
Jan Ravn Christensen – Byrådskandidat  

 SF har en stærk rød og grøn politik, og vi er den foretrukne samarbejdspartner for Socialdemokratiet 

lokalt og på landsplan. Det giver gode muligheder for, at vi kan realisere mange af vores politiske mål og 

ambitioner. 

Jeg er stor tilhænger af, at vi tager del i magten, når det er muligt, men naturligvis ikke for enhver pris. Når vi 

kan skabe forandringer, der trækker mod mere lighed, fællesskab og bæredygtighed, eller aftryk der gør, at vi 

kan reducere bevægelsen i en dårlig retning, så er der brug for et SF, der tager medansvar og skaber resultater. 

Som byrådsmedlem i den kommende byrådsperiode, vil jeg fortsat arbejde ihærdigt på at maksimere SF’s 

indflydelse, hvor det er muligt – det har jeg gjort løbende og særligt i forbindelse med adskillige års deltagelse i 

byrådets budgetforhandlinger. 

I de forgangne byrådsperioder har vi skabt store resultater, men der er stadig meget at arbejde for. Det er min 

klare overbevisning, at vi aldrig havde fået en skattestigning ved det seneste budgetforlig, hvis det ikke havde 

været for en mangeårig indsats fra SF. Vi havde heller ikke fået fremrykket minimumsnormeringerne, rullet 

børnehavestart tilbage til 3 år, sikret en 10-årig anlægsplan med historisk få penge til nye veje, afsat op til 200 

mio. kr. til nye klimaindsatser, eller sikret et stort løft til en trængende hjemmepleje mm., hvis det ikke havde 

været for os. 

 

Den kommende byrådsperiode bliver der efter min overbevisning brug for, at vi fra SF’s side særligt fokuserer 

på følgende tiltag. 

Tiltag der reducerer fattigdom og social ulighed. Vi skal løfte børn ud af fattigdom med en socialpolitik, der 

griber meget hurtigere ind og støtter forældrene i at lykkes i livet. Samt en boligpolitik der sikrer billige boliger. 

Vi skal have et endnu tættere samarbejde med de foreninger, der gør en forskel for foreningerne. 

Yderligere forbedringer af rammer der understøtter et godt børneliv. Vi skal forsætte kampen for fremrykning 

af minimumsnormeringer og øge andelen af uddannet personale. Vi skal også indføre et loft, der sikrer færre 

elever i klasserne, og endeligt skal børn og unges fritidsliv i SFO, klub og ungdomsskole tilføres flere ressourcer. 

Ro på - forebygge stress og psykisk sygdom. Alt for mange aarhusianere rammes af stress og psykiske lidelser. 

Vi skal bl.a. tage initiativ til stressklinikker, bedre arbejdsmiljø og tidsbank, der skaber mere ro på tilværelsen, 

og mindsker det store pres som alt for mange står overfor. Vi skal desuden skabe bedre muligheder for, at alle 

kan være ”noget for nogen” igennem stærke fællesskaber. 

Respekt for medarbejdernes faglighed i ældreplejen. Vi har tusindvis af dygtige ansatte i ældreplejen, men 

rammerne for deres arbejde er alt for snævre og firkantede. Vi skal skabe rum for en kultur, hvor den enkelte 

medarbejder kan tage beslutninger med baggrund i sin faglighed i samråd med de ældre og deres pårørende. 

Og så har de ældre og de ansatte altså også brug for, at vi ansætter mere personale. 

En klimapolitik, der lægger ambitiøse spor på vejen mod CO2-neutralitet. Vi er godt på vej til at nå målet, men 

det kommer til at kræve et stærkt SF at nå hele vejen. I Danmark har vi i mange år trukket over på klimaets 

kassekredit. Derfor har vi et særligt ansvar i at gå forrest, og være med til at skubbe til udviklingen og udvikle 

løsninger, der kan bruges i Danmark og i resten af verden. 

En mere kompromisløs tilgang til natur og grundvand. Ligesom med klimaet tager det utroligt lang tid at 

vende en forkert udvikling, når det drejer sig om vores natur og vores grundvand. Derfor er der behov for en 

mere kompromisløs tilgang, hvor vi sætter hensyn til naturen højere end i dag. Biodiversiteten er truet, luften 

er for forurenet og alt for mange vandboringer indeholder pesticidrester. Vi skal kunne viderebringe en 

mangfoldig verden til kommende generationer.  

Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 24 23 50 49 eller mail: jrc@aarhus.dk. Du kan også følge mig 

på https://www.facebook.com/Jan.Ravn.Christensen.SF 
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