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Disposition

• Regeringens oplæg til lov mod parallelsamfund

• Hvorfor er der behov for en lov mod parallelsamfund

• Hvad er kriterierne for at være en ghetto og hvor er ghettoerne

• VIBOs ghettoer

• Hvad kan vi gøre for de VIBO afdelinger der er klassificeret som ghetto

• Spørgsmål og debat



Regeringens oplæg marts 2018

• Fysisk nedrivning og omdannelse

• Håndfast styring af hvem der må bo 
i udsatte boligområder

• Styrket politiindsats og højere 
straffe

• En god start på livet for alle børn og 
unge





Hvorfor en lov mod parallelsamfund



















Kriterierne

• Udsatte boligområder

• Ghettoer

• Hårde ghettoer















Taastrupgaard, Høje-Taastrup
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Gadehavegård, Høje-Taastrup
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Mjølnerparken



Tingbjerg





Gellerup i Aarhus





Volsmose



VIBOs ghettoer



VIBO afd. 106 Sigynsgade, 
København N

VIBOs afdeling 106

og Bo-Vita’s afdeling 248
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VIBO afd. 121 og 135 Charlotteager, Hedehusene

VIBOs afdeling 121 & 135DFB’s afdeling 93/04 
35





















Hvad kan vi gøre for vores ghettoområder

• Hvad gør kommunen

• Hvad kan VIBO gøre



Kommunal anvisning

• Boligorganisationerne stiller hver fjerde bolig til rådighed for 
kommunal anvisning. (lovkrav)

• I København stilles hver tredje bolig til rådighed for kommunal 
anvisning.

• Der er begrænsninger for kommunal anvisning i udsatte 
boligområder
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”gamle bestemmelser”: Der må ikke anvises til personer der

• er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 
måneder er blevet løsladt fra institutioner under 
kriminalforsorgen.

• inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet 
eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og 
orden eller 

• ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske 
Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med 
undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt 
anererkendt uddannelsesinstitution. 



”nye bestemmelser”: Der må ikke anvises til personer der

• i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget 

integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

• modtager førtidspension

• i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget 

arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge ressourceforløbsydelse 

under jobafklaringsforløb 



Hvad kan VIBO gøre

• Fleksibel udlejning således at der anvises efter særlige kriterier, 
som f.eks. Beskæftigelse og uddannelseskriterier

• Ny bestemmelse: VIBO kan forlange ren straffeattest.

(boligsøgende til et udsat boligområde skal forevise en straffeattest for 
både den boligsøgende og dennes husstand. På baggrund af 
straffeattesterne kan ske afvisning, hvis kriminaliteten har betydning for 
trygheden i området.)

• CPR tjek i samarbejde med kommunerne.



Spørgsmål og debat


