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Alle nydanskere bor ikke i ghettoer! 
 

Statsministerens nytårstale handlede om at vælge Danmark til og har sat stærkt fokus på 

nydanskere i ghettoer. Regeringen vil præsentere et udspil mod parallelsamfund og ghet-

toerne skal afvikles, lød det. Måske er nogle blevet foranlediget til at tro, at de fleste 

nydanskere bor i ghettoer og skaber problemer. Men faktum er, at 9 ud af 10 nydanskere 

slet ikke bor i en ghetto.  

”Der er slået huller i danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt. Fordi ghettoerne også 

sender fangarme ud på gaderne, hvor kriminelle bander skaber utryghed. Ind i skolerne, 

hvor forsømte børn hænger på kanten. Ned i kommunekassen, hvor indtægterne er 

mindre og udgifterne større, end de behøver at være. Og ud i samfundet, hvor danske 

værdier som ligeværd, frisind og tolerance taber terræn,” lød det i statsministerens 

nytårstale. 

Der er utvivlsomt nok af problemer at tage fat på i landets socialt udsatte boligområder. 

Men faktum er, at: 

 Flertallet i udsatte boligområder er nydanskere, men flertallet af nydanskere 

bor ikke der 

 Et stort flertal af nydanskere - 90 procent – bor ikke i et udsat boligområde 

(Kilde: Statistik fra økonom Hjarn V. Zernichow Borberg i bogen ”Nydansk – er nydanskere og danskere virkelig 

så forskellige”, 2016) 

"Jeg anerkender, at der er en del problemer i en række udsatte boligområder, som skal 

løses. Men man stempler alle de nydanskere, der bor i udsatte boligområder som sam-

fundsnassere, og jeg savner oprigtig talt, at tingene bliver sat i perspektiv. 90 procent af 

nydanskere bor altså ikke i ghettoer. Når der er stærkt negativt fokus på nydanskere i 

ghettoområder, og tallene ikke bliver sat i perspektiv, stempler man hurtigt hele gruppen 

af nydanskere som værende problematiske.”, siger Yasar Cakmak, formand for Rådet for 

Etniske Minoriteter og uddyber: 

”Mit ærinde er ikke at sige, at udfordringer i ghettoer ikke findes. Tværtimod skal vi 

sætte stærkt ind for at løse disse problemer. Men min pointe er at fastholde, at der også 

er tale om en virkelighed, hvor nydanskere er stormet ind på arbejdsmarkedet og i ud-

dannelsessystemet. Et kæmpe flertal, som i den grad har valgt Danmark til. Hvis vi væl-

ger at fokusere på den succes, og hvad det er, der virker, og hvis vi bruger de positive 

erfaringer fremadrettet, så vil Danmark også blive i stand til at sikre, at endnu flere 

kommer til at bidrage til Danmark og deltage i værdiskabelsen i landets virksomheder.” 
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