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Ord med betydning  
Ghetto – Udsatte boligområder 

Ghetto 
•Får indhold fra historiske 
ghettoer 

•Jødiske ghetto i Venedig 
•De sorte ghettoer frem til 60’erne 

•En etnisk gruppe 
•Parallelsamfund 

•Ikke kun fattige 
•Værdighed 

•Holdes ude 
•Interesse for det eksotiske 

Områder i DK 
•Generel trend i vestlige samfund 

•Multietniske (ej USA 
•Parallelsamfund ???? 
•Fattigdomsø er 
•Ingen værdighed 
•Holdes ude 

 
•Fortællingerne 

•Sorte huller (2010) 
•Beboerne kan ikke finde ud af at 
bo ordentligt 
•De fyldt med kriminalitet 

 



Ord med betydning  
Ghetto – Udsatte boligområder 

Udsat boligområde 
•Udvander ghetto-ordet – men får 
farve af ordet 

•Det er et område med særlige 
forhold 
•Kriminalitet 
•Beboere med anden etnisk 
baggrund 

Områder i DK 
•5 kriterier 

•Uden for arbejdsmarkedet (40%) 

•Kun grunduddannelse (50%) 

•Lav indkomst (<55%) 

•Ikke-vestlig baggrund (50%) 

•Dømte efter straffeloven mm. 
(2,70%) 

•Tre typer problemer 
 

•Stigmatiserende 
•Det er særlige områder og uden værdighed 

•Beboerne kan ikke finde ud af at bo 
 



To boligområder – hvilken forskel 

• Område A 
• 98 pct er ikke sigtede for 

kriminalitet 

• Område A 
• 99 pct er ikke sigtede for 

kriminalitet 

   Normalt boligområde     Udsat boligområde  

• Område B 
• 98 pct er ikke sigtede for 

kriminalitet 



Om undersøgelsen 

• 1½-2 timers samtaler med 70 
husstande i 3 boligområder og 30 
professionelle (i 13 boligområder) 

• Tema: 
• Det sociale liv omkring boligen 
• Naboskab 
• Problemer med de voksnes adfærd 
• Konsekvenser af de unges adfærd 

• Synsvinkel 
• At bo en bebyggelse er at bo 

sammen – bofællesskab 
• Set med beboernes øjne 



Emner 
Fra forskningsprojektet 
• Naboskab og netværk 
• Myter og generaliseringer 
• Praktiske problemer med de voksnes 

adfærd 
• Konsekvenser af unges gadekultur 

Refleksioner over strategier med 
baggrund i forskningsprojektet 

• Bred eller prioriteret indsats 
• Hvad er integration i et boligområde 
• Skal beboerne udskiftes 
• Hvad kan nedrivninger ikke 
• Når man taler problemer op 
• Hvad er det boligsociale 
• Kan man udpege områder 



Naboskab og netværk 

• Generelt trygge ved naboerne 
• Almindeligt storby naboskab 

• Hilse 
• Småsnakke 
• Hjælpe hinanden 
• Kun lidt socialt samvær 

• Nabo må ikke være anonym person. 
• Naboskab på tværs af etniske skel 
• Netværk inden for den etniske gruppe 

• Netværk er mest venner og bekendte – ikke parallelsamfund 
• Ikke fjendtlighed overfor de andre etniske grupper – har ikke 

nogen særlig interesse for de andre 



Myter og 
generaliseringer 
Tre typer holdninger 

• Kan ikke se forskel på de 
etniske grupperinger 

• Vurderer ikke folk ud fra 
etnicitet 

• Har forestillinger om de andre 
 
• Flest af første og anden 

holdning 

• Generaliseringer 
• Syndebukke logik 

Indvandrere 
• Somalier er syndebukke 

• Etnisk dansker 
• De andre 

• 'Deres traditioner' 
• De går over for rødt 
• Nasser på gratis vaskeri 

 
 



Problemer omkring 
boligen 
• Typisk kun en husstand i 

en opgang 
• Huskes i lang tid 
 
• Affald 
• Renlighed og orden 
• Støj 
• Fugt 
• Paraboler 
• Sko på trappen 

 
• Det ser let ud til at 

det er mange der 
ikke følger 
normerne 

 
• men er det rigtigt 

at det er mange 
 



Problemer 
omkring boligen 
• Enighed om normer, der 

udspringer af dagligdagen 
 
• Accept men ikke enig i 

normer der kommer fra en 
myndighedstankegang 

 
• Beboerne handler 

• Bedst hvis der er et netværk i 
opgangen 

• To oplevelser 
• Læse det der 

sendes du 
• Fugt 

De professionelle: 
• Møder mest dem 

der giver 
problemer 



Konsekvenser af de 
unges ballade 
De unges ballade fylder på mange 

måder meget 
• Ikke hver dag, men en del af 

hverdagen 
 

Fire konsekvenser 
• Dårligt ry for boligområdet 
• Forældre bekymrede for deres børn 
• Huslejen bliver høj 
• Bange for at gribe ind overfor de 

unge – eller havde opgivet 

 
• Uden for almindelig 

social kontrol 
• Utrygheden 

• Langt fra alle var 
utrygge 

• Det uforudsigelige 
Få fortællinger om 

overgreb 
 



De vilde drenge 

• Det handler om anerkendelse 
• De får anerkendelse i gruppen 

• De får anerkendelse for vold, 
kriminalitet og maskulinitet 

• Skole og gadeliv smelter sammen 
• Gruppen bliver som en familie 

 
• De lever et dobbeltliv 

• Familien kan vanskeligt gribe ind 
 

• De ældre unge 
• Ikke noget godt liv 
• Holder de unge væk 
 
 

•Fattigdom  
 
•Etnicitet 

•Udstødelser 

/912 



Refleksioner over 
strategier 
• Bred eller prioriteret indsats 
• Hvad er integration i et 

boligområde 
• Skal beboerne skiftes ud 

• Udtyndingsstrategi 
• Prioriteret strategi 

• Nedrivninger 
• Omtalen giver problemer 
• Hvad er socialt og hvad er 

boligsocialt 
• Kan man udpege områder 

• Se på problemer før man ser på 
områder 
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