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Hvordan får vi plads til de 
andre?

- Derfor er brug for en stærk socialpolitik?



…for det handler ikke om at komme af med de 
andre???

Film og teaterstykke 
om menneskers 
samfundsværd

• Hvis ikke du 
bidrager til 
samfundet, nasser 
du på samfundet

• Så kan du lige så 
godt blive skudt
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En ”by for alle” har svært ved at rumme de 
nederste i samfundet
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Aarhus har også mange 
udsatte mennesker i 
fremtiden
• Mere end 2.000 har 

misbrug og psykisk 
sygdom

• Mere end 2.500 har 
alvorligt misbrug

• 750 hjemløse – heraf 
mere end 340 mellem 
18-29 år 



Hvor i de nye parker er der sat plads af til  
hellesteder?  

Gellerupplanen –hvor?

Hellesteder?

Aarhus Ø – hvor?

• Hellesteder?
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Der skal gøres plads til ”de” og ”det” skæve 
fra starten

Det skal ind i planlægningen
Det skal fastholdes i 
implementeringen!
• Økonomiske interesser er 

magtfulde

• Har du betalt en høj pris for en 
god udsigt, vil du ikke have 
hellesteder

• Vi kan bedst lide at bo ved 
siden af nogen som ligner os 
selv (Mixofobi!)
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Men – det drejer sig om mere end planlægning af, hvordan 

mennesker med særlige behov kan være en del af byen i fremtiden.

Det handler om, hvilket Aarhus vi vil være!



Hvor stor ulighed vil vi acceptere?

• Sundhedsprofilen viser store 
forskelle

–Problemområder er Vest og 
Viby-Højbjerg 
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Hvor store forskelle må der være?
Fx forskelle i 
uddannelsesniveau

Fx huller i tænderne som 5 
årig
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Store forskelle giver utryghed for alle!

➢ Den generelle utryghed er steget de 
sidst 15 år

➢ Den er størst blandt personer på 
overførsels-indkomst

➢ Den er geografisk større i  udsatte 
områder

➢ Den hænger ikke klart sammen med 
faktisk udsathed for fx overfald
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For store forskelle og for stor ulighed

➢Udsatte børn, unge og 
voksne vil have én ting:

VI VIL IKKE HAVE DET I GIR´

VI VIL HA´DET I HAR

VI VIL HA´ET LIV

➢Aarhus skal passe på 
udviklingen i ulige 
muligheder mellem 
kvartererne i byen
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Ulighedsbetingede konflikter vokser i verden
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Internationale social uro
ILO social unrest index
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Aarhus og den ”store” socialpolitik

Historisk har der aldrig været et alternativ til 
socialpolitik. Virkede den ikke, var grundlaget for 
demokratiet i fare eller allerede afskaffet. Når man 
stillede spørgsmålstegn ved socialpolitik eller var 
ved at afskaffe den, var det forbundet med krig og 
den deraf følgende nød og død. Socialpolitik er 
derfor og har altid været en del af 
fredssikringen både indadtil og udadtil
Willy Brandt Tale til Forbundsdagen 1969 (Boeckh, Huster et al. 2006. Egen oversættelse)
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Aarhus - som en tryg by i 2030?

Aarhus - hvor alle får muligheder i 2030?

Det handler om, hvilket Aarhus vi vil være!
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Der skal social nytænkning til, 
hvis vi igen skal gøre Danmark 
til det sociale foregangsland, 
som vi bør være!

TAK for ordet



Knud Aarup, 64 år, cand.scient.pol., uafhængig debattør

Landsformand for Bedre Psykiatri

Engageret i socialt arbejde: formand i Røde Kors Aarhus, 
bestyrelsesmedlem i Lær for livet og VISOs faglige bestyrelse

Medlem af Frivilligrådet og formand for Aarhus Kommunes Udsatteråd

Tidligere: Direktør i Socialstyrelsen, Randers Kommune, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Horsens Kommune, Hadsten Kommune, 
Kommunedata, PLS Consult (Rambøll Mgm.), Arbejdsdirektoratet og 
Indenrigsministeriet

Leder siden 1986 – Chef siden 1990

Undervist siden 1979 – AU, AAU, ABS, professionsuddannelser

Censor på de samfundsvidenskabelige uddannelser samt 
kandidatuddannelsen i socialt arbejde

Udgivelser bloks, artikler og bøger:

Om mig…
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