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Opgør med parallelsamfundene
Det er uacceptabelt og en farlig glidebane, at såkaldte ghettoer danner huller i danmarkskortet, hvor
danske love eller værdier reelt ikke er gældende. Jeg noterer derfor med stor tilfredshed, at
regeringen har præsenteret ghettoudspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i
2030”. Et robust og meget konkret udspil, der har som klart mål at gøre effektivt op med
parallelsamfund.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i mange år har oplevet store problemer med parallelsamfund.
Vi har over de seneste 25 år gennemført mange forskellige tiltag. Men det har øjensynligt været
halvhjertet og langt fra tilstrækkeligt. I for mange år forud for 2001 førte Danmark havde vi en alt
for slap og tossegod udlændingepolitik, hvor. For mange udlændinge blev lukket ind hvert år med
deraf følgende manglende integration og stigende problemer med passiv forsørgelse og kriminalitet.
Denne slappe politik bøder vi nu for. Glædeligvis har regeringen stor succes med at standse
tilstrømningen udefra efter markant slækkelse af udlændingepolitikken under den røde regering i
perioden 2022-2015.
Nu tager regeringen så fat med en ambitiøs strategi om et Danmark uden parallelsamfund. Med
udspillet lægges der bl.a. op til, at alle børn og unge får en god start på livet. Dagtilbud til børn med
bopæl i et udsat boligområde skal være obligatorisk allerede fra barnet fylder 1 år. De udsatte
boligområder skal omdannes og gøres mere attraktive, ligesom der skal være en markant styrket
politiindsats i områderne.
Der er faktisk mange borgere med ikke-vestlig baggrund, som har ansættelse og bidrager på
arbejdsmarkedet, ligesom de deltager i lokale foreninger og i det danske samfund som helhed. De
fortjener stor påskønnelse og opmuntring. Men vi skal også have de sidste med. Der findes nemlig
fortsat alt for mange, der reelt står udenfor det danske samfund og som ikke har taget vores værdier
til sig. Alt for mange med ikke-vestlig baggrund er kontanthjælpsmodtagere - og helt uden
uddannelse og job. Alt dette gør vi nu effektivt op med. Bedre sent end aldrig.

