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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

Skal ghetto-strategien justeres? 
- Måske skaber I "den gode ghetto", men er det godt nok? Skal den ikke afvikles? 

I har haft boligsociale projekter igennem en årrække eller mere. Men har stadig status som en ”ghetto”. 

Den boligsociale forskning viser, at den boligsociale indsats primært er individorienteret og i store træk kun 

har en effekt i forhold til beboernes trivsel. Nogle beboergrupper bliver hjulpet, men forskningen viser, at 

der er en meget ringe effekt i forhold til boligafdelingens status som ghettoområde. I praksis udvikler man 

”den gode ghetto” - i stedet for at afvikle ghettoen.  

En temadag om jeres ghettostrategi vil sætte fokus på jeres helhedsplan, den kommende helhedsplan, 

jeres prioriteringer og strategiske valg. Hvor har jeres indsats hart en reel effekt, og hvad skal der til for at 

justere projektet, så det får en større effekt på den sociale- og etniske beboersammensætning?  

Temadagen sætter fokus på hvilke strategiske valg, der skal til for at afvikle ghettoen, og hvordan I udvikler 

en ghetto-exit-plan? 
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Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har 

igennem 8 år arbejdet i et boligsocialt projekt i Brøndby Strand, hvor jeg fik et godt indblik i, hvordan bolig-

sociale projekter udvikler sig. Jeg har deltaget i BL´s mange netværksmøder og boligsociale konferencer og 

har mødt mange der arbejder med ghettoproblematikken. Jeg har siden 1997 fulgt de forskellige regerin-

gernes bud på strategier til bekæmpelse af ghettoer.  

Hovedproblemet er, at landspolitikerne ikke vil sætte nok penge og midler af til at skabe et velfærdssam-

fund uden ghettoer. Man har i stedet for overladt opgaven til kommuner og boligorganisationer, der har for 

få ressourcer og for lidt ledelseskraft. Forskningen viser da også, at den boligsociale indsats primært virker 

på individniveau og ikke på område- eller afdelingsniveau. Ghettoerne består.  

Temadagen sætter et nyt perspektiv på dagsorden: Er det strategien at skabe ”den gode ghetto” eller skal 

ghettoen afvikles? Dialogen kommer til at handle om, hvordan det faktisk er muligt at påvirke den etniske 

og sociale beboersammensætning. Men det kræver ledelse, klare mål, nye prioriteringer og et tættere 

kommunalt samarbejde. Temadagen sætter fokus på tiltag og emner, der påvirker beboersammensætnin-

gen, således at boligområdet gradvist gennem årene normaliseres og igen bliver et attraktivt område for en 

bred del af befolkningen.  


