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ALTERNATIVET: AFSKAF GHETTO-LISTEN 

I dag er det kommet frem, at regeringen har brugt gamle statistikker til deres opgørelse af den 
nyeste ghetto-liste, hvorfor 11 af 22 boligområder slet ikke burde være på den omdiskuterede liste. 
Det giver blot endnu en grund til at afskaffe listen ifølge Alternativets politiske leder Uffe Elbæk:    

”Det her viser med al tydelighed problemet med den liste. At komme på en ghettoliste har enorme 
negative konsekvenser for både boligområdet og beboerne og det er så lige sket for flere tusinder 
mennesker ved en fejl”, siger Uffe Elbæk.  

”Den her liste tegner jo et fuldstændig unuanceret og meget stigmatiserende billede af beboere i et 
givent område. Menneskerne og boligerne er jo de samme i dag, som de var i går, men fordi de er 
kommet på den liste, bor de nu i en ghetto og bliver kaldt for ”sorte huller i danmarkskortet”, siger 
Uffe Elbæk  

Blandt andet derfor vil Alternativet afskaffe hele den såkaldte ghetto-liste og generelt sikre, at 
officielle myndigheder ikke promoverer ghettobetegnelsen om udsatte boligområder, lyder det fra 
Alternativets integrationsordfører Josephine Fock: 

”Det er både usmageligt og helt absurd, at en stat promoverer og legitimerer en ghetto-fortælling 
om socialt udsatte boligområder. Ghettolisten bidrager kun med stigmatisering og vanskeliggør en 
positiv udvikling. Derfor skal der både sættes en stopper for selve listen og for myndighedernes 
brug af ghettobetegnelsen”, siger Josephine Fock. 

”Det er enormt problematisk, når politikere og myndighederne bidrager til at stigmatisere 
mennesker fra udsatte boligområder ved at kategorisere deres hjem som ”ghettoer”. Dels trækker 
det tråde til en meget mørk tid med minoritetsforfølgelse i Europa og dels giver det anledning til 
negative overdrivelser om vold og kriminalitet, der risikerer at blive selvopfyldende profetier”, siger 
hun videre. 

”Ghetto-listen bidrager ikke med noget som helst positivt, men bruges efterhånden alene til at 
skaffe opmærksomhed til partier, der vil promovere en dagsorden. Hvis vi reelt vil gøre en forskel 
og skabe positiv udvikling i udsatte boligområder, så er det fuldstændig afgørende, at vi afskaffer 
den liste og at vi gør op med ghettobetegnelsen,” siger Josephine Fock.  

I næste uge fremsætter Alternativet en større pakke af forslag, der skal bidrage til en bedre 
boligsocial udvikling. 

 

Kontakt: 

Josephine Fock (Å), tlf.: 6162 4658 

 


