
TRYGHED
- ET TRYGGERE ÅRHUS



Tryghedsudspil fra Dansk Folkeparti i Århus
“Århus er en dejlig og sikker kommune. Men desværre er der også bestemte områder og 
tider af døgnet, hvor det ikke er trygt at færdes. Mange - ikke mindst ældre og kvinder - er 
bange for at færdes frit. Det vil vi ikke finde os i i Dansk Folkeparti. Derfor kommer vi nu 
med det her tryghedsudspil, så århusianerne kan se, at det er muligt at skabe en mere tryg 
og sikker by og kommune”, lyder det fra spidskandidat Jakob Søgaard Clausen.

“Det er skønt med liv og glade dage i det århusianske natteliv. Men der kan være en utryg 
stemning og slåskampe. Som ung kvinde er nattelivet ikke særlig trygt, og det  
synes jeg ærlig talt ikke er i orden. Alle skal kunne færdes trygt og sikkert, og derfor  
arbejder Dansk Folkeparti for et tryggere natteliv”, siger tidligere bartender/værtinde og nr. 
2 på Dansk Folkepartis liste Nana Harring.

Århus, oktober 2021



For et trygt og sikkert Århus
Århus er en dejlig og sikker kommune. Men desværre er der også bestemte områder 
og tider af døgnet, hvor det ikke er trygt at færdes. I Dansk Folkeparti vil vi insistere på 
tryghed i hele Århus Kommune. Det skal være voldsmændene og de kriminelle, som skal 
være utrygge. Ikke os andre. 

Vi ønsker et Århus, hvor hvor alle lovlydige kan færdes frit og føle sig sikre - og på alle tid-
spunkter af døgnet. Ingen skal være bange for at gå alene hjem fra byen, blive ramt af en 
vanvidsbilist på en løbetur eller blive fanget i krydsild mellem bander i opgør. 

“Ingen skal være bange for at gå alene hjem fra byen,
blive ramt af en vandvidsbilist på en løbetur

eller blive fanget i krydsild mellem bander i opgør”
Derfor kommer vi med dette tryghedsudspil, som indeholder konkrete bud på, hvordan vi 
kan skabe et mere trygt og sikkert Århus for alle. Uanset hvor man bor, eller hvem man er.



Parallelsamfund skaber utryghed
En stor del af utrygheden i Århus har sit direkte udspring fra de store muslimske parallel-
samfund, som Århus er bebyrdet med. 

5,6 % af de 15-29-årige mænd med ikke-vestlig oprindelse i Århus blev dømt efter straf-
feloven i 2018. Det samme gør sig kun gældende for 0,8 % af samme gruppe med dansk 
oprindelse. På samme måde viser en opgørelse, at 45 % af alle dømte efter straffeloven i 
2017 ved Retten i Aarhus var personer med ikke-vestlig baggrund. 

Det vidner om en massiv overrepræsentation, idet selvsamme gruppe kun udgør omkring 
12 pct. af indbyggerne i Århus Kommune. 

Det viser tydeligt problemerne med en alt for massiv ikke-vestlig indvandring fra primært 
Mellemøsten og Afrika. Derfor skal udviklingen vendes, og derfor kommer Dansk Folkepar-
ti også med et parallelsamfunds- og hjemsendelsesudspil, hvis elementer også vil være til 
gavn for trygheden i Århus Kommune. 



Kommunale tryghedsvagter mod utrygheden
Det er i høj grad politiets opgave at sikre tryghed i hele Århus Kommune. Men stigende 
terrortrussel, bandeopgør og internetkriminalitet tærer på politiets ressourcer. 

Århus Kommune skal sikre, at politiet får de bedste vilkår, og i samarbejde sikre, at de er 
synlige i gadebilledet så meget som muligt. Men indsatsen skal ikke stoppe der. 

De seneste par somre har vi set, hvordan en gruppe af utilpassede unge med ikke-vestlig 
baggrund har hærget Århus Ø. 

“De kører rundt i deres store 
muskelbiler, laver gaderæs, hjulspin, 

og hvad de ellers kan finde på af ulovligheder”
De samles i grupper, er højrøstede og er generelt til stor gene for områdets beboere og 
øvrige gæster.

Kommunen har været nødsaget til at indsætte et privat vagtværn. Det har hjulpet på 
trygheden, men da kommunen reducerede vagtens tilstedeværelse i slutningen af juli 2021 
blussede problemerne op igen.

Dansk Folkeparti har sammen med Venstre og Konservative i Århus Byråd sikret, at Århus 
Kommune nu skal indgå i arbejdet med kommunale tryghedsvagter, som der blev mulighed 
for med det seneste politiforlig. Vagterne skal i Dansk Folkepartis optik indgå i et tryghed-
steam, som i tæt samarbejde med Østjyllands Politi vil skulle arbejde for at øge trygheden i 
hele Århus.

Tryghedsvagterne skal bestå af et fleksibelt team af kommunalt ansatte vagter, som hurtigt 
kan sættes ind ved optræk til uro, ballade eller anden utryghedsskabende adfærd i hele 
kommunen. Det kunne eksempelvis være om sommeren på Århus Ø eller i lokalområder, 
som oplever problemer med unge, der laver ballade og skaber utryghed, som det eksem-
pelvis tidligere har været tilfældet i Tranbjerg. 

De kommunale vagter ville også kunne indsættes i kommunens oplandsbyer, hvis der i en 
periode er mange lokale indbrud, hærværk eller anden utryghedsskabende adfærd. 

Dansk Folkeparti ønsker herudover, at Århus Kommune i samarbejde med øvrige storby-
kommuner arbejder på at få det gjort muligt, at de kommunale tryghedsvagter får  
bemyndigelse til at kunne udskrive bøder ved mindre lovovertrædelser som eksempelvis 
overtrædelse af ordensbekendtgørelsen eller ved henkastning af affald.



Videoovervågning gavner utrygheden
Videoovervågning er en fast del af vores hverdag. På uddannelsesinstitutioner, arbejd-
spladser og når vi handler ind til aftensmaden. Men kun få steder i det offentlige rum er 
videoovervågningen et fast inventar. Det ønsker Dansk Folkeparti at ændre til gavn for 
trygheden. Derfor ønsker vi langt mere videoovervågning i det offentlige rum i Århus.

Videoovervågningen skal etableres i tæt samarbejde med Østjyllands Politi og opsættes 
i de områder i kommunen, hvor der opleves kriminalitet, ballade og utryghed. Det gælder 
eksempelvis på Århus Ø, i nattelivet og i kommunens ghettoområder.

Dansk Folkeparti ser overvågningen som et vigtigt redskab for politiet i forhold til at få iden-
tificeret, anholdt og retsforfulgt kriminelle. 

Videoovervågningen vil herudover have en præventiv effekt og dermed virke tryghedss-
kabende.

Herudover skal områder i nattelivet videoovervåges i kampen mod voldsmagere, narko-
handlere og andre kriminelle, som skaber et utrygt natteliv.

Ved Åboulevarden sker der jævnligt voldelige overfald i nattelivet. Mere videoovervågning 
vil kunne være med til at fange og få dømt de kriminelle, voldelige personer, som hærger 
nattelivet. Det giver tryghed.

Flere overvågningskameraer vil også være gavnlige i sager med unge, der forsvinder efter 
en tur i byen. Her spiller overvågningskameraer ofte en vigtig rolle og kan være med til at 
give pårørende en hurtigere vished for, hvad der er sket med deres kære.



Et trygt natteliv til gavn for alle
Århus Kommune er en af landets yngste, når man ser på befolkningens gennemsnitsalder. 
Vi er en kommune kendetegnet ved mange studerende. Det giver liv og glade dage og et 
festligt natteliv. Nattelivet er desværre også præget af utryghed, både når festen er godt 
igang, og når den slutter, og man bevæger sig hjemad. 

I nattelivet skal videoovervågningen i samarbejde med de kommunale tryghedsvagter 
spille en afgørende rolle for at sikre mere tryghed.

Herudover vil Dansk Folkeparti sikre, at de frivillige og foreninger, som skaber tryghed i 
nattelivet, støttes, ligesom der i byudviklingen skal være fokus på at skabe åbne og lev-
ende byrum med belysning, som understøtter et trygt natteliv.

Det er desuden vigtigt for Dansk Folkeparti, at en tur i nattelivet i Århus skal være en god 
oplevelse for alle uanset, kønsidentitet og seksuel orientering. Dansk Folkeparti ønsker 
derfor, at nattelivets aktører forpligtes til at indføre en nultolerance over for uønskede 
berøringer, chikane og overgreb mod alle og herunder et særskilt fokus på personer med 
LBGT+-baggrund.



Banderne skal have kamp til stregen
I ghettoerne og parallelsamfundene findes der hårdkogte kriminelle bander, som sidder 
tungt på det kriminelle marked, og som slås indbyrdes. Det giver utryghed for os alle, og 
enhver borger i Århus Kommune kan risikere at blive et uskyldigt offer i en krig mellem 
banderne.

I 2020 er der ifølge Østjyllands Politi blevet begået intet mindre end fem drab, som alle kan 
relateres til bandemiljøet. At fem mennesker er blevet dræbt på åben gade i Århus i løbet 
af et enkelt år ildevarsler en ny virkelighed. En virkelighed, som vi kun kender fra ameri-
kanske film og serier, men som de senere år er rykket tættere på os i andre europæiske 
lande med Sverige som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå.

De fleste af os betrygger os nok ved, at banderne trods alt primært bekriger hinanden. Men 
deres konflikter udspiller sig ofte på åben gade, og der kan sagesløse århusianere hurtigt 
komme i krydsilden. 

Hertil kommer, at banderne ernærer sig ved omfattende kriminelle aktiviteter, som ofte går 
udover ganske almindelige danskere, ligesom danske love og regler ikke er i høj kurs ved 
bandemedlemmerne. Når man som bandemedlem ikke har nogen kvaler ved at skyde 
efter rivaler på åben gade, så ser man givetvis heller ikke den store fornuft i at overholde 
fartgrænserne eller holde for rødt.

Selv om det i høj grad er en politiopgave at få bugt med banderne, så skal kommune også 
bidrage aktivt i kampen. 

“Vi skal ikke acceptere bandernes 
hærgen, og derfor skal de have kamp til stregen”

(fortsættes på næste side...)



Konkret foreslår Dansk Folkeparti, at der etableres en task force målrettet bandemedlem-
mer og kriminelle på sociale ydelser.

Task forcens opgave skal være at holde en skærpet kontrol med bandegrupperingerne og 
sikre, at der ikke udbetales midler på et forkert grundlag. Herudover skal der sikres samar-
bejde med andre instanser i det offentlige.  

Bandemedlemmerne skal jagtes dag og nat fra samtlige offentlige instanser, indtil deres liv 
er så surt, at de selv retter ind eller finder et andet land at være i. 

Kommunen skal sætte foden ned over for deres misbrug af offentlige ydelser og skal 
bakke aktivt op om de boligforeninger, som tager udfordringen seriøst, og som smider 
problem-familier ud af deres lejligheder. Selv p-vagterne må på banen for at udskrive 
p-bøder, så snart bandemedlemmernes muskelbiler holder uden for p-båsen.

Derudover skal kommunen arbejde tættere sammen med politiet, ligesom mere video- 
overvågning også her vil være et godt redskab. 

Herudover er det altafgørende, at vi får opløst parallelsamfundene. Det er herfra, de 
kriminelle indvandrerbander udklækkes, og det er derfor vigtigt, at parallelsamfundene og 
ghettoerne nedbrydes. 



Vi accepterer ikke vanvidsbilisme på vejene 
To unge kvinder har med to års mellemrum mistet livet i et lyskryds i det vestlige Århus. 
Begge kvinder blev dræbt i samme fodgængerfelt på Åby Ringvej ved Edwin Rahrs Vej i 
det vestlige Århus. Desværre har de to tragiske dødsfald ikke medført nogle ændringer.

Det ønsker Dansk Folkeparti at ændre på.

Der er generelt rigtig mange, som kører efter helt egne love og regler i det vestlige Århus, 
og færdselsloven er mere vejledende, end den er gældende. 

Generelt kan Østjyllands Politi melde om en stribe af forseelser, hver gang de laver kontrol 
i området. Og det gør de efterhånden tit. Der bliver kørt over for rødt. Der bliver kørt uden 
sele, foretaget ulovlige overhalinger og talt i mobiltelefon. Og så bliver der kørt stærkt.  
Rigtig stærkt. Det står efterhånden så slemt til, at Østjyllands Politi betegner det som 
lovløse tilstande i området.

“Det skal stoppe. Vandvidsbilisterne 
skal i stedet jages og fanges, før de dræber”

Det er i høj grad op til Folketinget at sikre større bøder, længere fængselsstraffe, flere og 
bedre muligheder for konfiskation af bilerne og udvisninger ved vanvidskørsel.

Men fra kommunens side skal vi også bakke aktivt op.

Politiet kan ikke stå i de farlige kryds i Århus Vest hele tiden. En del af løsningen er der-
for automatiske fotofælder i lyskryds for at bekæmpe vanvidsbilisterne. Med fotofælder vil 
politiet automatisk kunne sende bøder til dem, der kører over for rødt - præcis på samme 
måde, som det i dag foregår med stærekasserne, der måler fart.

Arbejdet er igangsat, men processen er langsommelig, og snørklede udbudsregler står i 
vejen for at få igangsat forsøgene hurtigt. 

Dansk Folkeparti ønsker at øge ambitionsniveauet og sikre, at Århus Kommune står klar 
til at understøtte arbejdet og sikre, at forsøgene bliver igangsat hurtigst muligt og i flere 
lyskryds i det vestlige Århus. 

Det er klart i kommunens interesse at øge trafiksikkerheden og undgå flere dødsfald, og 
derfor bør kommunen også bidrage til arbejdet.



Kontakt vedrørende dette udspil
Dansk Folkeparti i Århus 

Jakob Søgaard Clausen - Spidskandidat til Århus Byråd
Mail: jsk105@hotmail.com
Tlf: 61 28 17 86
www.jakobsøgaardclausen.dk

Nana Harring - Nr. 2 på listen til Århus Byråd
Mail: nana.thillemann.harring@gmail.com
Tlf: 40 11 97 89

www.df.dk/århus


