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Stop for renoveringer og højere husleje

Stop for renoveringer uden for de 57 udsatte boligområder. 

Ekstraregning på 13 mia.kr. – men reelt langt mere! 

(Alene i 2018 skal indbetales 840 mill.kr.!)

Polstring af statskassen. 

Uansvarligt ift. beboernes opsparing

Konklusion: Dårligere boligkvalitet. Højere huslejer.  



Hvordan går det?

”Ghettoen tilbage til samfundet – Et opgør med 

parallelsamfund i Danmark” (2010):

Defineres 29 udsatte områder. 

Tilføjes yderligere to kriterier i 2013 (uddannelse 

og indkomst)

Opgørelse 1. december 2017:  13 eller 22 områder!



Hvordan går det?
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Hvordan går det i de udsatte områder?
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Hvordan går det? (udsatte områder kontra DK)
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Målet var et kirurgisk snit, men …? 

Fokus på kriminalitet. 

Fokus på uddannelse

Fokus på beskæftigelse



Er målet udvikling eller afvikling?

Forkert præmis: ”…omdannelse fra ghettoområde til attraktiv bydel 

forudsætter, at almene familieboliger ikke udgør den dominerende boligform”

Planøkonomisk 40% regel!

Afviklingsregel med 25% - straf?

Har regeringen konkrete planer om afvikling? 

Demonstrere politisk handlekraft – Men vi taler om familiers hjem!

(Hvorfor skal Hansen flytte, fordi velfærdssamfundet ikke virker?)



Begavet indsats er nødvendig 

Markante resultater siden 2010

God målsætning: Ingen ”ghettoer” i 2030. 

Det kan nås – men ingen skift af politisk definition.

Fokus på udfordringerne og fremdriften. 

Velfærdssamfundets centrale rolle – politi, uddannelse og beskæftigelse. 



Søndervangskolen i Viby

Søndervangskolen i Rosenhøj har 97 pct. tosprogede elever

På 10 år har man øget karaktergennemsnittet fra 3,4 til 6,5

Børns og lærernes fravær er mere end halveret

”Det handler om at have en vision og et mål for, hvad vi vil. Vi driver skolen i en corporate ånd. Det 

her er en forretning og også lidt et opgør med en kommunal institutionel tænkning,” siger Martin 

Bernhard, viceskoleleder på Søndervangskolen.
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