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Strategien
er forkert

Børnefødselsdagen er slut - og beboermødet kan begynde. Tingbjerg er vidt berygtet
for sin bandekriminalitet; men seniorforsker
Knud Erik Hansen fra SBI, er overbevist om,
at når først problemerne med banderne er
løst, så vil beboerne igen bygge deres boligområde op.

Regeringen har med ghettoplanen lovet at tage målrettet fat
på de reelle problemer i de store boligområder. Spørgsmålet
er, om den valgte strategi kan løse problemerne

Af | Irene Brandt

”Når regeringen definerer en ghetto ud fra
etnicitet, beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og placering i kriminalitetsstatistikken,
så er det ikke kun strategien i Ghettoplanen,
der er forkert. Hele fortællingen om disse områder er også forkert, og regeringen risikerer
at gøre mere skade end gavn med den valgte
indsats,” siger seniorforsker, cand. polyt et
art. Knud Erik Hansen fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Aalborg Universitet.
Knud Erik Hansen har bl. a. været medforfatter på rapporten: ’Om at bo sammen
i multietniske boligområder’, som udkom i
januar 2010.
Undersøgelsen viser, at det er et meget
lille antal af unge, der er årsag til alvorlige
problemer i bebyggelserne. Det drejer sig
om hærværk, aggressive tilråb, køren vildt
på knallerter på gangarealerne, tyverier,
afbrændinger af containere og biler samt
hængen ud i trappeskakter og vaskerier.
Derudover viser undersøgelsen, at det
ikke er fordi, de enkelte familier i boligområderne ikke kan have problemer, f.eks. med
arbejdsløshed og misbrug, men de er ikke
af en art, der påvirker og belaster hele livet i
boligområdet. I nogle få opgange er der dog
enkelte husstande, der har en adfærd, som
er svært for andre at acceptere.

Trætte af de få
Knud Erik Hansen understreger, at problemstillingerne i de store boligområder er komplekse. Ét problem overskygger dog alle de
andre: Det er de få unge, der laver ballade!
”Når vi taler med de professionelle, der
arbejder med de unge i disse områder, bekræfter de, at i størrelsesordenen 1% af alle
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husstande har unge, der er igangsættere til
balladen …. og de ved udmærket godt, hvem
den ene procent er. I de områder, hvor de få
ballademagere dukker op, fylder de meget i
de andre beboeres hverdag - også de dage,
hvor de ikke laver ballade. Meget fordi forældrene til de andre børn er meget bekymrede
for, om deres børn skal blive trukket ind i
kredsen af ballademagere,” siger Knud Erik
Hansen og fortsætter:
”Én brændende container kan ødelægge et boligområdes image i årevis, og mange af de voksne beboere, vi har interviewet,
giver udtryk for, at de er vældig trætte af, at
de skal betale for de ødelæggelser, den lille
gruppe ballademagere står for.”

Forkert fortælling
”Vi har svært ved at finde belæg for i vores
forskning, at arbejdsløse beboere i de store
boligområder er kilden til den ballade, der
kan være i områderne. Det er derfor heller
ikke belæg for at bruge antallet af arbejdsløse i boligområderne, som kriterium for,
hvornår et område kan defineres som en
såkaldt ghetto,” siger Knud Erik Hansen.
Han beklager også at regeringens
strategi for løsning af problemerne rammer
bredt og de forkerte, når man så meget går
efter en beboerudskiftning
”For at finde den ene, der laver balladen,
skal man med regeringens strategi flytte hundrede husstande. Det kan man ikke kalde en
effektiv og målrettet indsats,” konstaterer Knud
Erik Hansen.
Han har heller ingen forventning om, at
de berørte beboere, vil synes om de værkstøjer, regeringen har præsenteret.

”De folk, vi har mødt i de store bebyggelser er frustrerede over at blive beskyldt
for at lave ballade, bare fordi de bor dér,
hvor de bor. I dag verserer der en fortælling
i samfundet om, at der er ballade i de boligområder, hvor der er mange arbejdsløse og
mange indvandrere; men vi ved, at det ikke
er disse grupper, der laver balladen.
I stedet ved vi, at en gadekultur blandt
nogle unge er et stort problem i nogle boligområder. Tiltagene i ghettoplanen fanger dog
ikke dette problem - blandt andet fordi den
problematiske gadekultur ikke er afgrænset
til de udpegede områder og endda kan være
minimal i nogle af dem. Der er brug for en
meget mere differentieret indsats og i mange flere områder,” siger Knud Erik Hansen.

Giv pengene til kommunerne
At stemple 29 navngivne boligområder som
ghetto på baggrund af ufyldestgørende
indikatorer er med andre ord en rigtig dårlig
idé, mener Knud Erik Hansen.

”

Mit bedste råd til regeringen er, at
de skal give pengene til kommunerne,
så de kan løse de problemer, der måtte
være. For sandheden er, at langt, langt
de fleste af de unge ballademagere og
deres forældre IKKE er uden for pædagogisk rækkevidde.”

Arkivfoto: Søren Svendesen/Scanpix

Seniorforsker, cand. polyt et art.
Knud Erik Hansen fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Aalborg Universitet.

”I bedste fald kan de valgte kriterier
bruges til at pege på boligområder, hvor
man skal være opmærksom på, om der er
problemer; men det er lokalkendskabet,
der kan afdække, om der er problemer i
de udsatte områder. Det er også lokalt, at
problemerne skal løses. Stille og roligt og
uden mediebevågenhed. Mit bedste råd til
regeringen er derfor, at de skal give pengene til kommunerne, så de kan løse de
problemer, der måtte være. For sandheden
er, at langt, langt de fleste af de unge ballademagere og deres forældre IKKE er uden
for pædagogisk rækkevidde,” siger Knud
Erik Hansen.
Hans bud er også, at mange tiltag i
boligområderne kan være spildte, hvis ikke
man får løst problematikken omkring den
usunde gadekultur, som kan kulminere i
bandekriminalitet.
”I de store boligområder bliver livet i
gården og på gaden en væsentlig del af de
unges samværsmiljø. Det gælder for alle de

unge i disse boligområder, for her er ikke
tale om et specifikt indvandrerproblem.
Forældrene er magtesløse, for hvordan i al
verden skal de forhindre deres teenagere
i at være en del af det ungdomsmiljø, som
er lige uden for deres gadedør?” spørger
Knud Erik Hansen.
Han fortæller, at det er vigtigt at bruge
viden om gadekulturen for at kunne sætte
ind over for den.
”Det er da ikke politibetjente, der kommer hylende ind i bebyggelsen med blå
blink, der løser disse problemer; men en
betjent, som de unge oplever som et menneske. Det er væsentligt at man sætter ind
med en indsats, hvor de unge oplever, at
de bliver værdsat” siger Knud Erik Hansen.
Han konstaterer, at indsatsen i Ghettoplanen er meget præget af angsten for
volden.
”Volden er uacceptabel; men virkemidlerne i Ghettoplanen har et andet fokus.
Får man løst gadekulturens voldsproblemer

i boligområderne, så ville man stå tilbage
med en bebyggelse, hvor mange af beboerne stadig er arbejdsløse; men det er stadig
ikke et problem for livet i bebyggelsen! Herfra kan man så starte genopbygningen af
boligområdet, hvilket reelt ikke er muligt, så
længe de unge hærger og river ned, hvad
andre forsøger at bygge op,” siger Knud
Erik Hansen. Han fortsætter:
”Den trøstesløshed mange af de unge i
dag er efterladt i, giver dem ikke megen tro
på, at de en dag kan opnå det liv, de ønsker.
Desværre tror jeg heller ikke, Ghettoplanen
er løsningen. I stedet opfatter jeg det som
en helt almindelig velfærdsopgave, at kommunens socialarbejdere arbejder med både
forældre og de unge, og får givet de unge
nogle nye muligheder.”
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