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Handicaprådets høringssvar vedr. ’ghettoudspil’ 
 
Handicaprådet i Københavns Kommune er bindeled mellem borgere med handicap 
i kommunen og politikerne i Borgerrepræsentationen. Udspillet ”Ét Danmark uden 
parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”, kommer til at få konsekvenser for de 
bomuligheder borgere med handicap får i København og derfor ønsker vi i 
Handicaprådet at vores bekymringer tages til efterretning på Christiansborg. 
 
Færre billige boliger til rådighed for borgere med handicap  
Helt grundlæggende vil udspillet resultere i at der bliver færre billige boliger i 
København fordi almene boliger skal afvikles i hårde ghettoer. Disse forsvinder 
dermed permanent også selv om problemerne i områderne løses. Der er ingen 
garanti for at der kan opføres boliger i samme prisklasse. Der er i forvejen for få 
boliger, der kan betales af borger, som modtager fx kontanthjælp eller 
førtidspension, så vi er bekymret for, at konsekvensen bliver, at udsatte borgere 
med handicap ikke længere har råd til at bo i København. Handicaprådet mener 
ikke, at det kan være rigtigt, at fx unge mennesker med autisme, 
bevægelseshandicap eller lignende skal være tvunget til enten at blive boende 
hjemme hos deres københavnske forældre eller flytte ud af Storkøbenhavn for at 
kunne bo selvstændigt og er bekymret for, at dette bliver virkeligheden hvis antallet 
af billige boliger reduceres. 
Set fra et mere generelt samfundsperspektiv vil forslaget medvirke til en 
uhensigtsmæssig social eksport af udsatte borgere, herunder borgere med handicap. 
 
Færre kan få anvist en bolig 
Der er en sammenhæng mellem de boligområder, der figurerer på ghettolisten og 
boliger med lav husleje. Folk bor jo typisk der, hvor de har råd til at bo. I udspillet 
lægges der op til en lovændring, der gør, at kommunen ikke længere må anvise 
boliger i ghettoområder og udsatte områder til mennesker, der er på førtidspension 
(og en række andre ydelser). Mange borgere med handicap har så store 
udfordringer, at de er blevet givet en førtidspension – hvad er logikken i at disse 
mennesker nu ikke må få en billig bolig at bo i, som rent faktisk kan betales med 
en førtidspension? I samme forbindelse kan vi spørge, hvad der skal ske med boliger 
indrettet til personer med fysisk handicap i de pågældende områder. Skal disse 
boliger udlejes til borgere uden behov for særlig indretning. Vi gør i den forbindelse 
opmærksom på, at Landsbyggefonden giver særlig støtte til renovering, så der netop 
kan indrettes boliger til borger med fysisk handicap.  
 
Færre midler til renoveringer, forbedring og tilgængelighed I alment 
boligbyggeri generelt 
En anden bekymring Handicaprådet har er, at når 10 milliarder kroner tages fra 
Landsbyggefondens midler til indsatsen i de udsatte boligområder, så bliver 
konsekvensen, at nødvendige renoveringer sættes i stå over hele landet. Det vil også 
få konsekvenser for mennesker med handicap, hvis der ikke er råd til at lave 
tidssvarende renoveringer, forbedring og øge tilgængeligheden I alment 
boligbyggeri generelt. 
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Handicaprådet i Københavns Kommune håber, at vores bekymringer vil blive taget 
alvorligt og at de ellers gode intentioner om at ville undgå ghettoer i Danmark i 
2030 ikke bliver til så voldsomme handlinger, at det umuliggøre bomulighederne 
for udsatte borgere, herunder dem med handicap.  
 
 
Med venlig hilsen 
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