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Væk med tossegodheden
Jeg hilser det meget velkommen, at regeringen har fremlagt en ny og ambitiøs ghettostrategi. Vi skal ikke
acceptere områder i Danmark, hvor danske værdier trædes under fode og hvor dansk lov reelt ikke gælder.
Det er grotesk, at politifolk og brandfolk ikke kan vove sig ind i visse ghettoområder uden at blive stenet eller
mødt med aggressive unge mænd af anden etnisk baggrund end dansk. Og det er uacceptabelt når
middelalderlige religiøse skikke sættes højere end dansk lov og levevis. Det vil på længere sigt være totalt
undergravende for det danske samfund, hvis ikke vi får bragt orden i tingene. Jeg vil ikke give køb på de
værdier, som det danske samfund bygger på. Vi skal vise tolerance og frisind. Men vi skal ikke være
tossegode og acceptere parallelsamfund, der lader sig forsørge af danske skatteydere samtidig med, at de
dybest set foragter det samfund, som de burde være en del af.
Regeringens nye strategi inkluderer 32 konkrete initiativer, herunder bekæmpelse af socialt bedrageri og
kriminalitet, bl.a. ved nultolerance og lynhurtig indsats over for svindlere og ballademagere. Desuden styrkes
den forebyggende indsats blandt børn og unge, ligesom forældrenes ansvar for opdragelse af deres egne
børn sættes i højsædet. Endvidere sikres en bedre balance i beboersammensætningen, bl.a. ved
udsmidning af lejere, der ikke kan overholde husordenen. Endelig skal der indledes et samarbejde med
kommunerne om nedrivning af belastede boligblokke i ghettoer samt renoveringer og infrastrukturændringer.
Jeg ser frem til, at vi får strategien ført ud i livet i en fart, så ghettoerne igen kan blive en del af det danske
samfund.
I skærende kontrast til regeringens strategi står ghettoudspillet fra Socialdemokratiet og Socialistisk
Folkeparti, der blot skal tjene til at skaffe hurtige overskrifter i aviserne. Det absurde er nemlig, at SF for kort
tid siden har stemt imod store dele af det, som de nu foreslår i deres egen ghettoplan for at tækkes
vælgerne. Det er altså ligesom med den famøse 12 minutters plan. Ingen bund i virkeligheden og konkret
handling, men blot luftsteg og vindfrikadeller.
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