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Boligaktivisme 
 
Boligsituationen for unge i dag 
I Danmark anno 2020 oplever mange unge, at det er vanskeligt at finde en bolig når 
de ønsker at flytte hjemmefra. Problemet er altid størst omkring studiestart, hvor 
medierne plejer at have fokus på det. Der er lange ventelister til kollegieværelser og 
ungdomsboliger. Men problemet handler også om at generelt er blevet færre 
almennyttige boliger, og at priserne på andels- og ejerboliger er steget med mange 
hundrede procent de sidste 20 – 30 år, ikke mindst i de større byer. Langt fra alle 
forældre har råd til at hjælpe deres børn med såkaldt forældrekøb, og 
boligsituationen for unge kan ses som et klasseproblem.  
 
Der har været tendens til at udenlandske kapitalfonde opkøber boligmassen (det vil 
sige hele ejendomme, fx udlejningsejendomme) i Danmark og en lang række andre 
lande. Kapitalfonde som Blackstone (hvis danske afdeling skiftede navn til Kereby i 
2019) har opkøbt tusindvis af boliger i Danmark. Mange lejere oplever, at det 
resulterer i høje huslejestigninger, hvilket gør det endnu sværere for unge at komme 
ind på boligmarkedet.  
 
Læs om Blackstones forretninger i Danmark: 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/blackstone-i-sjaeldent-interview-vi-planlaegger-
vaere-i-danmark-evigt 
 
”Ghettopakken” 
I 2018 blev den såkaldte ”Ghettopakke” vedtaget i Folketinget. Planen er at gøre op 
med ”ghettoficering” eller ”parallelsamfund” hvor der bor mange mennesker med 
eksempelvis indvandrerbaggrund i et koncentreret område. Konkret betyder det at 
mange boligblokke, som indeholder almennyttige boliger, skal rives ned. Flere steder 
skal de nedrevne blokke erstattes med privat boligbyggeri. Nedrivningerne får 
konsekvenser for omkring 11.000 mennesker.  
 
Læs om nogle af ”ghettopakkens” konsekvenser for lejerne her: 
https://arbejderen.dk/indland/lejere-skal-betale-56-milliarder-nedrivning 
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Unge hjemløse i Danmark  
Hjemløsheden blandt unge i Danmark er steget støt siden man begyndte at måle 
hjemløse i 2009. Danmark har den højeste stigning af hjemløse i Norden, og der er 
flere end 2000 hjemløse unge i Danmark i dag. Aarhus er den by, hvor problemet er 
størst.  
 
Læs mere om unge og hjemløshed: https://www.potentialehotellet.dk/unge-
hjemloese/ 
 
Boligaktivisme i dag 
Der findes mange eksempler på at unge prøver at råbe politikere og 
beslutningstagere op. Der afholdes jævnligt demonstrationer eller laves aktivistiske 
aktioner, som sætter fokus på nogle af de problematikker der er nævnt ovenfor.  
 
Læs om en gruppe boligaktivisters aktion i december 2019 her:  
https://konfront.dk/gentrificeringen-skal-moedes-med-blokader-besaettelser-og-civil-
ulydighed/ 
 
Boligaktivisme før 
På de følgende sider præsenteres en række plakater fra 1950erne til 00erne, som 
viser forskellige aspekter af boligaktivisme som den har udspillet sig i perioden. Det 
kan være interessant at undersøge hvilke problematikker, der blev fokuseret på, 
samt hvilke metoder, der blev foreslået som mulige løsninger på problemet. 
 
Det kan være en god idé at bruge Arbejdermuseets analysemodel til politiske 
plakater i dit arbejde med plakaterne: 
 
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2019/12/analysemodel-til-
plakater.pdf 
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1990erne: 
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