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(Initiativer, der modvirker parallelsamfund) 
 
Høringsfrist: 31. marts 2018 – Svar/mail til: almenbolig@tbst.dk  
 
 
Retspolitisk Forening vil hermed afgive et kort og generelt høringssvar til lovudkastet, uden at gå 
nærmere ind i de mange enkelte forslag, som udkastet indeholder. 
 
Det undrer os, at der ikke af bestemmelser eller bemærkninger fremgår overvejelser i relation til 
menneskerettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), især i 
relation til regler og praksis om ”ikke-diskrimination” og ”privatlivsbeskyttelse”. 
 
Det fremgår i definitionerne af udsatte områder og ghettoområder, at et centralt kriterium er 
udlændinge ”fra ikke vestlige lande”. Et meget elastisk begreb, hvor der således indgår -direkte 
eller indirekte- spørgsmål om nationalitet, måske endvidere etnicitet og evt. også religion. Det 
aktualiserer spørgsmålet om diskrimination, jfr. EMRK´s 14, der forbyder sådan diskrimination. 
 
At bo eller søge bolig må karakteriseres som en almen ret for et lands indbyggere, og i relation til 
EMRK´s art. 8 kan indgreb ske efter lovgivning, når det er nødvendigt i et demokratisk samfund i 
relation til en række nævnte hensyn.  
At søge bolig (en almen familiebolig) i et udsat boligområde eller i et egentligt ghettoområde vil 
efter udkastet blive særdeles vanskeligt for en lang række borgere, der fx er på offentlig 
overførselsindkomst af forskellig art. De i udkastet opstillede kriterier, suppleret af senere 
kommunale anvisnings-restriktioner for visse boliger, kan tilsammen siges at være udtryk for en 
markant forskelsbehandling af borgere, mulig direkte eller indirekte (”faktisk”) diskrimination i 
EMRK´s forstand i relation til visse udlændinge. 
 
Kommunerne har i forvejen overordentligt vanskeligt ved at anvise billige familieboliger til de 
mest socialt og økonomisk udsatte, herunder for et større antal udlændinge (fra ikke vestlige 
lande). Opgaven vil kun blive større og vanskeligere med lovforslagets bestemmelse om 
reduktion af antallet af almene familieboliger i ghetto-områder til højst at udgøre 40% af det 
nuværende antal familieboliger.     
 
Vi kan afsluttende være enige i, at der for visse udsatte boligområder i den almene sektor kan 
være behov for fortsat og forstærket indsats for at sikre mere velfungerende boligområder, men 
lovudkastet – suppleret af lovudkast fra Justitsministeriet om straf og strafskærpelser – med dets 
virkemidler over for beboerne (og boligsøgende) forekommer os for restriktivt og ikke-
proportionalt i henseende opnåelsen af det overordnede formål. Hertil kommer den 
mulige/formodentlige uoverensstemmelse med reglerne i EMRK´s art. 8 og art. 14.      
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