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Udkast til politisk udspil: En ny dansk ghettostrategi 

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 – 2025 

Skitse til en national ghetto-strategi, der skal afvikle de danske ghettoer i 2025 

 

 
Efter 20 års arbejde med at afvikle ghettoerne i Danmark er vi reelt ikke kommet ret langt med at løse op-

gaven. En væsentlig forklaring er, at afvikling af udsatte boligområder ikke har været en nationalt priori-

teret velfærdsopgave, men er blevet overladt til kommuner og lokale boligorganisationer, der hverken har 

økonomi eller ressourcer til at løfte opgaven. 

Skiftende regeringer har pålagt Landsbyggefonden at være hovedsponsor for de boligsociale helhedspla-

ner. Det har sparet statskassen for en del penge, men det har også flyttet det politiske ansvar for ghetto-

indsatsen væk fra Christiansborg. Der skal gøres op med denne ”systemfejl”. Afviklingen af ghettoerne skal 

være en national velfærdsopgave.   

Dette udkast til en ny ghettostrategi er udarbejdet Kim Tverskov, der igennem mange år har arbejdet som 

journalist og boligsocial konsulent i udsatte boligområder. Udkastet er et oplæg til debat med henblik på 

udarbejdelse af et konkret politisk velfærdsudspil: ”Velfærd uden ghettoer”. 
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Indledning 

Antallet af rige og fattige stiger år for år og den sociale mobilitet er blevet svækket. De fattige koncentre-

res i udkantsområder og i udsatte boligområder. I Danmark er der op imod 270.000 fattige, hvoraf mange 

bor i de såkaldte udsatte boligområder. Her vokser flere og flere børn vokser op i fattigdom, og andelen af 

”fattigbørn” er mangedoblet på få år. Koncentrationen af syge er størst i de udsatte boligområder og vi ved, 

at lavindkomstgrupperne har det dårligste helbred. Nye undersøgelser viser, at der er stor social ulighed i 

uddannelse og i sundhed.   

Eksistensen af udsatte boligområder betyder, at vi accepterer at mere end 100.000 borgere har et uac-

ceptabelt velfærdstilbud, når det gælder opvækst, skoler og uddannelse. Det danske velfærdssamfund 

lader børn af fattige familier vokse op i ressourcesvage områder, hvor de har svært ved at bryde den sociale 

arv. Enhedslisten mener, at velfærd skal være for alle.  

I de sidste 20 år har ghettoindsatsen reelt været overladt til de almene boligorganisationer og de lokale 

kommuner. Skal vi afvikle ghettoerne, er vi nødt til at løfte opgaven op som en national velfærdsopgave. 

Det er på tide, at Folketingets partier stiller nationale velfærdsgarantier for borgernes liv i de udsatte bo-

ligområder.   

Den boligsociale indsats  

I midten af 90´erne tegnede Nyrup-regeringen et socialt Danmarkskort, der banede vejen for de første 

ghettoindsatser i Danmark. Skiftende regeringer har støttet indsatsen i form af fysiske og boligsociale hel-

hedsplaner, finansieret af Landsbyggefonden - med begrænset kommunal støtte. Trods det, at de udsatte 

boligområder kæmper med integration, parallelsamfund, arbejdsløshed, marginalisering, sundhedsproble-

mer, misbrug og ungdomskriminalitet, har politikerne valgt at lade Landsbyggefonden finansiere de bo-

ligsociale indsatser. I dag kan vi se, at politikernes forøg på at sende regningen væk fra Christiansborg ikke 

har skabt de nødvendige resultater. Indsatsen har ikke været helhjertet, og der har været afsat for få 

ressourcer til at løse opgaven.     

Det er blevet bestemt, at kommunerne i forhold til helhedsplanerne skal bidrage med en medfinansiering 

på 25 %, af budgettet, men kommunerne har reelt snydt på vægten, og man har accepteret, at den kommu-

nale medfinansiering i hovedtræk bliver leveret i form af arbejdstimer fra kommunalt ansatte, der i forve-

jen har deres daglige gang i boligområderne. Mange kommuner har dermed forsøgt at minimere deres 

økonomiske bidrag. 

I forhold til ghettoindsatsen må vi konstatere:  

- at de boligsociale projekter har skabt bedre trivsel i en lang række boligområder, men at indsatser-

ne ikke har ændret de socioøkonomiske forhold (beboersammensætningen). 

 

- Der er ikke blevet gjort noget markant for at ændre den skæve sociale- og etniske beboersammen-

sætning eller at udvikle alternativer bomuligheder for beboere, der gerne vil flytte ud. 

 

- Forskellige regeringers nedskæringspolitik, fattigdomspolitik og arbejdsmarkedspolitik har været 

med til at øge ghettodannelsen. 

 



3 

 

Velfærd uden ghettoer | Udkast til en boligsocial ghetto-reform | Udarbejdet af Kim Tverskov | August 2014 

 

Regeringens ghettopolitik 

Den nuværende regering har sat sig som mål at reducere antallet af særligt udsatte boligområder med en 

fjerdedel inden udgangen af 2016 og at halvere antallet med udgangen af 2021. Det er et klart fremskridt i 

forhold til de borgerlige regeringer, men regeringen har ikke gjort ghettobekæmpelse til en national priori-

teret velfærdsopgave, og man har ikke afsat de økonomiske midler, der skal til for at sikre, at man kan nå 

sine mål. 

Regeringen opfordrer til en øget politisk prioritering i kommunerne og et tættere samarbejde imellem 

kommuner og boligorganisationer. Det er fint, men langt fra nok - Der mangler et nationalt fokus og en 

national handlingsplan.   

Landsbyggefondens renoveringsramme er blevet udvidet og fremrykket i flere omgange, således at der i 

perioden frem til 2016 i alt er afsat en ramme på knap 32 mia. kr. Samtidigt er der årligt blevet afsat 440 

mio. kr. i Landsbyggefonden til boligsociale indsatser. Endvidere har regeringen afsat 250 mio. kr. til en 

særlig bandeindsats, og man har via den kommunale udligning afsat 400 mio. kr. årligt til kommuner, der 

har områder med en høj andel af borgere med sociale problemer.  

Endelig har regeringen afskaffet fattigdomsydelserne, hvilket har været med til at forbedre vilkårene for en 

del af beboerne i de udsatte boligområder. 

Der er blevet formuleret nogle mål for antallet af ghettoer, men indsatsen er stadig halvhjertet, og ghetto-

politikken er blot en justering af tidligere regeringers politik. Der mangler stadig en national styring og 

prioritering af ghettoindsatsen.  

Opgør med forsøgsprojekterne  

Den nuværende model med 4–årige boligsociale helhedsplaner betyder, at den boligsociale indsats ikke 

forankres i tilstrækkeligt omfang. Deltidsansatte og midlertidigt ansatte skaber ikke et fundament for nye 

og varige forbedringer i områderne. Efter 20 års forsøgsprojekter og midlertidige projektstillinger er der 

brug for at trække en streg i sandet og at etablere faste velfærdsstillinger i en lang række af de store bolig-

områder, som vi ved i en længere periode vil have behov for fortsat støtte til aktiviteter, drift af beboerhu-

se, forbedring af forhold for børn og unge og sundhedsprojekter. Der arbejder p.t. omkring 650 boligsocia-

le medarbejdere, som er finansieret af Landsbyggefonden. Dertil skal lægges måske hundrede kommunale 

medarbejdere, der på den ene eller anden måde er tilknyttet midlertidige børne- og ungeprojekter i bolig-

områderne. Samlet set vil er der behov for mellem 1.000 – 1.500 faste boligsociale velfærdsstillinger.   

Inddragelse af hele den almene sektor  

De udsatte boligområder udgør kun ca. 10 % af de almene boligområder. I den hidtidige ghettostrategi er 

90 % af boligområderne ikke blevet involveret som en relevant samarbejdspart, der kan bidrage til at løse 

udfordringerne.  I en ny ghettoindsats bør dette potentiale i den almene sektor inddrages.  

De mange velfungerende almene bebyggelser bør fungere som ”værtsbebyggelser” for beboere, der ønsker 

at flytte fra de udsatte boligområder. En måde at åbne boligområderne op på kan være, at indføre sociale- 

og etniske klausuler og kvoter i forbindelse med de eksisterende ventelister, således at beboere, der har 

boet et vist antal år i et udsat boligområde, kan komme øverst på ventelisten i almene boligområder, der 

ikke opfylder deres sociale og etniske kvote. Denne kvote kan evt. fastlægges i et samarbejde imellem 

kommu-nen og de almene boligområder, og den kan være forskellig fra kommune til kommune.   
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Et fælles boligsocialt partnerskab 

Med Landsbyggefonden som den bevilgende part, er der blevet udviklet ansøgningskriterier og helheds-

planer, der er meget bolignære og som ofte mangler en strategisk indsats, hvor udvikling af boligområdet 

ses i en bredere bymæssig sammenhæng. Helhedsplanerne inddrager derfor kun sporadisk den kommunale 

verden, og de værktøjer og ressourcer kommunen kan bidrage med. Kommunerne godkender i sidste ende 

planerne i Kommunalbestyrelsen, men her er man ofte mere optaget af, hvor billigt man kan slippe af sted 

med den kommunale medfinansiering, end om planen for alvor kan rette op på boligområdet. Derfor har 

de nuværende helhedsplaner et for svagt kommunalt medejerskab. Dette forhold gør det vanskeligere at 

skabe det handlekraftige boligsociale partnerskab, der skal til, hvis udviklingen skal vendes.  

Konsekvensen af det ofte svage lokale samarbejde, betyder, at ghettoindsatsen med årene har skiftet ka-

raktër. Hvor den oprindelige intention var at afvikle ghettoen, erstattes dette i dag med en praksis, hvor 

man i højere grad stiller sig tilfredse med at ”administrere” ghettoerne.  

 

Et nyt gearskifte – systemfejlen skal rettes 

Efter 20 år er det på tide at skabe et gearskifte i ghettoindsatsen gennem en offensiv strategi med et mar-

kant øget offentlig engagement i afvikling af ghettoerne. Der er behov for en ny og en langsigtet ghetto-

strategi, der gør ghettobekæmpelse til en national velfærdsopgave.  
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National velfærdspulje 

Der afsættes hvert år 2. mia. kr. på Finansloven til afvikling af ghettoer. Halvdelen af pengene overføres til  

en national velfærdspulje, der overtager Landsbyggefondens boligsociale opgaver og helhedsplaner. Frem-

over skal boligorganisationer og kommuner sammen søge støtte til både helhedsplaner og kvartérplaner.  

Kommunerne skal have hovedansvaret for det fælles projekt, der skal udvikles i et tæt samarbejde imellem 

boligområde, boligorganisation og de lokale almene boligområder/boligorganisationer. De nye lokale hel-

hedsplaner/kvartersplaner skal anvise en lokal exit-strategi - hvordan man lokalt vil afvikle det udsatte bo-

ligområde.   

Landsbyggefondens nye rolle  

Landsbyggefonden skal fortsætte med at støtte de fysiske helhedsplaner og støtte eksperimenterende 

driftsprojekter og fysiske fornyelser. De nuværende boligsociale helhedsplaner skal udfases. Landsbygge-

fonden skal stadig støtte boligsociale tiltag, men lægge vægten over på afgrænsede udviklingsprojekter,  

finansiering af beboeruddannelse, udvikling af beboerdemokratiet og støtte til lokale frivilligprojekter. 

National ghettohandleplan 

Der skal udvikles en national ghettohandleplan med målsætninger, succeskriterier og milepæle, der år for 

år sikrer at der i perioden 2015-2025 afvikles ghettoer i Danmark. Handleplanen skal styres og gennemføres 

af en task-force, bestående af politikere, embedsmænd, forskere og projektmedarbejdere, samt repræsen-

tanter fra Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening. 

5.000 beskyttede job i boligområder 

Som en del af reformen skal der arbejdes med nye beskæftigelses-modeller, der kan aktivere beboere, der 

er på overførselsindkomster, er landtidsledige, på bistandshjælp og på anden måde er langt fra arbejds-

markedet. Der skal laves politiske særordninger og aftaler med de faglige organisationer om, hvordan 

beboere i udsatte boligområder kan få en meningsfuld deltidsbeskæftigelse i deres boligområde.  

En ny social anvisningspolitik 

Der er behov for at stramme op på anvisningspolitikken til de udsatte boligområder som et led i arbejdet 

med at afvikle ghettoerne.  Derfor skal ressourcestærke personer og familier i en overgangsperiode have 

fortrinsret til boliger i udsatte boligområder. Der bør i arbejdes med forskellige økonomiske incitamenter 

for at motivere flere ressourcestærke til at flytte ud i de udsatte boligområder.    

100 mio. kr. til flyttehjælp og flyttekampagne 

Der skal gennemføres en bred oplysningskampagne på mange forskellige sprog og der skal uddannes am-

bassadører, der kan opsøge de mange forskellige etniske miljøer for at motivere dem til at flytte ud i lokal-

samfundets boligområder.  Der gennemføres en permanent flyttekampagne og laves forskellige tiltag, der 

kan motivere familier til at flytte ud. Den nationale velfærdspulje og kommunerne kan tilbyde en særlig 

flyttepakke, der betaler flytteomkostninger og bidrager med støtte til etablering i en ny bolig.    

Sociale- og etniske klausuler og kvoter 

For at åbne de almene boligområder for beboere fra de udsatte boligområder, er det nødvendigt i en år-

række - på f.eks. 10 år - at indføre sociale og etniske klausuler og kvoter, der betyder at beboere fra udsatte 

boligom-råder kan springe ventelisten over, hvis boligområdet ikke opfylder sin sociale- og etniske kvote. 

Der skal udvikles en lovgivning med dette formål for øje, som i videst mulig udstrækning tager hensyn til de 
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regler, der normalt gælder for indskrivning på ventelister. Reglerne skal f.eks. ikke gælde for interne 

flytninger.    

1.500 permanente boligsociale stillinger 

Idet Landsbyggefonden udfaser de nuværende midlertidige helhedsplaner og ansættelser, etableres der 

boligsociale velfærdsjob – enten i boligorganisationen eller i kommunen. Jobbene finansieres over 

Finansloven. Kommuner og boligorganisationer skal søge om disse job sammen med den fælles boligsociale 

indsats. Som udgangspunkt skal stillingerne besættes af medarbejdere, der har kontor i boligområderne. 

Stillingerne besættes for en 10-årig periode frem til 2025.   

 

 

København, den 21. august 

 

Kim Tverskov 

Journalist og boligsocial konsulent 


