kommunerne er centrale aktører i den grønne omstilling – som bygherrer, myndighed
og forandringsagenter i samarbejdet med virksomheder og borgere. København skal
tage initiativer til samarbejde på tværs af kommuner og regioner til fordel for den
grønne omstilling.

Partnerskaber for handling og løsninger
Det er umuligt for København alene at realisere de ambitiøse målsætninger i FN’s
Verdensmål og Alternativets Københavnermål. Derfor skal Rådhuset engagere lokale
private virksomheder, institutioner og borgere i udformningen af løsninger og svar på
de udfordringer byen og verden står over for.

VERDENSMÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING
FN vil via internationalt samarbejde, øget handel og innovation sikre, at alle gode kræfter arbejder i
retning af opnåelsen af de 17 Verdensmål.

Alternativets kandidater
til kommunalvalget i København den 21. november 2017
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