
Venstre river ikke hjem ned 
Under overskriften flyt jer selv: Ghettopakken er uretfærdig, bragte Nordvestnyt et debatindlæg, fra 
Christina Slengerich, omkring nervøsiteten for konsekvenserne af regeringens Ghettopakke.   
 
Først og fremmest vil jeg slå fast, at Venstre i kommunalbestyrelsen ikke deler regeringens holdninger om, 
hvad der er en ghetto. Dette skrev jeg et læserbrev om kort efter præsentationen af Ghettopakken. Pointen 
i læserbrevet var, at Vangkvarteret ikke er at sammenligne med f.eks. Vollsmose, Tingbjerg etc. derudover 
er boligblokkene i Vangkvarteret renoveret, og alle udefaciliteter fremstår nye og imødekommende. Kort 
sagt, det er ikke her, vi ser de store problemer med vold, brandattentater mv. Det store problem er, at 
Vangkvarteret lige akkurat falder inden for rammen af, hvad der kan karakteriseres som en ghetto – alene 
på baggrund af en for stor gruppe der står udenfor arbejdsmarkedet.  
Vi har derfor en opgave i, at flytte en “relativt” lille gruppe ud af passiv forsørgelse og ind på 
arbejdsmarkedet. Venstre foreslog derfor i starten af året, at fremrykke et jobcenter ud i vangkvarteret. 
Dette har der desværre ikke været politisk opbakning til. Det er dog lykkedes at få sat en “tretrinsraket” på 
skinnerne. Det indebærer, at vi fremrykker en del af jobindsatsen, med fokus på Vangkvarteret. Hvis dette 
ikke virker, kan det i sidste led ende med et fremskudt jobcenter i Vangkvarteret. Vi har kunnet se, at man i 
bl.a. Kolding har haft en positiv effekt af dette. Hvis vi lykkes,  med at rykke borgere fra passiv forsørgelse 
og ind på det ordinære arbejdsmarked, så ryger Vangen ud af Ghettolisten - og det er vores mål. I forhold til 
den bekymring der er for nedrivning af boligblokke, så er det ikke Venstres politik, og vi vil stemme imod, 
hvis det skulle komme dertil. I vores øjne er Vangkvarteret ikke en ghetto, men det er klart, der er nogle 
udfordringer, som vi arbejder hårdt på at få løst, og det er ikke en nedrivning af folks hjem. Inden 
præsentationen af Ghettopakken var jeg til møde med en række af Venstres ordførere, bl.a. vores politiske 
ordfører Britt Bager. Her hev jeg fat i netop Vangkvarteret som et eksempel på et område, som ikke burde 
falde inden for Ghettopakken. Jeg opfattede en stor lydhørhed over for mine argumenter - og det der bl.a. 
blev lagt mærke til, var 1. det går den rigtige vej, 2 vangkvarteret falder kun igennem på ét parameter og 3. 
vangkvarteret er over de senere år blevet gennemrenoveret. Jeg kan derfor ikke i min vildeste fantasi 
forestille mig at der bliver tale om nedrivning af boligblokke!  
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