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Abstract 

This project is about examining the way in which the Danish government handles people who seek 

asylum in Denmark, as well as the Danish immigration law, with the purpose of identifying utopian 

ideals and visions. Furthermore, the project deals with strategic planning, managing cities of 

difference as well as the aforementioned uses of utopia in urban planning. 

In the project we have analyzed and examined two different reports from the government as well as 

a report from the humanitarian organization Refugees Welcome.  

When analyzing, the project’s turning point is identifying which utopian visions the government 

uses, as a way of projecting their ultimate goals and visions of the future of Denmark, where the 

analysis is rooted in David Pinders article Necessary Dreaming: Uses of Utopia in Urban Planning 

(2010), which enables a greater understanding of the use of utopia as a method to conduct a critical 

analysis  

Moreover, Leonie Sandercocks article When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of 

Difference (2000) is used in the analysis which is to further our understanding of the different 

perspectives the government has, and the challenges within, in relation to further our analysis of 

utopian visions. With an analysis of strategic planning, using Karina Sehested and her contribution 

Planlægning og styring i den grænseløse by (2013) we investigate the uses of strategies in order to 

achieve the said goals. 

The project also deals with the discussion of whether the different actions and approaches, taken by 

the Danish government is ethical or moral, to which we uses the article written by Martin Wachs 

The Past, Present and Future of Professional Ethics in Planning (2016). 
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Indledning  

Der har de sidste mange år været en stor tilstrømning af asylansøgere til Danmark. Det er 

mennesker, der flygter fra ikke-vestlige lande, som blandt andet er ramt af krig, tyranni og 

fattigdom (Redder & Nielsen, 7. januar 2020). Det er en rejse, der kan være lang og farefuld, og det 

er ikke alle der overlever rejsen til de vestlige lande, i håbet om at få sikkerhed og asyl. 

Siden 00’erne har der i gennemsnit været 5.100 asylansøgere årlig i perioden frem til 2012, 

hvorefter antallet af asylansøgere begynder at stige markant. I 2015 så vi den hidtil største 

flygtningestrøm, kaldet flygtningekrisen, i Danmark i mange år, hvor 21.300 søgte asyl i Danmark 

(Regeringen, 2016: 3).  

Hele Europa oplevede kaotiske tilstande, hvor migranter strømmede ind over de europæiske 

grænser og vandrede langs motorvejene for at søge asyl, blandt andet i Danmark (Regeringen, 2016: 

5). Flygtningekrisen resulterede i at Danmarks politikere begyndte at frygte, hvilke konsekvenser 

dette ville have for et lille land som Danmark.  

Tidligere var Danmark ellers kendt for at være et af de lande i Europa mest liberale lovgivninger på 

udlændingeområdet (Aarhus Universitet: Danmarkshistorien, 25. august 2011). 

I dag, 2020, er Danmark et af de lande i Skandinavien der modtager færrest flygtninge, og ligeledes 

et land hvor vi ‘godkender’ færrest (Aarhus Universitet: Danmarkshistorien, 25. august 2011). 

Der er i dansk politik blevet ændret og strammet så meget i Udlændingeloven siden 1983, at 

Danmark siden 2002 er blevet omtalt som indehaverne en af de strammeste lovgivninger i Europa, 

og at Danmark er ”et af de mest restriktive lande i Europa på dette område” (Aarhus Universitet: 

Danmarkshistorien, 25. august 2011).  
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Problemfelt  

I 2019 havde Danmark det laveste antal asylansøgere siden 2008. Færre rejser mod Danmark for at 

søge asyl, hvilket den nuværende Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye opfatter 

som en god ting: “Rekordlave asyltal er en god nyhed. Vores ressourcer bruges bedst ved at hjælpe 

flere og mere i nærområderne” (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 21. januar 2020). 

Udlændinge- og Integrationsområdet er et interessant område at undersøge, da der har været mange 

mediestorme, og det er et felt, som er præget af mange forskellige politiske holdninger. Særligt 

holdningen om at Danmark skal føre en stram udlændingepolitik, har været konstant i medierne og i 

mange partiers politiske udspil.  

Der er politisk blevet vedtaget flere forskellige tiltag og stramninger i udlændingeloven, som 

efterfølgende er blevet diskuteret og kritiseret af forskellige medier og eksperter, der har ment, at 

disse blandt andet bryder med menneskerettighedskonventionerne (Fenger-Grøndahl & Høher-

Larsen, 2019). Det har eksempelvis været tiltag såsom parallelsamfundspakken, 

maskeringsforbuddet og smykkeloven. De mange tiltag og stramningerne har været med til at 

Danmark i dag betragtes som havende en af de strammeste udlændingelove i Europa. Dertil anses 

Danmark som værende et af de mest restriktive lande på området (Aarhus Universitet: 

Danmarkshistorien, 25. august 2011). Vi ser dette som et problem, idet vi oplever en 

fremmedfjendsk retorik, som vi ser som potentiel skadende for Danmarks omdømme i udlandet og 

den generelle integration af flygtninge og indvandrere og dertil ønsket om at ikke-vestlige 

udlændinge vil deltage i samfundet.  

 

I forbindelse med de forskellige stramninger i udlændingeloven, bliver tidligere udlændinge- og 

integrationsminister Inger Støjberg eksempelvis citeret på Udlændinge- og integrationsministeriets 

hjemmeside for at have sagt følgende: 

”Vi har i regeringen gennemført 112 stramninger af udlændingepolitikken, siden vi trådte til, og det 

har haft en klar effekt. Vi er blevet et langt mindre attraktivt land at søge asyl i sammenlignet med, 

hvad vi var under den tidligere socialdemokratiske regering. Derfor er det afgørende, at vi holder 

fast i en stram udlændingepolitik.” (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2019)  
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I ovenstående citat ser vi en problematisk tilgang til asylhåndtering, idet der planlægges ud fra en 

forestilling om, at Danmark skal være så lidt attraktiv som muligt (Udlændinge- og 

Integrationsministeriet, 2019). Regeringen giver derudover ofte udtryk for, at de arbejder for at 

bibeholde de danske værdier, traditioner og kulturer (Regeringen, 2018: 5). Eksempelvis giver 

regeringen i rapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” udtryk for, at 

der er opstået parallelsamfund i Danmark, hvori de grundlæggende danske værdier og normer 

afvises til fordel for egne normer og værdier (Regeringen, 2018: 5).  

Dette anses af regeringen som værende et problem, og de har derfor igangsat en indsats for at 

nedkæmpe parallelsamfundene: “Danmark skal blive ved med at være Danmark. De steder, hvor vi 

har fået parallelsamfund, skal Danmark blive Danmark igen” (Regeringen, 2018: 6). 

Regeringens argument for at der skulle være parallelsamfund i Danmark, bliver kritiseret af flere 

forskere, heriblandt Brian Arly Jacobsen, lektor på Københavns Universitet, som udtaler at ”vi ved 

reelt ikke, om der findes parallelsamfund i Danmark. Jeg er ikke stødt på det i min forskning, og jeg 

kender ikke til forskning eller undersøgelser, som viser det” (Barse, 20. februar, 2018). Jacobsen 

kritiserer regeringen for at planlægge tiltag, der går imod et parallelsamfund, til trods for at der 

hverken er evidens for at der findes parallelsamfund i Danmark, eller at ikke-vestlige udlændinge i 

de såkaldte parallelsamfund ikke ønsker at være en del af det danske samfund (Barse, 20. februar, 

2018).  

Vi oplever at regeringens forestillinger om ikke-vestlige udlændinge og om det danske samfund, 

tilsyneladende overskygger reel evidens og ekspertudtalelser.  

 

Disse forestillinger fra regeringen ser vi også på asylområdet, hvor rapporten “Asylcenter Limbo - 

en rapport om udsendelseshindringer” der er skrevet af Michala Clante Bendixen, fra humanitær 

organisationen Refugees Welcome, og stiller sig kritisk. Refugees Welcome kritiserer nogle af de 

tiltag, der er blevet vedtaget inden for området, blandt andet udsendelseshindringerne, som de 

mener efterlader mange asylansøgere i limbo, hvor de ikke kan udsendes, men heller ikke kan blive 

i Danmark. Dette limbo skaber en usikkerhed for asylansøgerne og resultere ofte i, at flere er blevet 

psykisk og fysisk syge af at bo på asylcentrene (Bendixen, 2011: 10). 

I rapporten forklares det, at selve problemet ikke ligger i, at de afviste asylansøgere skal rejse ud af 

Danmark, problemet ligger tværtimod i måden, hvorpå regeringen forestiller sig at opnå dette 

resultat (Bendixen, 2011: 9). 
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De ovenstående eksempler og problemer har været vores inspiration til dette projekt, da vi har stillet 

os undrende overfor måden hvorpå regeringen fremlægger deres forestillinger om Danmark som et 

samlet land med fælles normer og værdier.  

Vi finder det derfor vigtigt at undersøge, hvilke bagvedliggende forestillinger vi kan identificere i 

regeringens planlægning og lovgivning.  

 

Vi bruger i denne opgave begreberne udlændingehåndtering og asylhåndtering til at forklare 

regeringens håndtering af ikke-vestlige udlændinge i Danmark samt den danske asylproces og dertil 

hvordan asylansøgerne bliver håndteret.  

Problemformulering 

• Hvilke forestillinger om Danmarks fremtid kan vi identificere i regeringens 

udlændingehåndtering og politik, og hvilke strategier der fører til disse forestillinger? 

Arbejdsspørgsmål  

 

• Hvilke forståelser om andre kulturer kan vi identificere i regeringens udlændingepolitik? 

 

• Hvilke problematikker adresserer regeringen i forbindelse med deres udlændingepolitik?  
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Motivation og erkendelse 

Vi har hver især i gruppen haft en langvarig interesse i Holocaust, og hvordan en så frygtelig 

begivenhed kunne finde sted i et moderne samfund. Bogen ”Modernitet og Holocaust” (2001) af 

Zygmunt Bauman blev nævnt under en vejleder præsentation, hvorfor vi fandt en fælles interesse i 

hinanden og i emnet om fjendtlig arkitektur, og hvordan ’mørk planlægning’ kan forstås. Dette var 

vores udgangspunkt for gruppedannelsen og for vores projektopgave. 

  

I en projektopstart er der mange videreudviklinger af en idé, og vi har derfor sidenhen arbejdet mere 

med asylcentre som fokuspunkt, end Holocaust.  

Vi har gennem projektperioden oplevet nogle spændende og udfordrende bump på vejen.  

Vi er gået fra en tre-personers gruppe til en to-personers gruppe, hvilket har betydet, at vi måtte 

revurdere det daværende projektet, og hvordan vi metodisk ville gå til værks. 

COVID-19 krise har også haft stor betydning for projektet og projektsamarbejdet. Krisen har blandt 

andet påvirket vores indsamling af empiri, idet vi i starten gerne ville have været ude og lave 

casestudie på blandt andet asylcenter Sandholm i Allerød Kommune. Dette måtte vi erkende ikke 

kunne lade sig gøre, i en tid hvor der skal holdes afstand til andre mennesker og hvor en stor del af 

Danmark lukkede ned som foranstaltning. Derfor er empirien i denne opgave indsamlet gennem 

internettet heriblandt rapporter fra regeringen, nyhedsartikler m.m.  
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Afgrænsning 

Vores genstandsfelt er stort, og det har været en gennemgående proces at begrænse os, i forhold til 

hvad det er, vi vil besvare i denne opgave. Vi har derfor afgrænset opgaven til at tage udgangspunkt 

i to regeringsrapporter, samt en rapport fra Refugees Welcome. 

Vi har derudover taget et valg om at afgrænse opgaven fra personlige beretninger og perspektiver, 

idet vi i dette projekt er interesserede i politisk planlægning.  

Yderligere har vi været nødsaget til at afgrænse os fra ekspertinterviews, både på baggrund af 

COVID-19 og da vi har vurderet, at de udvalgte rapporter var den empiri vi har brug for.  

Vi har valgt at afgrænse os fra andre aktører såsom kommuner, boligforeninger, frivillige 

organisationer m.m. Dette har vi valgt, til trods for at eventuelle interviews med disse aktører, 

kunne have givet et mere virkelighedsnært og nuanceret billede af problematikken. Yderligere har 

vi måtte tage nogle valg, på baggrund af den tid vi har haft, hvilket har resulteret i ovenstående 

afgrænsninger.  
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Metode 

Følgende afsnit er en redegørelse for projektets metodiske ramme. Første afsnit er vores 

analysestrategi, som danner grundlaget for projektets analyse. Efterfølgende forekommer der en 

beskrivelse af hvordan vi i projektet, har benyttes os af dokumentanalyse til udvælgelse af empiri og 

identificering af analysemateriale. Slutteligt introduceres projektets empiri, som er udvalgt på 

baggrund af dokumentanalysen.  

Analysestrategi  

Vi har i de ovenstående afsnit skitseret vores problemfelt og problemformulering samt vores 

motivation for det valgte emne og en tilhørende afgræsning. 

  

Vores analysestrategi tager udgangspunkt i dokumentanalysen, som vi har brugt metodisk til 

udvælgelse af empiri. Efterfølgende redegøres der for vores valgte teorier, der danner den teoretiske 

ramme for vores efterfølgende analyser. De tre teorier, der anvendes i analysen, er utopi, strategisk 

planlægning og multikulturel planlægning.  

Vi bruger David Pinders tekst ”Necessary Dreaming: Uses of Utopia in Urban Planning” (2010) til 

at analysere de udvalgte rapporter i forhold til, hvilke forestillinger regeringen giver udtryk for i 

deres rapporter. 

Leonie Sandercocks artikel “When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of Difference” 

(2000) bruges til at undersøge og analysere, hvilke forståelser og misforståelser der eventuelt ligger 

til grund for nogle af de valg der bliver taget af regeringen for at opnå tidligere nævnte 

forestillinger.  

Karina Sehesteds bidrag om strategisk planlægning anvendes med henblik på at belyse de strategier, 

som regeringen benytter i forbindelse med at opnå deres visioner, som vi identificerer i 

rapporterne.    

Vi bruger Martin Wachs’ tekst ”The Past, Present and Future of Professional Ethics in Planning” 

(2016) til at diskutere de forskellige forestillinger, vi ser i regeringens rapporter samt udvalgte tiltag 

og lovgivninger, der er blevet vedtaget af Folketinget inden for Udlændinge- og 

Integrationsområdet. 
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Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen er udarbejdet ud fra Kennet Lynggaards bidrag om dokumentanalyser i bogen 

“Kvalitative Metoder - En Grundbog” (2020). Vi vil derudover også gøre brug af Michael Hviid 

Jacobsen og Poul Duedahls 15 spørgsmål til dokumentanalyse, som præsenteres i bogen 

“Introduktion til Dokumentanalyse” (2010). 

 

Vi har med henblik på Duedahl og Jacobsens 15 spørgsmål i forbindelse med vurdering af et 

dokuments kvalitet, foretaget nogle en række vurderinger med udgangspunkt i Lynggaards bidrag 

til “Kvalitative Metoder - En Grundbog”. Vi har vurderet dokumenternes kvalitet ud fra fire 

faktorer; troværdighed, autencitet, repræsentativitet og mening (Lynggaard, 2020: 198-200). Disse 

vurderinger fremgår i dokumentanalyserne i bilag 1 - 3.  

Vi har foretaget en række analyser af forskellige mere eller mindre relevante dokumenter, hvorefter, 

vi har udvalgt tre relevante dokument.  

Idet at vi vil undersøge hvilke visioner og forestillinger, som regeringen har i forbindelse med deres 

udlændingepolitik og udlændingehåndtering, har vi valgt to dokumenter, som er udgivet af 

regeringen. De to dokumenter indeholder nogle klare beskrivelser, som beskriver regeringens 

visioner for Danmark. Dokumenterne er udvalgt med udgangspunkt i vores problemformulering, og 

vi har derfor undersøgt hvilke dokumenter, vi finder relevante til besvarelse af 

problemformuleringen. Derudover har vi tidligere arbejdet med et af dokumenterne, som vi derfor 

vidste, ville være brugbart i besvarelsen af vores problemformulering.  

Empiri 

Dokumenterne præsenteres kort i følgende afsnit, med henblik på at give læseren kendskab til 

rapporternes overordnede indhold og afsender.   

Vi har valgt følgende empiri til projektet:  

- “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” 

- Dokumentet er skrevet og udgivet af regeringen i 2018.  

Dokumentet har vi valgt, da det er en rapport, som har været omtalt og diskuteret i 

flere medier. 

I rapporten argumenterer regeringen for, at der er for mange med en ikke-vestlig 

baggrund, der ikke integrerer sig, og som heller ikke tager de danske normer og 
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værdier til sig. Dette resulterer i, at der opstår parallelsamfund i Danmark, i de 

almene boligområder (Regeringen, 2018: 5-6). Derfor har regeringen udarbejdet en 

række forslag til strategier og love, som skal være med til at bekæmpe 

parallelsamfundene i Danmark. Regeringens hensigt er at forebygge og fjerne 

parallelsamfund fra det danske landkort, og samtidig integrere beboerne og at få dem 

i uddannelse og i arbejde (Regeringen, 2018: 6-7).   

Dokumentet benyttes til at analysere os frem til, hvilke visioner regeringen har, i 

forbindelse med parallelsamfundene i Danmark. Yderligere vil vi benytte 

dokumentet, til at belyse hvilke strategier regeringen vil benytte i arbejdet med de 

problematikker, regeringen fremstiller i parallelsamfundene.  

 

• “Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen”  

• Dokumentet er skrevet og udgivet af regeringen i 2016.  

Vi har valgt dette dokument, da det omtaler den store flygtningestrøm, som kom til 

Danmark i 2015. Rapporten er en handlingsplan for, hvordan regeringen har i sinde 

at holde den store flygtningestrøm på et håndterbart niveau. Derudover handler 

rapporten om, hvordan Danmark skal kunne hjælpe flygtninge, både i deres 

hjemland og i Danmark. Rapporten indeholder initiativer i forbindelse med både 

stramninger, der skal sikre at trygheden i Danmark bibeholdes, og hvordan at 

asylansøgerne skal behandles, mens de opholder sig i Danmark (Regeringen, 2016: 

3-4). Dokumentet benyttes til at belyse de visioner og strategier, som regeringen har 

i forbindelse med asylhåndtering, og hvilke tiltag de ser som værende nødvendige, 

hvis der skulle komme en ny flygtningestrøm.  

 

“Asylcenter Limbo - en rapport om udsendelseshindringer” 

• Dokumentet er skrevet af Michala C. Bendixen og udgivet på vegne af Refugees 

Welcome i 2011.  

Dette dokument har vi valgt, da der præsenteres et kritisk blik på regeringens 

udlændingehåndtering, nærmere betegnet deres asylhåndteringen. I dokumentet 

beskrives der nogle af de tiltag, som regeringen anvender i blandt andet deres 

asylprocedure, og hvordan disse tiltag kan have konsekvenser for afviste 

asylansøgere.  
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Rapporten tager udgangspunkt i udsendelseshindringer, der betegner når en afvist 

asylansøger, af forskellige årsager ikke kan rejse tilbage til deres hjemland. 

Yderligere samler Bendixen i rapporten en liste af anbefalinger, som regeringen 

kunne anvende i forhold til at arbejde med de konsekvenser, der belyses i rapporten 

(Refugees Welcome, 2011: 48-49).  

Dokumentet benyttes til at belyse kritiske perspektiver i regeringens håndtering af 

afviste asylansøgere, samt til at belyse hvordan tiltag og lovgivning opleves i 

praksis. 

 

Gennem dokumentanalyserne har vi, med henblik på analysernes fokuspunkter, undersøgt de 

udvalgte dokumenter, hvori vi blandt andet har identificeret forskellige forestillinger og 

planlægningsstrategier fra regeringen. Dokumentanalysen har tilført os ny viden, og vi har på denne 

måde tilegnet os en bredere viden, end hvis vi havde læst dokumenterne uden en strategi. På 

baggrund af den viden vi har tilegnet os, har vi kunne udforme ovenstående analysestrategi. 
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Teori 

Følgende afsnit er en redegørelse for de udvalgte teorier, som vil danne grundlag for opgavens 

analyse og diskussion. Teorierne er valgt ud fra deres relevans i forhold til projektets genstandsfelt. 

Vi fremsætter hermed projektets teoretiske ramme, hvortil David Pinders utopi, Leonie Sandercocks 

multikulturelle planlægningsperspektiv og Karina Sehesteds strategiske planlægning anvendes til 

analysen. Martin Wachs’ etik og morale benyttes til diskussion.  

Da vi arbejder ud fra en forståelse af, at regeringen har en række utopiske forestillinger og visioner 

om Danmark og Danmarks fremtid, finder vi det relevant at inddrage førnævnte teori om utopi. Vi 

har dertil en forståelse af, at disse udføres gennem strategisk planlægning, til hvilket vi vælger at 

bruge Karina Sehesteds tekstbidrag. Leonie Sandercocks teori kan vi dertil bruge til at belyse hvilke 

(mis)forståelser, der kunne ligge til grund for regeringens forestillinger. 

 

Utopisk planlægning 

Vi har valgt at benyttes os af teori om utopisk planlægning, da vi mener, at det er vigtigt at forstå, 

hvordan visioner bliver til praksis. Vi antager at politikerne har særlige visioner i forbindelse med 

organiseringen af den danske asylproces og udlændinge- og integrationspolitik, og at denne 

organisering kan føre til ‘det gode liv, det gode samfund og den gode by’. Derfor har vi valgt at 

inddrage utopi-begrebet, for at forstå hvilke visioner, der udgør grundlaget for den politiske 

planlægning i forbindelse med udlændingehåndtering. 

Vi vil i afsnittet benytte os af lektor og geograf David Pinders beskrivelse af utopi i planlægning, og 

hvordan dette kan bruges i en videre analyse. Vi benytter her Pinders bidrag fra bogen ”Companion 

to Planning Theory: Conceptual Challenges for Spatial Planning” (2010), navnligt kapitlet kaldet 

”Necessary Dreaming: Uses of Utopia in Urban Planning”.  

I kapitlet diskuterer Pinder brugen af begrebet utopi i byplanlægning. Han kommer blandt andet ind 

på den kritik, som utopisk byplanlægning har mødt, samt hvordan utopi har haft betydning for - og 

stadig anses for at være en relevant metode til byplanlægning (Pinder, 2010: 344-345). 

Historisk set har planlægningsfeltet taget udgangspunkt i en forestilling om, hvad den gode by, det 

gode samfund og det gode liv er (Pinder, 2010: 345-347). I dag anses utopi i planlægning for at 

være noget negativt: som noget der er fiktion, en fantasi, urealistisk eller upraktisk. Denne negative 
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forståelse af utopi, og den dertilhørende kritik af begrebet, omhandler, at utopisk planlægning er 

”authoritarian and dangerous, as anything but innocuous in its effort to mould the world in all its 

messy complexities and imperfections into fixed plans” (Pinder, 2010: 344).  

Hertil nævner Pinder, at Karl Popper beskriver udøverne af ovenstående tankegang, som ’utopian 

engineers’ – med hvilket han mener planlæggere, hvis drøm om en ny verden er dominerende i 

planlægningen, og derfor tilsidesætter alt andet i deres planlægning. I Poppers kritik af utopi i 

planlægning hævder han, at der i den utopiske tanke og planlægning findes en konstant trussel om 

et totalitært eller tyrannisk styre. Popper mener hertil, at der i ønsket om at skabe et paradis, i stedet 

ofte skabes et helvede (Pinder, 2010: 344). 

I forlængelse af dette argumenterer Pinder dog for, at den utopiske tanke er vigtig i urban 

planlægning, og peger her på forskellige måder, hvorpå utopi kan indtænkes i planlægning (Pinder, 

2010: 360). Pinder skriver følgende om dette: 

Rather it entails rupturing dominant assumptions about the organization of cities and 

societies, and displacing the conceptual frameworks through which they are approached. It 

involves making space for considering other possibilities and desires, and for opening up 

different ways of thinking about urban futures. And in the process it puts radical demands in 

play, radical demands based on potentialites of the here and now but whose realization would 

necessitate fundamental changes to cities and the social relations through which they are 

produces. In this way, utopia seek to chart paths for urban spaces and life beyond the closures 

of the present. They demand a dreaming beyond current configurations into what is not-yet-set  

(Pinder, 2010: 360) 

 

Pinder argumenterer for, at utopier kan benyttes som et kritisk blik, når man ønsker at undersøge, 

hvilke ønsker, visioner og interesser, der har været i planlægningen. Ved at bruge utopi som dette 

kritiske blik, kan der åbnes op for at se de mere skjulte projekter, planer og tilgange til 

planlægningen (Pinder, 2010: 345). Ydermere argumenterer Pinder for, at utopier kan afdække 

disse visioner og deres magtforhold, såvel som utopi kan analysere visionerne kritisk og sætte 

spørgsmålstegn til hvilke interesser og synspunkter, som der tages udgangspunkt i og som støttes 

(Pinder, 2010, 345).  
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Pinder peger derudover på, at utopier kan skabe mulighed, for både at kunne drømme om 

potentielle fremtider og samtidig fremme det kritiske blik. Utopi handler både om, hvad der er i 

dag, og hvad der kan blive i fremtiden (Pinder, 2010: 345).  

Med formålet om at planlægge for det gode, er det værd at spørge sig selv om, hvem og hvilkes 

interesser i samfundet, der planlægges efter.  

 

Urbane utopier har haft tendens til, at koncentrere sig om særligt den ‘hvide middelklasse mand’ 

(Pinder, 2011, 348). På baggrund af denne tendens er det vigtigt, at studere utopier med kritiske 

øjne, for at identificere bestemte idéer og planlægnings idealer, for at vise at disse idéer og idealer 

ikke er neutrale, men er udsprunget af bestemte interesser og ønsker (Pinder, 2011, 348). Pinder 

argumenterer for, at der bag den utopiske by kan identificeres ”an exploration of its dark side” 

(Pinder, 2011, 348). Med dette mener Pinder, at undertrykkelse, marginalisering og kontrol er en en 

del af den utopiske by. Ved at have en kritisk tilgang i byplanlægningsprojekter, er det muligt at 

henlede opmærksomheden på de ønsker og drømme som utopien afspejler, men også frygten og 

usikkerhederne der ligger i utopierne (Pinder, 2011, 348).  
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Strategisk planlægning 

Karina Sehested, der er Seniorforsker hos Københavns Universitet, har skrevet et bidrag til 

publikationen ”Den Grænseløse By” (2013). Sehested bidrager med kapitlet “Planlægning og 

Styring i Den Grænseløse By”, hvor hun indleder teksten med følgende sætning: 

“Strategisk planlægning har været et af de konkrete svar på, hvordan planlægningen på en ny måde 

skal forsøge at påvirke udviklingen” (Sehested, 2013: 113). 

Strategisk planlægning er ikke et endegyldigt, altomfattende svar, men derimod en ’proaktiv 

strategisk udvælgelse’ af udvalgte fokusområder, ”der for en periode står i centrum for politisk 

handling i en by” (Sehested, 2013: 113). Der er derfor op til flere forskellige aktører indblandet i 

udviklingen af strategier. Til at samle ressourcer bruger strategisk planlægning de forskellige 

aktører og det dertilhørende samarbejde mellem de offentlige og private aktører (Sehested, 2013: 

113). 

  

Sehested søger i kapitlet at svare på spørgsmålet om, hvordan man styrer og planlægger for den 

grænseløse by. Der tages fat i problematikken der findes ved udviklingen af den grænseløse by, 

navnligt ”den strategiske planlægning og styring i situationer, hvor der ikke er et klart politisk 

beslutnings- og planhierarki, og hvor mange af samfundets aktører indgår i samarbejde om at 

udvikle den grænseløse by” (Sehested, 2013: 113).  

Den grænseløse by er forskningstemaet, der ligger til grund for publikationen, og går ud på at 

udfordre de “vante begreber og forestilling om byerne: At der er et centrum, en forstad og et åbent 

landskab udenom, at en by har sin egen befolkning, sit eget erhvervsliv, sit eget opland og sine egne 

politiske organer” (Albertsen, Jørgensen & Winther, 2013: 9). 

  

Strategisk planlægning har opgivet ønsket og tanken om at skabe total integration og en 

sammenhængende planlægning. I stedet arbejder strategisk planlægning hen mod at lave en 

strategisk udvælgelse af indsatsområder. Her er det typisk i samarbejde med private aktører; 

borgere, erhverv, institutioner m.v., at strategierne dannes. Formålet er at skabe konkrete 

problemløsninger samt effektiv planlægning (Sehested, 2013: 113). 

  

Strategisk planlægning havde sin storhedstid i 70’erne, men er i flere europæiske lande opblomstret 

på ny. Det har i dansk planlægning betydet flere nye strategier i den fysiske planlægning, som på 

det kommunale niveau har resulteret i blandt andet kommuneplanstrategier, 
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klimatilpasningsstrategier og, de steder det har været nødvendigt, landdistriktsstrategier (Sehested, 

2013: 124). 

Ifølge Sehested findes der flere forklaringer på, hvorfor strategisk planlægning igen er blevet 

populært blandt byplanlæggere. Her peger Sehested eksempelvis på at den stigende globalisering og 

konkurrence, har betydet at byer og regioner “må markere sig og skærpe deres identitet” (Sehested, 

2013: 124). Det kan også forklares med at den trængte økonomi, har gjort de skarpe og strategiske 

prioriteringer til en nødvendighed. Derudover nævner Sehested at “den offentlige 

netværksstyringssituation skaber pres for en øget strategisk offentlig styring for at skabe ramme om 

de mange netværksaktiviteter” (Sehested, 2013: 124). 

  

Der er blevet lavet flere studier af strategisk planlægning i europæiske byer, heriblandt også 

Danmark, som viser, at den strategiske planlægning både adskiller sig fra- og har flere ligheder med 

den traditionelle planlægning. Dertil ses der stor variation i måden hvorpå strategisk planlægning i 

praksis udøves (Sehested, 2013: 124).   

  

Netværksstyring i forhold til planlægning 

Netværksstyring er et begreb, der bruges til at betegne en ny styreform inden for strategisk 

planlægning, som er mere fragmenteret, og hvor ”der opstår mange beslutningscentre, hvor 

grænser mellem det offentlige og private opløses, og hvor beslutninger træffes gennem dialog og 

forhandling” (Sehested, 2013: 115). Netværksstyring er en form for modsætning til den hierarkiske 

styreform, der bygger på et beslutningssystem, der ligeledes er ’hierarkisk centreret’ (Sehested, 

2013:115). Den hierarkiske styreform har tydelige grænser mellem det offentlige og det private, og 

arbejder ud fra beslutningsprincipper om ordrer, regler og hierarki (Sehested, 2013:115). 

Inden for både styringsteori og planlægningsteori bliver denne fragmenterede styrings- og 

planlægningsvirkelighed diskuteret, i forhold til hvordan teorien skal forholde sig til denne nye 

styreform (Sehested, 2013: 118). Har man et liberalistisk udgangspunkt vil udviklingen forstås som 

en effektivisering af styring, ligesom der ikke vil synes behov for ”nogen form for samordning eller 

generel styring: jo mindre styring og planlægning, jo bedre” (Sehested, 2013: 118). 

Et traditionelt planlægningsperspektiv vil derimod argumentere for, at den fragmenterede 

styringsform er ustyrlig, og vil derfor argumentere for, at der, gennem en centraliseret styring, skal 

skabes orden og kontrol, for at genoprette helheden (Sehested, 2013: 118). Dette igennem et 

hierarkisk, omfattende plansystem. 
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Den analytiske- og den lærende strategiske planlægning 

Sehested skildrer i teksten de to paradigmer, man kan finde i strategisk planlægning: den analytiske- 

og den lærende strategiske planlægning, og de to paradigmer bevæger sig teoretisk i hver deres 

yderpunkt. Rent praktisk er det ikke så enkelt opstillet, da strategisk planlægning og dertilhørende 

metode altid vil opfattes forskelligt, alt efter hvilken kontekst, den indgår i (Sehested, 2009: 4). 

  

For at forstå ovennævnte teoretiske paradigme, anvendes Karina Sehesteds arbejdsrapport 

”Evaluering af kommuneplanstrategier” (2009). I rapporten skriver Sehested, at der i strategisk 

planlægningsteori, såvel som i praksis, hersker en uenighed om, hvad strategisk planlægning er, bør 

være og derudover hvordan det har været. Denne diskussion trækker tråde tilbage til de førnævnte 

paradigmer, og de standpunkter der er at finde hos begge. Hun skriver yderligere at ”man”står” 

altså i forskellige positioner, hvorfra man bedømmer den gode eller dårlige strategisk planlægning” 

(Sehested, 2009: 9). 

Paradigmerne tager afsæt i de forskellige forståelser der findes af ”organisationers (og aktørers) 

samt politisk handlings- og udviklingsgrundlag” (Sehested, 2009: 9), men tager yderligere også 

afsæt i, at der findes forskellige opfattelser af sted og rum (Sehested, 2009: 9). Det analytiske og det 

lærende bliver grundlaget til en diskussion og bedømmelse om, hvad der er eller bør være god og 

dårlig planlægning (Sehested, 2009: 9).  

Det analytiske paradigme er bygget på en opfattelse af ”at organisationer (fx kommuner) og aktører 

(politikere, planlæggere og borgere) er rationelle aktører ” (Sehested, 2009:10). Derudover 

arbejdes der typisk ud fra tydelige afgrænsede territoriale enheder og funktioner, såvel som rumlige 

mønstre, der er udviklet ud fra nogle ”generelle principper og med mulig balance i den 

menneskelige aktivitet indenfor en afgrænset fysisk enhed” (Sehested, 2009: 10) 

Sehested opstiller herefter tre forskellige måder, hvorpå man kan tænke i forhold til analytisk 

strategisk planlægning: 

1.  Strategisk planlægning som strukturplanlægning, hvis mål er orden og helhed. 

Strukturplanlægning arbejder langsigtet og ud fra et helheds-overblik i forhold til den 

samlede struktur. Derudover lægges der flere strategier og planer for sektorer, funktioner 

m.m. (Sehested, 2009: 12). 

2.  Management-tankegangen, her sættes strategierne i sammenhæng med rationel politisk 

målopfyldelse. Tilgangen har ikke samme mål om orden og helhed, men vil styrke 
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”strategiske politiske og administrative styring af kommunen og dens fysiske planlægning” 

(Sehested, 2009: 12). 

3.  Legitimering, der er en anden version af management-tankegangen. Her bruges 

strategiarbejdet til at legitimere, og tydeliggøre, målene og strategierne, der allerede arbejdes 

ud fra (Sehested, 2009: 12). 

I den lærende strategiske planlægning tages der afsæt i teorier, hvor den offentlige styring er inden 

for organisationsteori eller politisk teori. Det lærende paradigme bygger på en forståelse, der er 

relationel i rumforståelsen, hvilket har betydning for tankegang og handling. Der tages 

udgangspunkt i: 

at organisationer, aktører og politiske systemer ikke kun handler på baggrund rationelle 

konsekvensberegninger og hensigtsmæssighed, men også på baggrund af rutiner, normer og 

værdier, kulturer og ud fra en logik om, hvad der er passende at gøre i en bestemt situation 

(passendehedslogik)  

(Sehested, 2009:16). 

Det lærende paradigme har en forståelse af fysiske rum som værende relationelt, til hvilket steder 

opfattes som multidimensionelle, hvor der ligeledes er samtlige forbindelser og relationer til andre 

tider og steder. Gennem denne strategiske planlægning og sociale og politiske kognitive processer, 

opstår og udvikles stederne og deres kvaliteter (Sehested, 2009: 17). I dette perspektiv involveres 

der mange forskellige aktører, der i sidste ende ønsker at opnå en fælles læring og meningsdannelse 

for alle parter, da dette er ”helt afgørende i strategiforståelsen” (Sehested, 2009: 16), og dertil er 

medvirker en legitimering af beslutningsgrundlaget (Sehested, 2009: 16). 

Ligesom ved den analytiske strategiske planlægning, findes der forskellige versioner af den lærende 

strategiske planlægning, med dertilhørende forskellige fokusområder. 

1.  Retoriske og symbolske, hvor formålet er, at ‘dokumentere ordrefølge, men skærme egen 

organisation’ (Sehested, 2009: 17). Strategien omhandler måden hvorpå en organisation 

reagerer på udefra stillede krav til opgaver, de enten ikke anser som relevant, ikke vil 

prioritere m.v. Dette sker på baggrund af en lukket, effektiv proces (Sehested, 2009: 17). 

2.  Fælles referencerammer, der ønsker at skabe en meningsfuld udvikling for flere aktører. 

Denne strategi udvikler og skaber blandt andet (mentale) billeder og diskurser om et sted og 

den dertilhørende multidimensionalitet (Sehested, 2009: 18).   
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3.  Mobilisering. Formålet her, er at mobilisere og skabe forbindelser mellem de forskellige 

aktører, med det resultat at skabe viden og alternative scenarier. Dette igennem inddragende 

dialog på tværs af alle berørte aktører (Sehested, 2009: 18-19). 

Den analytiske strategiske planlægning og den lærende strategiske planlægning udgør hver deres 

yderpunkt i en overordnet strategisk planlægning. I praksis vil de to forståelses-paradigmer blive 

kombineret. En planlægningsproces vil derfor indebære elementer fra begge tilgange, alt efter 

konteksten og grundlaget ud fra hvilket de forskellige aktører arbejder (Sehested, 2009:19-21). 
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Multikulturel planlægning  

I tidsskriftet “Planning Theory & Practice” (2000) har byplanlægger Leonie Sandercock bidraget 

med artiklen “When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of Difference”. Her berører 

Sandercock, hvordan man i dag skal planlægge og håndtere byer med mennesker med forskellige 

kulturer.  

Sandercock argumenterer for, at der planlægges ud fra den tillid, som Vesten har til demokratiet og 

flertallets stemme. Det er flertallets stemme, som er afgørende for, hvordan byen planlægges, samt 

hvem der har retten til byen (Sandercock, 2000: 15). 

Sandercock erkender, at demokratiet har sine fordele, men at ovenstående er en barriere, som 

resulterer i manglende accept af minoriteter og manglende ligestilling. Majoritetens stemme og 

flertal er bygget op på en frygt for det fremmede eller for det ukendte, hvilket kan være frygten for 

etnicitet, seksualitet, køn, religion, klasse m.m. (Sandercock, 2000: 20). På baggrund af denne frygt 

sker der en eksklusion af de folkegrupper, hvor stemmen er mindst og dermed fjernes de fra ‘det 

store bybillede’.  

Sandercock undersøger i artiklen, hvilke udfordringer den multikulturelle by kan skabe for en 

planlægger (Sandercock, 2000: 13). Dette resulterer i fire udfordringer, som Sandercock mener, kan 

være en hindring for at opnå større accept og ligestilling hos minoriteterne (Sandercock, 2000: 15). 

De fire udfordringer er som følger: 

 

1. Den første udfordring som Sandercock peger på, er samfundets lovgivning. Hun 

argumenterer for, at samfundets love er skabt for majoriteten, og at dette kan påvirke 

minoriteterne i en negativ retning, eller kan volde dem uretfærdighed (Sandercock, 2000: 

15). 

2. Den anden udfordring er kulturelle misforståelser og miskommunikation. Dette kan være i 

form af eksempelvis politiske misforståelser, hvor politikerne har fået en forkert opfattelse 

af en bestemt kultur, religion m.m., og derfor anser de muligvis denne folkegruppe for at 

være en trussel, og som noget vi skal gøre op med (Sandercock, 2000: 16).  

3. Den tredje udfordring som Sandercock beskriver, er frygten for den fremmede og racisme. 

Hun argumenterer for, at denne udfordring kan lede til manglende ligestilling og accept. 

Som nævnt i den anden udfordring kan disse misforståelser lede til, at der skabes frygt, og at 

en bestemt folkegruppe anses for at være en trussel mod ens nation samt nationens normer 

og værdier (Sandercock, 2000: 19).  
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4. Den fjerde og sidste udfordring er planlæggerens manglende forståelse for kulturelle 

praksisser. Herunder ligger der også et aspekt i forhold til magt og dominans af 

minoriteterne. Det ses ofte at mange lande og landenes politikere mener, at deres kultur og 

deres normer og værdier er de rigtige, og at andre folkegrupper bør indordne sig under disse, 

da det er sådan, majoriteten gerne vil have det (Sandercock, 2000: 17).  

 

Udover de fire ovenstående udfordringer peger Sandercock dertil på fire måder, hvorpå man kan 

arbejde med disse udfordringer.  

De fire muligheder for at arbejde med udfordringerne beskrives som følger (Sandercock, 2000: 17):  

1. Den første mulighed er gennem lovgivning. Her mener Sandercock, at man gennem 

lovgivning kan revidere en tidligere lovgivning, som eventuelt var diskriminerende over for 

bestemte folkegrupper. Ydermere peger Sandercock på, at man som planlægger kan gøre sig 

til repræsentant for multikulturel lovgivning og på denne måde sørge for bedre vilkår for 

minoriteterne (Sandercock, 2000: 17).  

2. Den anden mulighed ligger gemt i markedsmekanismernes potentiale for at skabe 

kulturforståelse. Dette er noget, vi i forvejen kan identificere flere steder i samfundet, i både 

de store og små samfund, hvor vi kan finde både italiensk pizza, halalslagtere, asiatiske 

markeder og restauranter m.m. På denne måde kan vi opleve de forskellige kulturer, gennem 

forskellige markeder (Sandercock, 2000: 18).  

3. Den tredje mulighed, som Sandercock peger på er uddannelse. Når der er tale om 

uddannelse, handler det om uddannelse af planlæggerens egenskaber til at varetage 

spændingsfeltet mellem minoritet, majoritet og planlæggeren (Sandercock, 2000: 20). 

4. Den sidste mulighed er dialog. Som nævnt påpeger Sandercock frygten for den fremmede, 

og at dette er en barriere, som planlæggeren bør erkende. Ved at erkende frygten for den 

fremmede som en barriere for planlægningen, foreslår Sandercock dialog som et redskab, til 

at overvinde frygten og forstå den fremmede. At indgå i en sådan dialog kræver særlige 

kommunikationsevner og en interkulturel forståelse. Derfor skal planlæggeren uddannes til 

at kunne varetage dialoger med den/de fremmede (Sandercock, 2000: 20-23).  

 

De fire udfordringer og de fire mulige måder at arbejde med udfordringerne, vil blive anvendt i 

analysen og sat i forbindelse med nogle af de udfordringer, vi ser i Danmark. Vi vil benytte teorien 

og sætte det i kontekst til de udvalgte dokumenter, som er udgivet af regeringen, og hvor vi om 



Eksamensgruppe: S2041100187   Forår 2020 

1 & 2 semesterprojekt  

Side 24 af 74 
 

muligt har fundet ligheder, når man ser på dokumenterne med Sandercocks øjne. Dette gælder både 

i forbindelse med asylhåndtering, parallelsamfund og lovgivning. Ydermere vil vi også undersøge 

om nogle af de muligheder, som Sandercock peger på, også kan identificeres i planlægningen.  

 

Etik og morale i planlægning 

Den amerikanske professor emeritus Martin Wachs har i bogen “Readings in Planning Theory” 

(2016) bidraget med et kapitel kaldet “The Past, Present, and Future of Professional Ethics in 

Planning”. I kapitlet argumenterer Wachs for, at etik og morale er en del af dét at være menneske. 

Han forklarer i kapitlet at: “every collective or social decision is based in part on explicit or implied 

moral values, and it is inevitable that every act of planning is to some extent inspired by thought 

about morality” (Wachs, 2016). 

Som citatet beskriver, bruger vi vores etiske og moralske kompas, i alle beslutninger vi tager. 

Historisk set har planlæggere adskilt det moralske indhold i planer og programmer, fra det etiske 

indhold i den daglige praksis som professionel planlægger (Wachs, 2016).  

  

Planlægning kan indeholde op til flere forskellige dilemmaer, der blandt andet opstår idet, at 

planlægning handler om usikre og ufærdige fremtider, og dertil ofte indebærer konflikter mellem 

gode formål. Der blev derfor, og på grund af det faktum, at planlægning ikke altid har været 

anerkendt eller betragtet som et ’erhverv’, skabt et “professional code of ethics” (Wachs, 2016). 

Kodekset formaliserede arbejdsgangen, og ansvaret for at udvikle principperne blev skabt gennem 

en faglig og organisatorisk kollektivisering. Ved at skabe kodekset fik erhvervet en 

professionalisering, der beskytter individet, organisationen og offentligheden mod individualisering 

i etiske valg. Et professionelt etik-kodeks fremsætter et ideal for planlæggere, og forsøger at 

beskytte offentligheden og planlæggere selv, imod ukorrekte handlinger fra den enkeltes side, som 

kan optræde forkert i løbet af deres arbejde (Wachs, 2016). 

Et professionelt kodeks beskytter dertil både planlæggere og offentligheden for en bred vifte af 

upassende adfærd fra andre planlæggere - eksempelvis løgn, snyd, chikane og åbenlys 

forskelsbehandling på grundlag af personlige karakteristika samt en afhængighed af politisk 

indflydelse (Wachs, 2016). 
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Wachs beskriver social moralitet og hvordan det, i det nuværende miljø, ikke nødvendigvis skaber 

bedre planlæggere, bedre planer eller mere etiske mennesker. Planlægning anses for at være et 

kollektivt og socialt foretagen, hvortil det er sværere for samfundet at opnå konsensus om, hvad der 

er rigtigt eller godt, end det er at opnå enighed om, hvilke planer der vedtages og hvordan 

ressourcerne skal fordeles, for at virkeliggøre planen (Wachs, 2016). 

  

Wachs præsenterer et spørgsmål, der kan komplicere brugen af etik i planlægning, nemlig 

spørgsmålet om ’uncertainty’. Planlægning handler mere eller mindre altid om, at forme fremtiden, 

men fremtiden er ligeledes altid karakteriseret med usikkerhed. I de fleste henseende vil usikkerhed 

reducere vores evne til at vurdere planer og politikker på baggrund af grundlæggende tilgange til 

moral (Wachs, 2016). 

  

Tre typer af planlæggere 

Der er lavet flere empiriske studier af “planners’ attitude towards ethics” (Wachs, 2016), hvis 

formål er at belyse aktive planlæggers opfattelse af etik. Det studie Wachs præsenterer i teksten, er 

et fra Elizabeth Howe og Jerome Kaufman, der i deres studie af etiske holdninger og 

overbevisninger, testede omkring 100 nordamerikanske ’practicing planners’. Dette resulterede i en 

bred vifte af måder, hvorpå planlæggerne udtænkte deres rolle i relation til den offentlige interesse.  

Deltagerne blev bedt om at reagere- og svare på forskellige scenarier omhandlende etiske og 

moralske dilemmaer, og ud fra disse svar udviklede Howe og Kaufman en ”typology of planners 

based on their orientation to planning ethics” (Wachs, 2016). 

Det blev slutteligt til tre typer af planlæggere: 

  

Politikeren 

Politikeren defineres ved, at deres svar ”led to the conclusion that they defined their role as active 

intervention to promote ends related to their value-driven commitments” (Wachs, 2016). Politikeren 

ønsker at lave ændringer, og deres ’commitments’ til at få gennemført disse er drevet af etik. De er 

aktivister, der er drevet af deres ’causes’, som eksempelvis at fremme de fattiges velbefindende 

eller at fremme investeringer i miljøforbedring. Denne type planlæggere ønsker at praktisere den 

model af planlægning der kan kaldes for ’critical social justice’ (Wachs, 2016). 
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Teknikeren 

Teknikerne kategoriseres ved, at de ser deres rolle som planlæggere, som værende de, der 

gennemfører analyser og udvikler planer, for at forfølge et mål, der til en vis grad, er blevet 

identificeret og beskrevet af andre. Teknikere opfatter sig selv som relativt værdineutrale, og deres 

arbejde består primært af manipulering af data, modeller og metoder. De udvikler planer i detaljer, 

mens de følger forpligtelser og mål, der er blevet dem stillet af højerestående politikere (Wachs, 

2016). 

  

Hybriden 

Endeligt er der hybriderne, der for Wachs fremstår som den mest komplekse og intellektuelt 

interessante type, ud af de tre. Han forklarer hybrider som værende professionelle planlæggere, der 

indeholder træk fra hver af de to andre typer. Hybriderne opfatter til tider deres rolle ”to be the 

promotion of particular ends that were purposely chosen, and sometimes their judgments were 

more consistent with the role of the technical expert, in that they were relatively value neutral and 

data driven, operating within bounds set by more senior planners and elected officials” (Wachs, 

2016). 

Etiske overvejelser 

Wachs skriver om tre overvejelser man som planlægger kan gøre sig, for at tilføje moralsk eller 

etisk indhold til planer og offentlige politikker. Det er ikke kun de, der stadig er under uddannelse i 

planlægning og offentlig politik, men ”also for consideration of judgments about public policy 

when they are exercised by people whose backgrounds lie in any discipline” (Wachs, 2016). 

Den første overvejelse omhandler, at planer og politikere skal være opmærksomme på deres rolle, 

naturen og udøvelsen af autoritet. Med dette menes der, at den person, gruppe eller regering, der 

træffer beslutninger og gennemføre dem, skal være legitim og forsvarlig. Ligeledes skal 

konklusioner og beslutninger opnås gennem behørig proces. Beslutninger hvor fordele og 

omkostninger vægtes op mod hinanden, og som derudover fremhæver effektivitet, kan være 

passende til en given situation. Men disse beslutninger er ikke nødvendigvis det rigtige, når de 

træffes af et beslutningsorgan eller en person, der ikke har en gyldig autoritet til at tale eller tage 

beslutninger på vegne af dem, for hvem beslutningen træffes, og som skal leve med konsekvenserne 

(Wachs, 2016). 
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Den anden overvejelse Wachs argumenterer for at man gør sig, omhandler ligeledes planer og 

offentlige politikker, og at disse skal være baseret på ’the concept of justice’ (Wachs, 2016). 

Retfærdighed er et vanskeligt kriterie at implementere, men det handler i sidste ende om ‘fairness’, 

især i forhold til de, der har mindre magt og ”recourse to the control of resources than do others” 

(Wachs, 2016). 

  

Den tredje og sidste overvejelse som Wachs argumenterer for, at planlæggeren bør have med er, at 

man har en etisk forpligtelse, til at forsøge at bruge de offentlige ressourcer effektivt. Midler og mål 

skal være logisk forbundet for at opnå den mest fornuftige anvendelse af de offentlige ressourcer, 

hvad enten de ressourcer der overvejes, er menneskelige, materielle eller i form af kapital (Wachs, 

2016). 
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Redegørelse 

Vi vælger at redegøre for de forskellige typer af asylcentre, såvel som for hvordan asylproceduren i 

Danmark som udgangspunkt foregår, da vi mener, det er relevant for opgaven og i særdeleshed 

relevant for forståelsen af vores efterfølgende analyse. Yderligere har vi valgt at redegøre for 

udlændingeloven, da den danner grundlag for en stor del af den danske udlændingepolitik.  

Asylcenter og asylprocedure 

Et asylcenter er dér, hvor personer, der søger asyl i Danmark, opholder sig mens deres sag afgøres 

af myndighederne. I Danmark varetages asylcentrene af den danske stat og Udlændingestyrelsen. 

De har indgået samarbejder vedrørende driften af centrene med de omfattede kommuner, Røde 

Kors, Beredskabsstyrelsen samt Kriminalforsorgen. I 2019 var der 14 centre fordelt i hele Danmark, 

herunder 1 modtagecenter, 1 hjemrejsecenter, 2 udrejsecentre og 3 børneindkvarteringscentre 

(Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 

Derudover findes der også Udlændingecenter Ellebæk, som er et center for frihedsberøvede, afviste 

asylansøgere. Beboerne er ikke nødvendigvis blevet frihedsberøvet på grund af kriminalitet, men på 

grund af udlændingeloven og deres manglende samarbejde til at forlade Danmark 

(Kriminalforsorgen, u.å). 

Centrenes formål er som følger: 

• Modtagecenter: Her indlogeret nyankomne asylansøgere i de første uger af deres ankomst 

til Danmark (Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 

• Børneindkvarteringscenter: På disse centre indlogeres uledsagede mindreårige 

asylansøgere. Det vil sige, at børn og unge under 17 år, og som ankommer til Danmark uden 

deres forældre, vil blive indlogeret på et børneindkvarteringscenter (Fenger-Grøndahl & 

Høher-Larsen, 2019). 

• Opholdscenter: De fleste asylansøgere i Danmark overflyttes til et opholdscenter, efter et 

interview på modtagecentret. Asylansøgere kan opleve at skulle flytte opholdscenter op til 

flere gange, inden de får afgjort deres sag (Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 
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• Hjemrejsecenter: Et hjemrejsecenter er primært for afviste asylansøgere, som selv 

medvirker til egen hjemrejse eller afviste asylansøgere, hvor politiet endnu ikke har fået 

afklaret om ansøgeren vil medvirke til egen rejse (Udlændingestyrelsen, 11. juni 2019 A) 

• Udrejsecentre: Hvis en udlænding ikke medvirker til egen hjemrejse, vil personen som 

regel blive overflyttet til et udrejsecenter (Udlændingestyrelsen, 11. juni 2019 B). 

Asylprocedure 

Når asylansøgere kommer til Danmark, er 

første skridt på vej mod at søge asyl, at blive 

indlogeret på Center Sandholm, hvor politiet 

vil registrere asylansøgeren med fingeraftryk, 

foto, hjemland og andre personlige 

oplysninger (Bendixen, 4. januar 2018).    

Herefter starter asylproceduren, som er 

opdelt i tre faser, som illustreret på figur 1. 

(Bendixen, 4. januar 2018). Faserne 

gennemgås yderligere herunder: 

 

Fase 1 - ankomst til Center Sandholm. 

Asylansøgeren vil i denne fase stort set ikke have nogen indkomst, da Center Sandholm har egen 

kantine, hvor der bliver serveret mad tre gange om dagen. Der er derfor ikke nogen grund til at give 

asylansøgeren penge til at købe mad for (Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 

Kort tid efter indlogering vil asylansøgeren skulle udfylde et skriftligt asylskema, og herefter vil 

ansøgeren blive indkaldt til et interview hos Udlændingestyrelsen. Interviewet har en varighed på 

mellem 3 og 6 timer. Udlændingestyrelsen skal i første omgang tage stilling til, hvilken af følgende 

fire procedurer sagen skal følge: Dublin-Procedure, Åbenbart Grundløs-Procedure, Åbenbar 

Tilladelse-Procedure eller Normal procedure.  

Hvis ansøgerens sag overgår til Dublin-procedure, betyder det, at et andet land med stor 

sandsynlighed skal behandling sagen. Dette kan være på baggrund af, at et land som er med i 

Figur 1: Oversigt over asylprocedure. Billedet er lånt fra følgende 
hjemmeside: https://lgbtasylum.dk/lovgivning/dansk-asyllov/ 



Eksamensgruppe: S2041100187   Forår 2020 

1 & 2 semesterprojekt  

Side 30 af 74 
 

Dublin-forordningen, har fingeraftryk eller visum på ansøgerenm eller at nogle af ansøgerens nære 

familiemedlemmer er i det pågældende land (Bendixen, 4. januar 2018). .   

Vurderes det tværtimod at sagen ikke er en Dublin-Procedure, vil sagsbehandlingen skulle foregå i 

Danmark, og ansøgeren vil derfor overgå til fase 2 (Bendixen, 4. januar 2018). . 

Fase 2 – Sagsbehandling 

Hvis asylansøgerens sag skal behandles i Danmark, vil ansøgeren blive flyttet til et opholdscenter. 

Ansøgeren vil modtage penge til selvhushold, alt efter hvilket opholdscenter personen er indlogeret 

på. Ansøgeren vil også få ydelser i form af lommepenge. Asylansøgeren vil også kunne komme i 

praktik, og vil samtidig få dansk eller engelsk sprogundervisning (Bendixen, 4. januar 2018). 

Som nævnt ovenfor, vil asylansøgningen følge en af nedenstående tre procedurer, hvis den ikke 

hørte under Dublin-forordningen (Bendixen, 4. januar 2018):   

• Åbenbart Grundløs-procedure: Hvis ansøgningen hører under denne procedure, er det 

enten på baggrund af, at ansøgeren kommer fra et land, hvor ansøgere som regel ikke får 

tildelt asyl, eller at asylmotivet anses for at være svagt. I dette tilfælde har Dansk 

Flygtningehjælp mulighed for at nedlægge veto, men som regel vil ansøgeren heller ikke her 

få medhold hos Dansk Flygtningehjælp, og sagen kan dermed ikke ankes til 

Flygtningenævnet. Den afviste ansøger vil herefter ikke få nogle ydelser, og vil bo på et 

center med kantine indtil sin hjemrejse (Bendixen, 4. januar 2018). 

• Åbenbar Tilladelse-Procedure: Denne procedure er en nyere og hurtigere procedure for 

sager, som med stor sandsynlighed vil føre til, at ansøgeren får asyl. Denne slags sager 

kræver som regel et enkelt interview, og herefter kan sagen afgøres på få måneder, 

afhængigt af den generelle ventetid (Bendixen, 4. januar 2018). 

• Normal procedure: De fleste gennemgår den normale procedure. Her indkaldes ansøgeren 

efter nogle måneder til endnu et interview hos Udlændingestyrelsen. Udfaldet af interviewet 

kan enten lede til at ansøgeren får asyl, eller får foreløbigt afslag, hvor ansøgeren som regel 

får en afgørelse inden for et par uger efter interviewet (Bendixen, 4. januar 2018). 

Hvis ansøgeren får tilladelse, vil personen nu blive betegnet som flygtning. Personen vil få tildelt en 

kommune, hvor personen skal bo de næste tre år, og hvor kommunen har ansvaret for en 
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integrationsperiode på tre år. Herefter kan flygtningen flytte et andet sted hen, hvis dette ønskes 

(Bendixen, 4. januar 2018). 

Får ansøgeren tværtimod et afslag på sin ansøgning, appelleres sagen automatisk til 

Flygtningenævnet, hvor staten bestikker en advokat til ansøgeren. Efter sagen er afgjort, vil 

ansøgeren enten få asyl, eller også vil ansøgeren få endeligt afslag, og skal derfor rejse tilbage til sit 

hjemland. Sagen kan kun i få tilfælde søges genoptaget, eksempelvis hvis ansøgeren har nye 

væsentlige oplysninger, at der er sket ændringer i hjemlandet, eller at der er en generel ændring af 

praksis i lignende sager (Bendixen, 4. januar 2018). 

Fase 3 – Hvis ansøgeren har fået afslag eller ikke medvirker til sin udrejse 

Har asylansøgeren fået afslag på sin ansøgning, flyttes personen til hjemrejsecenter Avnstrup og i 

nogle tilfælde efterfølgende til udrejsecentrene Sjælsmark eller Kærshovedgård, som drives af 

kriminalforsorgen. Her vil den afviste asylansøger hverken få penge til mad eller lommepenge, 

personen vil heller ikke kunne være i praktik og skal gå til ugentlige møder hos politiet. Medvirker 

personen ikke til hjemrejse, er der risiko for at blive flytte til Udlændingecenter Ellebæk, hvor 

personen frihedsberøves eller deporteres. 

De fleste afviste asylansøgere rejser selv ud af Danmark, eller bliver sendt ud ved hjælp af tvang i 

løbet af de første år. Der er dog nogle, som bliver boende på asylcentrene i mange år, hvilket blandt 

andet kan skyldes at enten hjemlandet eller den afviste asylansøger modsætter sig hjemsendelsen 

(Bendixen, 4. januar 2018). 
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Udlændingeloven 

Udlændingeloven omhandler lovgivning for udlændinges indrejse og ophold i Danmark, herunder 

regler om visum, asyl, familiesammenføring og opholdstilladelser. Loven indeholder derudover 

information om lovgivningen i forhold til bortfald- og inddragelse af opholdstilladelser, udvisning 

og afvisning af udlændinge (Udlændingestyrelsen, 4. maj 2020). 

Udlændingeloven omfatter alle der ikke er danske statsborgere og omfatter derfor regler om 

eksempelvis au pairs. Dog omfatter store dele af udlændingeloven regler i forhold til flygtninge og 

asylansøgere (Udlændingestyrelsen, 4. maj 2020). 

  

Udlændingeloven blev vedtaget i Folketinget i juni 1983, hvor ”lovens vigtigste nyskabelse var en 

stærkt forbedret retsstilling for asylansøgere” (Aarhus Universitet, 25. august 2011). 

Udlændingeloven i 1983 var knap så stram, som den er i dag, og af den grund havde flygtninge krav 

på at komme ind i Danmark, hvis Danmark var det første land hvor de søgte asyl. Ligeledes havde 

de ubetinget retskrav på at opholde sig i Danmark under behandlingen af deres ansøgning (Aarhus 

Universitet: Danmarkshistorien, 25. august 2011). Dette var en af grundene til, at udlændingeloven 

af 1983 ofte er blevet nævnt som værende en af de mest liberale lovgivninger på 

udlændingeområdet i Europa (Aarhus Universitet: Danmarkshistorien, 25. august 2011). Der er 

siden 1983 blevet foretaget flere stramninger i udlændingeloven og den er, siden 2002, blevet 

omtalt som værende en af de strammeste udlændingelove i Europa. Dertil anses Danmark som 

værende et af de mest restriktive lande på området (Aarhus Universitet: Danmarkshistorien, 25. 

august 2011). I 2014 var der blevet foretaget 100 ændringer af udlændingeloven, heriblandt 

stramninger såsom: skærpet sprogkrav, skærpet krav til selvforsørgelse, ny og skærpet indfødsret 

m.m. (Gammeltoft-Hansen & Jørgensen, 30. maj 2014: Regeringen, 2016)  
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Analyse 

Følgende afsnit vil indeholde tre analysedele. Første analysedel vil omhandle en identificering af 

hvilke forestillinger, regeringen har om hvordan Danmark - og Danmarks fremtid skal se ud. Anden 

analysedel omhandler regeringens strategiske planlægning i forhold til deres udlændingehåndtering 

og udlændingepolitik.  

Tredje og sidste analysedel, er en analyse med henblik på Sandercocks teori om multikulturel 

planlægning.  

1: Analyse og identificering af utopi i regeringens 

fremtidsforestillinger  

Utopi har historisk haft udgangspunkt i fantasien eller forestillingen om ‘det gode liv, det gode 

samfund og den gode by’, men i de fleste nutidige opfattelser af begrebet, er dette en naiv, 

urealistisk fantasi, mere end det er en vigtig tankegang i forhold til planlægning (Pinder, 2010: 345). 

David Pinder argumenterer yderligere for, at utopi kan bruges som et kritisk blik, der blandt andet 

kan identificere og belyse, hvilke ønsker og visioner der har været i en given planlægning. Med 

dette kritiske blik kan man belyse de mere skjulte sider af projektet og den plan og tilgang, der har 

været i planlægningen (Pinder, 2010: 345). 

 

Vi vil analysere følgende rapporter ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” 

(2018), ”Et stærkere Danmark – Styr på flygtningestrømmen” (2016) og ”Asylcenter Limbo - en 

rapport om udsendelseshindringer” (2011). Analysens fokuspunkt er at identificere de visioner, 

fantasier eller forestillinger, som regeringen giver udtryk for i de nævnte rapporter og i deres 

lovgivning.  

 

Utopiske forestillinger i ”Et stærkere Danmark – Styr på Flygtningestrømmen”   

I regeringsrapporten ”Et stærkere Danmark – Styr på Flygtningestrømmen” identificerer vi den 

første utopi allerede i titlen: Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen. Heri ser vi en 

utopisk diskurs om, at Danmark først står stærkt, når strømmen af flygtninge er under kontrol, og at 

landet derfor mister styrke, når der kommer mange flygtninge til landet. Dette forstærkes i 

indledningens første to linjer, hvor der står:”Vi skal hjælpe verden, men vi skal også passe på 

Danmark. Vi skal bevare samhørighed og værdier” (Regeringen, 2016: 3). 
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Regeringen argumenterer i citatet for, at vi først og fremmest skal passe på Danmark og de danske 

værdier, og at dette er regeringens første prioritet. Dernæst skal Danmark selvfølgelig hjælpe 

mennesker og lande i nød, men det skal ikke være på bekostning af Danmarks samhørighed og 

værdier.  

Hertil skriver regeringen, at “sidste efterår gik der hul på Europa“ (Regeringen, 2016: 3), hvilket er 

en henvisning til flygtningekrisen i 2015. Regeringen forklarer i dokumentet, at den store strøm af 

flygtninge resulterede i kaotiske tilstande op gennem hele Europa, og skabte derudover utryghed 

hos befolkningen (Regeringen, 2016: 6).  

Ydermere fremgår det af regeringens rapport, at jo færre asylansøgere der kommer til Danmark, jo 

flere penge vil der være til andre formål, som tilgodeser danskerne i form af at “styrke 

kernevelfærden og trygheden i Danmark” (Regeringen, 2016: 4). Regeringen giver i rapporten “Et 

stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen” (2016) udtryk for en vision om, at Danmark skal 

gøres mindre attraktiv for asylansøgere, da de udover at skabe utryghed, også koster Danmark 

mange penge årligt. Visionen er at bruge færre penge på asylansøgerne og flere penge på dansk 

velfærd og et trygt, samlet Danmark. Regeringen har blandt andet til hensigt at gøre Danmark 

mindre attraktiv ved, at implementere en ’nødbremse’ (Regeringen, 2016: 6), hvorved det vil være 

muligt at afvise asylansøgere ved den danske grænse. 

 

Hvor ovenstående kan ses som værende utopisk for nogle, kan det være dystopisk for andre.  

Blandt andet ser vi en dystopi for ikke-vestlige udlændinge, idet at regeringen forstår denne 

befolkningsgruppe som værende mennesker, der ikke har lyst til at være en del af det danske 

samfund, og regeringen forslår derfor at “skærpe brugen af optjeningsprincippet i forhold til 

offentlige ydelser, så udlændinge bl.a. får en større tilskyndelse til egen forsørgelse” (Regeringen, 

2016: 5). Ved at indføre denne form for optjeningsprincipper ’tvinges’ de personer, der bliver 

underlagt principperne til at forsørge sig selv. Hvor det ofte vil være en selvfølge at skulle forsørge 

sig selv og være aktiv på arbejdsmarkedet, kan det blive dystopisk for dem, som blandet andet kan 

have svært ved at arbejde på grund af ubearbejdede traumer eller andre personlige og kulturelle 

årsager. Dette kan samtidig forstås som værende en utopi for det danske velfærdssamfund, idet der 

er flere penge til velfærd, hvis udlændingene kan forsørge sig selv. 

 

Regeringen giver i rapporten “Et stærkere Danmark - styr på flygtningestrømmen” (2016) udtryk 

for en vision omhandlende, hvordan uledsagede børn og unge skal håndteres. De skal behandles 
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ordentligt, så længe de er i landet, men er stadig underlagt de danske regler og love. Hvis de ikke 

opfører sig ordentligt, skal dette have en “klar og tydelig konsekvens” (Regeringen, 2016: 10). Her 

ønsker regeringen at “tilvejebringe regler om adgangen til at anvende magt, herunder f.eks. regler 

om fysisk magtanvendelse” (Regeringen, 2016: 10). Det skal være muligt for personalet på 

børneasylcentrene at gribe fysisk ind, når de ser optakt til uro. Derudover er der et ønske om, at 

personalet bliver givet muligheden for at visitere beboerne og deres værelser, med henblik på at 

tjekke for blandt andet ulovlige stoffer (Regeringen, 2016: 10). Denne form for tilsynsføren og 

kontrol skal være med til at sikre en “rettidig indgriben og i den forbindelse f.eks. sikre overførsel 

til eksisterende særlige indkvarteringstilbud med øget opsyn eller fokus på at forhindre kriminel 

adfærd” (Regeringen, 2016: 10). Diskursen og retorikken i dette ønske og vision er, at hvis ikke 

personalet griber ind, så ender det med at de uledsagede børn bliver kriminelle. Dertil skriver 

regeringen i rapporten at man gerne vil, hvis nødvendigt og i de mest alvorlige tilfælde, anbringe en 

uledsaget mindreårig asylansøger på en institution, hvor de ikke længere er til fare for sig selv eller 

omgivelserne: “det skal være med til at sikre ro og orden i vores samfund, og det skal sikre, at den 

mindreårige ikke skader sig selv” (Regeringen, 2016: 11). På et diskursivt og retorisk niveau forstås 

det, hvordan det vigtigste er, at sikre ro og orden i det danske samfund, og sekundært at den 

mindreårige ikke skader sig selv.  

 

Regeringen giver yderligere udtryk for en vision om et Danmark med mindre kriminalitet. 

Regeringen fremstiller hertil en forståelse af, at asylansøgerne skaber utryghed i Danmark og begår 

kriminalitet: “det er vigtigt for regeringen at forebygge og hindre kriminalitet begået af 

asylansøgere, der skaber utryghed” (Regeringen, 2016: 9). I citatet giver regeringen udtryk for, at 

der bliver begået så meget kriminalitet af asylansøgere, at opgaven om at bekæmpe kriminaliteten, 

anses af regeringen, som værende vigtig og presserende.  

Denne utopi bliver yderligere forstærket i regeringsrapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - 

Ingen ghettoer i 2030” (2018), hvori der står:  

Vi vil ikke acceptere, at bander og kriminelle skaber utryghed og chikanerer beboerne i de 

udsatte boligområder. Vi fortsætter kampen mod kriminaliteten i parallelsamfundene. 

Utrygheden skal ikke være en naturlig ting i de udsatte bolig- områder, så borgere, der 

bidrager aktivt og positivt til samfundet, skræmmes væk. Vi skal sætte hårdt og konsekvent 

ind over for kriminelle i de udsatte boligområder (Regeringen, 2018: 8) 
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I denne omtale af kriminalitet ser vi en utopisk forestilling bestående i, at regeringen ser 

asylansøgerne og udlændingene som værende bagmænd for meget kriminalitet og uro, og ved at 

være opmærksomme på dette samt at forebygge det, vil kriminaliteten forsvinde fra de danske 

lokalsamfund. Regeringen ser helst, at kriminelle udlændinge skal hjemsendes, så snart de har 

afsonet deres straf. Derfor vil de ikke bruge ressourcer på resocialiserende tiltag til de fængslede 

udlændinge (Regeringen, 2016: 16).  

 

Utopiske forestillinger i ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”  

Rapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” (2018) omhandler de 

såkaldte parallelsamfund. Et parallelsamfund er defineret ved at være et boligområde, som er er 

fysisk eller mentalt isoleret fra det omliggende samfund og med sine egne normer og regler 

(Regeringen, februar 2018: 1).  Derudover har parallelsamfund minimal kontakt til – samt minimalt 

ønske om at blive en del af det danske samfund (Regeringen, februar 2018: 1).  

Vi forstår at der, ifølge rapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030”, ikke 

plads til i Danmark, og parallelsamfund og ghettoområder skal derfor være afskaffet inden 2030. 

Regeringen giver udtryk for, at på baggrund af en vision om, at beboerne i parallelsamfundene skal 

integrere sig og i større grad efterleve danske normer og værdier, er Danmark ikke et sted for 

parallelsamfund.   

 

Regeringen, som på dette tidspunkt er Lars Løkke Rasmussen III/VLAK-Regeringen, har en vision 

om at skabe et sammenhængende Danmark, som bygger på ”demokratiske værdier som frihed og 

retssikkerhed. Ligeværd og frisind. Tolerance og ligestilling” (Regeringen, 2018: 4).  

Forestillingen om ét samlet Danmark ligger meget tæt op ad den tidligere identificerede utopiske 

forestilling, om at Danmark skal være dansk, og Danmark skal være for danskerne, og de danske 

værdier og normer skal danne grundlag for samfundet. Sætningen “Et Danmark hvor alle deltager 

aktivt” (Regeringen, 2018: 4) og konteksten fra rapporten gør, at diskursen allerede her bliver 

fastslået som værende, at de ikke-vestlige indvandrere der bor i almene boligområder, ikke deltager 

aktivt i samfundet, og at det er ikke i orden.  

I forlængelse af dette skriver regeringen, at selvom der er mange indvandrere, der klarer sig godt og 

deltager aktivt i lokalsamfundet, er der stadig for mange, der ikke gør. Hvilket fører til skabelsen af 

parallelsamfund: ”Der er opstået parallelsamfund blandt personer med ikke-vestlig baggrund. Alt 
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for mange indvandrere og efterkommere er endt uden tilknytning til det omgivende samfund. Uden 

uddannelse. Uden job. Og uden at kunne et tilstrækkeligt dansk” (Regeringen, 2018: 4).  

Der bliver i rapporten opstillet en række punkter, der omhandler, hvorfor et parallelsamfund er 

negativt for Danmark. En af disse lyder på, at “det er en trussel mod vores moderne samfund, når 

frihed, demokrati, ligestilling og tolerance ikke accepteres som grundlæggende værdier. Og når 

rettigheder og pligter ikke følges ad” (Regeringen, 2018: 5).  

I dette ligger der en utopisk forståelse af, at beboerne i parallelsamfundene ikke er indstillet med 

disse kerneværdier.  

 

Utopiske forestillinger i “Asylcenter Limbo - en rapport om udsendelseshindringer” 

Rapporten “Asylcenter Limbo - en rapport om udsendelseshindringer” (2011) er udgivet på vegne 

af humanitær organisationen Refugees Welcome. Forfatteren, Michala C. Bendixen, stiller sig 

kritisk overfor flere af de tiltag, som regeringen har vedtaget i forbindelse med asylansøgere og 

deres tid på asylcentre, i særdeleshed ‘udsendelseshindringerne’ og de motivationsfremmende 

foranstaltninger (Bendixen, 2011: 5).  

Med udsendelseshindring forstås det, at der er tale om afviste asylansøgere, der af forskellige 

grunde ikke kan sendes hjem. Dette betyder, at de pågældende personer bor i årevis på de danske 

asylcentre. Grunden til at de ikke kan sendes hjem, kan være, at det fortsat er farligt at opholde sig i 

hjemlandet, at man ikke kan identificere individet identitet og hjemland, manglende papirer eller at 

hjemlandets myndigheder ikke vil samarbejde om hjemrejse (Bendixen, 2011: 5).  

 

Formålet med de motivationsfremmende foranstaltninger er at tilskynde et samarbejde hos afviste 

asylansøgere om at forlade Danmark. Der er tale om de afviste asylansøgere, der nægter at forlade 

Danmark, trods at det er blevet bestemt, at de ikke opholder sig lovligt i landet.  

Vi ser her en utopisk forestilling fra regeringen, der omhandler, at asylansøgerne ikke skal blive i 

Danmark. De skal sendes hjem hurtigst muligt. Det er derfor et skridt nærmere denne utopi, når 

asylansøgere går med til at rejse ud af Danmark (Bendixen, 2011: 21).  

Utopien bliver yderligere forstærket i regeringens retoriske ordvalg. Ordet går igen flere steder i 

rapporten “Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen” (2016). Ordet ‘ophold’ bliver 

defineret som værende: “det at opholde sig et sted i et stykke tid” (Den Danske Ordbog, u.å). Derfor 

formoder vi, at regeringen anser asylansøgernes ophold i Danmark, som værende midlertidigt og at 

det derfor forventes at asylansøgerne rejser tilbage til deres hjemland efter endt ophold. 
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Det vi, gennem David Pinders argumenterer om kritisk utopi, ser i rapporten er, at Refugees 

Welcome opfatter regeringens strategier og visioner som dystopi. Der planlægges for at 

asylcentrene, og i særdeleshed Udlændingecenteret Ellebæk, skal lægge et pres på beboerne om, at 

det er bedre for dem at vende hjem til deres hjemland, eller alternativt deres tidligere opholdsland 

(Bendixen, 2011: 21). I Udlændingecenter Ellebæk kan man, som led i de motivationsfremmende 

foranstaltninger, blive indsat i månedsvis. Flere politikere, senest Nick Hækkerup, har været ude og 

forklare at “Ellebæk ikke er et rart sted at opholde sig, men det skal det heller ikke være”, da det 

netop skal fremme viljen til at forlade Danmark (Redder & Nielsen, 7. januar 2020). Det er en 

utopisk forestilling om, at de motivationsfremmende foranstaltninger er en effektiv metode til at 

opnå samarbejdet. Bendixen skriver dog, at der ikke findes undersøgelser, der viser at 

foranstaltningerne har særlig effekt (Bendixen, 2011: 5). 

Karl Popper, som Pinder omtaler, kritiserer utopi som en planlægningsmetode, idet man oftere, i 

ønsket om at skabe et paradis, ender med at skabe et helvede. I denne situation bliver der skabt lidt 

af begge. Der bliver skabt et helvede for de, det hele handler om, nemlig de ikke-vestlige 

udlændinge og asylansøgere, men i dette helvede skabes der et paradis for de, der har samme 

overbevisning som planlæggerne bag utopien (Pinder, 2010: 344).  

 

Andre utopiske forestillinger i regeringens udlændingepolitik 

Regeringens utopiske forestillinger i forbindelse med udlændingehåndtering og udlændingepolitik, 

kan yderligere ses andre steder i deres planlægning for at skabe et mere sammenhængende 

Danmark. Eksempelvis vedtog regeringen d. 31. maj 2018 et maskeringsforbud. 

Maskeringsforbuddet betyder, at det ikke længere er lovligt at tildække sit ansigt, hvilket blandt 

andet omfatter kvinder, der bærer burka og niqab. 

David Pinder mener, at man med utopi som et kritisk blik, kan belyse de mere skjulte sider af 

projektet og den plan og tilgang, der har været i planlægningen (Pinder, 2010: 345). Hertil ser vi en 

mere skjult side af planlægningen, som omhandler, at den danske regering ikke synes det passer ind 

i Danmark, at kvinder skal gå klædt i ansigtstildækkende påklædning. Regeringen argumenterer for, 

at ansigtet har en afgørende rolle for interaktionen i vores samfund, og ved at tildække sit ansigt 

gives der udtryk for, at personen ikke ønsker at være en del af det danske samfund 

(Justitsministeriet, 6. februar 2018 A). Derudover mener regeringen, at dette har konsekvenser for 
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sammenhængskraften i Danmark, hvilket regeringen argumenterer for, kan lede til skabelsen af 

parallelsamfund, hvor egne normer og regler er dominerende. Regeringens grundlag for 

vedtagelsen, er “blandt andet at fremme integrationen” (Justitsministeriet, 6. februar 2018 A).  

Med dette lovforslag ønsker regeringen at slå fast, at det efter regeringens opfattelse ikke er 

foreneligt med værdierne og sammenhængskraften i det danske samfund, eller respekten for vores 

fællesskab at holde ansigtet skjult i det offentlige rum.  

Delkonklusion 

Vi har gennem David Pinders utopi begreb analyseret de udvalgte rapporter, med henblik på at 

identificere hvilke forestillinger og visioner regeringen har i forhold til Danmarks fremtid og 

Danmarks samfund. 

Ved hjælp af vores analyse har vi identificeret én overordnet utopisk forestilling, hvorfra flere 

mindre utopiske forestillinger udspringer. Den overordnede utopiske forestilling er: At Danmark 

skal være for danskere og med danske normer og værdier. 

Vi identificerer denne overordnede utopi, i begge regeringsrapporter. 

Vi har i analysen identificeret flere understøttende utopiske forestillinger, der underbygger den 

overordnede utopiske forestilling, navnlig de forestillinger vi har identificeret i forbindelse med 

parallelsamfundspakken 

Yderligere har vi identificeret flere mindre utopiske forestillinger, som skal lede til at opnå det 

overordnede mål. Disse mindre utopiske forestillinger omhandler blandt andet, hvordan regeringen 

retorisk forklarer, at asylansøgerne er på ‘ophold’ i Danmark, hvor ordet ophold hentyder til, at det 

er i en given periode, hvorefter asylansøgerne skal tilbage til deres hjemland, og man derigennem 

opnår et utopisk Danmark, hvor der er færre udlændinge.  

 

Vi har identificeret yderligere en utopi i form af regerings vedtagelse af maskeringsforbuddet, hvor 

vi ser en skjult plan om, at fjerne burka og niqab gennem et overordnet ‘maskeringsforbud’, der 

ulovliggøre al ansigtstildækning. Dette sker skjult under intentionen om at fremme ikke-vestlige 

kvinders integration. 
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2: Analyse af regeringens strategiske planlægning  

Regeringen har som beskrevet en række forskellige visioner for, hvordan Danmark skal udvikle sig 

i fremtiden. For at opfylde disse visioner er det nødvendigt for regeringen, at have en strategi for, 

hvordan dette skal lykkes. Hertil vil vi analysere regeringens strategiske planlægning med henblik 

på parallelsamfundspakken og den danske udlændingehåndtering.  

 

Vi vil benytte os af Karina Sehesteds beskrivelser af strategisk planlægning, hvor det ikke er et 

endegyldigt eller altomfattende svar, men en strategisk udvælgelse, hvor man udvælger hvilke 

fokusområder, der skal være i centrum for den pågældende planlægning (Sehested, 2013: 113). I 

strategisk planlægning finder man derfor ofte mange forskellige aktører, der er en del af 

strategiudviklingen (Sehested, 2013: 113).  

 

Sehested forklarer hertil, at de fleste kontinentaleuropæiske lande, heriblandt Danmark, benytter en 

kombination af den netværksstyrede og den hierarkiske styreform, der altså opererer samtidigt 

(Sehested, 2013:115). I Danmark bliver flere af de politiske beslutningsprocesser, der leder op til 

den sidste beslutningsinstans, gjort på baggrund af aktører i samarbejdsnetværker. Den sidste 

beslutningsinstans er mere hierarkisk, da det er de repræsentative politiske organer, der står for det. 

Danmark har en ”tradition for at styre og planlægge udviklingen i samfundet gennem etablering af 

politiske, administrative enheder, der bygger på geografiske, fysisk afgrænsede områder: stat, 

regioner (tidligere amter) og kommuner” (Sehested, 2013:114), hvortil borgerne har indflydelse på 

landets planlægning og politik, såvel som de har indflydelse på planlægning og politik i den 

kommune eller region de bor i (Sehested, 2013:114). 

 

Hierarki og netværksstyring 

Regeringen og statsministeren står som den hierarkiske leder, og dertil er der aktører i et 

samarbejdsnetværk i form af folketinget og de forskellige partier, såvel som kommuner, 

boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, asylcentre og humanitære organisationer m.m.  

Danmark arbejder ud fra en kombination af de to styreformer: netværksstyring og hierarkisk 

styring, hvortil vi vurderer at den danske regering ligeledes arbejder ud fra en kombination af de to 

planlægningsperspektiver, det liberalistiske og det traditionelle. Det vurderer vi på baggrund af, at 

det eksempelvis er regeringen, der står som endelig beslutningstager. Regeringen er den udøvende 
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magt, hvor Folketinget er den lovgivende magt (Folketinget, u.å). Dette bliver gjort med henblik på 

at skabe ro og orden, og genoprette samfundets helhed (Sehested, 2013: 118). 

Derudover findes der flere lavere instanser såsom kommunerne og organisationer, der i nogle 

henseender og situationer skal håndhæve og planlægge efter de lovgivninger og vedtagelser, der 

kommer fra regeringen. Dette sker gennem blandt andet politiet, som håndhæver lovgivninger 

m.m., kommunerne og boligorganisationerne der skal udarbejde handlingsplaner for blandt andet, 

udsatte boligområder og ghettoer, samt organisationer som eksempelvis Røde Kors, som står for 

den daglige drift af nogle asylcentre (Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 

 

Strategier i regeringsrapporterne 

Vi vil ud fra Karina Sehesteds tekst om strategisk planlægning yderligere undersøge og analysere 

hvilke strategier, vi kan identificere i de to regeringsrapporter. 

Dette gør vi ud fra de retninger, der opstilles inden for både det analytiske strategiske paradigme og 

det lærende strategiske paradigme, hvor de to paradigmer udgør to forskellige retninger, hvortil man 

kan lave strategisk planlægning, og vi vil derfor yderligere identificere hvilken retning, der 

anvendes af regeringen.  

  

Vi vurderer, at regeringen arbejder ud fra den analytiske strategiske planlægning, da regeringen 

blandt andet er politisk målstyret, og arbejder ud fra en øget politisk styringskapacitet (Sehested, 

2013:125).  

  

Den analytiske strategiske planlægnings tre retninger omhandler: 

1.  Strategisk planlægning som strukturplanlægning 

2.  Management-tankegangen 

3.  Legitimering 

  

Vi ser strategien om strukturplanlægning i rapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen 

ghettoer i 2030” (2018), da der her kan ses et mål om at skabe orden og helhed. Det er planen, at 

Danmark skal være et samlet land, hvor der ikke findes parallelsamfund og ghettoer, hvor 

kriminaliteten er under kontrol, og hvor hele befolkningen deltager aktivt i samfundet. 

Der er struktur i form af en detaljeret pakke, hvori der findes en langsigtet og helhedsorienteret plan 

og dertilhørende strategi for, hvordan målet skal opnås. Rapporten indeholder en lang række 
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information, statistikker, grafer og data, der er udarbejdet af Danmarks Statistik (Regeringen, 2018: 

4). 

I regeringsrapporten “Et Stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen” (2016), ser vi ligeledes 

denne strategi-tilgang i de forestillinger og visioner, som regeringen tilkendegiver. Dette er både i 

form af den omfattende handlingsplan, der bliver beskrevet i rapporten, og idet rapporten er en del 

af en helhedsplan “for et stærkere Danmark “ (Regeringen, 2016: 2). Denne strategi kan derudover 

ses i de motivationsfremmende foranstaltninger, hvor der strukturelt planlægges for et bestemt mål: 

at fremskynde et samarbejde om udrejse. Dette er en del af den utopiske forestilling, regeringen har, 

om at de motivationsfremmende foranstaltninger er en effektiv metode til at få de afviste 

asylansøgere til at forlade Danmark.  

  

Vi identificerer derudover også management-retningen, da denne tager form som værende 

strategier, der er rationel målopfyldende, og som derudover har et mål, der skal styrkes (Sehested, 

2009:12). 

Dette er en yderst effektiv form for planlægning, hvilket vi ser i både rapporten “Et Stærkere 

Danmark - Styr på flygtningestrømmen” (2016) og i rapporten “Ét Danmark uden parallelsamfund - 

Ingen ghettoer i 2030” (2018). Parallelsamfundspakken trådte i d. 1. december 2018 og som 

beskrevet tidligere, i form af en top-down styring, hvor regeringen med hjælp fra planlæggere, 

uddelegere opgaverne til de forskellige instanser. 

  

Den tredje strategiske retning inden for det analytiske strategiske paradigme er en anden version af 

management-retningen, der i stedet fokusere på, at målene og strategierne skal legitimeres og 

tydeliggøres i selve strategiarbejdet. Dette kan vi igen se i rapporten “Ét Danmark uden 

parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030”, hvor argumenterne underbygges af grafer og statistikker. 

Regeringens forestilling om ét samlet Danmark bliver altså legitimeret i form af deres statistikker, 

figurer og tabeller, hvis indhold underbygger regerings udtalelser. Derudover omhandler denne 

strategi og forestilling, en implementering der afhænger af de berørte kommuner og instanser, som 

boligforeninger og dagpleje/vuggestuer m.m. 

  

Regeringen arbejder primært ud fra det analytiske strategiske paradigme, hvori vi kan identificere 

flere af de strategi-retninger, Sehested beskriver i hendes udlægning af strategisk planlægning.  
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Vi vurderer, at regeringen bruger disse retninger til at effektivisere deres forestillinger om 

Danmarks fremtid, som de, ved inddragelse af kommunerne, vil implementere i det danske 

samfund, da de mener, at dette er det bedste for Danmark. 

Vi har i denne opgave primært haft fokus på det helt overordnede lag inden for vores genstandsfelt, 

da det er en kompleks og stor opgav, at redegøre og kortlægge processen og planlægningen, der er i 

den danske udlændingehåndtering og dertilhørende politik. Vi har derfor ikke fokuseret på det mere 

lokale niveau, som eksempelvis kommunerne hvori der ligger asylcentre, eller deres proces og 

planlægning omkring dette. Da vi har kigget på det overordnede lag, har vi i denne analyse erfaret, 

at den lærende strategiske paradigme ikke anvendes i dette lag, men derimod kan vi se en tendens 

til, at kommunerne arbejder indenfor dette paradigme 

  

Delkonklusion 

Danmark arbejder med en kombination af netværksstyring og hierarkisk styring. Regeringen er den 

udøvende magt i Danmark, hvortil Folketinget vedtager tiltag og lovgivninger, eksempelvis 

parallelsamfundspakken, asyllovgivning, maskeringsforbuddet m.m. Regeringen er derfor det 

hierarkiske overhoved og den sidste beslutningsinstans. 

Herefter overgives håndhævelsen af disse beslutninger, det kan blandt andet være; kommunerne og 

boligorganisationer, som sammen skal udarbejde en udviklingsplan for de udsatte boligområder, 

politiet i forbindelse med håndhævelse af maskeringsforbuddet, kriminalitet i udsatte boligområder 

m.m., Røde Kors, der står for den daglige drift i asylcentrene m.m.  

Vi har erfaret at regeringen gør brug af strategisk planlægning som strukturplanlægning, hvori der 

blandt andet arbejdes langsigtet og helhedsorienteret, hvilket vi ser i rapporten “Ét Danmark uden 

parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” (2018), der har en langsigtet handlingsplan for, hvordan 

Danmark skal afvikle de såkaldte parallelsamfund. 
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3: Analyse af regeringens multikulturelle udfordringer  

I teoriafsnittet om multikulturel planlægning har vi opstillet de fire udfordringer, Sandercock 

beskriver som værende en hindring for at opnå større accept og ligestilling hos minoriteter i et 

samfund (Sandercock, 2000: 15). De fire udfordringer kan relateres til den danske 

udlændingehåndtering og udlændingepolitik, hvor det er tydeligt, at der er misforståelser mellem 

flere kulturer. 

Hver af de fire udfordringer vil i denne analyse blive gennemgået med henblik på steder i 

udlændingehåndteringen og planlægningen, hvor disse udfordringer ses. 

Samfundets Lovgivning 

Den første udfordring som er beskrevet i Sandercocks teori, er samfundets lovgivning. Sandercock 

argumenterer for at:“local laws and regulations are framed for the majority of the community. If the 

minority can’t in, then bad luck” (Sandercock, 2000: 15). Samfundets lovgivning er som beskrevet 

ofte tilpasset til majoriteten, og dette har en negativ effekt på minoriteterne, og ofte fører lovgivning 

til uretfærdighed for dem, der er færrest. 

Lovgivning mod minoriteten kan blandt andet ses i forbindelse med Danmarks asylpolitik, hvor der 

i 2015 blev fremlagt et lovforslag med 34 asylstramninger (Gormsen, 26. januar 2016). 

Stramningerne blev omtalt og kritiseret i flere medier i både indland og udlandet (Gormsen, 26. 

januar 2016). Ét af forslagene omhandler regeringens hensigt om at lovliggøre beslaglæggelse af 

asylansøgeres værdigenstande ved ankomst til Danmark. Denne lov blev omtalt i medierne som 

smykkeloven, og var en af de 34 love, som efterfølgende blev vedtaget. Denne lovgivning gav 

myndighederne mulighed for at beslaglægge da af asylansøgeres værdigenstande med en værdi på 

over 10.000 kr., dog med undtagelse af smykker eller genstande med høj affektionsværdi (Gormsen, 

26. januar 2016). Ydermere var et af regeringens forslag, at flygtninge der kommer til Danmark, og 

som får midlertidig beskyttelse, først kan blive familiesammenført med sin familie efter tre år, hvor 

det tidligere var ét år. Denne lov blev ligeledes vedtaget, og blev efterfølgende kritiseret af blandt 

andet FN’s Flygtningehøjkommissariat, Institut for Menneskerettigheder og Amnesty International, 

som alle argumenterede for, at denne lov var et brud på Menneskeretskonventionens artikel 8, som 

handler om retten til familieliv (Gormsen, 26. januar 2016). 
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”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” (2018) er en rapport, som beskriver, 

hvordan der er opstået parallelsamfund i Danmark, og hvordan regeringen forventer at afvikle de 

udsatte boligområder og ghettoer. Regeringen skriver at “alt for mange indvandrere og 

efterkommere er endt uden tilknytning til det omgivende samfund. Uden uddannelse. Uden job. Og 

uden at kunne et tilstrækkeligt dansk” (Regeringen, 2018: 4). Regeringen argumenterer, som 

beskrevet i citatet, for at mange af de indvandrer der bor i disse boligområder, ekskluderer sig fra 

det omgivende samfund. Regeringen argumenterer yderligere for, at parallelsamfundene belaster 

sammenhængskraften i samfundet og det enkelte menneske (Regeringen, 2018: 4).  

I dokumentet peger Regeringen på tre faktorer, som de mener er gået galt: 

1. For få indvandrere har ikke grebet de muligheder, som Danmark tilbyder i forbindelse med 

frihed, tryghed, gratis uddannelse og jobmuligheder. 

2. Samfundet har ikke stillet de nødvendige krav til de flygtninge og indvandrer, der er 

kommet til Danmark. 

3. Danmark har lukket for mange flygtninge og familiesammenførte ind i Danmark, som 

efterfølgende ikke er blevet integreret i det danske samfund. 

(Regeringen, 2018: 5) 

Ovenstående faktorer viser, at regeringen mener at problemet med parallelsamfund, er opstået af 

forskellige årsager, hvor indvandrere og flygtninge er fællesnævneren (Regeringen, 2018: 5). 

I dokumentet præsenterer regeringen også ghettokriterierne, hvis funktion er at afgøre om et alment 

boligområde, skal anses for at være et udsat boligområde eller et ghettoområde. Selve dokumentet 

handler om at mennesker med ikke-vestlig baggrund, har et stort ansvar i forhold til 

parallelsamfunds problematikken. Ghettokriterierne fokuserer dog ikke kun på mennesker med 

ikke-vestlig baggrund, men også mere generelt på de boligområderne, der undersøges (Regeringen, 

2018: 11). 

Parallelsamfundspakken er flere gange blevet kritiseret i medierne og af flere danske forskere. Det 

samme er ghettokriterierne, hvortil flere forskere påpeger at”de parametre, rapporten måler på, 

ikke siger noget som helst om, hvorvidt folk lever i parallelsamfund eller ej” (Barse, 20. februar 

2018). Disse forskere argumenterer yderligere for, at der muligvis slet ikke findes parallelsamfund i 

Danmark, og at regeringen dertil ikke har noget evidens for, at der skulle være parallelsamfund, da 
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der ikke findes noget forskning på området, som kan konkludere, at der findes parallelsamfund i 

Danmark (Barse, 20. februar 2018). 

Sandercock beskriver lovgivning, som noget der kan tilgodese majoriteten, eller som yder 

uretfærdighed mod en bestemt folkegruppe (Sandercock, 2000: 15). Dette kan også ses flere steder i 

den danske lovgivning. Blandt andet i den danske grundlovsceremoni hvor det er et krav, at den 

kommende statsborger giver hånd til ceremoniens repræsentant, for at kunne modtage sit 

statsborgerskab. Dette gør sig gældende, uanset om ceremoniens repræsentant er en mand eller 

kvinde (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 28. december 2018). I den islamistiske kultur og 

religion giver en mand som udgangspunkt ikke hånd til en kvinde. Dette er eksempelvis grundet, at 

den mandlige muslim frygter at blive tiltrukket af det modsatte køn, eller at det kan anses for at 

være respektløst at give en kvinde hånden (Lilleøre, 21. august 2018). Mange politikere har dog en 

forestilling om, at grunden til at en mand ikke giver hånd til en kvinde, er fordi muslimske mænd 

anser kvinder for at være urene eller mindreværdige (Lilleøre, 21. august 2018). Regeringen har 

derfor indført et kravet om håndtryk ved overrækkelse af statsborgerskab, som tvinger en hel 

befolkningsgruppe til at gøre noget, der er stik mod deres egne værdier og normer. Herved skabes 

der en ulighed, og den kommende statsborger bliver underlagt de danske normer og værdier. Selve 

håndtrykket er dertil blevet beskrevet i loven. Det står tydeligt beskrevet at håndfladerne skal røre 

hinanden, og at det derudover er forbudt at have handsker på (Udlændinge- og 

Integrationsministeriet, 28. december 2018: § 8). 

Ovenstående er blot nogle af de lovgivninger, der er foretaget i forbindelse med regeringens asyl og 

udlændingepolitik. Nogle af stramningerne er tiltag, som begrænser asylansøgernes muligheder, 

levevilkår og rettigheder. Det er blandt andet denne form for lovgivninger, som Sandercock peger 

på som værende undertrykkende for minoriteterne (Sandercock, 2000: 15).  

Kulturelle misforståelser og miskommunikation 

Den anden udfordring i forbindelse med multikulturel planlægning, som Sandercock beskriver er; 

kulturelle misforståelser og miskommunikation (Sandercock, 2000: 16). Grundlovsceremonien er ét 

eksempel på, hvordan kulturelle misforståelser kan lede til lovgivning, der for nogle kan virke 

uretfærdig. De kulturelle misforståelser kan være opstået, idet regeringen ikke har en forståelse for 

eller kendskab til baggrunden for, hvorfor mandlige muslimer ikke giver hånd til kvinder. 

Lovgivningen kan være vedtaget på et forkert grundlag, fordi der florerer mange fortællinger om, 

hvorfor muslimer handler som de gør; nogle er gode og andre er dårlige.   
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Derudover er der også opstået kulturelle misforståelser i forbindelse med lovgivningen vedrørende 

maskeringsforbuddet. Maskeringsforbuddet betyder, at det ikke er lovligt at tildække sit ansigt. 

Vedtagelsen af maskeringsforbuddet fik stor opmærksomhed i medierne og blev mødt af meget 

kritik. Nogle politikere argumenterede for at maskeringsforbuddet var en god idé, fordi burkaer er 

tegn på dårlig integration, samt at Danmark er et tillidsbaseret samfund, hvor borgerne foretrækker 

at mødes i øjenhøjde (Lauridsen, 7. februar 2018). Ydermere har nogle politikere udtalt, at mange 

muslimske kvinder som går med burka eller niqab, er blevet tvunget eller presset til det af deres 

forældre eller af deres mænd (Lauridsen, 7. februar 2018). Her argumenterer Sabba Mirza, ekstern 

lektor på Københavns Universitet, for at mange muslimske kvinder selv vælger at bære tørklæde, 

eksempelvis på grund af religiøse årsager. Hertil understreger Mirza, at vi ifølge FN’s konventioner, 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven har religionsfrihed, og at 

maskeringsforbuddet derfor er et brud på religionsfriheden (Lauridsen, 7. februar 2018). Derudover 

forklarer Mirza, at det har haft konsekvenser for de muslimske kvinder, som går med burka eller 

niqab. Det er blevet sværere for dem at integrere sig i samfundet, da de ikke længere kan arbejde 

eller uddanne sig, med mindre at de opgiver tørklædet, og deri deres religiøse overbevisning. Mirza 

argumenterer for at maskeringsforbuddet i den forstand har haft modsat effekt, end hvad regeringen 

havde til hensigt (Lauridsen, 7. februar 2018). 

Der kan også siges at være opstået kulturelle misforståelser, eller at der eksisterer 

miskommunikation i forbindelse med lovgivningen og planlægningen om at afvikle 

parallelsamfundene i Danmark. Lektor på Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen mener, at 

retorikken omkring parallelsamfund har en indflydelse på de løsninger, som politikerne vælger i 

forbindelse med afviklingen af parallelsamfundene (Barse, 20. februar 2018). Jacobsen 

argumenterer for, at idet retorikken ofte lyder på, at det er beboerne i parallelsamfundenes egen 

skyld, at de lever isoleret, og at de blot kan lade være med at leve i de såkaldte parallelsamfund, vil 

der være en større tendens til at vedtage love, som straffer og tvinger dem som bliver underlagt 

lovene, til at leve på en anden måde (Barse, 20. februar 2018). Hertil supplerer lektor på 

Københavns Universitet Mikaela von Freiesleben med, at ”hvis vores forklaring på problemerne 

bliver, at de lever i parallelsamfund, så laver vi løsninger ud fra det. Ud fra, at de selv har valgt af 

melde sig ud” (Barse, 20. februar 2018). Det er tydeligt at retorikken i forbindelse med politik, har 

en stor indflydelse på planlægningen og de love som vedtages af Folketinget. Retorik som er 

hadefuld, kan opstå på mange måder, men en af grundene til at de opstår, kan findes i Sandercocks 

tredje udfordring i forbindelse med at opnå accept og ligestilling blandt minoriteter (Sandercock, 
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2000: 19). Denne udfordring kalder Sandercock; frygten for den anden og racisme (Sandercock, 

2000: 19). Eksemplet med grundlovsceremonien er også her brugbart. De førnævnte kulturelle 

misforståelser kan være opstået idet, at der eksisterer en diskurs om udlændinge hos nogle politikere 

og samfundsborgere, som kan opfattes som værende fremmedhadsk, og en retorik som 

argumenterer for, at vi skal passe på Danmark og de danske værdier, da dette bliver truet af de 

udefrakommende. Ved at vedtage en lov omhandlende et håndtryk, bliver håndtrykket fremstillet 

som værende noget særegent for den danske kultur. Her vil vi påpege, at vi ikke anser lovgivningen, 

for at have noget med den danske kultur at gøre, men at det derimod handler om planlægning. I 

lovgivningen er håndtrykket blevet beskrevet så præcist, at det ikke kun handler om kulturel 

praksis. Her kan loven anses som værende et udtryk for en planlægning, der søger at ekskludere 

muslimer fra at være statsborgere. Regeringen har blot valg at argumentere for det, som værende en 

del af dansk kultur, at vi rører hinandens hænder på den præcise måde, som er beskrevet i 

lovgivningen.   

Regeringen argumenterer ofte i deres dokumenter omhandlende udlændinge, for at vi skal passe på 

Danmark og de danske værdier. Det kan blandt andet ses i dokumentet ”Et stærkere Danmark - Styr 

på flygtningestrømmen” (2016), der blev udgivet af regeringen efter den store flygtningestrøm i 

2015 (Regeringen, 2016: 3). I dokumentet fremgår det at ”vi skal hjælpe i verden, men vi skal også 

passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier” (Regeringen, 2016: 3). Dette 

citat kan opfattes som, at de flygtninge der kommer til Danmark, truer den danske befolkning og de 

danske værdier, hvorfor danskerne skal passe på, og ligeledes hvorfor politikerne lovgiver og 

planlægger, som de gør. Lignende sætninger kan findes i den tidligere nævnte rapport fra 

regeringen, omkring parallelsamfund i Danmark: “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen 

ghettoer i 2030” (2018). Eksempelvis er følgende citat at finde i dokumentet: ”Danmark skal blive 

ved med at være Danmark. De steder, hvor vi har fået parallelsamfund, skal Danmark blive 

Danmark igen” (Regeringen, 2018: 6). Diskurserne er præget af, at noget fremmed truer Danmark, 

hvilket er en af de udfordringer som Sandercock ser som en udfordring i planlægningen af et 

multikulturelt samfund (Sandercock, 2000: 19). 

Frygten for den anden og racisme 

I forlængelse af Sandercocks frygten for den anden og racisme vil vi inddrage Malthe Hilal-

Harvald, Ph.d.-studerende på Københavns Universitet. Hilal-Harvald skriver i en artikel til 

Altinget.dk, at: ”bag et røgslør af fordomme og frygt har et bredt flertal i Folketinget hamret en kile 
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ind i den boligform, som huser knap en femtedel af den danske befolkning, og som løfter et kæmpe 

socialt ansvar” (Hilal-Harvald, 14. marts 2019). Hilal-Harvald argumenterer for, at 

parallelsamfundspakken er blevet vedtaget på baggrund af frygten eller fordommene, som nogle 

politikere har om ikke-vestlige. I loven om almene boliger henviser Hilal-Harvald til, at en ikke-

vestlig baggrund bliver nævnt, som værende et socialt problem i sig selv. Hertil argumenterer Hilal-

Harvald for, at eftersom etnicitet har fået en afgørende rolle i forhold til, om et boligområde skal 

nedrives, eller om der skal frasælges boliger, vil byrådene og boligorganisationerne ”forsøge at 

gennemføre racistiske boligpolitikker” (Hilal-Harvald, 14. marts 2019). Hilal-Harvald mener, at der 

i parallelsamfundspakken ligger en latent racisme (Hilal-Harvald, 14. marts 2019), hvilket hører 

under Sandercocks udfordring om racisme eller frygt for den anden. 

Planlæggerens manglende forståelse for kulturelle praksisser 

Sandercock beskriver slutteligt den fjerde udfordring, som omhandler; planlæggerens manglende 

forståelse for kulturelle praksisser. I denne udfordring ligger der også et aspekt omkring magt og 

dominans af minoriteterne i et samfund (Sandercock, 2000: 17). 

Her kan vi igen vende tilbage til grundlovsceremonien. Denne lov bygger på et argument om, at det 

er dansk at give hånd. Samtidig gives der gennem lovgivningen udtryk for, at det er forkert, hvis en 

bestemt folkegruppe ikke giver hånd. Ved at lovgive håndtryk som krav for at få sit statsborgerskab, 

bruger regeringen sin magt til at dominere minoriteten. 

Maskeringsforbuddet er derudover også et eksempel på, at politikerne ikke forstår de muslimske 

kulturelle og religiøse praksisser. Efter vedtagelsen af maskeringsforbuddet i 2018 udtalte Dansk 

Folkepartis Martin Henriksen til Jyllands-Posten, at: “folketinget siger meget klart, at burka og 

niqab hører ikke til i Danmark. Det er uforeneligt med dansk kultur og det grundlæggende 

fundament, som Danmark står på” (Ritzau, 31. maj 2018). Hertil påpeger Sandercock, hvordan 

planlæggerens selvforståelse om egen kultur ses som den ‘rigtige’ og en bevidst som ubevidst 

holdning hos planlæggeren om at migranten skal imødekomme værtskulturen (Sandercock 2000: 

16). Maskeringsforbuddet kan anses for at være påvirket af nogle specifikke holdninger, som 

regeringen har til hensigt at håndhæve. Da forslaget om maskeringsforbuddet blev fremlagt, 

ønskede Dansk Folkeparti at kriminalisere brugen af burka og niqab, og fortsat brug skulle kunne 

føre til fængsling. Martin Henriksen sagde hertil at ”vi ville hellere have et rent burka- og niqab-

forbud, og ja, vi havde gerne set fængselsstraf, men politik er de muliges kunst, og når lovforslaget 

forhåbentligt er faldet på plads, så kan vi eventuelt bygge videre med andre initiativer” (Hjøllund 
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& Jørgenssen, 6. februar 2018). Dansk Folkepartis forslag om fængsling af kvinder i burka og niqab 

kan anses for at være racistisk og magtmisbrug af regeringens midler, idet de ville kriminalisere 

kvinder, som i og for sig ikke gjorde noget kriminelt. Dette er den form for magt og dominans, som 

Sandercock peger på som værende en udfordring i at opnå accept, ligestilling og integration af 

minoriteterne i et samfund. 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse er det tydeligt at de fire udfordringer, som Sandercock nævner 

i forbindelse med multikulturel planlægning, overlapper og påvirker hinanden. Alle fire 

udfordringer hænger på sin vis sammen, og derfor kan der argumenteres for, at de kan have været 

set som en helhed. Ydermere fremstår det tydeligt, at den danske udlændingepolitik og 

udlændingehåndtering underminerer minoriteten, i dette tilfælde ikke-vestlige indvandrer.  

Vi ser i den danske planlægning og lovgivning inden for udlændingeområdet, at der retorisk 

beskrives et ønske om, at de ikke-vestlige beboere skal være aktive deltagere i de danske samfund 

såvel som at de skal integreres. De udfordringer vi har identificeret kan samtidig anses som værende 

en kile i planlægningen, og at planlægningen i nogle henseender fører til mindre integration frem 

for mere, som der ellers gives udtryk for, er målet med flere af Folketingets vedtagelser af 

lovgivninger og tiltag.  
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Diskussion 

Diskussion med henblik på utopi og multikulturel 

planlægning  

Følgende vil være en diskussion med henblik på regeringens forestillinger om, hvordan fremtidens 

Danmark bør være. Hertil vil vi diskutere de modstridende faktorer, der er i regeringens 

planlægning af ‘det bedre Danmark’. Sandercocks teori vil blive inddraget i følgende diskussion, 

med henblik på at diskutere de muligheder som Sandercook peger på, i forbindelse med de 

udfordringer man som planlægger kan opleve i planlægningen af en multikulturel by, som vi har 

analyseret frem i analysens del tre.   

Maskeringsforbuddets grundlag 

I analysen nævner vi, at regeringen har indført et maskeringsforbud, hvilket betyder at kvinder iført 

burka eller niqab, kan blive tildelt bøder, hvis de er iført disse i offentligheden (Birk, 2. august 

2019). Regeringens hensigt med loven er blandt andet, at ikke-vestlige indvandrer skal integrere sig 

i det danske samfund, og at dette bedst gøres ved, at vi kan se hinandens ansigter (Justitsministeriet, 

6. februar 2018 A). Yderligere har regeringen en forestilling om, at man gennem 

maskeringsforbuddet vil give disse kvinder muligheden for at blive den del af samfundet og med 

lige rettigheder (Lauridsen, 7. februar 2018). 

Regeringens hensigt med maskeringsforbuddet var oprindeligt, at det udelukkende skulle være et 

burka- og niqab forbud (Nielsen, 2. februar 2018). Dette var dog i strid med grundlovens § 70, som 

hedder at “ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde 

nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig 

borgerpligt” (Nielsen, 2. februar 2018). Paragraffen umuliggjorde det for regeringen at vedtage et 

forbud, som udelukkende ville ramme kvinder, som har bekendt sig til islam, hvilket vil sige, at det 

er på baggrund af trosbekendelse (Nielsen, 2. februar 2018).  

Regeringen måtte derfor finde en anden måde, hvorpå de kunne forbyde brugen af burka og niqab i 

det offentlige rum. Derfor blev det til et ‘maskeringsforbud’, hvilket vil sige, at forbuddet også er et 

forbud mod andre former for ansigtstildækning, medmindre ansigtstildækningen har et 

anerkendelsesværdigt formål, eksempelvis vintertøj når det er koldt, kostumer og masker til 

halloween og fastelavn eller i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det er dog op til politiet at beslutte, 

om ansigtstildækningen anses for at være anerkendelsesværdig (Justitsministeriet, 6. februar 2018 
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B). Hertil argumenterer Dansk Folkeparti for, at det forstyrrer den offentlige orden at bære burka og 

niqab, og at det er i strid med grundlovens §67, som hedder at “borgerne har ret til at forene sig i 

samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres 

eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden” (Nielsen, 2. februar 

2018). Hertil er der blevet argumenteret for, som nævnt i analysen, at maskeringsforbuddet er i strid 

med ovenstående § 67, da der som loven beskriver, er religionsfrihed i Danmark, hvortil Dansk 

Folkeparti dog mener, at der er grænser for religionsfriheden (Lauridsen, 7. februar 2018: Nielsen, 

2. februar 2018).  

 

Ovenstående tyder på, at grundloven fortolkes, sådan som regeringen finder det mest gavnligt, i 

forhold til at opnå regeringens egne visioner for Danmark. Selvom man på sin vis ikke kan fortænke 

folk i at mene, at dét at kunne se hinandens ansigter, øger tillid og tiltro, så vil vi argumentere for, at 

regeringens måde at gribe problematikken an på er uhensigtsmæssig.  

 

Regeringens vision med et maskeringsforbud ser for os ud til at være skabt ud fra en fortolkning af 

grundloven, der ikke tager de kulturelle forskelligheder in mente, og som derudover ikke 

nødvendigvis har den ønskede effekt. Regeringen argumenterer for, at et maskeringsforbud ville 

øge integrationen til det nærliggende samfund, men det tyder tværtimod på, at forbuddet har haft en 

negativ effekt, hvor flere kvinder har valgt at isolere sig yderligere og dertil valgt at opgive en 

fremtid på arbejdsmarkedet (Birk, 2. august 2019: Lauridsen, 7. februar 2018).  

Dette er blandt andet blevet beskrevet i Berlingske d. 2. august 2019, hvor de interviewede en 

kvinde, som har oplevet store konsekvenser i forbindelse med burkaforbuddet, da hun, trods 

forbuddet, har valgt at beholde sin niqab på. Kvinden fortalte, at hun på baggrund af 

maskeringsforbuddet, har valgt at isolerer sig mere i hjemmet, samt at hun helst undgår at handle og 

gå på legepladsen med sine børn. Derudover har hun besluttet at gå på orlov fra sit studie på 

universitetet (Birk, 2. august 2019). Maskeringsforbuddet havde også konsekvenser for Sabba 

Mirza, som vi nævner i analysen, der i 2008 måtte opgive sin drøm om at blive dommer i det 

danske retsvæsen, idet der blev indført forbud mod religiøse beklædningsgenstande hos dommere i 

Danmark (Lauridsen, 7. februar 2018).  

Dette er blot nogle af de kvinder, som er stået frem i medierne, og har fortalt, hvordan 

maskeringsforbuddet har haft store konsekvenser for deres liv. De to fortællinger har det tilfælles, at 

begge kvinder valgte at stoppe eller tage orlov på sit studie. Det tyder på at kvindernes religion og 
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retten til at have en religion, er vigtigt for dem, hvilket resulterer i, at regeringens maskeringsforbud 

virker modsat i forbindelse med integrationen af kvinderne, og i forhold til at de skal etableres på 

arbejdsmarkedet. Regeringens forbud kan anses for at være diskriminerende over for en bestemt 

folkegruppe, og yderligere blot som værende et symbol for en fremmedfjendsk politisk holdning.  

Hertil kan det også diskuteres, hvordan forbuddet stemmer overens med, at regeringen i 

parallelsamfundspakken argumenterer for at flere skal uddanne sig og arbejde, samtidig med at der 

lovgives om noget så personligt som religion og religiøs beklædning. Det er tydeligt, at regeringens 

hensigter og lovgivning modarbejder hinanden, og at der mangler harmoni mellem disse. Vi forstår 

dette, som at det har været regeringen magtpåliggende at tvinge kvinder til at tage deres burka og 

niqab af, i højere grad end det har handlet om at fremme integrationen og uddannelsen hos de 

pågældende kvinder.  

 

Unge ikke-vestlige indvandrere ekskluderes i gymnasierne 

Sandercock peger i sin teori på, at der er forskellige muligheder for at arbejde med de udfordringer, 

der kan være i forbindelse med at skabe accept og ligestilling af minoriteter. Sandercock beskriver, 

at det har en positiv betydning for integrationen, når indvandrere etablerer sig på arbejdsmarkedet 

(Sandercock, 2000: 20). Dette er også noget, som regeringen giver udtryk for i forbindelse med 

deres visioner om integrationen af ikke-vestlige indvandrere. I parallelsamfundspakken står der 

flere steder, at regeringens hensigt netop er at få beboerne i parallelsamfundene til at integrere og 

uddanne sig. Vi ser dog en modstridende faktor idet, at regeringen samtidig vælger at sætte en 

begrænsning på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere der kan optages på de enkelte gymnasier 

(Regeringen, 2018: 28). Dette kan anses for at ekskludere unge ikke-vestlige indvandrere, som 

netop ønsker at uddanne sig. Med dette tiltag besværliggøres integration og uddannelse for de, der 

faktisk ønsker at være en aktiv del af samfundet. Regeringen bør overveje, hvilken effekt det har på 

de unge ikke-vestlige indvandrere, som har et ønske om at få en god uddannelse, men som skal 

kæmpe mere for det end andre i det danske samfund.  

 

Eksisterer der parallelsamfund i Danmark? 

En anden vision som regeringen giver udtryk for, er at “Danmark skal blive ved med at være 

Danmark. De steder, hvor vi har fået parallelsamfund, skal Danmark blive Danmark igen” 

(Regeringen, 2018: 6). Hvad der kan undre os er, at regeringen på intet tidspunkt forklarer hvad 

Danmark præcist er, og hvorfor de steder hvor der er parallelsamfund, ikke længere anses for at 
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være Danmark af regeringen. Men de såkaldte parallelsamfund kan stadig ses i Danmark, hvor de 

har samme fysiske adgang til samfundet, som alle andre.  

På baggrund af regeringens retorik om ikke-vestlige indvandrere, omtalen af parallelsamfund og at 

problematikkerne fremstilles som værende etniske, kan der opstå en forståelse af, at 

parallelsamfundene ikke er en del af Danmark, fordi der er mange ikke-vestlige indvandrere. 

Yderligere beskriver regeringen at: ”vi har i årtier lukket for mange flygtninge og 

familiesammenførte ind i Danmark, som ikke er blevet integreret i det danske samfund. Og de har 

fået lov til at klumpe sig sammen i ghettoområder uden kontakt til det omkringliggende samfund” 

(Regeringen, 2018: 5). Som citatet beskriver, mener regeringen, at indvandrerne har fået ‘lov’ til at 

‘klumpe’ sig sammen. Der gives altså udtryk for, at beboerne i parallelsamfundene selv har valgt at 

bo der, og at der har været andre muligheder. Her vil vi henvise til professor på Aalborg Universitet 

Hans Skifter Andersen, som siger i et interview med DR, at: ”de mennesker, der er havnet her, har 

ikke selv valgt at bo der” (Olsen, 1. december 2018). Andersen argumenterer i artiklen for, at 

parallelsamfundene er steder, hvor folk normalt ikke har lyst til at bo, men at der, på grund af for få 

midler, ikke har været andre muligheder. Vi vil her drage en parallel til regeringens tiltag, 

eksempelvis integrationsydelse, hvor regeringen foreslår, at den sænkes hvis man flytter ind i et 

hårdt ghettoområde (Regeringen, 2018: 7), og andre lignende tiltag hvor penge har en afgørende 

rolle i forbindelse med ikke-vestlige indvandreres gøren og laden. Ofte har de, som ender i 

parallelsamfundene, som beskrevet, ikke mange midler eller muligheder på boligmarkedet. Derfor 

er de allerede fra starten af deres liv i det danske samfund dårligere stillede. Vi vil her trække på 

Sandercocks foreslag om, at en revidering af lovgivning kan være med til at løse nogle af de 

problemer, der opstår i et multikulturelt samfund (Sandercock, 2000: 17). Vores vurdering er, at 

regeringen burde revidere deres lovgivning inden for eksempelvis integrationsydelsen, og hvordan 

flere tiltag omhandler at skære i ydelse for at fremme aktiv deltagelse i samfundet. I stedet kunne 

regeringen overveje at assistere de omfattede mennesker med at flytte til et bedre boligområde eller 

at begynde på arbejde og uddannelse, og på denne måde opfordre til integration og deltagelse i 

samfundet gennem positive tiltag.  

 

Brugen af begreberne ‘ghetto’ og ‘parallelsamfund’ 

I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke vurderer vi, at regeringen burde genoverveje 

brugen af begreberne ‘ghetto’ og ‘parallelsamfund’. Mikkel Thelle er lektor og leder af Dansk 

Center for Byhistorie på Aarhus Universitet, og argumenterer i et længere debatindlæg i 
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Information for, at regeringen bør overveje brugen af begreberne ‘ghetto’ og ‘parallelsamfund’ 

(Thelle, 1. juni 2018). Begreberne har i mange år været forbundet med negative fænomener eller 

begivenheder, hvilket smitter af på de, som bor i en såkaldt ghetto eller parallelsamfund (Thelle, 1. 

juni 2018). Thelle henviser til Viktor Klemperer, som efter Anden Verdenskrig udgav en bog, hvori 

han blandt andet påpeger, hvor vigtig en rolle sproget spiller i forbindelse med udgrænsning af 

specifikke grupper hos en befolkning (Thelle, 1. juni 2018). I bogen beretter Klemperer om, 

hvordan sprog havde betydning i udviklingen af Anden Verdenskrig. Han forklarer:  

Hvordan eksisterende måder at tale på – om frihed, fremtid, renhed – langsomt fik nye 

betydninger, men også hvordan sproglige elementer, der ikke tidligere havde været centrale 

– race for eksempel – kom ind og blev brugt som selvbekræftende redskaber til at udpege 

særlige dele af befolkningen. I samtiden virker det så uskyldigt, men det kan være en del af 

et politisk og kulturelt skred, som er alvorligt  

(Thelle, 1. juni 2018) 

Som citatet beskriver, kan sprog være med til øget accept i forbindelse med udgrænsningen af en 

særlig del af befolkningen, og det er vigtigt at være opmærksom på, at hvad der i starten kan være 

uskyldigt i sproget, kan senere udvikle sig til at blive katastrofalt (Thelle, 1. juni 2018).  

Thelle henviser også til sociologi Loïc Wacquant, som peger på, at ved at udpege et område som 

værende en ghetto, kan i stedet skabe en ghetto, idet det kan fremme en identitet som borger, der er 

problematisk, og hvor andre derfor vælger at holde sig væk fra disse områder (Thelle, 1. juni 2018). 

Wacquant har også undersøgt de danske boligområder, som er på ghettolisten. Han mener at disse 

boligområder, slet ikke er i nærheden af at være parallelsamfund, og at parallelsamfund som regel 

er kendetegnet som steder, hvor beboerne opretter egne skoler, med egne normer og værdier. Dette 

argumenterer Wacquant for, at ikke gør sig gældende for størstedelen af de beboere, der er i de 

danske ‘parallelsamfund’ (Thelle, 1. juni 2018).  

Slutteligt argumenterer Thelle for, at ghetto er et ord, som peger på noget, der egentlig er et socialt 

problem, men som bliver anset for at være et etnisk problem (Thelle, 1. juni 2018).  

 

Vurderinger ud fra Sandercock 

I forbindelse med Sandercocks tidligere nævnte muligheder omhandlende det at arbejde for accept 

og ligestilling for minoriteten, peger Sandercock på, at man bør uddanne planlæggerne, herunder 

politikerne og de som skal varetage og håndhæve regeringen og Folketingets beslutninger. 
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Planlæggerne skal uddannes til at kunne varetage spændingsfeltet mellem minoritet, majoritet og 

planlæggeren (Sandercock, 2000: 20). Dette er noget, vi ser som et godt værktøj, som kan være 

gavnligt i forbindelse med regeringens og de andre instansers håndtering af multikulturel 

planlægning. Vi mener, at de planlæggere som står for planlægningen og varetagelsen af 

regeringens bestemmelser, vil have gavn af at blive uddannet til sådanne opgaver, både for de der 

underlægges planlægningen, men også for planlæggerne selv, da det kan virke uhensigtsmæssigt, at 

skulle håndtere multikulturel planlægning, hvis det ikke er noget, planlæggeren har lært. 

Slutteligt er vores vurdering, at regeringen burde benytte den mulighed, som Sandercock peger på, 

nemlig dialog (Sandercock, 2000: 20-23). Regeringen bør uddanne politikere og planlæggere fra 

eksempelvis kommunerne, til at kunne indgå i dialoger, med de beboere der er i 

parallelsamfundene. For at planlæggerne kan varetage sådanne dialoger, skal de have særlige 

kommunikationsevner og en interkulturel forståelse (Sandercock, 2000: 20-23). Vi ved, at 

regeringen blandt andet har konstateret, at de mennesker der bor i parallelsamfundene, ikke ønsker 

at være en del af samfundet. Men vi ved dertil, at regeringen aldrig har været ude og spørge, dem 

som bor i parallelsamfundene, hvad deres holdninger egentlig er, og hvorfor de handler som de gør 

osv. (Barse, 20. februar 2018). Vi mener, at regeringen bør uddanne deres planlæggere og politikere 

til at varetage sådanne dialoger, så planlægningen kan opbygges på fakta, og dermed kan 

planlægningen være gunstig for alle parter.  

 

Opsamling  

På baggrund af ovenstående diskussion, vurderer vi at regeringen bør revidere 

maskeringsforbuddet, som i øjeblikket kan have en modsat effekt, end den ønskede fra regeringens 

side. Maskeringsforbuddet er, som det er nu, diskriminerende og ekskluderende.  

Yderligere vurderer vi at regeringen bør overveje deres retorik og udpegning af ghettoer eller 

parallelsamfund. Regeringens brug af begreberne ’ghetto’ og ’parallelsamfund’ har en negativ 

effekt for dem, som bor i de såkaldte ghettoer eller parallelsamfund og for resten af det danske 

samfund. Regeringen vil muligvis kunne opleve bedre resultater og større accept af deres tiltag, hvis 

beboerne ikke udpeges som syndebukke for et socialt problem og dermed have lettere ved at opnå 

de visioner, som de har for områdernes beboere og for det samlede samfund. Vi anser regeringens 

parallelsamfundspakke som værende ekskluderende og ikke som en hjælp for dem, som rammes af 
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parallelsamfundspakken. Regeringen har valgt at lave nogle økonomiske restriktioner, hvis 

beboerne i parallelsamfundene ikke retter sig efter regeringens lovgivninger og tiltag. Dette mener 

vi ikke er den rigtigt løsning, da de familier eller personer som rammes af restriktionerne, kan få 

svært ved at få en god start i det danske samfund. 

Slutteligt taler vi for, at regeringen begynder at gå i dialog med beboerne i de problemramte 

boligområder, og sammen finder gode løsninger på de problemer, der er i områderne.  
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Diskussion af etik og morale i den danske 

udlændingehåndtering  

Vi vil ud fra de analyserede aspekter inddrage Martin Wachs og hans udlægning af etik og morale 

til denne diskussion.  

Etik og morale er en del af det at være menneske, og det er derfor en del af alle beslutninger vi 

tager, og alle planer vi laver. Etik og morale er i særdeleshed vigtigt hos en planlægger, da disse 

arbejder med at bygge videre på en ukendt fremtid og de usikkerheder, der ligger i det ukendte.  

 

I Danmark planlægges der ud fra lovgivning, navnlig Planloven, der er vedtaget af Folketinget. 

Planloven omhandler lovgivning på planlægningsområdet, og er det tætteste vi kommer på et 

formelt etisk-planlægnings kodeks.  

Regeringen og Folketinget har derfor meget magt i hvordan, der skal planlægges, hvilket gør, at 

man kan se de to instanser som værende den type planlægger, Wachs beskriver som politikere.  

Det er politikere, der står bag planlægningen og vedtagelsen af udlændingeloven og de stramninger 

og tiltag, der gennem tiden er blevet vedtaget, hvor flere af dem har fået dele af den danske 

befolkning, humanitære organisationer såvel som eksperter fra ind- og udland til at stille 

spørgsmålstegn til det etiske og moralske i lovgivningerne, og deri stilles der spørgsmål 

planlæggernes indre etiske kompas.  

Især asylproceduren er blevet kritiseret for at være uetisk (Bendixen, 2011: 13). Det er et forløb 

med flere forskellige aktører, der hver især træffer beslutninger ud fra deres egne etiske kompas; 

rigspolitiet, der skal beslutte, om asylansøgeren virker troværdig og samarbejdsvillig, 

Udlændingestyrelsen, der afgører hvilken af de fire procedurer, der skal anvendes i sagen såvel som 

kommunen, der har ansvaret for en integrationsperiode på tre år (Bendixen, 4. januar 2018). Der er 

flere forskellige aktører, der er med til at afgøre, hvordan det hele skal forløbe, og hvordan det 

bedste slutresultat opnås.  

Der vil altid blive taget beslutninger, hvor der er modstandere, og det kan derfor siges, at der er 

taget valg, der for nogen er etisk korrekte, men for andre fremstår uetisk. 

Et eksempel på dette er smykkeloven. Smykkeloven er en lovgivning, der har fået mange til at sætte 

spørgsmålstegn ved etik og morale, og er i udlandet blevet sammenlignet med handlinger, der blev 

udført af nazisterne under Anden Verdenskrig (Redder, 30. juni 2016).  

Loven er blevet anvendt syv gange i en periode på to år; januar 2016 - januar 2018 (Larsen, 21. 

januar 2018). Til Johan Blem Larsen, journalist hos Danmarks Radio, har daværende 
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udlændingeordfører for Venstre Marcus Knuth udtalt, at han synes smykkeloven er en god ting, da 

“der er noget forkert i, at mennesker vil kunne komme til Danmark med store beløb og få den 

danske stat til at betale for deres ophold i Danmark, samtidig med at de selv har en formue” 

(Larsen, 21. januar 2018). Til hvilket Johanne Schmidt-Nielsen udtalte: 

 Jeg tror primært, loven havde til formål at sende et signal om, at i Danmark er man ikke 

velkommen som flygtning. Og al Inger Støjbergs indledende snak om personlige smykker 

betød jo også, at mennesker rundt omkring i verden troede, at vi ville rive vielsesringen af 

fingrene på folk. Det er heldigvis ikke korrekt. Men det er da ikke mærkeligt, at det er blevet 

opfattet sådan  

(Larsen, 21. januar 2018) 

 

Navnet ‘smykkeloven’ hentyder til en fratagelse af samtlige personlige genstande, der udover en 

økonomisk værdi, formentlig har en langt højere affektionsværdi. Vi formoder, at en person der 

forlader hus og hjem, for at flygte til et andet land, derfor kun medbringer det højst nødvendige, og 

nøje udvalgte ejendele, som har en stor affektiv betydning. 

Vi vurderer, at én af grundene til at lovgivningen fik så meget (negativ) omtale, blandt andet 

omhandler folks manglende research, og at de der ikke sætter sig nok ind i dét, reagere på de 

konnotationer, navnet ‘smykkeloven’ giver. Derudover ser vi et etisk spørgsmål idet, at citatet fra 

Marcus Knuth beskriver en holdning om, at det er ‘forkert’ at asylansøgerne har store pengebeløb 

med, når de søger asyl i Danmark (Larsen, 21. januar 2018).  

Vi har derimod en antagelse om, at de store pengebeløb har haft et formål, og har været et 

afgørende led i, at asylansøgerne overhovedet er nået til Danmark. Vi formoder, at de store 

pengebeløb skulle udgøre en ‘startkapital’ til deres nye liv i Danmark i form af; mad, tøj eller penge 

til overnatning, men at den komplekse asylprocedure i Danmark gør, at pengene derimod virker 

overflødige og ‘forkerte’, nu hvor den danske stat betaler for deres ophold på asylcentrene, som 

Marcus Knuth giver udtryk for (Larsen, 21. januar 2018). 

 

Kritik af motivationsfremmende foranstaltninger 

Vi har tidligere nævnt rapporten “Asylcenter Limbo - En rapport om udsendelseshindringer” 

(2011), der er skrevet af formand for Refugees Welcome, Michala Clante Bendixen. I denne rapport 

bliver der redegjort for nogle af de hindringer, der kan være i forhold til at sende afviste 
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asylansøgere hjem, og deri opnå den utopiske forestilling, vi ligeledes tidligere har identificeret; et 

Danmark med færre udlændinge.  

I rapporten bliver der redegjort for, hvilken funktion og vision der ligger i de såkaldte 

motivationsfremmende foranstaltninger, der er besluttet ved lovgivning i udlændingeloven. 

Motivationsfremmende foranstaltninger dækker over et tiltag, der skal motivere et samarbejde 

mellem politiet og de afviste asylansøgere, der nægter at forlade Danmark frivilligt (Bendixen, 

2011: 21). 

De motivationsfremmende foranstaltninger er blandt andet i form af regulære, pligtige møder med 

Rigspolitiet – 1-2 gange om ugen fast, hver uge. Omdrejningspunktet for møderne er, at de afviste 

asylansøgere skal svare på, hvorfor de stadig nægter at forlade Danmark.  

Her er der flere elementer og faktorer, der kan diskuteres i forhold til etik og morale hos 

planlæggeren såvel som i utopien. Det første kunne eksempelvis være brugen af tolke i 

asylprocessen, da der er opstillet meget få krav til hvad det kræves af en tolk. Tolkene skal som 

udgangspunkt have det pågældende sprog som modersmål, og derudover skal man kunne tale og 

skrive dansk på et vist niveau (Bendixen, 2011: 23). Kriteriet om at sproget skal være modersmål, 

er dog ikke stålfast, og derfor har det i flere henseender været nok, at sprogene var beslægtede. I 

rapporten bliver dette sammenlignet med, at en svensker skulle agere tolk for en dansker (Bendixen, 

2011: 23). Det er altafgørende for den pågældende asylansøger, at alle informationerne er korrekte 

ved første interview, såvel som alle efterfølgende interviews, da det er vigtigt både i forhold til at 

fastslå identiteten og fordi, det er vigtigt for afgørelsen om sagen, hvorvidt den pågældende fremstår 

overbevisende, troværdig eller divergerende i forklaringerne (Bendixen, 2011: 23). Det kan derfor 

anses som værende uetisk eller umoralsk, at der ikke uddannes og/eller ansættes allerede uddannede 

tolke i enhver påkrævede situation, således at der ikke opstår misforståelser i oversættelserne. 

 

Derudover ser vi et etisk spørgsmål i, hvordan forholdene på asylcentrene er, og hvordan disse 

skabes for at opnå denne utopiske forestilling, om at det er bedst for alle, at de afviste asylansøgere 

sendes hjem. Et af de helt store omdrejningspunkter i dette, er Udlændingecenter Ellebæk, hvor der 

er plads til 136 frihedsberøvede asylansøgere (Kriminalforsorgen, u.å). Fængselsbetjent og 

tillidsmand i Udlændingecenter Ellebæk gennem 25 år Gert Jensen mener, at det er for 

‘kummerligt’ et sted, og udtaler til TV2 at “det er noget gammelt lort. Jeg vil sige, at i dag er 

forholdene så ramponerede derinde, så jeg synes heller ikke, man kan tilbyde dem det” (Herschend, 

10. marts 2019). 
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Gert Jensen udtaler yderligere, at flere af de indsatte i perioder selv vælger at bo i isolation, da de 

her kan få lidt privatliv og slippe for det kaos, der hersker i Udlændingecenter Ellebæk (Herschend, 

10. marts 2019). Dertil står der i rapporten fra Refugees Welcome, at analyser fra andre lande viser, 

at personer, der under deres asylophold har været aktiveret gennem arbejde eller uddannelse, i 

“højere omfang udrejser frivilligt, når situationen i hjemlandet tillader det” (Bendixen, 2011: 5). 

Forskningskollektivet Freedom of Movements udgav i 2018 en kritisk rapport med titlen “stop 

killing us slowly - En forskningsrapport om de motivationsfremmende foranstaltninger og 

kriminaliseringen af afviste asylansøgere i Danmark” (2018). I rapporten forklares det, hvordan 

forskningskollektivet opfatter de motivationsfremmende foranstaltninger: 

Ifølge den danske udlændinge- og integrationsminister, er de danske ’udrejsecentre’ i 

Sjælsmark og Kærshovedgård indrettet til at ’gøre livet utåleligt’ for de afviste 

asylansøgere, som ikke med det samme kan tilbageholdes eller udvises, og dermed presse 

dem til at forlade Danmark ’frivilligt’. Som en del af de motivationsfremmende 

foranstaltninger, som blev indført i den danske Udlændingelov i 1997, fastholder 

udvisningscentrene asylansøgere i geografisk isolerede ’åbne’ institutioner med dårlige 

levestandarder og et minimum af velfærd. Imidlertid har disse foranstaltninger ikke opfyldt 

deres officielle funktion. I stedet for at få flere mennesker til at rejse tilbage ’frivilligt’, har 

de skubbet nogle asylansøgere ud i illegalt ophold, mens andre forbliver fastlåst og de facto 

tilbageholdt i udvisningscentre på potentielt ubestemt tid  

(Freedom of Movements, 2018: 6) 

Freedom of Movements er ikke de eneste, der stiller spørgsmålstegn til, om de 

motivationsfremmende foranstaltninger opfylder deres officielle funktion, og om de har nogen 

effekt på samarbejdet. Det samme har journalist Anne Ringgaard på vegne af Videnskab.dk, der har 

skriver følgende udtalelse fra Thomas Gammeltoft-Hansen, professor MSO i international 

migrationsret ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (Ringgaard, 4. juni 2019): “Der er 

reelt ingen forskning på det her område. Det er forbløffende, at man slet ikke har undersøgt, hvad 

der virker, for politikerne har snakket om motivationsfremmende foranstaltninger i mere end tyve 

år” (Ringgaard, 4. juni 2019). Rigspolitiet har dertil selv udtalt, at de ikke kan “udtale sig generelt 

om effekten af motivationsfremmende frihedsberøvelse” (Dahlin, 10. september 2019).  
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Teknikeren og Holocaust 

Vi ser her, ‘teknikeren’ jf. Martin Wachs tre typer af planlæggere. Teknikerne i den danske 

asylhåndtering er eksempelvis Røde Kors, der står for det humanitære og praktiske arbejde i 

asylcentrene, eller politiet der har en rolle i asylproceduren, hvor de, ud fra regeringens politiske 

udspil, skal tage stilling til hver individuelle asylansøgers historie. Teknikeren er dertil i form af 

kommunerne, der er ansvarlige for at hjælpe deres nyankomne flygtninge med at starte deres liv i 

Danmark og hjælpe integrationen. Kommunerne har ansvaret for at tilrettelægge et 

introduktionsprogram samt at anvise en permanent bolig til den pågældende flygtning (Dansk 

Flygtningehjælp, u.å). Disse aktører arbejder alle under de foranstaltninger og lovgivninger, der er 

blevet vedtaget af Folketinget, og de skal være værdineutrale og udføre de givne planer.  

Denne form for planlægning, hvor man arbejder og planlægger ‘civiliseret’ gennem 

organisationsformer som bureaukrati og rationalitet, mener vi trækker tråde tilbage til holocaust og 

vores udgangspunkt i bogen “Modernitet og holocaust” (2001) fra Zygmunt Bauman. 

Bauman skriver i bogen, at vi/planlæggerne, ikke forstår modernitetens kompleksitet i relation til 

Holocaust. Modernitetens bureaukrati, teknologiske og organisatoriske muligheder, effektiviserede 

folkemordet og institutionaliseret det. I moderniteten vil der således altid være muligheden for et 

‘nyt’ Holocaust, men denne mulighed passer ikke ind i historien om den højt civiliserede 

modernitet. Derfor produceres Holocaust som et folkemord hinsides det ordinære. Denne 

forklaringsmodel er problematisk, da den hverken evner at forstå Holocaust eller modernitetens 

muligheder.  

Hvis vi vender fokus mod planlægningsfaget i relation til Holocaust, ses det at både processer og 

faciliteter som var nødvendige for eksekveringen af folkemordet, var afhængige af planlæggere og 

planlægning. Hvis vi følger argumenterne i Baumans kritik, var dette en ‘normal’ 

planlægningspraksis i et ministerium udført med industriel effektivitet og præcision.  

Hvortil Bauman skriver: “Holocaust blev udtænkt og gennemført i vores moderne, rationelle 

samfund, på vores høje civilisatoriske stade, de menneskelige og kulturelle præstationers tinde, og 

af denne grund udgør det også et problem for dette samfund, denne civilisation og denne kultur” 

(Bauman, 2001: 11). 

 

Placering af asylcentre 

Der ligger en lang række beslutninger, overvejelser og vurderinger i planlægningen af placeringerne 

af de danske asylcenter. Der har flere gange været brugt nedlagte militære bygninger og gamle 
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hospitaler, til at danne rammerne for forskellige asylcentre. Derudover ligger langt de fleste 

asylcentre i befolknings tynde og isolerede områder. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at dette 

er et cost/benefit perspektiv, da der her er tale om ellers tomme bygninger, der nu kan få et nyt 

formål. Men de tre centre i Allerød Kommune, Center Sandholm, Udrejsecenter Sjælsmark og 

Udlændingecenter Ellebæk ligger klos op ad Forsvarets øvelsesområde, der i marts 2019 havde 29 

dage med våben testning ud af 31 mulige (Dragsdahl, 29. marts 2019). Center Sandholm er et 

modtagecenter, og der befinder sig derfor mange mennesker, som har oplevet et væld af traume og 

tortur. Asylchef hos Dansk Flygtningehjælp Eva Singer udtalte sig om dette til Information:  

De[beboerne] fortæller, at det er utrolig ubehageligt. At det giver dem minder om noget, de 

har været udsat for, hvis de er flygtet fra krig. Og så er der flere af dem, som tror, at det er 

med vilje. Det skaber en følelse af at være uønsket, og at man fra de danske myndigheders 

side ikke viser forståelse for ens situation  

(Dragsdahl, 29. marts 2019). 

Dette citat underbygger vores tidligere nævnte identificeringen af regeringens utopiske forestillinger 

om Danmarks fremtid, der blandt andet omhandler færre flygtninge og asylansøgere, og at målet er, 

at flest mulige asylansøgere skal sendes hjem, hvorfor Danmark skal være uattraktivt for 

asylansøgere.   

 

Overvejelser i planlægning 

Martin Wachs skriver om tre overvejelser, man som planlægger og politiker bør være opmærksom 

på. Den første overvejelse går på selve rollen, naturen og udøvelsen af autoritet. Her menes der, at 

personen, gruppen eller regeringen skal være legitim og forsvarlig, eftersom det er dem som træffer 

og gennemfører beslutninger. Konklusioner og beslutninger skal ligeledes opnås gennem en behørig 

proces (Wachs, 2016). Men disse beslutninger er ikke nødvendigvis det bedste, når de træffes af et 

beslutningsorgan eller en person, der ikke har en gyldig autoritet til at tale eller tage beslutninger på 

vegne af dem, for hvem beslutningen træffes, og som skal leve med konsekvenserne (Wachs, 2016). 

I Danmark har vi Folketinget, hvori alle lovforslag, forslag om ændringer eller lignende skal 

igennem og vedtages ved et flertal. Alle de forskellige ‘situationer’ der er gennemgået tidligere i 

afsnittet, har derfor været diskuteret og har været gennem afstemning. 

Hver enkelte planlægger har taget en beslutning ud fra et cost/benefit-perspektiv, og ud fra at øge 

effektiviteten i forhold til eksempelvis at fjerne parallelsamfund og ghettoer, eller at flest mulige 

asylansøgere samarbejder om en udsendelse. Disse beslutninger tages af personer, der ikke har den 
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gyldige autoritet som Wachs nævner, og de gør derfor præcis som Wachs forklarer: planlæggerne 

træffer beslutninger på vegne af asylansøgerne, der herefter skal leve med konsekvenserne af disse 

beslutninger.  

Det er dertil ikke alle, der forstår planlæggernes etiske eller moralske beslutninger, og den danske 

asylprocedure har gennem tiden været underlagt skarp kritik af både ind- og udland.  

Amnesty International har eksempelvis kritiseret flere forhold i den danske udlændingehåndtering, 

heriblandt ventetiden, børnenes forhold i asylcentre såvel som kommunernes drift af centrene 

(Fenger-Grøndahl & Høher-Larsen, 2019). 

En anden overvejelse som Wachs mener, man bør have med sig i de etiske og moralske svære 

beslutninger, er om planerne og de offentlige politikker, er baseret på ‘the concept of justice’, og 

ydermere at man skal være retfærdig over for de, der har mindre magt og færre ressourcer (Wachs, 

2016). Denne overvejelse er interessant at undersøge i forhold til udlændingehåndtering, da der er et 

‘dilemma’, idet vi antager, at de danske politikere - med udgangspunkt i Lars Løkke Rasmussen 

III/VLAK-regeringen, arbejder med et mål om at gøre Danmark ‘dansk igen’, hvilket vil sige, at der 

planlægges for et utopia, hvori vi har sendt de fremmede tilbage til deres hjemland. I forhold til 

dette, kan man vinkle overvejelsen til, at politikerne arbejder ud fra et ‘concept of justice’, der 

omhandler bibeholdelsen af de danske værdier, for at skabe et utopia for de danske borgere. Men 

her ligger også en form for ‘injustice’, idet de arbejder imod de fremmede; de ikke-vestlige 

indvandrere og asylansøgere.  

 

Den tredje overvejelse omhandler den etiske forpligtelse til at så vidt muligt at bruge de offentlige 

ressourcer og midler effektivt. Der skal være en logisk forbindelse mellem midler og mål. Her kan 

der nævnes asylcentrene, da flere af dem, som tidligere nævnt, er ‘genbrug’ af gamle bygninger. Til 

gengæld bliver der åbnet flere asylcentre, som så bliver lukket igen når behovet forsvinder. Når der 

igen opstår et behov, bliver der åbnet nye centre. Vi kender ikke de bagvedliggende forklaringer, 

der ligger til grund for overvejelserne og beslutningerne til dette. Michala Clante Bendixen 

argumenterer dog for i rapporten “Asylcenter Limbo”, at en asylansøger i gennemsnit koster “over 

en kvart million kr om året, meget mere end en person med opholdstilladelse” (Bendixen, 2011: 

11). 
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Opsamling 

Ovenstående diskussion er foretaget med henblik på Martin Wachs’ teori om etik og morale i 

planlægning. Vi har med teorien in mente diskuteret flere emner inden for den danske 

udlændingehåndtering og udlændingepolitik. Etik og morale er en individuel vurdering af, om noget 

er etisk eller moralsk korrekt. Vi diskuterer flere tiltag og stramninger, der for os fremstår uetiske. 

Smykkeloven er et tiltag der har mødt meget kritik, da det har en række konnotationer, der skaber 

misforståelser, der har haft stor betydning for opfattelsen af denne lovgivning og dertil har skabt 

diskussioner om etik og morale i ind- og udland. 

De motivationsfremmende foranstaltninger har mødt en del kritik, da det ikke er påviseligt, at de 

har den ønskede effekt, og det derfor kan fremstå inhumant, hvordan især de indsatte i 

Udlændingecenter Ellebæk bor, såvel som hvordan frihedsberøvelse i flere måneder kan forsvares. 

Dertil kan placeringerne af asylcentrene i Allerød kommune nævnes, da vi ser en uetisk vurdering i, 

at placere PTSD-ramte asylansøgere i den umiddelbare nærhed af Forsvarets øvelsesområder, hvor 

der ofte bliver testet våben.  

Vi har erfaret hvordan den reelle planlægningspraksis, på mange måder er sammenlignelig med den 

planlægningspraksis, der var i forbindelse med eksekveringen af Holocaust, i det at begge former 

for planlægning foregår i et ministerium, udført med industriel effektivitet og præcision.  

Slutteligt er det blevet os klart, at planlæggere har et stort ansvar i, at foretage planlægning som 

yder retfærdighed for flest, og som samtidig tager hensyn til offentlige midler og ressourcer.  
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Konklusion 

Vores problemformulering lyder således:  

Hvilke forestillinger om Danmarks fremtid kan vi identificere i regeringens 

udlændingehåndtering og politik, og hvilke strategier der fører til disse forestillinger? 

Vi har til besvarelsen benyttet os af de fire teorier om henholdsvis utopisk planlægning, strategisk 

planlægning, multikulturel planlægning og etik og morale i planlægning. 

Med udgangspunkt i David Pinders teori om utopi har vi foretaget en analyse, med udgangspunktet 

om at identificere de utopiske forestillinger i de to udvalgte regeringsrapporter. 

Dette har ledt os til konklusion om, at der er én overordnet utopisk forestilling. Vi har derudover 

identificerede en række understøttende utopiske forestillinger, som er med til at opfylde den 

overordnede utopiske vision. Yderligere har vi identificeret flere mindre utopiske forestillinger, hvis 

formål er kohærent med regeringens overordnede vision for Danmarks fremtid. Vores identificering 

af den overordnede utopiske forestilling er som følger: At Danmark skal være for danskere og med 

danske normer og værdier.  

Det er visionen om, at der skal være færre udlændinge i Danmark og at de der allerede bor i 

Danmark, skal integreres og påtage sig danske normer og værdier.  

En af de understøttende utopiske forestillinger vi har identificeret, omhandler 

parallelsamfundspakken, og de deri liggende tanker om ét samlet Danmark, hvor der ikke findes 

ghettoer og parallelsamfund. Endeligt omhandler disse mindre utopiske forestillinger blandt andet 

om, hvordan regeringen retorisk beskriver, at asylansøgerne er på ‘ophold’ i Danmark, hvor ordet 

ophold hentyder til, at det er i en given periode, hvorefter asylansøgerne skal tilbage til deres 

hjemland, og man derigennem opnår et utopisk Danmark, hvor der er færre udlændinge. Vi har 

identificeret yderligere en utopi i form af regerings vedtagelse af maskeringsforbuddet, hvor 

regeringen adresserer en problematik omhandlende det, at nogle muslimske kvinder går i burka eller 

niqab, idet at regeringen mener, at det ikke stemmer overens med danske normer og værdier at være 

tildækket, såvel som at det har betydning for hvorvidt kvinderne integreres i det danske samfund. 

I maskeringsforbuddet ser vi en skjult plan om, at fjerne burka og niqab gennem et overordnet 

‘maskeringsforbud’, der ulovliggøre al ansigtstildækning. Dette sker skjult under intentionen om at 

fremme ikke-vestlige kvinders integration. 
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Vi har gennem brug af Karina Sehesteds forklaring, og vores fortolkning, af begrebet strategisk 

planlægning analyseret os frem til, at Danmark arbejder med en strategi, der er en kombination af 

netværksstyring og hierarkisk styring, hvortil regeringen er den udøvende magt i Danmark, og 

Folketinget vedtager tiltag og lovgivninger. Regeringen er det hierarkiske overhoved og den sidste 

beslutningsinstans, hvorefter selve håndhævelsen af disse beslutninger uddelegeres til forskellige 

aktører. Det kan blandt andet være hos kommunerne og boligorganisationer, som sammen skal 

udarbejde en udviklingsplan for de udsatte boligområder, politiet i forbindelse med håndhævelse af 

maskeringsforbuddet, kriminalitet i udsatte boligområder m.m., Røde Kors, der står for den daglige 

drift i asylcentrene m.m.  

Vi har erfaret at regeringen gør brug af strategisk planlægning som strukturplanlægning, hvori der 

blandt andet arbejdes langsigtet og helhedsorienteret, hvilket vi ser i rapporten “Ét Danmark uden 

parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” (2018), der har en langsigtet handlingsplan for, hvordan 

Danmark skal afvikle de såkaldte parallelsamfund. 

Slutteligt har vi har med henblik på Leonie Sandercocks teori om multikulturel planlægning, og 

hvordan der kan være nogle udfordringer i planlægningen, som fører til mindre ligestilling og 

accept af minoriteterne i et samfund. Gennem analysen har vi konkluderet at de fire udfordringer: 

lovgivning, kulturelle misforståelser og miskommunikation, frygten for den fremmede og racisme 

og planlæggerens manglende forståelse for kulturelle praksisser, overlapper og påvirker hinanden. 

Vi kan gennem analysen, konkludere at den danske udlændingepolitik og udlændingehåndtering, 

som regel underminerer minoriteter, som i dette tilfælde er ikke-vestlige indvandrere. Yderligere 

kan vi konkludere at den danske planlægning og lovgivning inden for udlændingeområdet, at der 

retorisk beskrives et ønske om, at de ikke-vestlige beboere skal være aktive deltagere i de danske 

samfund såvel som at de skal integreres. De udfordringer vi har identificeret kan samtidig anses 

som værende en kile i planlægningen, og at planlægningen i nogle henseender fører til mindre 

integration frem for mere, som der ellers gives udtryk for, er målet med flere af Folketingets 

vedtagelser af lovgivninger og tiltag.  

Vi har derudover, på baggrund af en diskussion med henblik på etik og morale i planlægning, 

konkluderet at etik og morale er en individuel vurderingssag, men at der alligevel kan kommenteres 

på hvor etisk og moralsk forsvarligt bestemte tiltage er. Vi fremstiller især de 

motivationsfremmende foranstaltninger, der yderligere er blevet kritiseret af både ind og udland, da 

der planlægges efter, at asylansøgere der nægter at forlade Danmark, skal motiveres gennem tiltag, 
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der blandt andet indeholder frihedsberøvelse i flere måneder på Udlændingecenter Ellebæk, der 

dertil planlægges efter at være ubehageligt, så de indsatte bliver motiveret til at forlade centeret. 

Dertil kan placeringerne af asylcentrene i Allerød kommune nævnes, da vi ser en uetisk vurdering i, 

at placere PTSD-ramte asylansøgere i den umiddelbare nærhed af Forsvarets øvelsesområder, hvor 

der ofte bliver testet våben.  

Vi har erfaret hvordan den reelle planlægningspraksis, på mange måder er sammenlignelig med den 

planlægningspraksis, der var i forbindelse med eksekveringen af Holocaust, i det at begge former 

for planlægning foregår i et ministerium, udført med industriel effektivitet og præcision.  

Slutteligt er det blevet os klart, at planlæggere har et stort ansvar i at foretage planlægning som yder 

retfærdighed for flest, og som samtidig tager hensyn til offentlige midler og ressourcer.  
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