
(Det talte ord gælder) 
Første behandling af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025 
 
Budgettale, d. 2.9. 2022, Finn Rudaizky (DF) 
 
Dansk Folkeparti vil gøre sit yderste for at bevare den 1. plads blandt partierne på 
Københavns Rådhus, for at være det parti, som i hele denne valgperiode, har 
stemt for flest almene boliger, udregnet i antal etagemeter.  
 
Beregningen er foretaget i Boligministeriet og er baseret på samtlige 
afstemninger om lokalplaner i København.  
 
I DF mener vi noget med det, når vi siger, at vi vil have billige boliger. Vi stemmer 
nøjagtig som vi siger, modsat f.eks. SF og især Enhedslisten, som skriger højest 
om hvor meget de elsker almene boliger, men Boligministeriet kan dokumentere, 
at Enhedslisten, får en bundplacering på listen - og er det parti, som uden 
skrupler, i de fleste tilfælde har stemt nøjagtig modsat, det som de forsøger at 
bilde vælgerne ind.  
 
SF har været på banen med forslag om, at København skal tage imod tusindvis af 
afghanske flygtninge 
Det siger DF nej til. 
 
Der er allerede op imod 150.000 med indvandrebaggrund i København inklusive 
efterkommere. Integrationen går ikke godt nok. Det gælder derfor om at få styr på 
integration til arbejde, sprog, skole og kultur for dem, som allerede er kommet til 
København.  
 
Vi har i den grad taget fra her i København, og vi har taget stort set alle de 
indvandrere og flygtninge, der kom til landet siden 1960erne.  
 
Med 20-25 procent uden dansk baggrund, så er indvandringen markant i 
København.  
 
I DF er vi meget bekymrede over at se, at der fortsat er meget lange ventetider til 
behandling for børn- og unge med psykiske problemer og sorg over en far, mor 
eller søsters død. At blive ved med fortsat, at se passivt på det, det kan vi ikke være 
bekendt. Et af DF’s sociale forslag, vil derfor være at hjælpe Børn, Unge og Sorg 
Foreningen, med at få bugt med de lange ventelister. Og det kan vi gøre for kun 
1.4 millioner kroner. Så vi har faktisk ikke råd til at lade være.  
 
Vi har været i kontakt med Børn Unge og Sorg, og de bekræfter, at vi får afskaffet 
ventelisten, når Borgerrepræsentationen har besluttet at bevilge de 1,4. mio. kr. 
årligt oveni det nuværende lille tilskud 
 



En anden social mærkesag for DF, er de udviklingshæmmedes fritidsaktiviteter. I 
vor by, hvor vi har råd til VIP rejser, Tour de France, masser af spindoktorer, 
ambassadørfester, har vi ikke vilje til at betale, så de udviklingshæmmede kan få 
ikke kun to dages ugentlige aktiviteter, men tre eller fire dage, som de fleste andre 
kommuner tilbyder.  
 
Det er utrolig flovt. Og også det vil DF have ændret. Der skal selvfølgelig være 
mulighed for mindst tre dage ugentlig til fritidsaktiviteter, f.eks. hos 
Voksenklubben Lavuk, som ligger på Østerbro.  
 
Lidt om ønsket flere busstoppesteder, om DF’s grønne linje, grønne arealer, grøn 
el og mere plads til idræt. Ørestaden, Nordhavn og Holmen: Der blev sparet på 
idrætsfaciliteterne på bekostning af byggematadorerne ønsker. 
 

Loyal to Familia 

Landsrettens dom stadfæstes. 

Sådan lød ordene i Højesteret, da vores højeste domstol slog fast, at den dybt 
kriminelle bandegruppering Loyal to Familia kunne forbydes ved dom. 

Sjældent har jeg været mere glad for vores Grundlov og dens paragraf 78 og 
muligheden for, at en ulovlig forening kan opløses ved dom. 

Det er en stor glæde for alle almindelige danskere, at denne modbydelige bande 
nu en gang for alle er erklæret ulovlig. Den slags bander hører ingen steder 
hjemme i vores samfund. 

Dommen løser desværre ikke alt. Der er andre bander i vores by som spreder vold 
og utryghed f.eks. Hizb ut-Tahrir. 

 

DF vil gå positivt ind i de kommende budgetdrøftelser. 

Tak for ordet.  


