Onsdag d. 15. november, 2017

Et opgør med Københavns ghettofabrik:
Venstre i København vil stå i spidsen for at genetablere stabilitet og tryghed i byens
ghettoområder. Områderne skal ikke længere være arnested for bandedannelser og et bundløst
hul for kommunens utallige kaffe/kage-projekter. Pakken indeholder forslag, vi kan gribe til i
morgen og forslag, vi vil gribe til på den lange bane:
Hvor kan vi starte indsatsen i morgen, og hvad kan vi gøre på sigt:
1. En mangfoldig fordeling af borgerne - også i ghettoerne
Der skal maksimum være 20 % bosatte uden arbejde eller studie i ghettoområder.
Det vil vi gøre gennem separate ventelister, så vi mindsker koncentrationen af
bestemte grupper af borgere. Det betyder 1. at nuværende praksis for anvisninger
skal stoppes øjeblikkeligt, og 2. at der skal reserveres pladser til studerende.
2. Straks-indsats for kontanthjælpsmodtagere
Satspuljemidlerne giver med 60 millioner mulighed for at ’vende bunken’ af
langtidsledige, så vi, ligesom man har gjort i Odense, kan udnytte potentialet. Det
er bare om at komme i gang.
3. Riv ghettoen ned
I dag er ghettoområderne med til at fastholde beboere uden for
arbejdsfællesskabet og i et parallelt samfund fra resten af København. Til fordel
for integrationen vil vi derfor midlertidigt stoppe alment boligbyggeri i belastede
områder. Vi vil understøtte salg af jord til private og gøre lejere til ejere ved at
lade beboere overtage lejligheder som andelsboliger, så de også får del i
prisstigningerne i boligmarkedet og har muligheden for at flytte til og fra.
4.

Red ghettoens børn og unge
- Mentorordning for børn under 15 år med kriminelle søskende eller forældre
- Gøre brug af forældre- og ungepålæg. Det er redskaber, vi allerede har i dag,
men som Københavns Kommune ikke gør nok brug af.

5. Beskæftigelse: Økonomiske sanktioner og konsekvente krav
Vi vil sanktionere og skære i sociale ydelser til forældre, der forsømmer eller ikke
er i gang med forløb som f.eks. 9. klasse eller aktivering, og vi skal turde sætte
krav til personer på skattefinansieret støtte.
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