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Struktur 
 Introduktion, centrale søjler, orienteringspunkter 
 Danske perspektiver 1: Neoliberalisme 
 Danske perspektiver 2: Ghettodiskussionen 
 Danske perspektiver 3: Territoriel stigmatisering 
 Afrunding 

 
 
 



  

1. Relationel tænkning og komparation 
2. Historicitet 
3. Kritik 
4. ‘Civil’ sociologi  

Søjler i Wacquants arbejde: 



Orienteringspunkter 1:  
At tænke i og relaterer forskellige ‘rum’/felter 

Sociale 

Fysiske Symbolske 

Perspektiver: 
• Spatial ‘profit’ 

(Bourdieu) 
• Spatial  ‘lukning’ 
• Rum som 

‘forstærker’af allerede 
etablerede forskelle  



Orienteringspunkter 2: 
Wacquants analytiske kartografi 



Danske perspektiver og relevans 1: 
Relationelle analyser af  straf i 
neoliberalismens tidsalder 

 Neoliberalismen rummer også 
moralske fordringer til individet:  
konkurrence, effektivitet, anvendelighed 

 
Forvarsel?: 
 Regulering af (den urbane) fattigdom 

med straffesystemet som vektor 
 Staten bliver en tosidet ‘kentaurstat’: 

liberal og fri opadtil, paternalistisk og 
konsekvent nedadtil 

 På vej mod en straffestat i Danmark? 



Danske perspektiver og relevans 2: 
Findes der Ghettoer i Danmark? 

 » … hvad sker der, når vi kalder et 
område for en ghetto? Beboere 
med job, de veluddannede og de 
med ressourcer flytter væk så 
snart, de kan komme til det. For 
hvem har lyst til at sige på 
arbejdet, til en jobsamtale eller på 
studiet, at man bor i en ghetto? På 
den måde straffer man de 
velfungerende beboere i de 
udsatte områder, og tilbage står 
de svageste, de syge og de 
kriminelle. Min opfordring til de 
danske politikere er derfor: Drop 
jeres syge ghettolister«  

 (Wacquant, Politiken 2013) 



Danske perspektiver og relevans 3: 
Territoriel stigma 

 ”Hvorvidt disse områder faktisk er 
forfaldne og farlige, og hvorvidt 
deres befolkning overvejende 
består af fattige, minoriteter og 
udlændinge, eller ej, betyder ikke 
meget i sidste ende: Når 
offentligheden i almindelighed 
deler og udbreder den fordoms-
fulde opfattelse, at det er sådan, 
det er, så er dét i sig selv 
tilstrækkeligt til at medføre nogle 
socialt set skadelige konsekvenser” 
(Wacquant 2013a: 243). 

 ‘Sted’ som ekstra og 
distinkt dimension af 
stigmatisering  

 
Mulige reaktioner: 
 Internalisering af 

omverdenens 
fordømmende blik 

 Trække sig tilbage til 
privatsfæren 

 Gensidigt afstandstagen 
til ‘de andre’ 
 



Inf: ”… jeg bryder mig ikke om, hvis der 
er nogen der kritisere vores sted eller 
vores måde at… 
KND: Er det sådan en form for 
stolthed eller …?  
Inf: Ja, fordi man mere eller mindre 
synes, at det er ens eget sted. For det 
første fordi jeg har været der så længe 
[…] Så jeg kender jo hvad som helst.  
KND: Alle kringlekrogene?  
Inf: Ja. Derfor bryder jeg mig ikke om, 
hvis der er nogen der siger at man 
taber i lotteriet, hvis man skal på vagt 
(herude). Det bryder jeg mig ikke om. 
(Delica 2013:174) 

Territoriel stigma 



Afrunding: 4 pointer/spørgsmål at tænke 
videre med… 

 

 
 

Hvad betyder ‘importen’ af 
begreber fra forskellige 
interessenter (tænketanke, 
ministerier, styrelser, 
kommissioner) for vores 
analyser/menneskesyn? 
 

Wacquant insisterer på at 
ændre/præciserer vores 
perceptioner via sproget: 
Hyperghetto, antighetto, kentaurstat,  
avanceret marginalitet, territoriel 
stigma…. 

Hvem skal fremtidens byer 
være for?  
Statens planlæggere, 
arkitekter, politikere, 
embedsmænd har et ansvar 
for ikke at ‘designe urban 
afsondring’… 

Historien viser, at ‘statens 
rolle’ kan være andet og mere 
end alene fokuseret på 
‘nedskærings-foranstaltninger’ 
(Austerity)’ og at byerne før 
har overkommet forskellige 
kriser… 
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