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Taastrupkredsen er Vestegnens 
grønne bankende hjerte! Alberts-
lund og Høje-Taastrup er forholds-
vis nye kommuner med en dertil 
svarende pionerånd. Der er noget 
særligt ved at bo og leve her. 
Om det er en dejlig spadseretur 
i Vestskoven eller Porsemosen. 
En cykeltur igennem Risby eller 
Vadsby. Opdagelsesrejse i Vikin-
gelandsbyen eller Hedeland. En 
togtur med børnebørnene under 
åben himmel i veteranbanen eller 
en dejlig sommerdag med bade-
tur i Badesøen. Opleve sjældne 
dyre- og plantearter i Porsemosen 
eller klappe en kanin og en ridetur 
på Dyregården. Musik og under-
holdning i Forbrændingen eller 
Taastrup Teater & Musikhus. Eller 
en tur i det grønne hos kæmperne 
Thomas på Bjerget eller Teddy 
Venlig i Hakkemosen. Der er no-
get for enhver i Taastrupkredsen.

Albertslund og Høje-Taastrup 
byder på en mangfoldighed af 
mennesker og måder at leve på.  
Gæstfrihed, humor, fandenivoldsk, 
sammenhold, stolthed, nærhed og 
pionérånd indfanger ånden, stem-
ningen og selvforståelsen her. Her 
er sammenhold og fællesskaber, 
som går på tværs af kommune-
grænser, kultur, alder og bag-
grund. Fællesskaber som samler 
os, uanset om vi har tyrkiske eller 
jyske rødder, går på Vestskovens 
Gymnasium eller Grennessminde 
eller bor i boligblok eller parcel-
hus. Fællesskabet og sammen-
holdet er bærende værdier på 
Vestegnen.
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Der er mere end nogensinde brug 
for stærke fællesskaber. Danmark 
og resten af verden står overfor 
store udfordringer. Drivhusgasser 
gør jorden varmere, polarisen 
smelter og vandstanden i have-
ne stiger. Dyre- og plantearter 
forsvinder i rasende fart, og hele 
økosystemer kollapser. Oveni fin-
des der mere håndgribelige trusler 
mod vores sikkerhed. Krig og 
konflikt sender millioner af menne-
sker på flugt. Det udfordrer os og 
kræver internationale løsninger og 
samarbejde. Ulighed i sundhed er 
et stigende problem, og galope-
rende boligpriser er en uligheds- 
generator, som tvinger mennesker 
med almindelige indkomster ud af 
de store byer. Og vi ser ind i en 
fremtid, hvor der bliver færre unge 
og flere ældre. Hvor der er færre 
til at løfte flere og mere. Vores 
velfærd er under pres, og det kræ-
ver kloge, modige og langsigtede 
løsninger.

Socialdemokratiet skal være en 
motor for grøn og social bæredyg-
tig udvikling. Vi skal insistere på 
det gode liv på tværs af generati-
oner. Alle børn og unge skal have 
mulighed for at udfolde deres 
fulde potentiale. Vi skal tage hånd 
om vores udsatte medborgere. 
Alle fortjener en værdig folkepen-
sion, og de mest nedslidte har ret 
til en tidlig pension. Alle skal med! 
Socialdemokratiet sætter menne-
sker først. De bredeste skuldre 
bærer de tungeste læs, og de sto-
re skal passe på de små. For den 
socialdemokratiske folketingskan-

En god start på livet for børnene
Mere lighed i adgangen til sundhed til gavn for trivslen på Vestegnen
En grøn og bæredygtig fremtid
De unge er vores fremtid og skal have større indflydelse
Ældrestyrken - en aktiv og tryg alderdom på Vestegnen
Kultur og stærke fællesskaber på Vestegnen
Bæredygtige byer og plads til alle
Grøn trafik og bedre infrastruktur
Verden i Vestegnen og Vestegnen i verden

didat i Taastrupkredsen, Gunvor 
Wibroe er følgende værdier, som 
du kan se nedenfor, derfor grund-
læggende for de politiske priorite-
ringer i de kommende år.

Hvert afsnit i valgprogrammet ind-
ledes med en opsummering af de 
politiske målsætninger, herunder 
en beskrivelse af de nationale og 
globale udfordringer, og hvordan 
de påvirker os i hverdagen. Og de 
afsluttes med konkrete forslag til 
løsninger, som de vil gøre en posi-
tiv forskel på Vestegnen for børn, 
unge, voksne og ældre.
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Socialdemokratiet er det parti, 
som er bedst til at håndtere de 
udfordringer, som vi står over-
for. Vores løsninger er grønne, 
bæredygtige, solidariske og fæl-
lesskabsorienterede. En stem-
me på Socialdemokratiet er en 
stemme for en grøn, bæredygtig 
og solidarisk udvikling af vores 
velfærdssamfund. På fællesska-
ber og sammenhængskraft. Og 
ikke mindst er det en stemme for 
politiske visioner, mod, udsyn og 
handlekraft. 

God læsning.



Alle børn fortjener de bedste mu-
ligheder i tilværelsen og lige ad-
gang til personlig udvikling, trivsel, 
sundhed og læring. Et trygt børne-
liv har en afgørende betydning for 
barnets senere tilværelse. Gode 
vuggestuer, børnehaver og skoler 
er både grundsten for vores vel-
færdssamfund og vejen frem i for-
hold til at bryde negativ social arv.

Alle børn har krav på et sundt liv 
lige fra fødslen. Overvægt og an-
dre sundhedsproblemer kan hæn-
ge ved ind i voksenlivet og skal 
derfor forebygges.

Et aktivt fritidsliv i den lokale mu-
sikskole eller fodboldklub gør en 
positiv forskel for børns sociale liv 
og dagligdag. Men desværre fal-
der mange børn fra i udskolingen. 
Det er trist, for jo længere tid bør-
nene deltager i sport og fritidsakti-
viteter jo stærkere tilknytning har 
de til foreningslivet. Der skal gø-
res en større indsats overfor børn 
fra udsatte familier. Det må aldrig 
være størrelsen på forældrenes 
pengepung, der afgør, om et barn 
kan være med i foreningslivets 
fællesskaber.

Forældrene er de vigtigste i bør-
nenes liv! Men børnefamilierne 
har ofte en travl hverdag. Børne-
familierne er pressede, og det kan 
gå ud over familielivet og i værste 
fald børnene. Derfor er det vigtigt, 
at vi har fokus på børnefamilier-
nes behov og har blik for, hvad der 
skal til for, at familiernes hverdag 
kan hænge sammen.
  
Fakta om børn på Vestegnen
Antallet af overvægtige børn i Al-
bertslund og Høje-Taastrup er 
markant højere sammenlignet 
med nordsjællandske kommuner. 

Albertslund og Høje-Taastrup er 
blandt de fem kommuner i Dan-
mark, hvor flest børn lever under 
fattigdomsgrænsen. 

I 2019 var karaktergennemsnittet 
i Danmark på 7,4. Særligt Alberts- 
lund med et snit på 6,5 lå markant 
under landsgennemsnittet. Høje- 
Taastrup lå med et snit på 7,2. 

EN GOD START
PÅ LIVET
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Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· Støtte til både de mødre og fædre, som rammes af efterfødselsreaktioner · Der skal sikres hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn· Fokus på daginstitutioner og minimumsnormeringer· Fokus på kvalitet og antal børn i klasserne· Flere rettigheder til og beskyttelse af børn, der flygter fra hjemmet og har brug for husly evt. på et
 børnekrisecenter· Mindre statslig styring af Folkeskolen· Jordemødre og sundhedsplejersker skal aktivt hjælpe med at fremme sundheden i hjemmet, allerede  
 før barnet er født· Forældre i udsatte situationer skal have støtte fra graviditetsstart, til barnet er født og videre frem· Sikre attraktive uddannelser for de kommende pædagoger og lærere samt de nuværende · Lettere og en mere fair adgang til forenings- og fritidsaktiviteter. Børn fra udsatte familier skal sikres  
 økonomisk hjælp til at gå til fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn· Demokratifestival for børn · Et børnenes Folkemøde i Albertslund eller Høje-Taastrup· Bedre støtte via folkeoplysningsloven til foreninger, der understøtter børns fritidsinteresser· Mere støtte til elevrådsarbejde og demokratisk inddragelse af børn

Hvordan sikres en bedre start på 
livet på Vestegnen
Vestegnen har i særdeleshed be-
hov for, at der sikres bedre vilkår 
for børn. Alle skal med! Derfor skal 
der altid være gode daginstitutio-
ner, skoler og let adgang til fysisk 
aktivitet, fritidsaktiviteter og gode 
fællesskaber. Der skal være et 

fintmasket socialt sikkerhedsnet til 
børn i udsatte situationer. Dem der 
ikke har forældre, som kan sikre 
dem en tryg opvækst, skal løftes 
af fællesskabet. Børn kan så me-
get, og de skal høres, og de skal 
opleve styrken af stærke fælles-
skaber så tidligt som muligt! Derfor 
skal vi sikre børns deltagelse i for-

eningslivet gennem mere støtte fra 
blandt andet folkeoplysningsloven. 
Vi skal understøtte deres interesse 
for samfund og fællesskab gen-
nem at prioritere den demokratiske 
dannelse. På tværs af kommuner, 
kultur og baggrund.
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Ulighed i sundhed er et stadig 
stigende problem i Danmark. 
Dette skal ændres. Alle skal have 
ret til hjælp, støtte, lige og hurtig 
behandling uanset størrelsen på 
ens pengepung. 

Gode rammer og vilkår for sund-
hedspersonalet, adgang til genop-
træning samt et godt samspil mel-
lem sygehusene i Danmark spiller 
en vigtig rolle, når sygdomme mel-
der sig. En hurtig, omsorgsfuld og 
effektiv behandling uanset hvem 
du er og hvor du kommer fra og 
bor, er afgørende for at skabe lig-
hed i sundhed.

Sundhed handler også om at fore-
bygge sygdomme, og om at sikre 
gode rammer for det sunde liv. 
Kost og bevægelse er nogle af de 
faktorer, der har størst betydning 
for vores sundhed. Gode fritidstil-
bud og andre forebyggende initi-
ativer, som ikke mindst tiltrækker 
de udsatte borgerne, kan i den 
grad medvirke til mindre ulighed i 
sundhed. 

Målet for de sundhedspolitiske 
initiativer er, at flere borgere får et 
sundt og godt liv med mere trivsel 
og velvære.

Fakta om sundhed og trivsel 
på Vestegnen
Borgere på Vestegnen dør i gen-
nemsnit tidligere, end dem der bor 
i Nordsjælland. Nye undersøgel-
ser viser samtidig, at blandt andet 
uddannelse og privatøkonomi har 
stor betydning for danskernes 
gennemsnitlige livskvalitet og livs-
længde.  

Den Nationale Sundhedsprofil 
2021 viser, at rygning er den væ-
sentligste faktor i forhold til tidlig 
død og ulighed i dødelighed. Men 
andre vigtige faktorer, der truer 
både livskvalitet og resulterer i en 
for tidlig død, er alkohol, manglen-
de fysisk aktivitet, dårlig mental 
sundhed, svær overvægt og ikke 
mindst ulighed i sundhed. 

Alt sammen områder, hvor der er 
en social slagside. Og uligheden 
bliver ikke mindre af, at mennesker 
i udsatte situationer finder det ud-
fordrende at finde rundt i systemet 

MERE SUNDHED 
OG TRIVSEL
PÅ VESTEGNEN
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eller helt undgår at bruge de man-
ge eksisterende sundhedstilbud. 

Antallet af børn og unge på 
Vestegnen, der er svært overvæg-
tige er markant højere end unge 
fra kommuner som Gentofte og 
Rudersdal. Overvægt i barndom-
men følger med ind i voksenlivet 
og kan senere forårsage en række 
svære og livstruende livsstilssyg-
domme. Overvægt skal blandt 
andet bekæmpes med fysisk ak-
tivitet.

Ensomhed rammer alle aldre og 
samfundslag. 350.000 danskere 
lever i svær ensomhed. At mang-
le sociale relationer påvirker ens 
fysiske og psykiske helbred. Det 
kan komme til udtryk ved forhøjet 
blodtryk, hjertekarsygdomme, 
stress og depression. Prisen for 
langvarig ensomhed er enorm - 
både for den enkelte og for sam-
fundet som helhed. Mental sund-
hed er endnu et forstørrelsesglas 
for ulighed i sundhed. Borgere 
med længerevarende dårlig men-
tal sundhed har ofte lavere ud-
dannelsesniveau og en svagere 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Uddannelse, økonomi, sociale for-
hold, kultur og baggrund udgør en 
direkte sammenhæng i forhold til 
den enkeltes sundhed, livskvalitet 
og gennemsnitlige levetid, herun-
der hvor god man er til at bruge de 
sundhedstilbud, der allerede er. 

Flere kommuner på Vestegnen 
halter generelt sundhedsmæs-
sigt bagefter i forhold til andre af 
landets kommuner på grund af 
livsstilssygdomme. I Albertslund er 

mere end hver femte praktiseren-
de læge over 65 år og vil snart gå 
på pension. Det kan på sigt bety-
de, at der bliver lægemangel.

Hvordan sikres bedre sundhed 
og mere lighed i sundhed på 
Vestegnen
Vi skal investere i et stærkt og 
effektivt sundhedssystem, sikre 
bedre adgang til sundhedsydelser 
og rekruttering af læger, sund-
hedsplejersker, jordemødre og 
social- og sundhedshjælpere og 
-assistenter til Vestegnen.
 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· En national plan til at styrke mental sundhed med særligt fokus på børn og unge· En national plan til at bekæmpe ensomhed og styrke mental sundhed blandt ældre herunder fokus på  
 fællesskaber i eget hjem og på plejehjem · Tidlig og forbedret indsats rettet mod udsatte familier med små børn· Flere praktiserende læger på Vestegnen· Tidlig indsats til børn der udviser uhensigtsmæssig vægtudvikling· At børn ikke udsættes for tobaksrøg i deres hverdag · Højere afgift på tobak og flere forebyggende tiltag mod rygning og andre nikotinprodukter· Gratis tandlæge til unge under 25 samt til borgere i udsatte situationer· Styrkelse af frivillighed og billigere fritids- og foreningsaktiviteter 

Forebyggelse er det bedste greb, 
hvis man skal sikre en bedre livs-
kvalitet for borgerne. Vi skal inve-
stere i fysisk og mental sundhed 
til alle og have et særligt fokus 
på børn og unge, udsatte familier 
samt vores ældre medborgere. En 
styrkelse af fritids- og forenings-
livet og gode aktive fællesska-
ber - hvor vi kan mødes og være 
sammen - skal opprioriteres for at 
afhjælpe social isolation og mar-
ginalisering og styrke borgernes 
sundhed generelt.
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Den grønne dagsorden er en del 
af Socialdemokratiets DNA, og vi 
har historisk gået forrest i arbejdet 
med at begrænse udledning af 
drivhusgasser, grøn omstilling og i 
kampen for vores fælles natur og 
miljø. Miljøminister Svend Auken 
satte kursen i 90’erne og gjorde 
Danmark til et foregangsland for 
vindmøller og grøn energi, og 
er af mange eksperter betragtet 
som en af Kyoto-aftalens fædre. 
Det var med Mogens Lykketoft 
- tidligere folketingskandidat for 
Taastrupkredsen og udenrigsmini-
ster - for bordenden som formand 
for FN’s Generalforsamling, at ver-
dens nationer vedtog FN’s 17 Ver-
densmål for bæredygtig udvikling. 
Ambitiøse mål der skal bekæmpe 
udledning af CO2, klimaforandrin-
ger og forbedre plante- og dyreliv 
på jorden og i verdenshavene. 

Fakta om vores natur- og
klimaudfordringer
Kampen for klima, miljø og bio-
diversitet er vigtigere end no-
gensinde! Drivhusgasser gør, at 
jorden bliver varmere og påvirker 
hele verden. Polarisen smelter og 
vandstanden i havene stiger. De 
voldsomme temperaturstigninger 
medfører blandt andet tørke, kraf-
tigere nedbør, voldsomme storme, 
stigende vandstande i verdensha-
vene og ødelægger økosystemer 
og truer dyre- og planteliv.  

Vi står overfor den sjette masse- 
udryddelse af dyre- og plantear-
ter i jordklodens historie. 40% af 
verdens insektarter er truet af ud-
ryddelse, 70% af jordens økosy-
stemer er ifølge WWF delvist øde-
lagte, og herhjemme viser tal fra 
Danmarks Naturfredningsforening, 
at 1800 dyre- og plantearter er i 
fare for at uddø. Klimaforandringer 
er ikke et abstrakt fænomen! De 
påvirker temperatur og vejr overalt 
på jorden. Livet på kloden har brug 
for, at vi handler nu og sætter turbo 
på grøn omstilling, bekæmper for-
urening, genrejser natur og forplig-
ter os til bindende mål til gavn for 
biodiversiteten.  

Albertslund og Høje-Taastrup er 
Vestegnens grønne hjerte med 
store og vidtstrakte naturområder 
med Hedeland, Herstedhøje, Hak-

EN GRØN OG
BÆREDYGTIG 
FREMTID
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kemosen, Porsemosen, Røjlegrøf-
ten, Sengeløse Grusgrav og Vest-
skoven - Danmarks største nye 
skov. De to kommuner har et rigt 
og mangfoldigt dyre- og planteliv, 
som vi skal værne om, så vores 
børn og børnebørn også kan ople-
ve en mangfoldig natur og omver-
den i fremtiden. Det gælder både 
lokalt, nationalt og internationalt. 

Miljømæssigt er der flere områder 
som har et særligt fokus for Taa- 
strupkredsen herunder luft- og 
støjforurening. Trafik er en stor 
kilde til partikelforurening af luft, 
forurening af vand og jord, men 
forurener også nærmiljøet i form 
af kontinuerlig og massiv støjfor-
urening.  Hvert år dør omkring 
4.200 danskere som følge af for-
urenet luft. I Hovedstaden er dø-
deligheden næsten dobbelt så høj 
som i resten af landet. Trafikkens 
luftforurening forårsager udover 
dødsfald tusinder af bronkitis til-
fælde, astmaanfald og hundredtu-
sinder af dage med nedsat aktivi-
tet grundet sygdom.  

Vejstøj er også forbundet med 
alvorlige helbredsmæssige konse-
kvenser. Kommunerne på Vesteg-
nen er generelt mere plagede af 
trafikstøj fra statslige veje, end 
andre af landets kommuner. Ifølge 
en statslig støjkortlægning er over 
60% af boligerne på Vestegnen 
påvirket af støj, hvorimod tallet på 
landsplan er blot 15%. Albertslund 
og Høje-Taastrup bærer præg 
af bynære motorveje, og mange 
borgere er generet af trafikstøj fra 
blandt andet Holbækmotorvejen 

og Ring 4. Der ligger mange bo-
liger tæt på de trafikerede veje, 
hvor der ofte køres alt for hurtigt, 
og det giver en ekstra støjbe-
lastning for naboerne.  Trafikstøj 
skader sundheden og kan bl.a. 
medføre hovedpine, stress, for-
højet blodtryk og forøget risiko for 
hjertesygdomme og hormonelle 
sygdomme. Det menes, at flere 
hundrede danskere dør for tidligt 
hvert år på grund af massiv og 
kontinuerlig vejstøj.  

Der bygges massivt i Alberts-
lund og Høje-Taastrup i disse 
år. Beton bidrager som det mest 
anvendte byggemateriale massivt 
til CO2-udledningen herhjemme 
og resten af verden. Det anslås 
at cementproduktion bidrager til 
8% af verdens totale CO2-ud-
ledning. Byggeri medfører store 
mængder af CO2, og det lægger 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for: 
· Ambitiøs klimapolitik baseret på en økonomi, hvor fossil energi udskiftes med grøn økonomi baseret 
 på vedvarende energi som sol, vind og vand· Få en af de planlagte klima-erhvervsskoler til Taastrupkredsen samt styrke FGU-uddannelsen gennem  
 bæredygtige grundprincipper  · Udbygning af fjernvarmenet · Mere vild natur, urørt skov, genrejsning af skov og dansk natur samt bindende mål for biodiversitet · Et Nationalt Videnscenter for Biodiversitet på Vestegnen · Bekæmpe udledning af mikroplast og arbejde for en natur uden plastik, pesticider og farlig kemi · Beskyttelse af grundvand samt bedre rammer og regler for oprensning af forurenede grunde · Støjdæmpende asfalt, etablere støjskærme- eller volde, lavere hastigheder, omlæggelse af trafik, 
 konvertering af fossile køretøjer til el, herunder biler og busser · Grøn teknologi, bedre ressourceudnyttelse og arbejde for en mere bæredygtig forbrugeradfærd 

beslag på store mængder af f.eks. 
sand, sten, vand og træ. Vores 
bygninger står for 30% af CO2-ud-
ledningen herhjemme. Derfor er 
bæredygtigt byggeri afgørende for 
den grønne omstilling i Alberts-
lund, Høje-Taastrup og i Danmark 
(kilde: Concito). 

Nu skal der sættes turbo på
handlinger med særlig fokus på 
Vestegnens udfordringer
Vi skal bekæmpe klimaforandringer 
ved at sætte turbo på grøn omstil-
ling lokalt og nationalt. Vi skal sikre 
nærmiljøet herunder både jord og 
grundvand gennem bekæmpelse 
af trafikstøj, partikelforurening og 
nedsivning af farlige kemikalier og 
sprøjtegift. Vi skal værne om vores 
natur ved at sikre at der er plads 
til den, og beskytte biodiversitet 
gennem national og international 
lovgivning og samarbejde.
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Der har altid været flere børn og 
unge mennesker end ældre i Dan-
mark. Men sådan er det ikke læn-
gere, og i de kommende år vil an-
tallet af ældre vokse markant. Det 
kan tage fokus væk fra de unge, 
men det må ikke ske. Unge men-
neskers behov og interesser skal i 
den grad opprioriteres politisk, for 
der ligger et historisk stort ansvar 
på deres skuldre. De skal viderefø-
re og betale for det fremtidige vel-
færdssamfund, hvor der vil være 
færre til at løfte mere og flere.  
 
Unge i dag er på flere områder 
mere ansvarlige end tidligere ge-
nerationer af unge. De drikker og 
ryger mindre, er bedre uddannede, 
er mere lovlydige og har senere 
seksuel debut. De sorterer affald, 
fravælger plastik, spiser mere ve-
getarisk og køber mindre tøj. Vores 
generation af unge tager ansvar for 
sig selv og for samfundet generelt.
Men de er også pressede, og vi 
kan gøre det bedre i forhold til dem 
og deres hverdag og tilværelse.
Uddannelse, kultur og sundhed er 
blot tre af flere områder som fortje-
ner et særligt fokus og indsats, når 
det gælder de unge. 
 
Fakta om de unge på 
Vestegnen
Uddannelse er én af de vigtigste 
faktorer i forhold til, hvordan unge 
klarer sig resten af livet. Unge med 
en uddannelse bag sig er mindre 
arbejdsløse og får en højere løn.
Uddannelse understøtter unge 
menneskers personlige udvikling, 
så de bedre kan udfolde egne ev-
ner i f.eks. foreningslivet eller i det 
lokale demokrati. 90% af alle unge 
skal tage en ungdomsuddannelse i 
2030 ifølge den nationale målsæt-
ning. Her halter Vestegnen efter 
de fleste andre kommuner. Antallet 
af unge i Albertslund og Høje-Ta-
astrup, der har taget en ungdoms-
uddannelse, ligger på 81% og 
83%. Flere håndværksmæssige 
ungdomsuddannelser er derfor 
et fokus for Taastrupkredsen. Der 
skal konkret arbejdes for etablering 
af flere nye grønne håndværks-
mæssige uddannelser i Albertslund 
og Høje-Taastrup.

Det er vigtigt at anerkende unge 
som kulturforbrugere på deres 

DE UNGE ER
VORES
FREMTID
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egne præmisser. De tilhører nemlig 
en ny generation af forbrugere, 
som er opvokset i en tidsalder 
med globalisering, sociale medier 
og digitalisering. Det er vigtigt, 
at vi er nysgerrige i forhold til de 
unge menneskers kulturforbrug 
og blandt andet anerkender com-
puterspil og de digitale platforme 
med videre som kultur - ja sågar 
kunstformer på samme måde som 
litteratur, billedkunst og film.    
 
Der er en voldsom vækst både i 
antallet af reklamer for pengespil 
og antallet af personer, der kom-
mer i behandling for ludomani i 
Danmark. Halvdelen af dem der 
kommer i behandling for ludomani, 
er en ung under 25 år. Ludomani 
skader familien og de tætte rela-
tioner, giver livsvarig gæld, og tal 
viser, at hver tredje ludoman over-
vejer selvmord. 
Særligt unge er påvirkelige over-
for reklamer for pengespil. Med 
de mange skadevirkninger, der er 
forbundet med ludomani, skal der 
naturligvis ikke reklameres for pen-
gespil i kollektiv trafik. 
 
Computerspil er en af de allerstør-
ste kulturformer og mest brugte fri-
tidsaktiviteter blandt børn og unge. 
Computerspil udfordrer, underhol-
der og danner rammen om mange 
stærke online ven- og fællesska-
ber. Men nogle spil indeholder 
såkaldte loot boxes, og de udgør et 
problem. For Loot boxes er kasser 
man kan købe i computerspil, som 
indeholder tilfældige genstande, 
som spilleren enten kan bruge eller 

sælge. Den gradvise udviskning 
af grænserne mellem gaming og 
gambling i computerspil - herunder 
skin betting og loot boxes - kan 
have konsekvenser for børn og 
unge og en evt. afhængighed af 
gamling. Loot boxes er forklædt 
gambling, og man bør se nærmere 
på et forbud mod disse i computer-
spil.
 
Professor i Ungdoms- og uddan-
nelsesforskning Noemi Katznelson 
har skrevet at: “Unge i dag skal 
helst være unikke, præsterende, 
videbegærlige, målrettede, innova-
tive, afholdende, hårdtarbejdende, 
socialt kompetente, se godt ud, 
være veltrænede og have et sjovt 
liv.“

Det er et kæmpe pres på de un-
ges skuldre, og det kan også have 
konsekvenser. For selvom unge 
mennesker i dag herunder unge 
på Vestegnen er både mere an-
svarlige og fællesskabsorienterede 
end tidligere generationer, så er 
denne generation også blevet kaldt 
den ulykkeligste i nyere tid. Og to 
år med Corona-nedlukninger og 
social isolation har ikke gjort livet 
lettere for vores unge, der er op-
vokset med sociale medier, hvor 
de er på 24/7. Med sociale medier 
som Instagram kan følge en per-
fekthedskultur, som i værste fald er 
destruktivt for et ungt menneske.
Grumme tal viser, at 12% af alle 
unge føler sig svært ensomme. Tal-
let er vokset til næsten 24% efter to 
år med Corona-nedlukninger. Den 
tendens er stærkt bekymrende, 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for: 
· Danmark får en ungeminister · Der skal sikres hurtig og bedre hjælp til psykisk sårbare unge · Flere unge skal i uddannelse bl.a. gennem etablering af nye og flere ungdomsuddannelser på
 Vestegnen · Flere ungdomsboliger og nye typer af bofællesskaber som f.eks. Venlig Bolig Plus, hvor studerende  
 deler bolig med unge flygtninge · Fokus på unge som kunst- og kulturforbrugere  · Tilbud og rådgivning til unge, der har det svært i hjemmet · Forbud mod loot boxes eller gambling i computerspil· Forbud mod reklamer for pengespil i kollektiv trafik · Styrke rammerne for mentorordninger for unge· Flere unge skal have mulighed for at komme på efterskole 

da ensomhed og social isolation 
kan give varige helbredsmæssige 
skader på et ungt menneske, både 
fysisk og mentalt. 
 
Mange af landets kommuner har 
enten ungeforum eller ungeråd, og 
det er blandt andet i en erkendelse 
af, at ungeområdet har brug for et 
særligt fokus. Danmark har både 
et Børne- og Undervisningsmini-
sterium og et Social- og Ældremini-
sterium, som beskæftiger sig hhv. 
med børne- og ældreområdet. På 
samme måde mener vi, at der er 
brug for et decideret ministerium 
som beskæftiger sig med ungeom-
rådet. Et Ungeministerium som på 
tværs af ministerier koordinerer og 
skaber fælles faglige- og politiske 
løsninger til gavn for vores unge i 
Danmark.     
 
Hvordan styrker vi det gode
ungeliv på Vestegnen
Unge på Vestegnen har drømme, 
visioner og planer for fremtiden. De 
uddanner sig, passer fritidsjob, har 
venskaber på tværs af kommune, 
kultur og baggrund, og de er aktive 
i foreningslivets stærke fællesska-
ber. Og unge der har det svært 
og føler sig udenfor og alene, skal 
have hurtig hjælp og nem adgang 
til samvær med andre mennesker, 
som kan give de unge selvtillid og 
selvværd. Sammen bærer vores 
unge fremtiden på deres skuldre, 
og vi skal sikre, at de kommer godt 
ind i voksenlivet. At de har et un-
geliv, hvor de løftes, udfordres og 
tages alvorligt og altid har adgang 
til stærke fællesskaber.
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Danmark skal være et trygt land at 
blive ældre i. Det er en del af vores 
fælles velfærds-kontrakt. 

I de kommende årtier stiger antallet 
af ældre. Allerede i 2025 forventes 
der at være 80.000 flere danskere, 
som er 80 år eller ældre. Det svarer 
til en stigning på hele 30 procent 
siden 2019. 

Stigningen er dog størst i Vestegn-
skommunerne sammenlignet med 
resten af Danmark. 

Undersøgelser viser, at antallet 
af 20-29-årige falder markant i de 
kommende årtier. På landsplan vil 
der i 2030 være 20.000 færre unge 
sammenlignet med i dag, og der-
med får vi færre fagligt uddannede 
til at løfte en af velfærdssamfundets 
kerneydelser nemlig en tryg og 
værdig alderdom. Det er en kæm-
pe udfordring, og vi har en bunden 
politisk opgave i at finde gode bæ-
redygtige løsninger til gavn for det 
enkelte menneske og for samfun-
det som helhed.

Fakta om ældrestyrken på 
Vestegnen
Albertslund og Høje-Taastrup har 
mange stærke og engagerede 
ældre. De bærer den særlige ånd 
og selvforståelse, som indfan-
ger stemningen i Albertslund og 
Høje-Taastrup - nemlig gæstfrihed, 
nysgerrighed, stolthed, humor, 
fandenivoldskhed og ikke mindst 
pionerånd. De ældre engagerer sig 
politisk i ældre- og seniorråd, og 
de er centrale aktører i at udvikle 
og drive kommunernes kultur- og 
foreningsliv. De er “ældrestyrken”, 
som bidrager med viden og erfaring 
til fællesskabet. 

Vi skal investere i disse fællesska-
ber og sikre gode rammer for både 
de seniorer, der har brug for hjælp 
og for dem, der gerne vil hjælpe 
andre. Vores ældre kan nemlig så 
meget, og vi skal blive endnu bedre 
til at få bragt deres erfaringer og 
viden i spil.

Dem som er ældre i dag, er medvir-
kende til de seneste årtiers udbyg-
ning af velfærden til gavn for helt 
almindelige mennesker. Et godt 
eksempel er Albertslund, hvor store 

ÆLDRESTYRKEN:

EN AKTIV OG
TRYG ALDERDOM
PÅ VESTEGNEN
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dele af kommunen, som vi kender i 
dag, blev etableret i 1960’erne her-
under Danmarks største nye skov, 
Vestskoven. Og den samme udvik-
ling oplever man i Høje-Taastrup 
med etablering af både etagebyg-
geri, parcelhuskvarterer, infrastruk-
tur kombineret med store grønne 
naturområder som Hedeland. 

Vestegnen er et konkret udtryk for 
den udvikling af samfundet, som 
vore dages ældre har troet på og 
knoklet for.

Hvordan sikres en aktiv og tryg 
alderdom på Vestegnen
Der er særligt fire områder, som 
er vigtige for at sikre en aktiv tryg 
alderdom.

1. Sundhed
Befolkningssammensætningen i 
Albertslund og Høje-Taastrup gør, at 
der er mere ulighed i sundhed her 
end f.eks. i Nordsjællandske kom-
muner. Og flere livsstilssygdomme 
som diabetes er desværre stærkt 
overrepræsenterede på Vestegnen. 
Vi skal have ekstra fokus på fore- 
byggelse og fremtidssikre sund-
hedsvæsenet, så det passer til de 
kommende årtiers udfordringer.
Vi skal investere i foreningsliv og 
fællesskaber med fokus på trivsel og 
bekæmpe ensomhed og social isola-
tion blandt ældre. Vi skal forebygge 
ved bl.a. at understøtte et samlende 
og fællesskabsorienteret foreningsliv 
med idræt, bevægelse, kreativitet, 
debat, kunst, kultur og oplysning og 
herigennem fremme samvær, fæl-
lesskaber, frivillighed og bevægelse 
uanset interesser og alder.

2. Senior-egnede boliger
Flere ældre stiller også krav til 
fremtidens boligudvikling på 
Vestegnen. Albertslund og Høje-Ta-
astrup har allerede mange typer af 
seniorbofællesskaber som f.eks. 
Frødalen, Ved Gadekæret, Bovi-
eran Nærheden og de kommende 
senior-egnede almene familieboli-
ger, Ovalen i Albertslund. 

Seniorbofællesskaber er populære, 
og ventelisterne på landets se-
niorbofællesskaber bliver længere 
samtidig med, at efterspørgslen 
forventes at stige i takt med, at 
befolkningen bliver ældre. 

Vi skal derfor understøtte rammer-
ne til udvikling af nye senior-egne-
de bofællesskaber og boformer.

3. Retten til tidlig tilbagetrækning 
De mennesker, der har haft de 
længste og hårdeste arbejds-
liv, skal have ret til at trække sig 
tidligere tilbage fra arbejdslivet. De 
skal sikres en tidlig pension, en 
Arne-pension. 

For det er kun fair, at dem der er 
startet på arbejdsmarkedet som 
helt unge og haft de hådeste 
fysiske jobs har mulighed for at gå 
tidligere på pension. Albertslund og 
Høje-Taastrup er nogle af de kom-
muner i Region Hovedstaden med 
færrest 25 - 69-årige med kompe-
tencegivende uddannelser. Retten 
til en tidlig pension har derfor særlig 
stor betydning her, fordi Arne-pen-
sionen gavner de mennesker med 
de mindste indkomster og pen-
sionsopsparinger herunder både 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· National plan til bekæmpelse af ensomhed blandt vores ældre medborgere· Flere praktiserende læger på Vestegnen· Tandplejere på vores plejehjem· At styrke ældres adgang og tilknytning til foreningslivet gennem rekruttering og understøtte
 rammerne for seniorer i klubber og foreninger· Der skal etableres et tilstrækkeligt antal ældre- og plejeboliger· At understøtte rammerne til udvikling af nye senior-egnede bofællesskaber og boformer· Et fleksibelt arbejdsmarked for ældre der tilpasses efter at få de seniorer med, som meningsfuldt  
 kan og ønsker at bidrage med nogle ekstra år på arbejdsmarkedet· At fastholde retten til tidlig pension, Arne-pensionen· Et markant løft af uddannelses- og arbejdsforhold for bl.a. SOSU-assistenter- og hjælpere

faglærte og ufaglærte. 
Derudover skal vi understøtte et 
mere fleksibelt arbejdsmarkedet, 
der indrettes med henblik på de 
seniorer, som ønsker at bidra-
ge med nogle ekstra år på en 
arbejdsplads med deres hænder, 
viden og erfaring. 

4. Tryg ældrepleje
DNA’et i ældreplejen skal altid være 
faglighed, nærvær og omsorg. Så 
når kræfterne ikke længere ræk-
ker til at klare alt selv, skal vores 
velfærdssamfund stå klar med en 
omsorgsfuld hjemmepleje og pleje-
hjem, der føles som et hjem og ikke 
som en institution. Frem mod 2030 
vil behovet for SOSU’er stige med 
over 20.000, og antallet af pleje-
krævende ældre vil eksplodere. 
Vores samfund vil mangle tusindvis 
af SOSU-assistenter- og med-
hjælpere. Og vi vil derfor mangle 
de fagligt uddannede til at give 
den nødvendige pleje og omsorg 
til vores ældre samt mennesker i 
udsatte situationer. Det er derfor en 
bunden opgave at finde løsninger 
i forhold til rekruttering, videre- og 
efteruddannelse samt fastholde 
de vigtige medarbejdere inden for 
ældreplejen. Vi har mange dygti-
ge og dedikerede medarbejdere i 
ældreplejen, men de har travlt. Alt 
for travlt! Det kan gå ud over deres 
faglighed og den indsats, de gerne 
vil yde. I sidste ende kan det føre 
til udvikling af omsorgstræthed og 
moralsk stress, hvilket kun øger 
problemets omfang. Det kan vi ikke 
acceptere både i forhold til den en-
kelte ældre på Vestegnen og vores 
velfærdssamfund som helhed.



Kulturen udgør den fælles for-
tælling om det samfund, vi lever 
i. Den er både formet af fortid og 
samtid og er med til at knytte os 
sammen på tværs af landsdele, 
kultur, generationer og social 
baggrund. For Socialdemokratiet 
er kultur den lim, som binder os 
sammen lokalt, nationalt og glo-
balt.
 
Kulturen giver indsigt og udsyn og 
styrker den demokratiske dannel-
se. Det er ofte gennem kulturelle 
oplevelser, at vi opdager os selv 
- og samtidig oplever at blive en 
del af stærke fællesskaber. Derfor 
har kulturen også en unik og vigtig 
social opgave og er en grundlæg-
gende sammenhængskraft for 
vores samfund.

Socialdemokratiet ønsker kultur, 
som er eksperimenterende, fol-
kelig, moderne og som rummer 
og engagerer børn og unge. Vi 
skal støtte både balletten, bibli-
otekerne, den klassiske musik, 
foreningslivet, idrætslivet og revy-
erne. Både den smalle og brede 
kultur er vigtig og en del af vores 
nations kulturelle selvforståelse.

De højtuddannede er overrepræ-
senterede på de statsstøttede 
museer, og trods de seneste års 
besøgsrekorder på blandt andet 
Louisiana og Glyptoteket er det 
ikke lykkedes at få de kortuddan-
nede til at gå lige så meget på 
museum som de højtuddannede. 
Alle skal have mulighed for at 
opleve de forskellige kunstarter 
på museer som AROS, Louisiana 
og Arken på Vestegnen. Social-
demokratiet ønsker at fremme et 
alsidigt og mangfoldigt kulturliv 
og ikke mindst den frie og lige 
adgang til den. Så hvis ikke folket 
selv opsøger kulturen skal vi sik-
re, at kulturen i stedet kommer ud 
til folket. 

Kunst-, kultur-, forenings- og 
idrætsliv skal være tilgængelig for 
alle - både praktisk og økonomisk 
- uanset alder, køn, etnicitet og 
social baggrund. Vi ved, at sunde 
fritidsinteresser opbygger men-
neskers sociale kompetencer og 
skaber gode venskaber på tværs 
af alle samfundsgrupper. Uanset 

KULTUR OG 
STÆRKE
FÆLLESSKABER 
PÅ VESTEGNEN
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om du kommer fra villakvartererne 
eller højhusene. Den populære 
kulturforståelse har igennem ti-
derne haft svært ved at rumme 
børn og unge. Den har groft sagt 
været lidt gammeldags i forhold til 
ungdommen. Socialdemokratiet 
ønsker, at børn og unge som kul-
turbrugere anerkendes og priorite-
res. Deres interesse og lyst til kul-
turelle oplevelser skal stimuleres 
og inspireres, for kunst og kultur 
rummer særlige potentialer i for-
hold til at udfordre børn og unge 
og stimulere deres nysgerrighed, 
kreativitet og kompetencer. 

Fakta om kulturen og fritidsliv 
på Vestegnen 
Kulturen, herunder både den 
moderne og den mere traditio-
nelle, giver livskvalitet og skaber 
sammenhængskraft for borgerne 
i Albertslund og Høje-Taastrup. 
De to kommuner har et stort og 
mangfoldigt kulturudbud, som 
blandt andet omfatter Forbrændin-
gen, Musikteatret, Amfiteater, Na-
turcenter Herstedhøje, Badesøen, 
Vikingelandsbyen, Roskilde Kro, 
Callisto Festivalen, Kroppedal 
Museum og Byhistorisk Samling, 
Hedeland, Hedeland Veteranba-
ne, Birkelundgård, svømmehaller, 
biblioteker, Taastrup Teater og 
Musikhus, Dyregården og de to 
bæredygtige signatur-kæmper 
Thomas på Bjerget og Teddy Ven-
lig i Hakkemosen.
 
Albertslund og Høje-Taastrup har 
et alsidigt og blomstrende kulturliv, 
som er med til at definere det gan-
ske særlige ved at være borger på 
Vestegnen, og den skal derfor al-
tid prioriteres! Både den professio-
nelle, og den der bæres af frivillige 
ildsjæle.

For Socialdemokratiet er kulturen 
et frihedsprojekt for den enkelte, 
og en katalysator for gode fælles-
skaber i lokalsamfundet. Men der 
er desværre stor forskel på, hvem 
der deltager i foreningslivet og 
bruger de forskellige kulturtilbud. 
For er pengene små, kan adgan-
gen til kulturoplevelser - herunder 
teater og musik - næsten være 
umulig. En af udfordringerne på 
Vestegnen er, at der er en social 
slagside i forhold til, hvem der er 
kulturforbrugere og deltager i for-
eningslivet. 

Alle byens borgere kan have gavn 
og glæde af at deltage og være en 
aktiv del af kulturlivet.
Socialt udsatte børn, der får lov til 
at opleve kunst af høj kvalitet, får 
ikke bare fornøjelsen i at møde et 
godt maleri eller et smukt stykke 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· Støtte til både den klassiske og folkelige kultur· At sikre lige adgang til kulturlivet herunder kultur- og fritidspas til børn og unge under 25 år· Fokus på børne- og ungekultur herunder et Børnemuseum og et Center for gaming kultur· Gøre kulturlivet tilgængelig for mennesker med små midler og samtidig gøre kulturlivet til en vigtig  
 del af socialpolitikken· Styrke foreningsdanmark ved bl.a. at motivere og uddanne flere frivillige· Albertslund og Høje-Taastrup som Sjællands bedste outdoor- og turisme kommuner med fysiske  
 aktiviteter som vandreture og smukke natur- og kulturoplevelser

musik men præsterer også bedre 
i skolens boglige fag. Kultur er 
derfor på alle planer et vigtigt løft i 
forhold til samfundet som helhed.

Hvordan styrker vi kulturen 
på Vestegnen?
Socialdemokratiet ønsker at 
styrke kulturlivet på Vestegnen, 
så der både er et bredt udbud af 
moderne, bæredygtige kulturinsti-
tutioner og vil ligeledes sikre, at 
borgerne rent faktisk opsøger og 
bruger kulturen uanset deres alder 
og baggrund. Vi skal styrke den 
kulturelle fødekæde, så kunst og 
kultur er en naturlig del af tilværel-
sen fra “vugge til krukke”. Vi skal 
investere i et rigt forenings- og 
idrætsliv som skaber fællesskaber 
på kryds og tværs, og som er det 
bedste værn mod ensomhed og 
social isolation.
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Der skal være plads til alle i vo-
res byer og kommuner. Der skal 
være råd til en bolig i nærheden 
af arbejdspladsen. I storbyerne er 
ejer-, andels- og lejeboliger blevet 
så dyre, at det kan være svært 
for unge, mennesker på overfør-
selsindkomst og andre med al-
mindelige lønindkomster at få råd 
til huslejen. Specielt siden 2002 
er priserne år efter år steget vold-
somt, hvilket har øget uligheden i 
vores samfund.

Socialdemokratiet ønsker byer 
og boligområder, hvor også SO-
SU-assistenten, den studerende 
og politibetjenten har råd til at slå 
sig ned. Det er med til at styrke 
sammenhængskraften og styrke 
fællesskaber på tværs af bolig-
blokke og villakvarterer.

Socialdemokratiet arbejder for en 
afbalanceret byudvikling med en 
mangfoldighed af boligtyper, som 
også byder på billige boliger. Vi 
ønsker flere almene boliger, og 
at andelsboliger rent faktisk er et 
billigt alternativ til ejerboliger. 

Fakta om boligpolitik på 
Vestegnen
Nærheden i Hedehusene, Høje- 
Taastrup C, COOP Byen og Vrids-
løselille Fængsel dækker over 
områder i Albertslund og Høje-Ta-
astrup, hvor der enten er blevet 
bygget eller er planer om et stort 
og tæt boligbyggeri. 

Samtidig er store dele af de alme-
ne boligområder i Albertslund og 
Høje-Taastrup blevet renoveret. 
Men i Taastrupgård er mange 
almene boliger desværre blevet 
revet ned uden, at der er opført 
en tilsvarende billig bolig. Den ud-
vikling udfordrer borgere med de 
mindste indtægter.

Hvordan arbejder vi med 
boligpolitik på Vestegnen?
Det er vigtigt, at de nye byggerier 
er bæredygtige, attraktive og un-
derstøtter stærke fællesskaber for 
borgerne i tråd med Vestegnens 
kendte værdier. Det tiltrækker nye 
borgere, som vil være med til at 
understøtte nye fællesskaber. 

Der skal være en bred vifte af 

BÆREDYGTIGE
BYER MED
PLADS TIL ALLE
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forskellige typer af boligformer. 
Boliger for unge, enlige, børne-
familier og seniorer. De skal alle 
kunne finde en attraktiv bolig, som 
dækker deres behov og ønsker 
for et godt hjem og lokalområde 
på Vestegnen. Det er derfor afgø-
rende, at vi fra centralt hold sikrer, 
at der fortsat kan opføres nye al-
mene familieboliger blandt andet 
gennem krav i lokalplanerne, her-
under krav om boliger for seniorer 
og unge, som en integreret del af 
de nye boligområder. 

Alt nyt boligbyggeri skal have en 
høj kvalitet, så det holder til frem-
tidige generationer. Og vi skal bi-
drage til at nedbringe udledningen 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· At understøtte arbejdet for nybyggeri og renoveringer af almene boliger og Landsbyggefonden· At Landsbyggefonden har rammerne til både at renovere og bygge nye almene boliger· Særlig fokus på bolig- og områdeforbedringer i de udsatte boligområder· Sikre det almene boligsociale arbejde gennem en bred forankring af indsatser med involvering af
 kommune, frivillige organisationer og andre relevante myndigheder for at sikre en solid og tryg social  
 sammenhængskraft i de almene boligområder · Flere billige ungdoms- og senior-egnede familieboliger· Nye grønne og socialt bæredygtige boligformer med FN’s Verdensmål som rettesnor for nybyggeri og  
 byudvikling· Bæredygtigt og klimavenligt byggeri

af CO2 ved at prioritere bæredyg-
tige materialer, byggeformer- og 
typer, så byggeriets samlede 
CO2-aftryk reduceres mest muligt. 
Nybyggeri skal leve op til FN’s 
Verdensmål herunder mål 11 og 
13 om henholdsvis “bæredygtige 
byer og lokalsamfund” og “klima-
indsatsen”. 

Desuden skal der være fokus på 
miljø, biodiversitet og grøn om-
stilling. Tilgængelige og grønne 
offentlige rum skal være en rette-
snor for al moderne byudvikling.

Det er vigtigt at fastholde samt 
styrke muligheden for nybyggeri 
og renoveringer af almene boliger. 

Det kan vi sikre os ved blandt an-
det, at Landsbyggefonden har de 
nødvendige økonomiske midler 
og rammer til både at renovere og 
bygge nye almene boliger. 

Det er samtidig vigtigt at holde sig 
for øje, at demografien ændrer sig 
i Danmark, så flere og flere bliver 
over 60 år, hvoraf mange har et 
ønske om at være aktive i deres 
lokalområde. Derfor skal vi tænke 
på nye måder at bygge boliger på. 
Vi skal udvikle nye grønne og so-
cialt bæredygtige boligformer og 
fællesskaber til både unge, famili-
er og seniorer.
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Borgerne på Vestegnen skal hur-
tigt, effektivt og miljøvenligt kunne 
komme i daginstitution, til skole 
og fritidsaktivitet samt på arbejde. 
Det samme gælder for medarbej-
dere, der kommer udefra og pend-
ler til Albertslund og Høje-Taastrup 
for at arbejde.

Klimaforandringer er en af vor tids 
største trusler mod menneskehe-
den. Temperaturerne stiger, jorden 
bliver varmere, og vi oplever mere 
ekstremt vejr. Fokus på klimaet, 
udfasning af fossile brændstoffer 
og grøn omstilling er en central 
del af Socialdemokratiet politik, og 
den skal integreres i alt arbejde 
for mere og bedre mobilitet, grøn 
kollektiv trafik samt bedre trafikale 
løsninger og infrastruktur. Vores 
kollektive trafik skal være grøn 
senest i 2030, og for privatbilisme 
skal vi sikre bedre forhold for alle 
dem, som vælger elbil frem for de 
fossilt drevne køretøjer. 

Albertslund og Høje-Taastrup 
krydses og gennemskæres af sto-
re motorveje. Støj og larm fra ve-
jene er et stort problem for borger-
ne i lokalområder særligt omkring 
motorvejene. Borgere og byer skal 
skærmes mod vejstøj med støj-
dæmpende asfalt, støjskærme, 
lokale fartdæmpende tiltag samt 
overdækkede motorvejsstræknin-
ger og større landskabsprojekter 
som Hyldager Bakker.

FN’s Generalforsamling har vedta-
get en resolution, der støtter cyk-
len som et redskab til at bekæmpe 
klimaforandringer. Cyklen skal 
være det naturlige valg på alle 
korte ture men i højere grad også 
på de længere strækninger.
Cykel er ikke bare et vigtigt red-
skab til bekæmpelse af klimafor-
andringer, den er også vigtig for 
borgernes sundhed. Cyklen skal 
derfor være et seriøst alternativ på 
strækninger over fem kilometer, 
og supercykelstier skal give bil- 
eller togpendlere en seriøs mu-
lighed for at skifte bil- og togturen 
ud med cyklen. Vestegnen skal 
sætte barren højt, så Albertslund 
og Høje-Taastrup i parløb med 
hovedstadsregionen bliver ver-
dens bedste cykel- kommuner og 
cykelhovedstad. 

GRØN TRAFIK
OG BEDRE
INFRASTRUKTUR
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Fakta om trafik og infrastruktur 
på Vestegnen
Albertslund og Høje-Taastrup har 
vokseværk. Begge kommuner 
arbejder med flere store byudvik-
lingsprojekter, hvor der etableres 
hundredvis af boliger med plads 
til mange nye borgere. Effektiv 
og attraktiv transport udgør en 
kæmpe udfordring for en hoved-
stad i vækst, og den betydelige 
byudvikling af Albertslund og Hø-
je-Taastrup stiller sammen med 
klimaforandringer store krav til at 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· S-togslinjen til Høje-Taastrup forlænges til Roskilde via Hedehusene, og indtil da skal der være  
 flere regionale togafgange· Vejene skal udvikles klogt og bæredygtigt med hensynstagen til borgerne, så de passer til det  
 pres, der er på vores store indfaldsveje · Statslige tiltag i forhold til støjdæmpning fra motorvejene herunder støjdæmpende asfalt, støjværn  
 og overdækning af motorveje· Let- og togstationerne skal have bedre adgangsforhold og udvikles til cykelknudepunkter med
 ordentlig cykelparkering og bedre cykelslidsker· Der skal udvikles trafikknudepunkter, som samler tog, S-tog, busser og cykler med henblik på 
 kortere transporttid i den kollektive trafik· Flere regionale afgange til Hedehusene og direkte tog fra Høje-Taastrup via hovedbanen til
 lufthavnen· Grøn offentlig transport samt grøn og fossilfri privatbilisme· Flere og bedre cykelstier, herunder flere supercykelstier

modernisere og udvikle kollektive 
transportmidler og infrastruktur.

Høje-Taastrup Station udgør en-
destationen for S-banen, Linje B. I 
Hedehusene har man de seneste 
år anlagt både mange nye boliger 
og bygget en ny skole i området 
Nærheden. Desværre er den 
kollektive trafik ikke fulgt med i 
udviklingen. Der går kun regional-
tog til Hedehusene, og afgangene 
dækker ikke borgernes behov for 
hurtig og effektiv transport

Over halvdelen af alle ture i Dan-
mark foretages i bil. Men den er 
ikke altid et effektivt transportmid-
del. Når man bor tæt på Hoved-
staden spilder man ofte alt for me-
get tid i bilkø. Trængslen på vores 
veje er en udfordring af både 
praktisk-, miljø- og sikkerheds-
mæssigt karakter. Bedre offentlig 
transport og mindre bilisme kan 
reducere trængslen på vejene, re-
ducere forbruget af fossile brænd-
stoffer og dermed mindre lokal 
partikelforurening samt forbedre 
trafiksikkerheden på vejene. 
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Albertslund og Høje-Taastrup er 
ligesom resten af Danmark en del 
af det internationale samfund. Det 
der sker ude i verden, kan nemlig 
både mærkes og har konsekven-
ser for almindelige menneskers 
hverdag på Vestegnen. Klimafor-
andringer, krig og regionale kon-
flikter tvinger millioner af menne-
sker på flugt. Lige nu og her er der 
over 82 millioner mennesker på 
flugt i verden. I 2015-16 opleve-
de Danmark og resten af Europa 
massive flygtningestrømme fra 
særligt Syrien, og i 2022 er milli-
oner af mennesker igen på flugt. 
Denne gang fra krigen i Ukraine. 

Vi skal sikre, at alle, der kommer 
til Danmark herunder flygtnin-
ge, integreres og bliver en del 
af vores stærke fællesskaber. 
De skal bo, arbejde, gå i skole, i 
daginstitution samt deltage i det 
lokale foreningsliv. Men vellykket 
integration afhænger også af, hvor 
mange nytilkomne et lokalsam-
fund modtager. Der skal være en 
balance.

Det er vigtigt med et stærkt inter-
nationalt samarbejde, når der op-
står kriser ude i verden, som sen-
der mennesker på flugt. Vi skal 
være parate til at hjælpe og påta-
ge os vores ansvar med at hjælpe 
mennesker i nød. Det lykkes vi 
bedst med, hvis vi har et godt og 
tillidsfuldt samarbejde med EU og 
FN i forhold til vores internationale 
forpligtelser, konventioner og er-
klæringer. 

Danmark skal arbejde for bære-
dygtige løsninger og udviklings-
samarbejder med fokus på klimaet 
til gavn for de fattigste og mest 
udsatte mennesker rundt omkring 
i verden. Det gør vi gennem udvik-
lingsbistanden. Danmark afsatte i 
2021 17 milliarder eller 0,71% af 
BNP til at hjælpe verdens fattigste 
lande. Det er det laveste niveau 
for udviklingsbistand i 40 år Det 
er vigtigt, at vi fastholder og gerne 
øger den livsvigtige udviklings-
bistand, som løfter bæredygtige 
lokalsamfund i blandt andet Afrika 
samt hjælper med uddannelse og 
grøn omstilling herunder dæmmer 
op for de værste konsekvenser af 
klimaforandringer lokalt og inter-

VERDEN I
VESTEGNEN OG
VESTEGNEN
I VERDEN
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nationalt. Klimaforandringer er et 
globalt problem: Derfor skal dan-
ske investeringer i klimaforbed-
ringer i højere grad gennemføres 
i de lande og områder af verden, 
hvor investeringen giver mest kli-
maværdi per investeret krone. 

Kampen mod klimaforandringer 
er en af vor tids største trusler, og 
den kræver vores højeste prioritet. 
Drivhusgasser gør, at jorden bliver 
varmere og påvirker hele verden. 
Polarisen smelter og vandstanden 
i havene stiger, og de voldsomme 
temperaturændringer medfører 
blandt andet kraftigere nedbør, 
mere tørke og kraftige storme og 
stigende vandstande i verdens-
havene samt beskadiger dyre- og 
planteliv. Socialdemokratiet har 
altid gået forrest med fokus på 
og beskyttelse af vores miljø og 
klima, og Danmark blev med So-
cialdemokratiet i spidsen et inter-
nationalt grønt foregangsland.
Lige fra danske vindmølleparker til 
Kyoto-aftalen. Den arv har vi med 
i vores politiske bagage, og vi skal 
gå forrest i forhold til bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling.

Krigen i Ukraine har igen sat fokus 
på vigtigheden af et stærkt for-
svarssamarbejde. Danmark skal 
øge forsvarsbudgettet og arbejde 
for et stærkt NATO og deltage i 
EU’s udenrigs- og sikkerheds-
politik herunder også indenfor 
forsvarsområdet på lige fod med 
andre EU-medlemslande.

Fakta om verden på Vestegnen
Vestegnen og ikke mindst Taa- 
strupkredsen havde en stærk 

international stemme i tidligere 
udenrigsminister og formand for 
FN’s Generalforsamling Mogens 
Lykketoft. Mogens Lykketoft var 
formand for FN’s Generalforsam-
ling, da de 17 verdensmål blev 
vedtaget i 2015, da 193 med-
lemslande gav hinanden hånd på 
blandt andet at afskaffe fattigdom 
og sult, øge sundhed og bekæm-
pe klimaforandringer senest i 
2030. Det er særligt de klimare-
laterede verdensmål – 7 og 13 – 
hvor der er allermest akut behov 
for handling, og her skal Taastrup-
kredsen og kredsens kandidat gå 
forrest.

Hvordan arbejder vi med
internationale udfordringer
på Vestegnen?
Albertslund og Høje-Taastrup har 
i over 50 år været visionære, når 
det gælder natur og miljø. I 1967 
startede plantningen af det, som 
vi i dag kender som Vestskoven, 
Danmarks største nye skov, som 

Vores folketingskandidat Gunvor Wibroe vil konkret arbejde for:
· Ambitiøs klimapolitik med fokus på en økonomi, hvor fossil energi som kul, gas og olie skal udskiftes med  
 en grøn økonomi, der baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand · Turbo på at opfylde FN’s 17 Verdensmål· Fokus på biodiversitet og genrejsning af dansk natur· Et stærkt EU og europæisk samarbejde· Et stærkt internationalt forsvarssamarbejde via NATO· Et stærkt samarbejde for fred, sikkerhed og sundhed gennem EU, FN og WHO· Udviklingsbistanden med fokus på grøn omstilling hæves· Danske investeringer i klimaforbedringer skal gennemføres med udgangspunkt i grundige evidens
 baserede analyser, som sikrer, at investeringerne skaber størst mulig værdi for klimaet på globalt plan,  
 evt. med den konsekvens, at vi investerer mere i klimaforbedringer udenfor Danmarks grænser

i dag strækker sig over et område 
på 1400 hektar. Den er i dag en 
del af Albertslund, Høje-Taastrup, 
Glostrup og Ballerup. Et smukt, 
grønt og visionært projekt, som 
tusindvis af børn og voksne har 
glæde af. 

Men Albertslund er også et fyrtårn, 
når det gælder klimaet med ambi-
tiøse planer om at blive CO2-neu-
tral allerede i 2025. I Høje-Taastrup 
er det særligt naturen, som fylder 
med den netop indviede Senge-
løse Grusgrav, der omdannes til 
et stort naturområde med fokus 
på naturen og biodiversitet. Al-
bertslund og Høje-Taastrup rykker 
lokalt, men ambitionsniveauet skal 
hæves markant. Vestegnen skal 
gå forrest i forhold til bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling. Det 
gør vi ved at prioritere grøn tekno-
logi, bedre ressourceudnyttelse, 
miljøvenlige produkter og en mere 
bæredygtig forbrugeradfærd. 
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Jeg er Socialdemokratiets folke-
tingskandidat i Taastrupkredsen 
og efterfølger tidligere skatte-, 
finans- og udenrigsminister Mo-
gens Lykketoft. Det er nogle me-
get store fodspor, som jeg både 
er ydmyg og stolt over at skulle 
træde i og udfylde. Både fordi Mo-
gens Lykketoft er et stort politisk 
forbillede for mig, og fordi Alberts-
lund og Høje-Taastrup har en sær-
lig placering i Socialdemokratiets 
historie. 

Med udviklingen af Vestegnen, 
Fingerplanen, Vestskoven og en 
særlig fællesskabsorienteret by-
udvikling. Fællesskabsorienteret, 
visionær, mangfoldig, rummelig, 
solidarisk og international er blot 
nogle af de ord, der kendetegner 
kredsen, Vestegnens grønne hjer-
te. Og de værdier og den tradition 
glæder jeg mig til at løfte og udvik-
le som Socialdemokratiets folke-
tingskandidat for Taastrupkredsen.

Politisk arbejde
Jeg er rådmand på Frederiksberg 
og har været politisk aktiv i ni år. 
Hvis jeg vælges til folketinget 
træder jeg ud af kommunalbe-
styrelsen på Frederiksberg. Mit 
motto er, at de store skal passe 
på de små og det har jeg forsøgt 
at overføre i mit arbejde som lo-
kalpolitiker og menneske. Jeg har 
haft mange store ansvarsområder 
men har særligt knoklet for natur, 
miljø, grøn omstilling samt børn, 
unge og udsatte mennesker. Jeg 
var på arbejdsmarkedet i mange 
år, før jeg trådte ind i politik, og 
det mener jeg har givet mig en 
modenhed i mit politiske virke. Mit 
hjerte ligger til venstre, men jeg 
mener at de bedste resultater ska-
bes på midten. Jeg har ofte skelet 
til Albertslund og Høje-Taastrup 
i forhold til mit politiske arbejde. 
Blandt andet har Albertslunds høje 
ambitioner for naturen, klimaet og 
fællesskabet været en stor inspi-
rationskilde for mig og min politik. 

OM GUNVOR WIBROE

22

Foto: Lars Svankjær.



STØT MIN VALGKAMP
TIL FOLKETINGET!

STØT MED ET BIDRAG - TAK!

Det er derfor en ære at repræsen-
tere Taastrupkredsen som folke-
tingskandidat, og jeg vil knokle for 
at leve op til jeres forventninger.

· Folketingskandidat for Taastrup 
 kredsen siden 2020· Rådmand og medlem af
 kommunalbestyrelsen på
 Frederiksberg siden 2013.

Medlem af følgende udvalg:· Magistraten/økonomiudvalg   
 (medlem)· Miljø-, Bynatur og Mobilitet-
 udvalg (ordfører)· Kultur- og Fritidsudvalg
 (ordfører)· Socialudvalg (ordfører)· Folkeoplysningsudvalget
 (ordfører)

Tidligere:· By- og Miljøudvalg (ordfører)· Børneudvalg (ordfører)· Mønsterbryder Udvalg
 (ordfører)

En kandidat med aktivisme og 
frivillighed i blodet
Jeg er en kandidat med aktivisme 
i blodet og bruger meget af min tid 
på frivilligt arbejde. Jeg var frivillig 
i Obamas valgkamp i Ohio i 2012, 
har undervist i politiske kampag-
ner i Swaziland og har været 
formand for Socialdemokratiets 
ligestillingsudvalg. Jeg har i man-
ge år været bestyrelsesmedlem 
i Reden København og KFUK’s 
Sociale Arbejde. I dag er jeg 
formand for Herberget Overfør-

stergården i Gentofte og formand 
for Tine Bryld Prisen, Danmarks 
store socialpris. Den røde tråd i 
mit frivillige arbejde er, at de store 
skal passe på de små - at hjælpe 
dem, der har brug for en ekstra 
hånd. 
 
Kone, mor og kampagneleder 
for menneskerettigheder og 
nødhjælp 
Jeg er gift med Mads og sammen 
har vi tre drenge Storm, Thor og 
Bjørn. Vi har to katte, Marlon og 
Coco fra Kattens Værn i Brønd-
by, og når vores mindste bliver 
lidt ældre overvejer vi at udvide 
familien med en hund. Jeg har 
boet i Randers, Aarhus. Ringe 
og Odense. Og i seks måneder i 
Uppsala i Sverige. I dag bor jeg, 
min mand og vores tre børn i lej-
lighed på Frederiksberg. Jeg er 
uddannet Cand.mag. i Nordisk, 
fordi jeg gerne ville være høj-

skolelærer. I stedet har jeg brugt 
størstedelen af mit arbejdsliv med 
menneskerettigheder og nødhjælp 
i Amnesty International og Folke-
kirkens Nødhjælp. Jeg har knoklet 
for internationale traktater, gået 
pride i Østeuropa, arbejdet med 
bekæmpelse af sult, dødsstraf, 
diskrimination, vold mod kvinder. 
I mange år var jeg også kampag-
neansvarlig for katastrofehjælp i 
forbindelse med jordskælv, tyfoner 
og tørke. 

Det ligger mig naturligt at kæmpe 
for det, jeg står for, men også at 
lytte til og møde andre med et 
åbent sind. Jeg tror på, at alle 
skal med – uden at vi mister fokus 
på den enkeltes frihed, ansvar, 
pligter og behov. Alt dette har jeg 
med mig som folketingskandidat 
for Taastrupkredsen, Vestegnens 
grønne hjerte.
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