
Parallelsamfund – det kirurgiske snit 

Fire procent af husstandende i den almene sektor 

er i områderne på ”Ghettolisten”. Men de tager 

nærmest 100 pct. af offentlighedens opmærk-

somhed efter statsministerens nytårstale. Og i 

det daglige tager de også en uforholdsmæssig 

stor del af vores opmærksomhed. Vi håber, at 

opmærksomheden denne gang betyder, at vi får 

hjælp til at løse problemerne.  

For der ér problemer. Børnene klarer sig ikke 

godt nok i skolen. Der bliver ikke slået hårdt nok 

ned på kriminalitet. Der går alt for lang tid fra et 

familiemedlem har begået kriminalitet i bolig-

området, til vi får lov til at sætte familien ud. Alt 

for mange beboere er uden for arbejdsmarkedet 

samtidig med, at der efterlyses arbejdskraft. Og 

der går alt for lang tid med bureaukratiske 

processer og benspænd fra vi er klar til at lave 

fysiske forandringer, nye vejgennemføringer, 

frasalg af arealer osv. til det sker.  

Men der er også mange lyspunkter. De sidste 

knapt 10 år har børnene klaret sig markant bedre 

i skolen. Kriminaliteten er faldende også i de mest 

udsatte områder. Der er gennemført eller ved at 

blive gennemført markante fysiske omdannelser 

med nedrivninger, nye veje, opførelse af 

ejerboliger m.v. Eksemplerne fra Ålborg Øst, 

Gellerup, Rosenhøj m.v. viser, at vi kan vende 

udviklingen og det ganske hurtigt. MEN vi kan 

blive hurtigere og bedre, hvis statsministerens 

kirurgiske snit lægges rigtigt.  

 
 

Non-profit og beboerdemokrati 
Boligorganisationerne er non-profit og drives 
beboerdemokratisk, dvs. beboerne har flertal 
såvel lokalt som i boligorganisationernes 
bestyrelser og repræsentantskab/ 
generalforsamlinger.  
Der er knapt 600.000 almene boliger, som er 
enten ungdomsboliger, ældreboliger eller 
familieboliger. Til ældre- og ungdomsboliger 
sker visitation efter konkret behovsvurdering, 
mens familieboligerne udlejes efter 
ventelister. Kommunerne har som 
udgangspunkt ret til visitere boligsocialt til 
hver fjerde udlejning af familieboliger, men 
der kan aftales en større andel afhængig af 
det lokale behov.  

 

 

Beboerne betaler selv renoveringer, 
nedrivninger, nye veje m.v.   
Renoveringerne af almene boliger sker over 
hele landet. Nedrivninger af almene boliger 
sker i udkanten og ved bypolitiske tiltag i fx 
Gellerup. Anlæg af veje og anden infrastruktur 
sker ved de store byomdannelser af udsatte 
områder. Alt betales af beboerne selv. Staten 
har ikke en eneste krone op af lommen. 
Alle indsatserne støttes af de almene 
beboeres fælles Landsbyggefond, hvor 
pengene kommer fra beboernes 
indbetalinger. Resten betales af 
huslejestigninger lokalt.  



Vi har her skrevet vores ønskeliste til regeringens 

Parallelsamfundsindsats: 

Vi ønsker ”Landbetjenten” i de udsatte 

boligområder. Permanent tilstedeværende politi, 

som beboerne kender og har tillid til virker 

effektivt og forebyggende. Betjentene kender 

rødderne, kan bringe dem på ret kurs, og træder 

de over stregen, så er der konsekvens. I tidligere 

politiforlig har dette været prioriteret, men vi har 

også oplevet, at andre opgaver siden er blevet 

højere prioriteret. Og vi kan straks se de uheldige 

effekter. Så vi beder om, at der nu en gang for 

alle sikres en ”Landbetjent”. Der er ingen tvivl 

om, at de ekstra politiressourcer er sund fornuft 

på den lange bane. 

Vi ønsker kontant indgriben over for de få 

kriminelle, der skaber utryghed for de mange i de 

udsatte boligområder. I hele Vollsmose, hvor der 

bor 9.500 mennesker, har politiet kortlagt, at 

næsten al kriminalitet begås af under 100 

personer. Og mange af dem kommer fra 

berygtede familier, som politiet og ikke mindst 

beboerne har kendt i årevis. Det er en social 

tragedie, at lillebrødre opfostres til hårde 

kriminelle, men det er også helt uacceptabelt for 

alle naboerne. Vi ved ikke helt præcist, hvad 

politiet mangler for én gang for alle at sætte en 

stopper for disse familier, men vi ved, at nu må 

det gøres!  Banderne er også synligt til stede i 

nogle af de udsatte områder, og forældre er 

naturligvis bange for, at deres sønner bliver 

rekrutteret. Det skaber en helt uacceptabel 

utryghed på flere planer. Vi har en bøn om nul-

tolerance, så bander jages på porten også i 

udsatte områder.  

Vi ønsker langt hurtigere proces for udsættelser. 

Det er helt uacceptabelt, at naboerne i årevis skal 

være utrygge i deres hjem, fordi personer, der 

opfører sig truende og utryghedsskabende eller 

endog har begået personfarlig kriminalitet, først 

kan sættes ud efter langvarige processer. I dag 

oplever vi både forskellig praksis og så lange 

processer i retssystemet, at sønnen for længst er 

flyttet hjemmefra, når vi får ret i at sætte familien 

ud, der nu kun består af den gamle mor. Vi 

ønsker ikke at sætte mange flere familier ud, men 

vi ønsker et nyt system, som kombinerer 

retssikkerheden for den anklagede familie med 

hurtig konsekvens, så det har en reel 

forebyggende/afskrækkende effekt.  

Vi ønsker fast track for byomdannelser i udsatte 

boligområder. Det kan ikke være rigtigt, at man 

som standard skal lægge 2-3 år til hver en 

tidsplan for at få bragt formalia i orden.  

Vi har effektive instrumenter til byomdannelse. 

Der er en nedrivningspulje, som fx i Gellerup er 

anvendt til at nedrive boliger for blandt andet at 

gøre plads for en vej, som vi også finansierer. I 

Gellerup er også frasolgt store arealer, der skal 

bebygges med ejerboliger. Og kommunen har 

bygget et stort kontorhus. En meget positiv 

udvikling, men det tager typisk mange år, for 

processerne er så umanerlig langsommelige. Et 

aktuelt eksempel er Tingbjerg i København. Her 



er et centralt tiltag vejføringer blandt andet 

gennem Vestvolden, og salg af jord til opførelse 

af private ejer- og udlejningsboliger. De private 

investorer står klar, men det gør de offentlige 

myndigheder ikke. Vejgennemføringerne, som 

skal få Tingbjerg til at hænge sammen med den 

omgivende by, hænger fast i statslige 

myndigheder. Gamle stive regler omkring salg af 

jord giver benspænd for private developere, der 

gerne vil være med til at udvikle bydelen. I praksis 

er der masser af bureaukratiske processer, som 

må kunne gøres hurtigere og lettere uden at gå 

på kompromis med grundlæggende hensyn.  

I naturlig forlængelse af ønsket om Fast Track bør 

etableres Eksekveringsråd, hvor repræsentanter 

fra boligorganisation, kommune samt relevante 

eksterne repræsentanter får ansvaret for at sikre 

en hurtig og effektiv gennemførelse af 

helhedsplaner. Eksekveringsråd skal sikre, at 

beboerdemokratiets beslutninger effektueres. 

Stabile og faste rammer omkring store 

forandringsprocesser er både afgørende for den 

enkelte beboers tryghed og for eksterne parters 

engagement.  

Vi ønsker konsekvent indgreb overfor anti-

demokratisk adfærd. Den almene sektor bygger 

på beboerdemokrati, og også helhedsplaner i de 

udsatte boligområder skal vedtages med 

beboerdemokratisk flertal. Det er et godt princip, 

men vi oplever oftere i enkelte tilfælde, at de 

demokratiske processer søges overtaget af 

grupper, som misbruger beboerdemokratiet til at 

skabe en magtbase, som ofte bruges til at bremse 

forandringer. Dette er et meget vanskeligt emne, 

og når man diskuterer det, så opstår der altid en 

naturlig skepsis for, at man blot ønsker at tryne et 

flertal, der vil noget andet, end det ”sædvanlige” 

flertal. Vi betragter dog problemet som meget 

mere alvorligt end det. For det er ikke et 

sundhedstegn, når et snævert flertal lukker ned 

for gode beboeraktiviteter, der har kørt i årevis, 

lukker fx pigeklubber, konsekvent afviser 

forandringer og ”indblanding” udefra, og ikke 

ønsker, at boligorganisationen er tilstede på 

møderne for bl.a. at sikre, at demokratiske 

processer overholdes. Kommunerne har 

tilsynsmyndigheden og kan gribe ind, men der er 

behov for at styrke opmærksomheden om disse 

problemer og viljen til at gribe ind.  

Vi ønsker større fokus på beskæftigelsen i de 

udsatte områder. De tørre tal viser, at kun 4 ud 

af 10 af de 25-64 årige er i beskæftigelse i 

områderne på regeringens liste over udsatte 

boligområder, mens tallet for det øvrige samfund 

er 3 ud af 4. Vi ved, at der er en større andel af de 

almene beboere, der har forskellige udfordringer. 

En opgørelse har vist, at 9 pct. af alle beboere i 

den almene sektor har haft kontakt med 

hospitalspsykiatrien, hvilket er langt mere end 

det omgivende samfund. Vi ved også, at 15 pct. af 

beboerne er på førtidspension. Men vi har også 

en klar forestilling om, at flere beboere kunne 

være i beskæftigelse til gavn for dem selv, 

boligområdet og samfundet. De økonomiske 



konjunkturer er gode, så nu må der være ekstra 

gode muligheder. Samtidig har det betydning for 

børnene, der har godt af at opleve både far og 

mor på arbejdsmarkedet 

Vi ønsker børnene i centrum, så vi kan bryde 

den sociale arv. De udsatte boligområder er 

karakteriseret ved mange børn og unge. Vi har 

målrettet mange af vores boligsociale indsatser 

mod disse unge. For de 12-15 årige har vi 

lommepengejobs, hvor de unge går til hånde i 

boligområdet nogle timer om ugen. I mange 

tilfælde er det familiens første kontakt til 

arbejdsmarkedet. De unge bliver ansat på 

kontrakter og ofte efter ganske formelle 

procedurer, der skal være med til at understrege 

forventningerne også over for familien om, at 

arbejdet skal passes ordentligt. Senere når 

børnene fylder 15 år, hjælper vi med at skaffe 

fritidsjobs, for familierne har typisk ikke det 

tilstrækkelige netværk. Vi organiserer også 

lektiecafeer, brobygger til fritidsaktiviteter i 

idrætsklubber og meget, meget mere. Ofte er der 

i de boligsociale helhedsplaner målsætninger om, 

at børnene skal klare sig bedre i skolen, og det ser 

vi også på karaktererne. I de udsatte områder er 

andelen af 9. klasses elever, som ved folkeskolens 

afgangsprøve opnår minimum karakteren 4 i 

dansk og matematik steget fra 29% til 45%. 

Tilsvarende er andelen af 20 årige med en 

studentereksamen i de udsatte områder på 

regeringens liste øget fra 22% til 38% fra 2009 til 

2016.  

Indsatserne virker bedre end vi turde håbe på, 

men der er fortsat et stykke op til landsgennem-

snit. Derfor noterede vi os med glæde, at 

statsministeren i nytårstalen annoncerede et 

øget fokus på dette område. Klarer børnene sig 

godt i skolen, så fastholder de håb og ambitioner 

for fremtiden, og det er ikke alene godt for 

samfundsøkonomien, men det sikrer også nogle 

velfungerende unge mennesker i bolig-

områderne, og det er afgørende for trivsel og 

tryghed. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”ghetto” betyder noget 
Vi advarer mod at bruge ordet ”ghetto”, fordi 
det stempler et boligområde, mange helt 
almindelige menneskers hjem og deres 
selvforståelse. Ved at bruge ordet ”ghetto” – 
som i øvrigt er helt misvisende på danske 
forhold sammenlignet med udlandet – risikerer 
vi også at stimulere de strømninger, som vi 
gerne vil bekæmpe.  


