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1.

I videoforelæsning gennemgås to forskellige typer af forklaringer til at forstå områdeeffekter;
a) kausalitetsforklaringen, hvor nabolaget i sig selv har en effekt på beboerne og
b) selektionsforklaringen, hvor beboerne bliver sluset ind i et bestemt område på baggrund af
f.eks. økonomiske forhold.
Kan I komme i tanke om eksempler på begge i en dansk kontekst?
Hvad er konsekvenserne for beboerne i området, når forklaringen primært er kausal eller
selekteret?

2. Ghetto-debatten har været massiv gennem mange år. Siden 2010 har den siddende regering
årligt udarbejdet en ”ghetto-liste”, hvor områder, der falder inden for følgende kriterier,
placeres:
a. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste to år).
b. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som
gennemsnit over de seneste 2 år.
c. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger
60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
d. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området
(eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige
bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
e. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50
procent.
Hvad betyder det for beboerne i et område, at de pludselig placeres på en ghetto-liste? Hvad er
argumenterne for og imod en ghetto-liste?
3. En velkendt strategi for de boligselskaber, der er i besiddelse af ejendomme, der havner på
ghetto-listen, er at renovere ejendomme. De kan ikke smide beboerne ud blot fordi, de bor i en
ghetto, og de kan ikke sætte huslejen op uden grund. De kan, til gengæld, renovere
ejendommene i en sådan grad, at det derefter er lovligt for dem at højne huslejen og dermed
gøre ejendommene utilgængelige for særligt personer med lavere indkomst og indirekte
tvinge dem til at flytte.
Hvad sker der med de mennesker, der tvinges til at flytte? Er problemet med ghettoen løst, når
f.eks. et boligselskab ”opløser” fællesskabet?
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