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8 konkrete tiltag, der kan gøre op med parallelsamfund 

Når man kommer til Danmark, får man ret til frihed. Til gengæld får man også et ansvar for at bevare 
det frie og åbne samfund, som vi har bygget op gennem generationer. I Socialdemokratiet og SF vil 
vi altid kæmpe for et frit og åbent samfund i Danmark. Derfor fremsætter vi 9 konkrete tiltag, som 
skal gøre op med parallelsamfund. 

Vi har som samfund længe troet, at hvis blot vi fik integreret dem, der kom hertil, med arbejde og 
sprog, så ville de også dele vores værdier. Og det er der heldigvis også rigtigt mange, der gør. Men vi 
må sande, at der er en hård kerne, som er ideologisk og politisk modstandere af vores demokrati og 
som modarbejder det, hvor de kan. At vi i dag står med parallelsamfund, hvor der er manglende 
ligestilling mellem kønnene, en fatal mangel på blik for børneopdragelse og en dybere afstandtagen 
til hele det danske samfund, fordi der simpelthen hersker dybe, antidemokratiske tankesæt.  

Vi vil ikke acceptere parallelsamfund og ghettoer, hvor demokratiske værdier og dansk kultur ikke 
gælder. Vi er klar til at tage et opgør med social kontrol og undertrykkelse. Og vi er fast besluttede på 
at bryde den historiske udvikling i bosætningen, som har ført til, at ikke-vestlige indvandrere udgør 
majoriteten i stadig flere boligområder, skoler og uddannelsesinstitutioner.  

Konkret foreslår Socialdemokratiet og SF 9 tiltag, der kan gøre op med parallelsamfund i Danmark. 

8 konkrete tiltag mod parallelsamfund 

 Skærpet bopælskrav for flygtninge 
 Stop genopdragelsesrejser 
 Bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob i udsatte boligområder 
 Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder 
 Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer 
 Bekæmpelse af bander 
 Strategiske nedrivninger af boligblokke 
 Bedre fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier 

 
 
Skærpet bopælskrav for flygtninge 
Hvis en flygtning i dag vil flytte til en anden kommune inden for de første tre år efter sin ankomst, 
skal tilflytningskommunen godkende det. I modsat fald kan tilflytningskommunen beslutte at 
nedsætte den økonomiske hjælp og undlade at give tilbud om introduktionsprogram. For at sikre, at 
alle kommuner bidrager til integrationsindsatsen og for at mindske tilflytningen til de udsatte 
boligområder, foreslår Socialdemokratiet og SF, at det nuværende bopælskrav skærpes, således at der 
fremover skal gå 5 år, før man kan flytte til en anden kommune og gøre krav på fuld økonomisk hjælp 
fra det offentlige. Retten til og muligheden for at flytte hvorhen man vil efter uddannelse og arbejde 
skal forblive uændret. Som selvforsørgende kan man fortsat bo, hvor man vil.   
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Stop genopdragelsesrejser 
Det skal være slut med, at forældre sender deres børn og unge på genopdragelsesrejser i Afrika og 
Mellemøsten. Det er et overgreb mod børnene, modarbejder god integration og øger risikoen for 
radikalisering. Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF at ministeren hurtigst muligt får kortlagt 
omfanget, indfører mulighed for at inddrage børns pas, hvis man har mistanke om, at de står foran 
at blive sendt afsted på genopdragelsesrejse, øger de økonomiske og strafferetslige sanktioner over 
for forældrene, skærpet underretningspligten for personale i daginstitutioner, skoler og 
ungdomsuddannelser, hvis de har mistanke om, at et barn eller ung er på vej eller har været på 
genopdragelsesrejse og undersøger muligheden for at straffe de forældre, som svigter deres 
forældreansvar, ved at inddrage deres opholdstilladelse. Politiet skal ligeledes have mulighed for at 
inddrage den unges pas, inden familien rejser til udlandet for at få gennemført et tvangsægteskab. Der 
skal samtidig nægtes indrejseforbud til Danmark til personer, som er indblandet i et tvangsægteskab. 
 
Bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob i udsatte boligområder 
Børn i udsatte boligområder, hvis forældre er på overførselsindkomst, skal have et klippekort til 
fritidsaktiviteter. Det kan være sport, teater, spejder, ridning eller andre fritidsaktiviteter. Det vil styrke 
deres kontakt med det omkringliggende samfund. Derudover skal unge i udsatte boligområder have 
bedre muligheder for fritidsarbejde, som et vigtigt led imod banderekruttering. Vi har set gode 
eksempler på, at et samarbejde mellem kommunen, boligselskaber og Foreningen Nydansker har 
givet de 15-17-årige erhvervserfaring gennem fritidsjob med hjælp fra boligsociale medarbejdere som 
brobyggere mellem den unge og arbejdspladser. Det medvirker til at skabe en bedre arbejdskultur 
hos den unge, og det er afgørende i arbejdet med at bringe alle unge i job eller uddannelse. Indsatsen 
er allerede i gang rundt om i landet. Men ordningen skal udbredes til flere – gerne alle - udsatte 
boligområder, idet 4 gange så mange unge får en uddannelse, når de har haft et fritidsjob. 

Uddannelsespålæg til indvandrerkvinder på kontanthjælp 
I Danmark har alle kvinder ret til at tage en uddannelse, have et arbejde og bestemme over deres eget 
liv. Desværre er der i dag indvandrerkvinder, som lever i gammeldags patriarkalske miljøer, hvor 
kvinder ikke må forlade hjemmet, og hvor kvinder tvinges til at tildække sig selv. Vi vil gerne sende 
et meget klart signal til de kvinder og deres familier om, at de skal i gang med en uddannelse, som 
kan give dem et bredere netværk og flere muligheder i livet. Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF 
at tage det uddannelsespålæg, som i dag gælder for unge, og udvide det til også at omfatte voksne 
indvandrerkvinder, der ikke har afsluttet folkeskolen eller gennemført en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Pålægget skal naturligvis udformes i overensstemmelse med 
forbuddet mod diskrimination. 
 
Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer 
Børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig markant bedre i skolen end andre børn. 
Desværre er de børn, der i dag ikke kommer i dagtilbud, ofte de børn, der ville have allermest gavn 
af det. Det er typisk børn af forældre med indvandrerbaggrund, som på grund af andre kulturelle 
normer og traditioner end de danske, vælger at passe børnene hjemme. Uden tvivl ud fra de bedste 
hensigter – men med det resultatet, at børnene ikke bliver dygtige nok til at tale dansk og ikke lærer 
de danske normer. Konkret foreslår Socialdemokratiet og SF derfor, at alle børn automatisk opskrives 
til en plads i en daginstitution fra de fylder 1 år. Det vil give forældrene en positiv tilskyndelse til at 
lade deres børn starte i et dagtilbud. Hvis man som forælder aktivt fravælger en plads, skal den 
kommunale sundhedspleje følge op med et besøg hos familien for at komme i dialog med forældrene 
om værdien af dagtilbud, ligesom det skal vurderes om barnet bliver tilstrækkeligt sprogligt stimuleret 
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på dansk derhjemme. Der skal ligeledes indføres sprogscreening af de elever i 0.klasse, der var 
vurderet til sprogstimulering i børnehaven. Har de forsat sproglige vanskeligheder, skal de have særlig 
støtte.  
 
Bekæmpelse af bander 
Vi vil ikke tolerere et samfund, hvor hårdkogte kriminelle, der har meldt sig ud af vores samfund, 
helt overtager kontrollen i en bydel eller et boligområde. Hvor sagesløse borgere og 
forretningsdrivende lever et liv i utryghed. Derfor bakker vi også op om initiativerne i den nye 
bandepakke med hårdere straffe og større konsekvenser over for dem, der forsøger at rive Danmark 
fra hinanden. Men bandepakken gør det ikke alene. Vi skal som samfund også stå på de modige 
borgeres side. Dem der tør sige fra og gøre op med rocker- og bandemiljøernes stærke dominans. 
Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF en skræddersyet vidnepakke til ofre for organiseret 
kriminalitet, der skal sikre dem rådgivning, fuld beskyttelse, anonymitet og mulighed for erstatning. 
Vi skal ligeledes have permanent og synlig tilstedeværelse af nærpoliti, samt gadeplansmedarbejdere. 
Den tidlige indsats er helt afgørende i kampen mod banderne. Vi foreslår, at kommuner med udsatte 
boligområder udarbejder en lillebrorstrategi, der skal sikre et tidlig og målrettet fokus på begyndende 
negativ adfærd hos mindre søskende til kriminelle unge.  
 
Strategiske nedrivninger af boligblokke 
Historien om udsatte boligområder som Vollsmose, Mjølnerparken og Tingbjerg handler ikke kun 
om integrations- og indvandringspolitik. Det er også historien om en boligpolitik, hvor man nok har 
fokuseret på gode og sunde lejligheder, men hvor man har glemt at tænke på, at beboerne skulle blive 
en del af byen og samfundet omkring dem. Hvis ghettoiseringen for alvor skal brydes er vidtgående 
fysiske forandringer af de udsatte boligområder en nødvendighed. Socialdemokratiet og SF er klar til 
at foretage de nødvendige strategiske nedrivninger af boligblokke og gennemføre langsigtede og 
gennemgribende ændringer af de udsatte boligområder, der både socialt og fysisk kan integrere dem 
og deres beboere bedre i den omgivende by.  
 
Bedre fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier 
De seneste år er fordelingen mellem elever med dansk og med udenlandsk baggrund på gymnasierne 
blevet mere og mere skæv. Omkring de store byer ser vi en opsplitning, hvor visse gymnasier næsten 
udelukkende består af elever med udenlandsk baggrund, mens der på andre gymnasier i nærheden 
går markant flest etnisk danske elever. Regeringen har siden efteråret 2016 lovet at indkalde til 
forhandlinger om nye regler, der kan skabe en bedre fordeling af eleverne. Desværre sker der ingen 
ting. Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF nu, at ændre reglerne for elevfordeling ved optagelse 
på gymnasiale uddannelser med henblik på at sikre, at andelen af elever med udenlandsk baggrund 
på det enkelte gymnasium ikke overstiger 30 pct. Regelændringen skal kunne træde i kraft i 
forbindelsen med optagelsen på gymnasier i skoleåret 2018/19. 
 


