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TIL DIN KALENDER – klik på en overskrift for at komme til indholdet
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30-21.30
Efter ’Ghettoplanen’ – hvordan virker de nye lovkrav for kommuner, boligorganisationer, beboere og
boligsøgende? Og bliver de angivelige problemer løst – eller bare flyttet?
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 9.30-15.30
Konference om social- og specialpædagogik i profession og uddannelse
Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.00-15.00
Konference om EU-valgets store spørgsmål, med eksperter og politikere
Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00-21.00 (OBS! rykket fra den 6. marts gr. debatmødet om Ghettoplanen )
Samtalesalon: om Socialpolitik og miljø
Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17.00-20.30
Socialpolitisk Forening Hovedstadens Generalforsamling 2019

Fra redaktionen
I SOC DOK OPSLAGSTAVLEN januar 2019, udsendt sidst i januar måned, annoncerede vi den konference om
Digitalisering af det sociale område, som Københavns Professionshøjskole, Tænketanken Justitia, Tænketanken TeknoEtik og Dansk Socialrådgiverforening afholder den 19. februar. På konferencen debatteres
muligheder og udfordringer ved de aktuelle bestræbelser på at gøre lovgivningen digitaliserings-klar og
automatisere sagsbehandling på blandt andet beskæftigelsesområdet. Det kommende nummer af SOC DOK
vil have digitaliseringen som tema, og tage udgangspunkt i konferencens fokuspunkter og pointer. – Læs også
artiklen i OPSLAGSTAVLEN januar 2019: ”Robotterne er på vej ind i jobcentrene – ad bagvejen? eller
tværtimod fordøren?”
I dette nummer af OPSLAGSTAVLEN skal I særligt være opmærksomme på debatmødet, som Socialpolitisk
Forening Hovedstaden og Retspolitisk Forening er gået sammen om, for at sætte fokus på hvordan de lovkrav,
som ’ghettoaftalen’ har resulteret i, virker for kommuner, boligorganisationer, beboere og boligsøgende? Og
om de angivelige problemer bliver løst på denne måde – eller bare flyttet? Debatmødet holdes onsdag den 6.
marts kl. 18.30-21.30 i Tranquebar boghandel og café. Mødet er åbent for alle interesserede og det er gratis
at deltage.
I løbet af foråret vil Socialpolitisk Forening Hovedstaden arrangere besøg i nogle af de såkaldte ghettoområder, f.eks. Taastrupgård, Mjølnerparken og Urbanplanen. Besøgene vil blive annonceret via SOC DOK
og OPSLAGSTAVLEN.
NB! Socialpolitisk Forening Hovedstaden dækker jo – trods navnet – hele Sjælland, Møn, Lolland-Falster og

Bornholm. Derfor må I endelig sende os invitationer til socialpolitiske debatmøder og andre arrangementer
både i og uden for hovedstaden, så fortæller vi også om dem! Mail til os på socialpolitisk.socdok@gmail.com
Redaktionen: Peter Bundesen (ansv.), Annelise Murakami, Ole Hammer, Preben Etwil og Kirsten Windekilde
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Efter ’Ghettoplanen’ – hvordan virker de nye lovkrav for kommuner, boligorganisationer, beboere og
boligsøgende? Og bliver de angivelige problemer løst – eller bare flyttet?
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30-21.30. Sted: Tranquebar Boghandet og café, Borgergade 14, 1300 K
Arrangør: Socialpolitisk Forening Hovedstaden & Retspolitisk Forening
I marts 2018 offentliggjorde regeringen sin plan – ’Ghettoplanen’ – om Ét Danmark uden parallelsamfund –
Ingen ghettoer i 2030. I maj 2018 indgik regeringen en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Socialistisk Folkeparti om Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund. Aftalen blev omsat i en
række lovforslag, som en masse organisationer kritiserede og indgav høringssvar imod. Partierne bag aftalen
var imidlertid resistente, og aftalen blev omsat til lovgivning med virkning fra december 2018.
Spørgsmålet er nu, hvilken effekt de nye krav vil have for kommuner og boligorganisationer, beboere og
boligsøgende? Kan et boligområde, der er udpeget som ’hård ghetto’, komme af ghettolisten, hvis f.eks.
yderligere 4 beboere kommer i arbejde og 4 kriminalitetsdømte flytter? Hvordan kan et såkaldt ’udsat
boligområde’ undgå at komme på den ’hårde ghettoliste’? Risikerer vi – landet over – at miste eftertragtede
boliger som konsekvens af Ghettoplanen?
Spørgsmålet er således også, om man har nok viden om de forventelige effekter af en statslig indgriben som
denne omplacering af ’de fremmede’? Eller om man kan blive ’bagklog’ ved at høste erfaringerne om
effekterne af Ghettoplanen.
Mød bl.a. Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Bent Madsen, direktør i BL – Danmarks
Almene Boliger, og Ole Hammer, journalist og forfatter, som har fulgt og skrevet om de skiftende
forflytningsstrategier siden 1980’erne.
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via Billetto: https://www.tranquebar.net/events/et-danmarkuden-parallelsamfund/

Læs også Retspolitisk Forenings høringssvar: http://www.retspolitik.dk/wpcontent/uploads/2018/03/H%C3%B8ringssvar-ghetto-boliger-marts-18.pdf og
Socialpolitisk Forening Hovedstadens temanummer af SOC DOK fra november 2018 om ghettoplanen:
http://socialpolitisk.dk/SOC%20DOK/SOC%20DOK%20nr.1.pdf

Konference om social- og specialpædagogik i profession og uddannelse
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 9.30-15.30. Sted: Campus Carlsberg, lokale W2.04, Humletorvet 3, 1799 V
Arrangør: Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsorganisation (SL)
Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland
inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til årets konference om
social- og specialpædagogik.
Konferencen afvikles i form af oplæg og masterclasses om bl.a. Magtanvendelser i et socialtilsynsperspektiv,
Pædagogens rolle som tværprofessionel samarbejdspartner i det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt,
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Etnicitet og udviklingshæmning som dobbelt, ”Modborgerskab” – når kriminalitetstruede unge mænd med
minoritetsbaggrund vender det danske samfund ryggen, Etik og magtanvendelse og om Viden i
socialpædagogisk arbejde – om forholdet mellem praksisviden og teoretisk viden.
Det er gratis at deltage i konferencen, men det kræver tilmelding. Følg med på hjemmesiden, og få besked om,
hvornår der åbnes for tilmelding til konferencen: https://ucc.dk/venteliste-social-og-specialpaedagogik-iprofession-og-uddannelse-konference

Konference om EU-valgets store spørgsmål, med eksperter og politikere
Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00-15.00.
Sted: Københavns Universitet, Auditorium 23.0.50 (bygn. 23, stuen), Njalsgade 120-148, 2300 S
Arrangør: DEO i samarbejde med Folkeuniversitetet i København
Bliv klogere på EU-valgets store temaer før vi skal til stemmeurnerne den 26. maj. Mød EU-eksperterne
Rasmus Nørlem Sørensen - DEO, Theresa Scavenius – Aalborg Universitet, Jakob Vestergaard – Roskilde
Universitet, og Louise Halleskov Storgaard – Aarhus Universitet, samt et panel af top-kandidater til
parlamentsvalget.
Konferencen formidler en grundlæggende viden om, hvordan EU fungerer, hvem der har magten, og hvad det
overhovedet er, vi skal stemme om den 26. maj.
Konferencen stiller bl.a. spørgsmålene:





Hvad er europæisk demokrati?
Kan EU redde klimaet?
Er vi på vej mod en ny økonomisk krise? samt om
EU og verden: Europæisk flygtningepolitik og ydre grænser?

Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor der er mulighed for at debattere direkte med kandidaterne til
parlamentsvalget: Christel Schaldemose (S), Morten Løkkegaard (V), Anders Vistisen (DF), Nikolaj
Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Pernille Weiss (K). – Til allersidst er der belgisk ølsmagning.
Det koster 410 kr. at deltage, incl. frokost, kaffe, smagsprøver på belgisk øl og et eksemplar af DEO's seneste
bogudgivelse "Vælgerens håndbog i EU".
Tilmelding på Folkeuniversitetes hjemmeside: https://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/samfundeu-valgets-store-spoergsmaal.aspx

Samtalesalon: om Socialpolitik og miljø
Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00-21.00 (OBS! rykket fra den 6. marts gr. debatmødet om Ghettoplanen)
Samtalesaloner arrangeres (løbende) af Socialpolitisk Forening Hovedstaden
En samtalesalon er karakteriseret ved en åben, spørgende og lyttende samtale og ved at der er et begrænset
antal deltagere - ca. 8. Samtalesalonen er et led i at undersøge hvilke forståelsesflader, der er mellem
socialpolitik og en række andre politikområder. Udgangspunktet er, at al politik er socialpolitisk, fordi alle
politikområder vedrører vores sociale og samfundsmæssige fællesskab. Den enkelte aftens emne inviterer til
en brainstorm om, hvordan man kan se socialpolitiske aspekter i de forskellige politikområder og vice versa.
Samtalesalonen kræver ikke dybt kendskab til eller indblik i det givne politikområde, men forudsætter
interesse og nysgerrighed.
Under devisen Uden mad og drikke duer helten ikke, er der altid lidt aftensmad, kaffe/te under mødet. Andre
drikkevarer medbringer man selv.
3

Samtalesalonerne holdes hos Socialpolitisk Forening Hovedstadens formand, Ove Lund, Damtofte Søndre
Stræde 6, 2920 Charlottenlund; tilmelding til ovelund@raastof.dk. Princippet om ”først til mølle …” gælder.
Se refleksioner fra samtalesalonerne indtil nu i foreningsåret 2018/2019 på foreningens hjemmeside:
www.socialpolitisk.dk

Socialpolitisk Forening Hovedstadens Generalforsamling 2019
Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17.00-20.30. Sted: Arbejde Adler, Thorsgade 61, 2200 København N
Program og dagsorden udsendes senere; følg med på hjemmesiden www.socialpolitisk.dk

4

