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Ghettopakken: integrationsfremme  

eller social engineering? 
 

 Helle Lykke Nielsen 

Nyhed 

Regeringens ghettolister opdateres 1. december hvert år, og resultatet har stor 

betydning for livet i de udsatte boligområder. Optræder et område på ghettolisten, 

eller endnu værre på listen over hårde ghettoer, har det nemlig betydning for, 

hvilke krav der kan stilles til boligforeninger og beboere i området. På den nye 

liste for 2019 er der igen i år 15 boligområder på den hårde ghettoliste, og det 

betyder, at 41.250 beboere - svarende til antallet af indbyggere i byer som 

Fredericia, Viborg eller Næstved - underlægges strikse lovkrav for, hvem der må 

hhv. ikke må bo i området. 

Resumé  

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal mene om den ghettopakke, 

Folketinget vedtog i 2018, og som nu gradvis er ved at blive implementeret: Hvem 

har glæde af, at der skal rives 1000 boliger ned i Vollsmose, at mellem 2.000 og 

3.000 beboere må flytte fra området, og at kun få kan vende tilbage igen? Skal 

man forstå ghettopakken som et udtryk for velfærdstatens velmenende forsøg på at 

løse sociale problemer eller snarere som slet skjult social engineering, der har til 

formål at bedrive stram indvandrerpolitik over for svage befolkningsgrupper, der 

har svært ved at tage til genmæle? Og er politikernes store og dyre ghettosatsning i 

sidste ende risky business eller en god investering af skatteborgernes penge? Det er 

disse spørgsmål, denne artikel forsøger at besvare.  

Nøgleord  

Ghettoplan, Vollsmose, social gentrificering, social engineering, rent gap, 

omdømmeudfordringer 
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Analyse: 

Ghettopakken er et stort eksperiment - det ved vi bl.a. fra forskere ved Statens 

Byggeforskningsinstitut, som flere gange har peget på, at der ikke er nogen evidens for, 

at planen vil virke på den måde, politikerne regner med.
1
 Flere af ghettopakkens sociale 

indsatser synes også at bygge mere på politikeres mavefornemmelser end på 

dokumenteret viden: Der er eksempelvis langt fra de 500 børn, politikere og 

embedsmænd havde regnet med at der skulle indskrives i det særlige sprogtilbud, 

ghettopakken foreskriver, til de 8 børn, der pt er indskrevet.
2
 Nogle kommuner hævder 

ligefrem, at visse af pakkens intiativer modarbejder hinanden: Det kan fx være svært at 

tiltrække ressourcestærke forældre ved at bygge nye boliger til attraktive priser, når 

forældrene samtidig kan se frem til at sende deres børn i skoler og institutioner med 

mange tosprogede. I en sådan kontekst er det derfor heller ikke overraskende, at nogle 

aktører forsøger at gå nye veje for at komme af ghettolisten, også selvom det giver en 

del ballade i offentligheden: Det blev senest illustreret af en række odenseanske 

boligforeninger, der sammen med kommunen tilbød folk med pletter på straffeattesten 

15.000 kr., gratis flyttehjælp og to ugers gratis husleje, hvis bare de ville flytte ud af 

ghettoområdet.
3
 Det ligger velsagtens i eksperimentets natur at forsøge sig frem i det 

ukendte og uvejsomme terræn, som ghettopakken er.   

For en umiddelbar betragtning kan ghettopakkens fokus på at ”ommærke”, renovere og 

nedrive boliger i det, ghettoloven definerer som hårde ghettoområder, forekomme både 

tilforladelig og hensigtsmæssig - som en slags byfornyelse, der primært har til formål at 

give folk en højere boligstandard.
4
 Men byfornyelse har næsten altid store konsekvenser 

for de mennesker, det går ud over, hvad enten de bor i udsatte boligområder eller andre 

boligkvarterer: For når man byfornyr et område, enten ved at renovere lejligheder eller 

                                                           

1
 Bech-Danielsen & Stender (2017) Fra Ghetto til blandet by, s. 207-217; ”Ghettoplanen betyder at 

11.000 mennesker skal forlade deres hjem”, Mandag Morgen, 25. november 2019 

https://www.mm.dk/artikel/ghettoplanen-betyder-at-11000-mennesker-skal-forlade-deres-hjem  (9. 

december 2019)  
2
 Fagbladet Boligen: 500 børn fra ”ghettoen” skulle tvinges i vuggestue - kun 8 er startet, 14. november 

2019 https://fagbladetboligen.dk/artikler/2019/november/500-boern-fra-ghettoen-skulle-tvinges-i-

vuggestue-kun-8-er-startet/ (9. december 2019) 
3
 Slagtilbud til kriminelle i Odense-ghetto, Fyens Stifttidende, Fyens.dk 6. november 2019, 

https://fyens.dk/artikel/slagtilbud-til-kriminelle-i-odense-ghetto-betalt-flyttehj%C3%A6lp-14-dages-

gratis-husleje-og-15-000-kroner-fra-kommunen (9. december 2019) 
4
 Ghettoloven, der blev vedtaget i november 2018, opererer med tre lister for hhv. udsatte boligområder, 

ghettoer og hårde ghettoer. For de kriterier der gælder for de tre områder, se Liste over ghettoområder 

2019 samt Liste over hårde ghettoområder 2019, begge på https://www.trm.dk/publikationer/2019/liste-

over-ghettoomraader-pr-1-december-2019/. Det er især boligerne på den hårde ghettoliste, der berøres af 

renovering og nedrivning, eftersom målet  for disse områder er at bringe andelen af almene familieboliger 

ned på 40% inden 2030 (Regeringen (2018) s. 14-18). Derfor skal en række familieboliger ”ommærkes” 

til brug for andre grupper som fx studerende eller ældre.  
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rive hele bygninger ned og i stedet bygge nye, stiger bolig- og huslejepriserne som regel 

ganske betragteligt efterfølgende, hvilket medfører, at det nu er mere velhavende folk, 

der flytter ind, mens de hidtidige beboere må flytte andre steder hen, typisk ud i byernes 

yderområder, hvor huslejen stadig er til at betale. På den måde skaber fysisk 

byfornyelse ganske vist øget værdi for dem, der ejer boliger og bygninger i området, 

men medfører samtidig en social udskiftning af beboerne, og den proces kalder man 

med et fagudtryk for gentrificering. Og netop gentrificering er det rette ord for den 

udvikling, der skal ske i Vollsmose og de andre hårde ghettoområder i de kommende år: 

Det er ghettopakkens eksplicitte formål at gøre disse områder mere attraktive ved at 

renovere og bygge nyt og på den måde sikre, at områderne stiger i værdi, så de derved 

kan rykke op i bolighierarkiet takket være de nye typer af beboere, der flytter ind.
5
 At en 

stor del af de berørte lejere, der allerede bor i området, så må finde sig i at skulle flytte 

ud med de konsekvenser, det har for den enkelte i form af tab af sociale netværk, 

tryghed mm., er en beklagelig, men forventet konsekvens af gentrificeringen. 

 

Social gentrificering  

Ifølge den nye ghettoliste fra 2019 bor der i alt 41.250 mennesker i de hårde 

ghettoområder, svarende til antallet af indbyggere i byer som Fredericia, Viborg eller 

Næstved. Og med ghettopakken vil de blive ramt af det, man med et nyt begreb kunne 

kalde ”social gentrificering”. For at forstå, hvad det dækker over, er det nødvendigt at 

kende til gentrificeringens dynamik. Under normale omstændigheder påbegyndes en 

gentrificeringsproces, når dem, der ejer boliger og bygninger i et område, regner med at 

kunne tjene mere på at foretage renoveringer, nedrivninger og nybyggeri, end ved at 

lade være. I den økonomiske faglitteratur kaldes dette fænomen for rent gap-teorien 

eller ”teorien om huslejeforskelle”:
6
 Det giver med andre ord først mening for 

investorerne at sætte gang i processen, når der kan tjenes penge på forskellen mellem, 

hvad boligerne indbringer her og nu, og det, de kan tænkes at indbringe efter 

gentrificeringen. Det betyder for det første, at jo mere nedslidte og utidssvarende 

boligerne er, jo bedre kan det betale sig atrenovere og bygge nyt, og for det andet, og 

som en følge heraf, at boligernes fysiske tilstand er en af de væsentligste faktorer, hvis 

ikke den væsentligste, for beslutningen om, hvornår et område skal gentrificeres. I 

beslutningen indgår selvfølgelig også overvejelser om boligernes beliggenhed, områdets 

herlighedsværdi, eventuelle planer for udvikling af områdets infrastruktur, o.lign., men 

boligernes tilstand spiller ifølge teorien en meget vigtig rolle. 

                                                           

5
 Bech-Danielsen & Stender (2017) op. cit. 

6
 Cheng Liu, David O’Sullivan & George L. W Perry (2018) The rent gap revisited: gentrification in point 

Chevalier, Auckland, Urban Geography, 39:9, s. 1300-2. 
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Gentrificeringen af Vollsmose og de andre hårde ghettoområder bygger imidlertid ikke 

på denne logik. Her er det ikke boligernes fysiske beskaffenhed, der har været den 

primære grund til at sætte gang i renoveringer og nedrivninger - tvært imod har der 

været gentagen kritik af ghettopakken, både fra beboere og nogle af boligselskaberne, 

der har svært ved at forstå, hvorfor velfungerende boliger skal rives ned i en tid, hvor 

der er stor efterspørgsel på boliger til en rimelig husleje. Den planlagte gentrificering 

tager derimod udgangspunkt i ønsket om at ændre beboersammensætningen, og til det 

formål har man altså fundet det hensigtsmæssigt at sætte gang i renovering, nedrivning 

og nybyggeri, så folk bliver nødt til at flytte. Man har så at sige vendt processen på 

hovedet: I forsøget på at ”fortynde” sociale problemer i de hårde ghettoer vælger man at 

”ommærke” og nedrive boliger og samtidig bygge nyt, for derigennem at få en ny 

beboersammensætning 

Social gentrificering går altså ud på at tiltrække nye beboere i de hårde ghettoer, bl.a. 

ved hjælp af renovering, nedrivning og nybyggeri. I modsætning til ”almindelig” 

gentrificering, der varetages af private entreprenører, som har interesse i at tjene penge 

på at omdanne nedslidte og utidssvarende boliger til mere attraktive af slagsen, drives 

social gentrificering således først og fremmest af ønsket om social forandring. Den slags 

betaler private entreprenører selvfølgelig ikke for, og det er derfor også det offentlige i 

form af stat og kommuner, der i samarbejde med almene boligselskaber er primus motor 

i den type gentrificering. Men tag ikke fejl: at det er politikere og dermed staten, der i 

første omgang har igangsat processen, fjerner ikke det økonomiske incitament, for på 

længere sigt skal den sociale gentrificering gerne medføre færre socialudgifter og flere 

skatteindtægter - hvis projektet vel at mærke går, som politikerne håber. Men indtil der 

(eventuelt) kommer bedre balance i regnskabet, er det skatteydere og landsbyggefonden 

- som i parentes bemærket er finansieret af den hussleje, beboerne selv betaler - der må 

punge ud: Ghettopakken forudser, at der målrettet skal bruges 12 mia. til nedrivning og 

omdannelse af de berørte områder frem til 2026 og har afsat en samlet ramme på i alt 21 

mia. til formålet.
7
 Men selv om det er staten og siden kommunerne, der er 

makronbunden i den sociale gentrificering, kommer det stadig de private entreprenører 

til gavn. For eftersom det ikke er stat og kommuner, der selv står for den praktiske 

udførsel af byggerierne, men derimod de involverede boligselskaber med 

landsbyggefonden som sikkerhedsnet, vil en lang række private entreprenør-

virksomheder kunne se frem til mange gode ordrer som konsekvens af ghettopakken. 

Eller som en arkitekt med forstand på byggebranchen fornyligt formulerede det: ”Der 

                                                           

7
 Regeringen (2018) Ét Danmark uden parallelsamfund, s. 31. 
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bliver brugt rigtigt mange penge på at bygge, men der bliver ikke brugt nær så mange 

penge på at bygge, som der bliver tjent på at bygge.”
8
  

 

Social ingeniørkunst 

I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af ghettopakken har politikerne gang på 

gang understreget, at det nu gælder om at få gjort op med ghettoer i Danmark en gang 

for alle. Intentionerne, som også er tydeligt beskrevet i både regeringens og 

kommunernes ghettoplaner - der helt à propos bærer titler som ”Ét Danmark uden 

parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030” og ”Den sidste Vollsmoseplan”
9
 - er at ghettoer 

og udsatte boligområder skal omdannes til blandede bydele. Derved kan man nemlig 

sikre, at flygtninge og indvandrere der udgør flertallet i områderne, nu integreres bedre i 

det danske samfund, hvad enten de får lov at blive boende eller tvinges til at flytte ud. 

Og hvem kan være imod bedre integration?  

Der er især to ting, som kan bekymre i forsøget på at forstå ghettopakkens intentioner 

og konsekvenser. For det første rammes mange af beboerne urimeligt hårdt:  De skal nu 

flytte andre steder hen og må sige farvel til naboer, sociale netværk og en tryg 

tilværelse, som for manges vedkommende er opbygget over mange år. Og det gøres 

ikke lettere af, at en del af disse beboere er det, socialrådgivere ville kalde socialt 

sårbare mennesker, der netop har brug for tryghed i deres relationer til omverden for 

blot at fungere rimeligt.  

Lidt nøgternt kan man sige, at ghettopakkens sociale gentrificering er et forsøg på at 

bedrive det, der i forskningen kaldes social engineering, eller det vi med et lidt 

gammeldags udtryk på dansk kalder social ingeniørkunst. Det er et begreb, der i dag 

ofte bruges om autoritære regimer i Mellemøsten, som når Saddam Hussain fx 

tvangsflyttede kurdere fra Nord- til Sydirak og i stedet erstattede dem med Saddam-tro 

sunnimuslimer for at sikre sig kontrol med det kurdiske område, eller når Erdogan i den 

senere tid har forsøgt at deportere i hundredetusinde vis af syriske flygtninge til den 

såkaldte sikkerhedszone i det nordøstlige Syrien og samtidig få styr på kurderne.
10

 Men 

                                                           

8
 Arkitekturredaktør: Byen er ikke længere for alle, Fagbladet Boligen 6. november 2019 

https://fagbladetboligen.dk/artikler/2019/november/arkitekturredaktoer-byen-er-ikke-laengere-for-alle/ (9. 

december 2019) 
9
 Ét Danmark uden parallelsamfund (2018) op. cit.; Den sidste Vollsmoseplan. Odense Byråds politiske 

aftale september 2018 om den fremtidige udvikling af Vollsmose. 

https://www.odense.dk/presse/nyheder/nyheder-2018/politisk-aftale-om-den-fremtidige-udvikling-af-

vollsmose-se-den-endelige-vollsmoseplan (9. December 2019) 
10 Erdogan Wants to Redraw the Middle East’s Ethnic Map, Foreign Policy 8. November 2019 

https://foreignpolicy.com/2019/11/08/erdogan-wants-redraw-middle-east-ethnic-map-kurds-arabs-turkey-

syria/ (18. december 2019) 
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også i andre forskningssammenhænge, hvor social ingeniørkunst bruges i en vestlig og 

mere nøgtern kontekst, har begrebet en negativ klang: Det bruges til at beskrive en 

indgribende socialpolitik, hvor myndigheder gennem top-down tiltag forsøger at 

gennemføre en særlig politik over for en lokalbefolkning, ofte i strid med denne 

befolknings ønsker og interesser. Tankegangen bag social ingeniørkunst er, at man kan 

tilrettelægge og organisere et samfund, som var det et større byggeprojekt - heraf 

ingeniør-begrebet. Problemet er bare, at samfundet jo ikke består af mursten og 

byggeklodser, men af mennesker, og at det, der i en statslig eller politisk optik defineres 

som det gode liv, ikke altid harmonerer med det, de berørte borgere forstår ved det.   

Lad det være sagt med det samme: De politikere, der har foreslået, diskuteret og 

vedtaget ghettopakken, kan selvfølgelig ikke sammenlignes med Mellemøstens 

autoritære despoter - tværtimod har de utvivlsomt haft de bedste intentioner og arbejdet 

ud fra et ærligt ønske om at skabe forandring til det bedre for de mennesker, der bor i de 

udsatte boligområder. Heller ikke de embedsmænd og -kvinder, der er sat til at udmynte 

politikernes ghetto-intentioner, må formodes at have haft onde hensigter. Og social 

ingeniørkunst i sin oprindelige form har heldigvis svære vilkår i et repræsentativt 

demokrati, hvor politikere der formaster sig til at gennemføre upopulære top-down 

initiativer mod en given lokalbefolknings ønsker, risikerer at blive stemt grundigt ud 

ved et følgende valg.  

Når det alligevel kan være relevant at se ghettopakken i den sociale ingeniørkunsts 

optik, skyldes det, at pakken indeholder nogle temmelig håndfaste midler, som vi 

heldigvis sjældent ser brugt i et demokratisk samfund, og som, hvis de blev taget i brug 

over for ”almindelige mennesker” (læs: etniske danskere i middelklassen), ville skabe 

ramaskrig. Det gælder ikke blot den sociale gentrificeringsproces, som beskrevet 

ovenfor, men også fx ghettopakkens krav om, at børn i ghettoområder skal indskrives i 

et obligatorisk 25-timers dagtilbud med sprogstimulering fra de er 1 år, ellers mister 

forældrene retten til børnechecken. Det synes mange af de somaliske mødre, jeg har talt 

med, er både grænseoverskridende og hjerteskærende - ikke fordi de er modstandere af, 

at børnene skal lære så godt dansk som overhovedet muligt, snarere tværtimod, men 

fordi børnene i mødrenes øjne er alt for små til at komme i institution. Og den oplevelse 

deler de med mange (etnisk) danske mødre, blot med den forskel at sidstnævnte selv 

kan bestemme, om de vil sætte tid, penge og karriere på stand-by for at kunne gå 

hjemme med deres børn de første år; det kan de somaliske ghettomødre af økonomiske 

grunde ikke. 
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At det især er flygtninge og indvandrere, man gerne vil have væk fra ghettoområderne, 

fremgår tydeligt af ghettopakken. Den foreskriver fx at man får nedsat sin kontanthjælp 

til integrationsydelse, hvis man flytter ind i en hård ghetto, og man kan som 

udgangspunkt heller ikke opnå familiesammenføring.
11

 De stramme regler rammer 

imidlertid også folk, der ikke nødvendigvis har indvandrerbaggrund. Det er fx ikke 

længere muligt at flytte til fx Vollsmose, med mindre man har en bestemt indtægt - hvor 

meget der skal til, har det ikke været muligt at få oplyst. Men det er typisk først, når det 

rammer familier eller par med (etnisk) dansk baggrund - når fx et ungt par, der arbejder 

som henholdsvis tjener og studerende ikke kan få lov at flytte ind i området, fordi deres 

samlede indtægt er for lav - at det skaber genlyd i danske medier.  

At ghettopakken kan opleves som social ingeniørkunst af dem, det går ud over, 

understøttes også af, at politikernes målestok for, hvornår et område er en ghetto, 

jævnligt justeres, og sjældent i beboernes favør. Hvor man fx for nogle år siden inddrog 

al uddannelse, altså også den folk bragte med sig fra hjemlandet, når man skulle beregne 

uddannelsesniveauet i ghettoernes uddannelsesregnskab, er det nu kun uddannelser, der 

er taget i Danmark eller officielt er godkendt her i landet, som tæller. Man har også 

hævet kriteriet for, hvor mange der alene har en grunduddannelse, fra 50% til 60% i 

2018 , dvs. at tallet skal være under 60%, før et område kan komme af ghettolisten, og 

ikke bare under 50%.
12

 Og den opmærksomme læser har måske også opdaget, at en 

hård ghetto som Vollsmose pludseligt er skrumpet ind fra 9200 til 7767 beboere - et 

administrativt trick, der bestod i at skære de bedst fungerende dele af Vollsmose fra som 

selvstændig enhed til fordel for beboerne i områdets ”haver”, men med store 

konsekvenser for beboerne i de tilbageværende ”parker”: Det fik i ét hug andelen af 

indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande til at stige fra 68,9% i 2017 til 76% 

i 2018 og andelen af beboere, der alene har en grunduddannelse, til at stige fra 57,2% i 

2017 til 78,8% i 2018. Der blev således med et administrativt snuptag sket en 

”fortætning” af problemerne i Vollsmose, hvilket selvsagt har gjort det vanskeligere at 

komme af ghettolisten igen.   

 

The reputational gap - eller noget om omdømmeudfordringer 

Den anden ting, der kan bekymre i forsøget på at forstå ghettopakkens intentioner og 

konsekvenser, har at gøre med den rolle, politikere og andre samfundsdebattører spiller i 

den offentlige debat om ghettoerne. Ny forskning har nemlig vist, at det ikke kun er the 

                                                           

11
 Ét Danmark uden parallelsamfund, s. 7.  

12
 Liste over ghettoområder 2017, s. 1, note 1 https://www.trm.dk/publikationer/2017/liste-over-

ghettoomraader-pr-1-december-2017/, Liste over ghettoområder 2018, s. 1 

https://www.kl.dk/media/20402/ghettolisten-2018.pdf  
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rent gap, altså ”forskellen i husleje”, der sætter gang i gentrificeringsprocesser, men at 

det også kan hjælpes på vej af det, forskere kalder the reputational gap - ”forskellen i 

omdømme” eller omdømmekløften. At den omtale, ghettoområderne får i den offentlige 

debat, har betydning for, hvordan områderne og ikke mindst dets beboere opfattes, er 

ikke nyt. Men at måden, områderne italesættes på, under visse betingelser kan tilskynde 

til eller ligefrem hjælpe gentrificeringsprocesser i gang, har ikke været undersøgt 

tidligere. Forskeren bag undersøgelsen viser bl.a. gennem et tre årigt studie af et område 

i det sydlige Edinburgh, hvordan politikeres nedvurdering af områdets omdømme 

banede vej for gentrificering gennem det, han kalder strategisk stigmatisering. Som 

udgangspunkt er det nemlig et problem, at områder med negativt omdømme kan have 

svært ved at tiltrække investeringer, hvilket igen smitter af på områdernes omdømme, så 

de to fænomener, altså dårligt omdømme og manglende investeringer, gensidigt trækker 

hinanden ned i en ond spiral - en problematik, der skulle være særlig akut for offentligt 

ejede områder og bygninger.
13

 I en sådan situation har staten qua politikerne en klar 

strategisk interesse i at tale disse områder yderligere ned, så forskellen i the rent gap 

udvides og fortjenesten ved at gentrificere bliver større og dermed mere attraktiv. Og 

denne dynamik kan vel at mærke fint udspille sig samtidig med, at områdets beboere i 

modsætning til politikernes strategiske stigmatisering selv oplever, at de har en stærk 

bydelsidentitet.
14

 

Overføres denne tankegang til de hårde ghettoer i Danmark, som netop drives af almene 

boligselskaber i tæt samarbejde med kommuner og stat, betyder det, at politikere kan 

have et stort incitament til at tale disse områder yderligere ned, både for at tiltrække 

private entreprenører med interesse i at investere i områderne, og for at gøre det lettere 

at komme igennem med politiske indgreb i befolkningen. At beboerne i området selv 

samtidig kan opleve sig som en del af et stærkt nabofællesskab, synes ikke at påvirke 

politikernes strategiske stigmatisering. Denne modsætning mellem politikeres og 

beboeres italesættelse af boligområdet formuleres meget fint i en artikel af Ole Jensen 

fra Oxford Universitet i 2013 med titlen ”Your ghetto, my comfort zone” - altså: det kan 

godt være at I oplever mit boligområde som en ghetto, men for mig er det her, jeg føler 

mig bedst tilpas og har lyst til at leve mit liv.
15

 

Et godt eksempel på, hvordan politikeres strategisk stigmatisering kommer til udtryk i 

en dansk kontekst, er brugen af ordet ghetto. Da den officielle liste over udsatte 

                                                           

13
 Kallin (2017) Opening the reputational gap, i Kirkness & Tije-Dra Negative Neighbourhood reputation 

and Place Attachment. The Production and Contestation of Territorial Stigma. London, Routledge, s. 

103. 
14

 Kallin, op. cit., s. 103, ff. 
15

 Jensen (2013) Your ghetto, my comfort zone: a life-story analysis of intergenerational housing 

outcomes and residential geographies in urban south-east England, Identities, 20:4, 438-9. 
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boligområder blev introduceret af den venstreledede regering under Lars Løkke 

Rasmussen i 2010, blev initiativet kaldt ”ghettoen tilbage til samfundet”.
16

 Herfra gled 

begrebet ghetto næsten umærkeligt ind i dansk sprogbrug som synonym for udsatte 

boligområder i takt med politikernes konsekvente brug af begrebet i den offentlige 

debat, uden tvivl hjulpet godt på vej af det faktum, at ”ghetto” er lettere at bruge i daglig 

tale end ”udsatte boligområder”. Og senest er ghettobegrebet i 2018 blevet yderligere 

forstærket gennem Bolig- og Transportministeriets tredeling af den årlige ghettoliste, 

hvor man nu har tilføjet kategorien ”hårde ghettoer” om de boligområder, der i de 

seneste 4 år har stået på ghettolisten. Set i lyset af teorien om the reputational gap kan 

man således argumentere for, at det alt andet lige lettere at få politisk opbakning til en 

håndfast social gentrificering af folk, der bor i en hård ghetto, end hvis de blot boede i et 

udsatte boligområde. 

Der er selvsagt ingen magisk løsning på de udsatte boligområders komplekse 

udfordringer. Ghettopakken, der skal gøre de hårde ghettoer attraktive for boligsøgende 

med arbejde og højere indtægter, er ét blandt flere bud på, hvordan man kan ”fortynde” 

sociale problemer og derigennem skabe et mere gennemsnitligt boligområde med færre 

indvandrere, arbejdsløse og kriminelle. Men spørgsmålet er, om de midler ghettopakken 

tager i brug, har karakter af velfærdstatens velmenende forsøg på at løse sociale 

problemer, eller om der snarere er tale om en slags social engineering, der har til formål 

at bedrive stram indvandrerpolitik over for svage befolkningsgrupper.  

Og hvis nyere forskning har ret i, at social gentrificering bl.a. fremmes af aktører, der 

taler omdømmekløften op - og det er der vel ingen grund til at betvivle - bør politikerne 

tage til efterretning, at de ikke kun er en del af løsningen, men også en del af problemet. 

For det kan godt være, at politikernes strategiske stigmatisering har til formål at 

tiltrække kapital, der kan danne grundlag for den omtalte sociale gentrificering, men det 

har samtidig konsekvenser for de mennesker, der bor i området, at de konsekvent må 

høre sig omtalt som værende et problem. Det skaber en modkultur, især blandt unge,
17

 

og det er ikke befordrende for den sammenhængskraft, politikerne netop ønsker at skabe 

med deres  blandede byer.  

Ved at se ghettopakken i den sociale ingeniørkunsts optik bliver det tydeligt, hvordan 

danske politikere bevæger sig ud i et grænseland over for en lille del af befolkningen, 

der som udgangspunkt har svært ved at tage til genmæle. For hvor langt kan staten og 

politikerne med rimelighed tillade sig at gå i brugen af bestemte redskaber over for 

udvalgte befolkningsgrupper med henvisning til, at de blot ønsker at løse 

                                                           

16
 10 år med ghettolisten, Fagbladet Boligen, 26. november 2019, 

https://fagbladetboligen.dk/artikler/2019/november/10-aar-med-ghettolisten/ (18. December 2019) 
17

 Kokoreff & Lapeyronnie (2013) Refaire la cité. L’avenir des banlieues. Paris, Seuil, s. 25-28. 
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velfærdsstatens problemer, hvis det sker selektivt og på en måde, der overskrider det, vi 

normalt synes er rimeligt for andre grupper? Og hvordan kan man forsvare, at barren 

for, hvornår områderne kan komme af ghettolisten igen, hele tiden sættes op? Det er 

spørgsmål som disse, der gør ghettopakken problematisk trods de gode intentioner.  
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