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HELE ODENSE
HELE LIVET

Odense lige nu
Glæde er den boblende fornemmelse af, at 
noget godt er på vej eller sker lige nu. Præcis 
som Odense i disse år. Glæde er forventning 
og forløsning. 

Forventning om noget, der sker i fremtiden, 
skaber glæde, allerede inden det sker. Høje 
forventninger øger risikoen for skuffelse men 
skaber allermest en stræben efter at opfylde 
ambitioner og drømme.  

Forløsning er, når noget lykkes. Når det hele 
falder i hak. Når vi forstår, hvorfor vi skulle 
igennem alt det, vi skulle. Når vi ser, at det var 
det hele værd, får anstrengelserne undervejs 
ny mening og forvandler sig til stolthed. 

Det gode liv 
Definitionen på det gode liv er lige så indivi-
duel, som mennesker er mangfoldige. For de 
fleste af os er balance, frihed og tryghed i alle 
facetter af livet alligevel vigtige ingredienser. 
Balance mellem arbejde og fritid, mellem tid 
til at give til andre og til os selv, skaber ro i 
livet og harmoni inden i. 

Frihed er retten til at være, som vi er, og at 
kunne have indflydelse både på vores arbejde 
og i vores liv generelt. 

Tryghed er at have nære relationer og fælles-
skaber, vi ved, vi kan regne med. Det er at stå 
på et stabilt fundament.

Et Odense i balance rummer hele livet godt og har plads til alle. Her er der frihed og 
tryghed i vores store fællesskab som by og i det lille fællesskab for hver enkelt af os.  
Her er en forventning om, at vi løfter i flok for at forme en fantastisk fremtid, og en fæl-
les glæde for hvert mål vi når. Det er sådan, vores vision for Odenses fremtid ser ud.
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ODENSE SOM 
FUNDAMENT
Et trygt fundament 
Barndommen lægger byggestenene til resten 
af livet. Derfor er de første leveår så vigtige. 

Hos vores forældre har vi basen, der forhå-
bentlig er tryg. Hvor den ikke er, må fælleska-
bet træde til. For uanset hvem vi er, og hvor vi 
kommer fra, skal vi have mulighed for at blive 
den bedste version af os selv og kunne række 
ud efter vores drømme. 

Lige meget hvor forskellige vi er, skal samfun-
det skabe lige betingelser for os hele vejen. 
Alle skal have muligheden for at bryde møn-
stre. Alle skal have mulighed for en uddannel-
se, selv om barndomshjemmet er uden bøger. 
Og det hele begynder tidligt. 

Dagpleje og vuggestue danner rammen for 
en stor del af barndommen og er hverdagen 
for mange af os de første leveår. Her skal vi 
blive mødt af voksne med tryghed og trovær-
dighed. Det er her, vi lærer at spejle os og at 
indgå i et større fællesskab end familien. 

I børnehaven bliver samhørigheden med 
andre stærkere. Her fletter fantasierne lege 
sammen, og vores første venskaber bliver 
formet. Imens udfordrer de voksne os, for 
gennem læring bliver udvikling en naturlig del 
af livet. Og den indsigt er en hjælp resten af 
vejen.

Formet af folkeskolen
Ud over kærlighed er uddannelse det vigtig-
ste, vi kan få med fra barndommen. Derfor 
begynder vi at lære tidligt, og det tager fart 
i folkeskolen. Her udvikler vi os både fagligt 
og som mennesker. Det sker især gennem 
mødet med andre, der slet ikke ligner os selv, 
hvad der er en af folkeskolens store styrker. 

De voksne, der former folkeskolen, gør os 
klogere og mere bevidste. Derfor betyder 
det også noget, at lærere og pædagogisk 
personale har ordentlige vilkår og ud over en 
naturlig indstilling til, at det altid er børnene, 
der står i centrum. 

Der er plads til forbedring på flere planer. Vi 
lærer alle forskelligt, så folkeskolen skal have 
endnu mere plads til alsidighed. Også i måden 
vi lærer på, der i højere grad skal inddrage 
kroppen. Motion giver energi og flere kræf-
ter. Undervisning, hvor både hænder, hoved 
og hjerte er i spil, får flere med. 

Balance i hverdagen
Når vi bliver voksne og selv får børn, skal 
hverdagen hænge sammen for både dem og 
os, der er forældre. Det vigtigste er tryghe-
den ved at aflevere vores børn et sted, hvor 
de trives. 
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Det er det pædagogiske personales ansvar, 
men det er også vores som forældre. Ved at 
støtte op om fællesskabet og engagere os i 
det, styrker vi det til glæde for vores børn. 

Det samme gælder efter skoletid. Ved at 
bakke op om lokale initiativer og engagere os i 
foreningslivet får vi alt til at vokse. Det kræver 
en indsats, ja, men vi får meget igen. 

Det kan være svært at se, hvor meget hver 
enkelt kan overskue at bidrage med, for vi ved 
ikke alt om, hvad hver enkelt har af udfordrin-
ger. Derfor er det gavmildt ikke at dømme 
andre.

Vi når længst, hvis vi tror på, at vi alle ønsker 
det samme, og vi giver, hvad vi hver især kan. 
Det gælder bag hjemmets vægge, i hverda-
gens ramme og i det store bybillede. 

Forandringer livet igennem
Midt i livet har vi travle år, for både med og 
uden børn fylder arbejdslivet ofte allermest 
lige der. Så har vi brug for en hjælpende hånd 
fra bedsteforældre eller andre, der tillidsfuldt 
kan lette hverdagen. 

Børnene vokser sig større, arbejdet stilner af, 
og roen indfinder sig igen med tiden. Så er vi 
selv klar til at give noget videre til andre.

En dag er vi måske selv bedsteforældre og 
kan hjælpe vores børn med deres børn. Må-
ske har vi ingen, men så er der mange andre, 

vi kan gøre en forskel for. Præcis som vi vil 
ønske, at nogen en dag gør for os. 

For på et tidspunkt i livet står vi et sted, hvor 
vi ikke længere har kræfter til at give så me-
get. I hvert fald fysisk. Hvis nogen gider lytte, 
har vi til gengæld erfaring at øse af. Og vi har 
brug for, at nogen lytter og vil os. 

 
Input og oplevelser
Sent i livet er relationerne ofte mere sårbare. 
Måske har vores børn ikke tid til at se os. I 
værste fald ikke lyst. Vennerne falder bort. 
Måske må vi også sige farvel til en ægtefælle 
gennem mange år. Derfor skal det store fæl-
lesskab gerne værne os mod ensomheden. 

Selv om vi ikke kan, er der måske stadig no-
get, vi gerne vil. Især når det kun er kroppen, 
der sætter ud, og hovedet stadig kan følge 
med til det hele. Så har vi fortsat brug for at 
opleve. Det gør vi bedst, når vi er omgivet  
af andre. 

Der er dem, der tager vare på os. Dem der 
er ligestillede med os. Og dem, der kommer 
udefra med en påmindelse om, at livet stadig 
har gnist. De har alle stor betydning i livets 
sidste del.

Selvfølgelig ønsker vi at klare os selv, så længe 
vi kan. Men når vi en dag ikke kan mere, er 
det trygt at vide, andre tager over. Det er 
både værdigt og retfærdigt efter et langt og 
levet liv.

ODENSE SOM FUNDAMENT
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ODENSE SOM FUNDAMENT

 Omsorg for andre 
Der er også dem, der langt tidligere i livet 
ikke kan klare sig selv. Der er få, der udnytter, 
hvad vi som samfund har skabt. De færreste 
vælger selv at være syge, sårbare og udsatte.

Derfor er omsorg for andre, der er udsat, et 
af de mest klare pejlemærker for, hvor stærke 
vi er som samfund, som by og som fællesskab 
af individer. Hjælpsomhed er tegn på over-
skud.

Overskuddet til at hjælpe dem, der har brug 
for det, må vi aldrig glemme. Udsat er at 
være en familie, hvor en eller begge forældre 
er uden job. De job skal vi skabe gennem 
målrettet vækst. 

Udsat er også at være fysisk eller psykisk syg. 
Det er at være så stærkt afhængig af alkohol 
eller et andet rusmiddel, at det styrer hele 
livet. Det er at være rungende ensom eller at 
dukke sig i skam, fordi livet slet ikke gik, som 
det burde. 

Her skal vi have rammer og mulighed for at 
hjælpe. Det store fællesskab skal altid være 
talerør og bære ansvaret for dem, der på den 
ene eller anden måde er udsatte og ude af 
stand til helt at klare sig selv. 

Hver især kan vi også gøre en forskel ved at 
se os omkring og overveje, hvor vi kan hjælpe. 
I nærmiljøet, som frivillig på et plejecenter 
eller noget helt andet. Det afgørende er en 
holdning om at ville.

Et stærkt fællesskab
I hver enhed er en ånd. En kultur. Det gælder 
i familien, på arbejdspladsen og i vores by 
og samfund. Hvert sted er et fællesskab, 
og hvert sted er der en ledelse, der sætter 
retning.

Forældrene ved bedst for børnene, mens de 
vokser op. Direktøren sætter retning for virk-
somheden eller institutionen, mens politikere 
gør for byen og samfundet som helhed.

For alle, der leder, gælder det, at de bærer 
ansvaret men sjældent har indsigt i alt. Derfor 
bliver alt stærkere, når børn, ansatte og bor-
gere åbner op, og de ansvarlige lytter.

Det er ofte lettest, at forstå dem, der ligner 
os selv mest. Det er bare sjældent dem, der 
udvikler os mest. Derfor er alsidighed en 
styrke for ethvert fællesskab og udvikling. 

Jo mere vi som by kan rumme forskellighed, 
jo stærkere fundament hviler vi på. Ud af det 
vokser trivsel og udvikling, vi alle vokser af. 
Også Odense som by.   
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Derfor vil 
Socialdemokratiet arbejde for

ET GODT BØRNELIV 

•  Aktiv indsats for flere voksne pr barn i 
institutionerne

•  Tidssvarende rammer, der skaber en tryg 
hverdag

•  Større tillid, så tid går til børn og ikke 
administration

•  Trygge institutioner til børn og unge

•  Nærværende ledelse med fokus på 
medarbejdere og børn

EN STÆRK OG ALSIDIG FOLKESKOLE

•  Prioritering af ressourcer til folkeskolen

•  Rammer, der skaber gode betingelser for 
undervisning

•  Mulighed for flere fælles oplevelser som  
fx lejrskoler

•  Langsigtede løsninger, der skaber stabilitet

•  Styrket læring gennem sundhed og bevægelse

•  Tillid til lærerne og stoltheden tilbage i faget

•  Sikre skoleveje med lavere fartgrænser

ET ENGAGERET ODENSE

•  Opbakning til frivillige kræfter

•  En generel holdning til at hjælpe hinanden

•  Aktive foreninger med lokal opbakning

•  Kulturelle tilbud hele livet

•  Et værdigt ældre- og seniorliv

•  Mulighed for mere indflydelse og engagement

•  Åbne plejecentre op for lokale fællesskaber

•  At give den hjælp, der er brug for til hver 
enkelt

•  At skabe rammer, der afhjælper ensomhed

•  Plejehjem og beskyttede boliger placeret i alle 
bydele

•  At gøre borgernes kontakt med kommunen 
lettest mulig

ET VÆRDIGT LIV FOR ALLE

•  Funktionelle, tidssvarende boliger til unge og 
ældre med handicap

•  At alle med behovet skal have råd til at bo og 
leve i en plejebolig

•  Indsats for at hjælpe ensomme unge

•  At styrke initiativer som fx besøgsvenner

•  Værdighed for alle uanset deres individuelle 
udfordringer

•  Tilgængelighed til alle dele af Odense for alle 
borgere

•  Styrket indsat for udsatte, fx bofællesskaber og 
gratis psykologhjælp

•  At sikre lige muligheder for mennesker med 
funktionsnedsættelse

•  At inddrage borgere i egne forhold gennem 
hele sagsbehandlingen

•  Tilskuds- og ledsagerordning for mennesker 
med funktionsnedsættelse ved deltagelse i 
folkeoplysende voksenundervisning, kultur- og 
idrætsaktiviteter



 Vision 2017 Side 9 af 19

ODENSE I  
UDVIKLING
Job skaber liv
Få steder blev som Fyn ramt af krisen, der 
begyndte for snart et årti siden. Mange ar-
bejdspladser forsvandt, og det har tvunget os 
alle til at tænke nyt. Bevægelsen fra industri 
til viden er for længst sat i gang og skaber for 
hvert år flere nye muligheder. Der er stadig 
arbejde at gøre.

For Odense som helhed skabte de manglen-
de job mismod. For kommunekassen har det 
kostet dyrt, og for mange uden job havde og 
har det store konsekvenser både økonomisk 
og menneskeligt. Derfor er jobskabelse et af 
de allervigtigste fokuspunkter for os som by.

Vi skal hjælpe ledige til de job, der allerede 
er. Vi må motiverende vise nye retninger, 
som det kan kræve opbygning af faglige 
kompetencer at følge. Det skal der altid være 
mulighed for. 

Job til alle har enorm indflydelse på fælles-
skabet og livet fra det helt nære til det store 
billede. Job skaber liv og udvikling. Række-
følgen er underordnet, så længe resultatet er 
det rigtige. 

Udvikling skaber job
Som by har Odense selv skubbet en udvikling 
i gang. Efter årtiers slagsmål er byens sår om-
sider lukket og ved at hele. På kamppladsen 
vokser en ny bydel frem med erhverv, boliger, 
kultur og liv. 

Mens Thomas B. Thriges Gade engang 
splittede byen konkret som mentalt, binder 
området nu byens mest historiske kvarter 
sammen med kernen af Odense. Her midt i 
landet har Odeon rejst sig og giver nu plads til 
musik, kultur og konferencer af internationalt 
format. 

Udviklingen samler Odense og skaber job. 
Det skal ske på ordentlige vilkår og være 
fair for især de fynske virksomheder. Vi skal 
aldrig gå på kompromis med arbejdsmiljø og 
lønninger for at få tingene til at ske hurtigere 
og billigere. Generationer før os har kæmpet 
for de arbejdsmarkedsvilkår, vi har i dag. De er 
værd at værne om. 
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En by med vokseværk
Det er ikke kun, hvor der før var gade, at ny by 
bliver til. Odense vokser i alle ender og kanter. 
Supersygehus, campus og et centrum for 
robotter. Listen over knopskud er lang. 

Også lokalt spirer projekter op, der gør hver 
del af byen bedre at bo i. Det bedste er, når 
de, der bor i hver bydel, selv bestemmer, 
hvordan afsatte midler bør bruges. Som når 
Bolbro beslutter sig for en bevægelsespark, 
fordi det giver bedst mening for dem, der bor 
der. Samtidig summer havnen af liv med børn 
på vandsprøjtende gopler, morgenfriske ba-
dedyr, basketspillere og loppefund. Det hele 
bundet sammen med centrum af Byens Bro. 

Hele denne udvikling er ikke sket af sig selv. 
Den er sket, fordi der var visioner og vilje til at 
holde fast i dem.  Andre ønskede at lade det 
bestående blive uden øje for, at ingen udvik-
ling nemt ender med afvikling. Heldigvis tabte 
de, der ikke ønskede at tænke nyt.  

Som mennesker ønsker de fleste af os udvik-
ling, men ikke alle trives med de forandringer, 
der følger med. I Odense har de fleste længe 
følt sig udfordret. Især trafikalt. Og vi må 
fortsat døje nogle år endnu. Men uden den 
nuværende tranformation af Odense vil der 
næppe være samme fundament for at skabe 
velfærd, også i fremtiden. 

Åbenlyst er det, hvad kraner, byggeri og af-
spærrede gader skaber af rod. Mindre hvad de 
skaber af job og fremtid. Men det er dét, der 
tæller – for byen og især for hver enkelt. 

Vedholdenhed er vejen
Det er ikke kun den direkte byudvikling, der 
skaber job. Det gør målrettede indsatser også. 
Med dem er ledigheden mindsket, men der er 
stadig lang vej, indtil det er godt nok. 

Enhver med passion for sport eller for at ska-
be noget ved, at vedholdenhed er vejen. Det 
er det også for Odense. Investeringer udefra 
skaber liv inde i byen. Får den til at vokse.

Vedholdenhed handler også om at synliggøre 
sine succeser, for det smitter. Vi er begyndt 
at tale Odense op. Gør vi det selv, går an-
dre med. De får lyst til at gæste byen. Og at 
flytte hertil. 

Tilflytning er en af de vigtigste faktorer for, at 
byen vokser. Det fastholder de unge, og det 
tiltrækker virksomheder, fordi de unge er her. 
Begge dele skaber en fremtid for Odense. 

Det må aldrig blive et spørgsmål om enten 
vækst eller velfærd. Vi skal have både vækst 
og velfærd. For skaber vi vækst, kan vi få den 
velfærd, der gør Odense til en god by at leve i. 

ODENSE I UDVIKLING
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ODENSE I UDVIKLING

Vi lever af væksten 
Inden for få år er Odense igennem sin for-
vandling. Vi ser bygninger, boliger, handel og 
liv, hvor der før kørte biler. Letbanen snor sig 
gennem byen og forbinder den, nemt for alle. 
Offentlig transport og cykler er attraktive al-
ternativer til bilen, for alle der vil bruge byen. 

Når vi står dér – snart! – glemmer vi, hvor 
grimt det var, og hvor ondt det g jorde. Selv 
alle de, der ikke bakkede projektet op, vil se, 
hvor godt, det blev. Det er lettere at tro, når 
målet er nået. Det blev det kun – og det bli-
ver det kun – fordi de modige stod sammen 
og vidste, at skulle Odense blive en god by 
at bo i og ikke gå i stå, skulle der udvikling til. 
Det skaber vækst.

Væksten er det, vi alle sammen skal leve af. 
Det er den, der sikrer flere job og gør  
Odense mere åben i alle henseender.  
Væksten skaber effektiv transport, der glider 
igen og samtidig tager hensyn til miljøet. 

Væksten gør vores skoler bedre og børnelivet 
sjovere. Vækst skaber en velstand, der giver 
plads til et levende kulturliv, støtte til udsatte 
og et værdigt liv for ældre.  

Derfor skal vi fortsat have en klar strategi 
for udvikling. Hvad der kan virke som presti-
geprojekter, giver i virkeligheden job under 
opbygning, og gør Odense til en attraktiv by 
både at bo og investere i.



 Vision 2017 Side 12 af 19

Derfor vil 
Socialdemokratiet arbejde for

MINDRE LEDIGHED

•  At styrke fokus på at skabe flere job

•  Målrettet erhvervsindsats og byudvikling

•  At opkvalificere relevant med udgangspunkt i 
personlige og faglige kompetencer

•  Se potentialer i alle og skabe rummelige 
arbejdspladser, fx socialøkonomiske 

•  At aktivere kontanthjælpsmodtagere til reelle 
job som værn mod social ulighed

•  At skabe rummeligt offentligt og privat 
arbejdsmarked 

•  Aktivt udnytte lovgivning og støttemuligheder

FORTSAT FOKUS PÅ BYUDVIKLING

•  At støtte initiativer der skaber udvikling og 
stolthed i hele Odense

•  At stille krav om overenskomstmæssige 
arbejdsforhold og løn ved byfornyelse

•  At sikre boliger til alle indkomstgrupper – 
herunder almene boliger

•  At sikre god og billig offentlig transport

•  At opnå trafiksikre boligområder med lavere 
fartgrænser

VÆKST TIL VELFÆRD

•  Fortsat at tiltrække eksterne investeringer

•  At skabe job gennem byggeri og vækst

•  At styrke turismen og turistbranchen i Odense

•  At understøtte attraktive videnmiljøer i 
samarbejde med uddannelsesinstitutioner

•  At inddrage kunstnere og kreative kræfter i 
byens vækst- og udviklingsinitiativer
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ODENSE UNDER 
FORVANDLING
Storby og studieby
Odense er under forvandling fra at være 
en stor dansk by til at være en dansk storby. 
Det gør noget ved Odenses ånd, kultur og 
selvforståelse. Og det smitter positivt af på 
alle os, der bor her.  

I hvert af vores individuelle liv har vi nok ét 
eller andet at kæmpe med, men i det store 
billede er det blevet sjovere at bo i Odense. 
Smålighed er gået af mode, og stolthed spirer 
op overalt.  

40.000 unge studerende skaber liv i byen. 
Og endnu mere vokseværk. Flere ungdoms-
boliger og nye uddannelsesinstitutioner. Alt 
det skal vi hilse velkommen. Især vores unge 
tilflyttere. 

Flere der kommer hertil, slår sig ned og for-
håbentlig er der mange, der også får lyst til at 
blive efter den afsluttende eksamen og være 
en del af Odenses fremtid. 

Ungdom og historie 
Der bliver taget godt imod de nye i Odense 
med koncerter og studiefester. Det er ikke 
kommunen, der betaler gildet, men bakker op 
sammen med hele byen. Det er det, der skal 
til, når vi skal have noget til at ske.  

Odense er blevet mere festlig. Store begi-
venheder som Tinderbox, H.C. Andersen 
Festivals og Karrusel er blevet en del af 
Odenses kulturliv på blot få år og har styrket 
en tro på, at det vi ikke har, det skaber vi. 

Samtidig med at det nye Odense blomstrer 
op og bliver gødet og vandet af vores fæl-
lesskab, værner vi også om byens historie. 
Museum i den gamle klædefabrik, teater, 
symfoniorkester, den kommende eventyr-
have og meget mere. Her er rigeligt plads til 
både nyt og historisk. 

Kultur er en essentiel del af livet, der dan-
ner os som mennesker, og giver Odense et 
attraktivt image. 
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Kultur tiltrækker 
Initiativer til nye kulturprojekter vokser ud af 
ildsjæles idéer. Noget er offentligt finansieret, 
og meget er der i dag også fundet penge til 
hos fonde og virksomheder, for at det kan 
ske. Her er kommunens opgave mere at bak-
ke op i form af rammer og tilladelser. 

Kulturen er et fælles anliggende, som vi også 
må løfte i fællesskab, for den er vigtig for os 
alle, uanset om vi udnytter den eller ej. Fra 
andre byer ved vi, hvor meget vækst det ska-
ber. Vækst vi kan bruge til mere velfærd. 

Det hele hænger sammen. Står vi stille, 
går alt i stå, og andre byer bliver sjovere at 
flytte til. Starter vi festen her, kommer flere 
til. En festival er ikke bare fest. Det er også 
by-branding, der giver genlyd langt uden for 
Odenses grænser. 

Samtidig styrker vi stoltheden her. Mens 
byfornyelsen er igangsat af bystyret, kan 
erhvervsfolk og græsrødder tage æren for 
festivaler og initiativer som ’Ny Odense’, der 
hæver niveauet og viser, at den gamle even-
tyrby er klar til nye tider.

Samtidig med at alt det nye er kommet til, er 
der forunderligt nok blevet bedre plads til det 
gamle. Selv H. C. Andersen og Carl Nielsen 
er in igen, for fester, kunst, kultur og historie 
forstærker hinanden, til gavn for os alle. 

ODENSE UNDER FORVANDLING

Derfor vil 
Socialdemokratiet 
arbejde for

ET UNGT OG LEVENDE ODENSE

•  At støtte vækstlaget af aktiviteter for unge

•  At sætte kulturen fri i byens åbne rum

•  At bakke op om frivillighed ved 
kulturbegivenheder

•  At rumme hele fødekæden for en 
kulturskabende og kulturbærende by

•  At styrke bibliotekerne som mødesteder for 
alle byens borgere

•  At skabe øget samarbejde og synergi mellem 
byens kulturinstitutioner

•  At styrke fritidstilbud til de unge bl.a. ved 
støtte til lokale foreninger

ET ATTRAKTIVT KULTURLIV I ODENSE

•  At dyrke det etablerede kulturliv og værne om 
Odenses historiske rødder

•  At styrke og støtte nye initiativer

•  At fokusere på flere lokale kulturtilbud

FORBEDRE ODENSES IMAGE  

•  At udvikle og udbrede vores kulturtilbud

•  At satse på stærke kulturinstitutioner
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ODENSE SOM 
SUND BY
Vi bærer ansvaret
Der er ofte forskel på vores holdninger i den 
kollektive bevidsthed og i vores handlinger på 
individplan. Global opvarmning og klimapro-
blemer kan synes langt fra Odense. 

Sandheden er, at vi sagtens kan gøre lidt hver 
især. Endda uden at det kræver ret meget 
af os. Ved at ændre hverdagens vaner, kan 
vi sammen gøre en lille forskel i det store 
billede.

En mere detaljeret affaldssortering bliver 
noget, vi skal vænne os til. Det giver en bedre 
ressourceudnyttelse og større muligheder 
for genanvendelse. Og så er det en gigantisk 
øjenåbner.

Vi gør en forskel for miljøet og opdager 
samtidig, hvor meget plastik vi anvender og 
smider ud. Det kan for nogen af os vække 
lysten til at ændre forbrugsvaner. 

Bevidsthed om bæredygtighed bør i det hele 
taget være en del af vores dagligdag, så vi 
skaber en langtidsholdbar livsstil og kan give 
en ordentlig verden videre til vores børn.   

Bæredygtig livsstil 
En individuel langtidsholdbar livsstil er lige 
så væsentlig som den kollektive. Vi kan alle 
ind imellem føle, at vi drukner i velmenende 
sundhedsanbefalinger om at spise sundt, mi-
nimere alkoholindtaget, stoppe med at ryge 
og dyrke motion. Men der er en god grund til 
dem alle, for alt bliver ligegyldigt, hvis vi ikke 
er raske.

Derfor er det godt tidligt at lære vores børn 
at dyrke motion. Vaner grundlagt i barndom-
men bider sig bedre fast, samtidig med at de 
styrker både krop og sind. Idrætsklubberne 
har rammerne, der samtidig styrker fælles-
skabet. 

Motion er vigtig hele livet. Ja faktisk mere, jo 
ældre vi bliver. Derfor skal det også altid være 
en naturlig del af ældreomsorgen i Odense. 
Her skal vi have det godt hele livet, og det 
kræver en aktiv indsats. 
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Økologi på menuen 
Vi kan hver især og i fællesskab gøre flere 
ting for at skabe en bæredygtig livsstil, der er 
skånsom for klima og miljø. For eksempel via 
et fokus på vores energiforbrug.

Som forbrugere har vi magt, og derfor æn-
drer vi allermest gennem vores indkøb. Det 
gælder lige fra energibesparende belysning 
og miljørigtige rengøringsmidler til mad, der 
skåner både dyr og omgivelser. Økologi er 
sund fornuft, og jo mere økologisk vi køber, jo 
mere økologi bliver der produceret.

I det hele taget bør vi for fremtidige gene-
rationers skyld tænke bæredygtigt. Lokale 
råvarer sparer transport, og det minimerer 
forureningen.  Det ved vi godt, og selv-
stændige initiativer og fødevarefællesskaber 
udnytter også den viden til alles bedste. 

Også fra offentligt hold kan vi gøre meget 
via vores indkøb, og det bør vi. Kommunens 
servering af mad til både de mindste og de 
svageste borgere, bør have lokale råvarer og 
økologi på menuen, hvor det giver mening.

I en stor husholdning skal indkøb hænge sam-
men, men en vision om mere økologi og flere 
lokale råvarer fra Fyn giver mening for miljøet 
og for mennesker, når vi ønsker en profil som 
sund by. 

ODENSE SOM SUND BY

Derfor vil 
Socialdemokratiet 
arbejde for

ET MILJØVENLIGT ODENSE

•  Bæredygtighed som en del af byudviklingen

•  Løbende energirenovering af offentlige 
bygninger

•  Bedre muligheder for affaldssortering i 
nærområderne

•  At styrke Odenses profil som en grøn by

•  At fokusere på miljøvenlige busser og 
letbanens etape 2

•  Kollektiv trafik som et reelt alternativ til biler 

•  At øge samarbejdet mellem 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder 
inden for grøn teknologi og bæredygtighed 

SUNDHED FOR MENNESKER 

•  Mere økologi og lokale madvarer i indkøb til 
kommunale institutioner

•  At minimere madspild i kommunale 
institutioner

•  Tilgængelighed for cyklister over hele byen

•  Gode rammer for det frivillige foreningsliv

•  At styrke Odenses status som Danmarks 
førende cykelby

•  At skabe gode rammer for organiserede idræt 
og spontan motion i byens rum
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ODENSE  
FOR ALLE
Opbakning til nye borgere
I Odense er ingen midlertidige flygtninge 
men kun medborgere med opholdstilladelse 
og ønske om at være her. Dem skal vi tage 
godt imod og få til at føle sig hjemme. 

Som indvandrer eller efterkommer kan det 
være kompliceret at navigere i en hel ny kultur 
og finde et ståsted mellem det, der var, det 
der er, og den fremtid vi ønsker for os selv. 

Uddannelse, job samt åben og aktiv delta-
gelse er den bedste vej til at blive en del af et 
større fællesskab. Det er respekt, opbakning 
og anerkendelse også.

Konsekvent kurs
Hvis vi skal have en by, der er tryg at bo og 
færdes i, er vi nødt til at have en hård og 
konsekvent kurs over for dem, der skaber uro 
og utryghed.  

Odense har grupperinger af både indvandre-
re, efterkommere og etniske danskere, der 
ødelægger byen med bander og kriminalitet. 
Vi har også dem, der udnytter systemet 
med socialt bedrageri. Det koster fællesska-
bet dyrt og underminerer fundamentet for 
velfærd. 

Vi ønsker at bekæmpe det hele og vil bruge, 
hvad vi har af midler på alle niveauer.  
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Forskellighed er en styrke
Enhver storby er præget af alsidighed. Det 
er længe siden, Odense var en andegård, der 
ikke rummede forskellighed og ikke værdsatte 
den storhed, der skaber udvikling. 

Det er en både menneskelig og kulturel øvelse 
at rumme forskellighed og se mangfoldighed 
som en styrke. Det er en øvelse enhver, der 
ønsker udvikling, skal styrke og dyrke.

Skal Odense markere sig i landet og kunne 
tiltrække nye borgere fra både Danmark og 
udlandet, skal vi fremstå som en favnende by, 
der byder forskellighed velkommen. 

Det må gerne være både festligt og farverigt 
at bevæge sig igennem byens gader, fulde af 
liv og mennesker, der ser ud på vidt forskellige 
måder og bidrager med hver deres til Odense.

I de mange mindre bydele skal livet også vok-
se og udvikle sig. Mens en stærk bykerne kan 
samle og skabe stolthed, giver lokalområder 
forankring og meningsfulde fællesskaber.

ODENSE SOM SUND BY

Derfor vil 
Socialdemokratiet 
arbejde for

PLADS TIL MANGFOLDIGHED

•  Opbakning til nye borgere

•  Nultolerance over for diskrimination

•  At styrke fællesskab og dermed bekæmpe 
parallelsamfund

•  At forpligte forvaltninger til at tage en mangfoldig 
skare af praktikanter, herunder fra de udsatte 
boligområder 

•  At inddrage den almene boligsektor som kulturel 
brobygger mellem borgere

HÅRD KURS OVER FOR KRIMINALITET

•  At bekæmpe kriminalitet og bander i tæt 
samarbejde med politi og øvrige aktører

•  At skabe øget tryghed gennem styrket samarbejde 
på tværs af offentlige instanser 

•  At minimere kriminalitet blandt unge med 
forebyggelse i institutioner og skoler

•  At styrke indsatsen mod socialt bedrageri
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HÅNDEN PÅ HJERTET
Vi har lagt hånden på hjertet, og nu ved du, 
hvordan visionen for Odenses fremtid ser ud 
for Socialdemokratiet. Vi ønsker en by, der er 
værd at leve i. Hele livet. Og for alle. 

Kursen for Odense er allerede sat og den  
positive udvikling for længst i gang. Det tager 
tid at forandre en by til det bedre, og udviklin-
gen giver stadig gener i hverdagen. 

Selv om Odense fortsat har Fyns laveste 
kommuneskat, gør velfærdsprocenten os i 
stand til at gøre det bedre på børne- og æl-
dreområdet, der har allermest behov.  

For os handler kommunalvalget 2017 og 
årene herefter om muligheden for at opfyl-
de visionen i fællesskab med alle i Odense 
– formet og båret af dem, der vil samme vej 
som os. 

Vi er allerede gået ned ad den vej og i gang 
med at forvandle Odense til en moderne 
storby fuld af historie. Det er den positive  
og vækstskabende udvikling, vi skal bygge 
videre på.

Hånden på hjertet, så ved vi godt, at der  
er meget, vi kan gøre bedre. Og det vil vi  
gerne. Der er også meget, hver enkelt kan 
gøre. Hvis vi alle og hver især tager ansvar, 
når vi længere. 

Socialdemokratiet i Odense tager også sin 
del af ansvaret. Vi vil gerne fortsætte den 
vækst, der i gang, så vi kan skabe endnu mere 
velfærd, for det har flere i Odense brug for.

Odense skal være en by, der er værd at bo i 
hele livet. Vi skal have trygge og udviklende 
pasningsmuligheder til de mindste samt en 
stærk folkeskole for de mange, fagligt som 
socialt.

Det skal være her, de unge vil læse, fordi 
Odense er en attraktiv studieby. Her skal 
være let at komme rundt og fuld af liv, kultur 
og festligheder, der trække gæster og tilflyt-
tere hertil. 

Fællesskab og omsorg skal jage ensomheden 
væk. Vi skal have åbent sind og åbne døre, der 
sikrer, at den sidste del af livet er tryg og vær-
dig for alle i Odense. Dét er velfærd for os.

Vi har kun få faste valgløfter 
og holder i stedet fokus på 
vores visioner. Du ved, 
hvad vi vil.  Og vi ved, 
at politik bliver skabt 
ved at lytte. Så kom 
gerne med nye ideer,  
der gør Odense bedre.   

Vi er her for hinanden

Peter Rahbæk Juel
Borgmester i Odense
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