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Et boligpolitisk og byplanmæssigt 
paradoks

• Efter krigen bred enighed om målet: at give 
danskerne tag over hovedet.

• Fra 1960erne byggede velfærdsstaten ’den bedste af 
alle verdener’ som selvstændige bydele.

• Rummelige, lyse og velindrettede boliger baseret på
fornemme idealer.

• Resulterede i monofunktionelle byområder for hhv. 
lejere og ejere – uden arbejdspladser.

• Vi fik ’tag over hovedet’: 
2,7 mio. boliger; 2 pers. i hver. 
Boligforbruget er i top, med det kniber 
fordelingsmæssigt – og med den sociale indignation.

• Ghettoerne ligger på den gale side af boligkløften.
• Skæv sammensætning, social og kulturel polarisering.



Problemerne er ikke nye

• Antagelse: menneskets fysiske omgivelser har 
indflydelse på dets fysiske og mentale tilstand.

• Slumundersøgelser taler om ”slums of hope” (høj 
mobilitet, beboerne tilpasser sig omgivende 
samfund og normer).

• Et område bliver til ”slums of despair”, når de 
svageste bliver hængende.

• Slumfaktorer: fattigdom; koncentration af 
lavstatusgrupper; etnisk segregering; manglende 
uddannelse og færdighedstilegnelse, kulturelle 
begrænsninger; kriminalitet; 
sundhedsproblemer; isolation og 
fremmedgørelse; vandalisme; snavs; 
sprogproblemer; slumatmosfære

• Kan vi undgå, at ’ghettoerne’ bliver til slum?

Hunter 
1964

SFI 1971

SBi 1978



Forfaldsproblemerne breder sig

• 1980erne: problemerne ikke udelukkende  
knyttet til utidssvarende boliger.

• Almennyttige boligbebyggelser blev særligt ramt 
af fysisk, økonomisk,  social og miljømæssig 
nedslidning. Generelt europæisk problem.

• Bebyggelserne blev ’samspilsramte’.
• Med Nyrop-regeringens Byudvalg skete der en 

nyorientering i social- og boligpolitikken.
• Udgangspunktet var ”respekt for mennesker på

tværs af sociale, økonomiske, etniske og 
religiøse skel”.

• Udvalget fandt udtrykket ’ghetto’ misvisende.
• Behov for særlig indsats i boligområder med  

koncentrationer af etniske grupper med ringe 
uddannelses- og sprogforudsætninger.

• Man gik på ’listesko’; retorikken var afdæmpet.
Byudvalget 
1994



Evaluering af forbedringsindsatsen (1988-
92) og Byudvalgets indsats 1993-98)

SBi 1993

Skifter 
Andersen
SBi 1999

• Byudvalgets design var top-styret og ukoordineret, hvor nye aktører 
søgte at genopdage byplanlægningen.

• ”Indsatsen har forhindret at problemerne er blevet værre (…) men den 
har ikke fjernet dem”.

• Samarbejdet satte ikke mange spor i socialforvaltningernes praksis; 
bebyggelsernes omdømme forbedret; den skæve beboersammensætning 
bremset – ikke vendt; midlerne blev tyndt spredt ud over for mange 
indsatser.

• Nogle indvandrergrupper har problemer med at ”lære at bo” i danske 
boligområder.

• Danskernes fordomme og manglende kendskab til indvan-
drenes kultur er en væsentlig årsag til segregationen.

• Tidsbegrænset puljefinansiering gør at indsatsen har svært ved at sætte 
varige spor.

• Dårligt fungerende og nedslidte bebyggelser kan forbedres, så de visuelt 
og teknisk-funktionelt kommer på højde med nybyggeri.

• Beboerne tilfredse med ændringer af blokke og friarealer.
• Bedre balance i boligafdelingernes regnskaber.
• ”Det er svært at bygge sig til socialt samvær”.



Fund om kvarterløftene

• Syv projekter i 1997med bred vifte af problemer; 
fem i 2001 med særlige sociale problemer.

• Introduktion af støttebaserede strategier; indsats 
mod hele områder.

• Alliance- og samarbejdsmodel baseret på
konsensus, tillid, samarbejde og projektrealisering 
i netværk.

• Samarbejdet skal baseres på frivillighed; 
tillidsskabelse en forudsætning for at processen 
lykkes.

• ”I ingen af områderne er organiseringen 
integreret som en del af kommunens forvaltning”.

• Tidsbegrænsningen sætter grænser for den læring 
der kan formidles, da kommunen ikke tvinges til at 
ændre interne arbejdsgange ud over projektets 
varighed.

• Top-initierede og særfinansierede projekter 
mangler institutionel og organisatorisk 
bæredygtighed.

By & Byg

SBi 2000



Særlig byfornyelse 2004-2010

Niras & 
SBi 2006

Niras & 
SBi 2008

• Midtvejsevaluering (2008)
- Projekter vokset ud af lokale behov nyder størst opbakning,
- udfordringer med at sikre det indholdsmæssige niveau (kvalitet, ambition) i 
projekter, hvor ansvar og kompetencer er uddelegeret til frivillige i lokalområdet,
- tre projekter der ved starten var forankrede i eks. kvarterløftprojekter har 
vanskeligheder med at fastholde lokalt engagement fordi indsatserne er afsluttet og 
sekretariaterne lukket,
- børn og unge fungerer bedst ifm. konkrete fysiske projekter, hvor de inddrages i 
idéudvikling og udformning,
- fysiske projekter udgør gode rammer for borgerinddragelse fordi de er konkrete og 
nærværende for de involverede,
- særligt lovende virkemidler er når institutioner og kultur samt børn og unge får lov 
at fungere som forandringsagenter, og når empowerment styrker borgernes 
muligheder for at handle og søge indflydelse.

• Løbende virkningsevaluering (13 projekter)
• Startevaluering (2006):

- ’Kommunale’ projekter vanskelige at sælge til lokalsamfundet,
- gode erfaringer med afgrænsede og konkrete projekter mht. uddelegering,
- allerede forankrede projekter letter fra start,
- kulturinstitutioner, foreninger og skoler vigtige omdrejningspunkter,
- borgerinddragelsen som regel gennem høringer, interviews og behovsanalyser –
ikke i planlægning, realisering og drift,
- borgerinddragelsesmodellen med danske demokrati- og foreningstraditioner gør 
det svært at inddrage beboere med anden etnisk baggrund.



Nedbrydning af boligpolitikken; 
ghettobegrebet introduceres

• By & Boligministeriet afskaffes 2001
• ’Faglig hukommelse’ går tabt; 

politikken fragmenteres; nye 
professionelle tager over.

• 8 ’mulige’ ghettoområder udpeges 
med stor andel af voksne på
overførselsindkomst (57-71%); andel 
af indvandrere og efterkommere 
mellem 27- 92%.

• Strategi: akuthjælp, modvirke 
ghettoisering, forebyggelse. 
Hovedvægt på ’bløde aktiviteter’, 
mindre fokus på ’kurative’
infrastrukturindsatser



Værdikamp om ’ghettoerne’
”Sæt ind mod retsløsheden” (DF)
”De særlige tilstande kræver særlige metoder” (S & SF)
”Der er steder i Danmark, hvor danske værdier ikke 
længere er bærende” (Regeringen)
”Parabolantennerne peger mod den mellemøstlige verden” (Kjærsgaard)

▪ ”Ny tryghed i udsatte boligområder” (S & SF, oktober 2010)

▪ ”Ghettoen tilbage til samfundet” (Regeringen, oktober 2010)

● Problematiske udpegningskriterier for 29 områder i 17 kommuner:

-Indvandrere og efterkommere overstiger 50 %

-18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarked 
eller uddannelse overstiger 40 % (gns. o. 4 år)

-Mere end 270 dømte for volds- og 
narkokriminalitet pr. 10.000 indbyggere

Flydende kriterier vanskeliggør lokal 
helhedsplanlægning



Muligheder og risici

Flere fællestræk end forskelle
-Bekæmpe kriminalitet & bedrag
-Bedre balance beboersamsætn.
-boligområder bryde isolation; 

styrke indsats børn og unge
-Væk fra passiv forsørgelse på

offentlige ydelser

-Fast hånd skabe tryghed. Nu!
-Ændre beboersammensætning
-Invester i boliger og mennesker

● Projektrealiseringspres kan lede til planlægnings- og kapacitetsproblemer 
på bekostning af lokal forankring

● Udarbejdelse af helhedsplaner er tids- og ressourcekrævende

● Planlægning med målgrupperne og reel inddragelse kræver tid og tålmodighed. Hvor 
meget ’empowerment’ kan der blive tale om?

● Hvor meget naboskab kan man skabe i multietniske boligområder? Værdibaseret 
naboskab præget af tæt samkvem og fællesskab om mere end det at bo. Kognitivt 
naboskab: at bo sammen, men andre beboere betragtes som fremmede, man ikke 
behøver at forholde sig til.

S & SF 
2010

Regering 
2010

SBi 2010

(Kleis)



Inkluderende planlægning der virker

1. Lokal forankring gennem beboerne
2. Lokal formidlende part, som kan mægle og 

indpiske (boligforening)
3. Kompetent, sympatisk og tålmodig 

planmyndighed. Støtte og styre - turde 
sætte mål.

Giv beboerne vished for at de kan blive 
boende – ikke true med at fjerne dem 
gennem nedrivninger

Hør op med at betragte beboerne alene som 
problemet – de udgør en nødvendig 
forudsætning for løsningen



Epilog

• Det skorter ikke på indsigt og viden om håndtering af 
problemerne:
– Boligpolitik, sammenhænge mellem dårlige fysiske og 

sociale forhold, faktorer der skaber slum, årsager og 
virkninger af at blande beboere med forskellig baggrund 
i de samme bebyggelser, etc.

• Politikerne formulerer strategier, der passer i deres kram –
de glemmer at lytte til forskningen.

• Ghettopolitikken er blevet en manifestering af holdninger –
ikke en viderebygning på tidligere erfaringer.

”At ændre forholdene fordrer, at man går efter 
årsagerne, ikke blot efter at hjælpe ofrene. Det kræver 
politisk støtte og beslutsomhed samt et højt niveau af 
professionel visdom. Men mest af alt kræver det en 
demokratisk praksis”

Hunter 
1964



”… men i Afghanistan var vi vant til at 
være tætte”

Sofie 
Amalie 
Klougart

”Tingbjerg 
indefra”

Information

2. nov. 
2010
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