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Forord - SOS mod Racisme 

I 2014 søsatte SOS mod Racisme en digt- og essaykonkurrence for studerende i gymnasier og hf. 

Vi satte et opslag om konkurrencen på vores hjemmesider og blad og sendte det til vore kontakter. 

Først og fremmest mailede vi opslaget til gymnasier og hf,  og foreslog dansklærerne at give de 

studerende følgende stilemne: 

Skriv et essay med forslag til, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark eller:  

Skriv et digt, der omhandler, hvordan man kan bekæmpe racisme. 

Emnet havde vi valgt for at engagere de unge og for selv at få inspiration til vores arbejde med at 

bekæmpe racismen. 

Der kom i alt 223 bidrag ind fra gymnasie- og hf-studerende i hele landet - flere digte end essays. 

Hvert bidrag blev læst igennem af både Marianne Olsen, som er redaktør af Nyhedsbrev SOS mod 

Racisme og af Anne Nielsen, Birgitte Olesen, Jette Møller eller Lea Møller Vilhelmsen - alle fra 

SOS mod Racisme. De 25 bedste blev forelagt dommerpanelet. 

Panelet bestod af forfatterne Adil Erdem, Benny Andersen og Tarek Omar samt Marianne Olsen. 

Hver af dommerne gav points for de udvalgte bidrag. De ti bedste bidrag blev kåret på et møde i 

dommerpanelet, præmieret med 1000 kr hver, og trykt i et hæfte som blev udsendt sammen med 

vores Nyhedsbrev SOS mod Racisme, efteråret 2014.  

Vi syntes dog også, at der var rigtig mange af de øvrige digte og essays, der burde komme ud til 

offentligheden. Derfor har vi valgt at lægge en samling af de bedste essays, og en samling af de 

bedste digte på vores hjemmesider. I konkurrenceopslaget havde vi forinden sikret os ret til at 

offentliggøre de indsendte bidrag på vores to hjemmesider og vores facebookside. Forfatterne er 

dog stadig velkomne til selv at publicere dem andre steder. Nogle af forfatterne har valgt at være 

anonyme.  

I web-udgaven står de indkomne essays stort set, som de er kommet ind, idet vi dog har rettet 

enkelte trykfejl og sat dem op i samme format. Lange overskrifter er forkortet, og ved enkelte 

essays har vi selv valgt en overskrift i tråd med indholdet, fordi overskriften manglede, eller fordi 

der var flere med samme overskrift. 

Vi vil gerne takke alle de gymnasie- og hf-studerende, der har bidraget til konkurrencen, de 

undervisere, der har taget emnet op, samt alle der i øvrigt har bidraget med udvælgelse, 

bedømmelse og tilrettelæggelse. 

Digt- og essaykonkurrencen har modtaget støtte fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne.  

København,  januar 2015  

Anne Nielsen, Marianne Olsen og Mathias Søgaard,  SOS mod Racisme 
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Passiv aggressiv - Amalie Götz 

Hvorfor skal en ambitiøs indvandrerpige have lov til at tage min plads på medicinstudiet? 

De fleste har oplevet at stå en i situation hvor der bliver ageret racistisk eller diskriminerende. Det 

kan være på jobbet, i skolen, på diskoteket eller hvilket som helst andet sted. Det er altså ikke kun 

noget der hører et lille lukket miljø til.  

Så hvordan opstår denne racisme og hvad skal vi gøre for at bekæmpe den?  

Nyhederne fortæller at piger med anden etnisk baggrund overhaler etnisk danske piger, når det 

gælder lange uddannelser, at bibliotekerne er mest populære blandt indvandrere og at hver tredje 

ledige ung er indvandrer eller efterkommer. 

Vi bliver hele tiden gjort opmærksomme på, at der er et skel mellem at have anden etnisk baggrund 

og at være etnisk dansk. Dette skel kan være med til at skabe en ærgerlig “dem og os” tankegang.  

For at skabe et selvbillede, må man have et billede af det man er forskellig fra. Med dette skel i 

underbevidstheden og menneskets behov for at dele alt op i kasser, kan der let skabes fordomme, 

generaliseringer og stereotyper. Er det disse fordomme der i sidste ende kan føre til racisme?  

En persons identitet risikerer at blive overskygget af, at man bliver set som tilhørende en gruppe 

(etnicitet, religion, etc). Dette er problematisk, da det slet ikke er sikkert at man som person kan 

identificere sig med den gruppe nogen ser en som en del af. Folk med forskellige politiske 

holdninger, sociale baggrunde, osv. bliver skåret over én kam og bliver set som medlemmer af en 

ikke eksisterende gruppe.  

Racismen og fascismen har historisk set oplevet størst tilslutning i krisetider. Når der ikke er penge, 

arbejde og ressourcer nok, har man brug for en forklaring på tingenes tilstand. Jeg kan ikke få et 

job, fordi “de” kommer og tager alle de ledige stillinger. I krisetider opleves fremtiden mere 

usikker, og man kan blive bange for at miste det man har. Sin kultur, penge, grundværdier - 

nærmest sig selv. Trues man af det udefrakommende?  

For at bekæmpe racismen må vi indse at det ikke kun er de organiserede racister der skal stoppes. 

Det gælder også generaliseringer og fordomme over for etniciteter i samfundet, der måske senere 

kan udvikle sig til racisme. Hvis en generaliserende tanke popper op i hovedet, angrib den med 

modargumenter. Når en ven, kæreste eller et familiemedlem ytrer sig stereotypisk eller fordomsfuld 

så råb op og pointer det. Racismen kan ikke ties ihjel. 

 

Amalie Götz, Det Frie Gymnasium, Nørrebro, 2014 
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Racismen – The Neverending Story - Camilla Buch Larsen 

”Vi pakker blot de vigtigste ejendele, og så rejser vi væk”. Sådan lyder det i tv-nyhederne, da jeg 

ser en dansk tv-journalist interviewe en Krim-tatar. ”Hvorfor rejser I”, spørger journalisten. ”Vi er 

bange – rigtig bange. Måske tager de vores hus og jord, og måske udsættes vi for vold eller det, der 

er værre”. 

De er i mindretal nu – i et nyt og fremmed land; Rusland. Efter at Rusland har annekteret Krim-

halvøen fra Ukraine, frygter mange af mindretallet for deres fremtid. På samme måde, som den 

russiske del af Krim-befolkningen frygterede for deres fremtid, da demonstrationerne i Kiev endte 

med en EU-venlig regering. 

I FN taler de om mindretalsbeskyttelse. Om beskyttelse af etniske minoriteter. Både på Krim og 

mange andre steder i Verden. ”Det er en menneskeret at kunne leve i fred uanset race, religion og 

politisk overbevisning”.  

Jo vist, visioner er der nok af. Men hvad gør vi reelt for at bekæmpe racisme, og hvad kan vi gøre? 

I år er det tyve år siden folkemordet i Rwanda fandt sted. Hvad gjorde vi dengang? Mange ville 

måske sige: Ingenting, eller i hvert fald ikke ret meget. Nogle ville endda gå skridtet videre (som 

Rwandas præsident fornylig gjorde) og anklage lande som Frankrig for direkte at have støttet 

folkemordet. En anklage, der udløste en større diplomatisk krise. Men virkeligheden afhænger jo tit 

af de øjne, der ser den, og sådan er det også med racisme. Vi har her at gøre med en subjektiv 

vurdering af andre, og en ofte en overbevisning om, at vi selv er bedre. 

For hvad er racisme egentligt? Den kedelige definition er: ”En negativ forskelsbehandling af 

mennesker af anden race eller af anden etnisk oprindelse”. Som nu f.eks. på Krim med de 

ukrainsktalende tatarer, der er muslimer og indvandrede fra Tyrkiet, og de russisktalende ukrainere, 

der indvandrede fra Rusland efter 2. Verdenskrig. Det var dengang, da tatarerne (også) blev 

deporteret. Et skoleeksempel på, at frygten ligger dybt i os, og ikke har ændret sig synderligt over 

tid, og tilsvarende med intolerancen. 

Hvordan bekæmper vi så denne racisme? Med bomber? Det er prøvet før eksempelvis i Bosnien. At 

sætte hårdt mod hårdt, og med jernhårde midler fortælle, at ”vi” ikke vil acceptere det. Det lægger 

jo selvfølgelig en dæmper for den aktuelle udrensning af befolkningsgrupper, men det er 

symptombehandling. Hadet og mistilliden bliver måske blot endnu større og vil ligge der også efter 

at støvet fra bomberegnen har lagt sig. 

Men vil det så i stedet virke blot politisk at beslutte at stoppe racismen? Næppe. En beslutning i 

FN´s sikkerhedsråd om stop for etniske udrensninger vil ofte have svære vilkår. De permanente 

medlemmer har jo vetoret, så der vil næsten altid være nogen, der holder med ”den anden side”. 

Men hvad så med tilslutning til menneskerettighederne og anden international lovgivning. 

Problemet er her, at nogle regeringer somme tider vil have en politisk interesse i racismen og i den 

etniske udrensning.  
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Så hvad gør vi så? Hvis vi ikke udelukkende kan bekæmpe racismen ”ovenfra”, skulle vi måske i 

stedet starte ”nedefra” – med hver enkelt af os. Det er de mange bække små, der giver en stor å, og 

ikke omvendt. Jeg var selv i Bauhaus den anden dag for at købe en blomsterdekorationer til min 

mor. En ekspedient foreslog mig nogle kunstige blomster og rent instinktivt sagde jeg, at jeg syntes 

det lignede noget bras fra vores tyrkiske ferielejlighed. Først derefter så jeg, at han havde et tyrkisk 

udseende, og jeg begyndte straks at glatte ud. Men hvorfor gjorde jeg egentlig det? En form for 

modsat racisme, en frygt for at virke racistisk, og det er vel også en form for racisme, blot med 

modsat fortegn. 

For er det ikke i det daglige, at vi skal starte bekæmpelsen af racismen? Ikke med 

symptombehandling såsom racismeparagraffer og anden lovgivning. Ikke med politiopbud eller 

voldelig bekæmpelse. Nej, i stedet med oplysning på det nære plan.  

En oplysning om værdien af forskellighed. Om hvordan mangfoldighed gør os stærk, ja selv i 

bogstaveligt forstand. For hvor ville vi være uden et stærkt immunforsvar? Et forsvar, der bl.a. 

skabes via blanding af racer. Ja, og hvor ville det være kedeligt at spise havregrød hver aften, men 

faktisk ligeså kedeligt at spise en festlig julemiddag hver aften. Forskelligheden, nuancerne og det 

uventede gør livet interessant. Ligesom med de mennesker, som vi støder ind i. Ok, jeg ved da 

godt, at nogle bygger læhegn i stedet for vindmøller, men netop at sætte ind på oplysningsområdet, 

kan måske bidrag til større livskvalitet hos os alle – både hos dem der i dag udsættes for racismen 

og for dem, der udøver det. 

Ledighed er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Også i forbindelse med racisme kan 

ledighed spille en stor rolle. Hvor ofte har vi ikke hørt, at ”Det er de polakker, der tager vores 

arbejde ….”. Frygten for østeuropæisk indvandring i Danmark. En indvandring der truer vores 

eksistens i vores fredelige lille baghave. Hver må vi sætte ind mod racismen ved at bekæmpe 

årsagen: Billig (og bedre?) arbejdskraft. Vi må holde op med den tyrkertro på os selv om, at vi er 

Verdens bedste, og vi må se realistisk og ikke racistisk på fakta. Det kan være en varm kartoffel at 

få ned, men er det ikke en af de kameler, som vi må sluge, hvis vi vil racismen til livs? 

Ledighed går ofte hånd i hånd med fattigdom og ulighed. Både fattigdom og ulighed bidrager til 

racismen. I nedgangstider finder vi altid syndebukke. En floskel som, at det er finanskrisens skyld – 

det store finansspøgelse – er så ukonkret. Næ, så er det nemmere at forholde sig til, at det er 

jødernes skyld, eller at det er muslimerne med deres undergravende virksomhed, som korrumperer 

samfundet. Det må vi da kunne gøre noget ved, eller hvad? Hvis vi kunne bekæmpe fattigdom og 

ulighed, ville vi så få bugt med racismen? Jeg ved det ikke, men vi ville i hvert fald få et bedre 

globalt samfund og dermed en grobund for et større mentalt overskud hos den enkelte og dermed 

større tolerance for andre.  

 Forleden skulle jeg finde en sang til min venindes fødselsdag. Jeg fandt en festlig sang på youtube 

med både god musik med et dansenummer. Der var unge damer, der dansede. En meget mørk dame 

og en meget lys/kridhvid dame. Først tænkte jeg egentlig ikke over det, men pludselig slog det mig, 

at de var af helt forskellig race. Det havde ingen betydning overhovedet i forhold til sangen eller i 
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forhold til det show de udførte, og ingen af tilskuerne syntes at bemærke det. Det var faktisk skønt 

at tænke på. Denne harmoni, som der også blev sunget om for mange år siden i sangen ”Ebony and 

Ivory” af det gamle Beatles-medlem og af Loney Richie. En harmoni på klaveret med de sorte og 

hvide tangenter. Netop denne præcisering af, at et klaver slet ikke ville fungere, hvis der kun var 

enten hvide eller kun sorte tangenter. 

Det er denne erkendelse af, at forskellighed gør os stærkere, som vi har brug for. Er det ikke denne 

erkendelse – og ikke bomber, lovgivning, eller tvang – der på lang sigt ville kunne bekæmpe 

racismen?    

 

Camilla Vallentin Buch Larsen, Viby Gymnasium, 2014 
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Hvem siger nej til #NoHateOneLove? - Cathrine Larsen 

”Racisme er de ideologier som mener at mennesker kan rangordnes i forskellige grupper efter 

"race", således at nogle menneskegrupper er andre fundamentalt overlegne”. Sådan starter 

Wikipedia med at beskrive begrebet og det ofte omdiskuterede emne racisme. Det er noget man 

snakker om og bliver forargede over, men det er ikke ofte at jeg oplever i min hverdag. Jeg er selv 

etnisk dansker, og jeg selv, min omgangskreds og min familie har intet imod anden etniske 

danskere. Jeg bliver aldrig set på med kritiske øjne på grund af min hudfarve eller min accent, 

heller ikke når jeg har været uden for de vante rammer i Danmark, og jeg har derfor svært ved at 

sætte mig ind i, at blive sat i en bås, som en mindre overlegen race i det land jeg bor i. Alligevel 

bliver der sat fokus på det i medierne, fordi flere og flere føler sig stødt, men bliver igen mødt af 

den danske stolthed ytringsfrihed, som man aldrig slipper udenom.   

Der er nok en ting man ikke kan komme udenom i en debat som denne: fordomme. Vi er fyldt med 

dem, og kan simpelthen ikke lade være med at have fordomme. Det er jo om det meste at vi har 

fordomme om, og dette kan skyldes at der er nogen der har valgt at plante den fordom i lige præcis 

dig, og der må jo igen være nogen der lever op til fordommene, og har ødelagt det for resten. 

Fordomme er svære at slippe af med, og det gør vi nok heller aldrig, men når det kommer til folk 

med anden etnisk baggrund, er nogle af de fordomme vi lever med nok, at de alle sammen er 

kriminelle, ikke vil integreres og i hvert fald ikke vil være danskere. Sagen er jo bare den, at de 

anden etniske danskere der har det sådan, tilfældigvis, i mange tilfælde, er dem der har fået 

opmærksomheden og taletiden. Jeg vil i det her tilfælde ikke sige som Yahya Hassan, at alle der 

ikke er sådan skal rejse sig og sige det. Mediebilledet skal bare rettes mere mod dem som godt kan 

finde ud af det, samtidig med at de kan være dem selv.  

Et andet problem er måden integrationen sker på. De fleste indvandrer ender i samme boligblokke 

og samme kvarterer og danner ghettoer, og det er der banderne og kriminaliteten opstår, og på en 

måde danner deres eget samfund, med deres egne normer, fordi de ikke føler de passer ind i det 

danske samfund. Det er der vores fordomme opstår, og vi begynder at sammenligne, hvilket vi ikke 

skal gøre. Det er især i de små samfund, og ude i udkants Danmark at fordomme opstår, fordi 

indvandrerne samles i de store byer, for at være tæt på hinanden og beholde deres fællesskaber. 

Man skal derfor have nogle anden etniske danskere der kommer ud på landet og ud i de mindre 

byer. Vi skal møde hinanden i hele landet! 

Igen har det noget med danskeres attitude og humor. Vi har en anderledes humor, og er vant til 

sarkasme og har en anden måde at gå til hinanden på. Det er altid, at det danske folkefærd er klar 

over, hvordan andre opfatter vores humor, og om de overhovedet synes det er sjovt. For nogle 

gange skal vi også se det den anden vej rundt, hvilket nogle kan glemme. Det gør jurastuderende 

Mary Consolata Namagambe danskerne opmærksomme på, i sin kronik ”Den stille racisme i 

Danmark”, hvor hun beskriver hvor sårende det er, at blive kaldt ”neger”, selvom det er i sjov. 

Hendes kronik gjorde et indtryk på mig, fordi det ikke er noget man tænker over, når man er vant til 

at man i sjov driller med lidt sarkasme og ironi. Men som hun siger, ville en dansker jo heller ikke 
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synes det er sjovt at blive kaldt ”racist” eller ”ignorant”. Og det ville da overhovedet ikke blive 

accepteret, selvom det blev sagt i sjov. Men igen udnytter vi danskere vores ret til ytringsfrihed, 

uden at tænke over, at det man ytrer ikke altid skal ud blandt alle mennesker.  

En af grundene til at der er racisme er, at man ikke selv kender til, at komme til et nyt land, hvor du 

måske skal bo resten af de liv, og befolkningen altid har en mening eller en fordom om hvordan du 

er. Er er gode til at generalisere hele folkefærd, hvor vi skal prøve at være en del af deres 

dagligdag, bare i noget tid. Så er det pludselig dig, der ikke ”passer ind”. Måske er dt bare det der 

skal til. Vi skal kende hinandens hverdag og grænser, hinandens personlighed og meninger. Vi er er 

jo alle forskellige. Heldigvis. Der opstår i nogle tilfælde et samfund med ”os” og ”dem”, i stedet for 

at der sker accept.  

I den seneste tid er der dog sket noget med danskerne. Der er kommet rekordhøje tilhængere af 

Dansk Folkeparti, fordi vi er utilfredse med regeringen, dens tiltag og den måde de spiller spillet på. 

Utilfredsheden med regeringen er især steget efter skolereformen sidste år. Det er dog ikke på 

grund af deres indvandrer politik, men resten af deres politik, bl.a. deres økonomiske politik samt 

deres sundhedspolitik og fokus på det enkelte individ. Danskerne har dog glemt, hvordan DF’s 

udlændige politik ser ud, og langt fra alle der stemmer på dem er enige i denne. Hvorfor vælger 

folk at kompromis med deres egne holdninger, når det kommer til partier med så stærke holdninger. 

Selvfølgelig må man være enige med hvem man vil, men at man vælger at gå på kompromis på så 

vigtigt et område, forstår jeg simpelthen ikke. Det danner også et negativt billede af danskernes 

holdning til indvandrere, og får det kun til at se værre ud ude fra. Sådan er vi jo slet ikke! Også en 

rapport fra EU, siger at offentlige debat klinger racistisk, hvilket vi selvfølgelig ikke skal anklages 

for af EU. Det er bare ikke godt nok, men det er heller ikke noget vi selv har lagt mærke til her 

hjemme, så enten er EU sarte, eller også er vi bare blinde for, hvordan vi ytrer os, og hvordan det 

kommer til udtryk.  

For noget tid siden, blev fodboldspilleren Dani Alves udsat for racisme, da tilskuere kastede 

bananer efter ham på banen, men i stedet for at tænde af eller vise had, spiste Alves bananerne, og 

provokerede dermed de skyldige. Dette har især sat et stort fokus på racisme, og der er startet en 

trend på de sociale medier ved at man tager et billede og spiser en banan, for at vise at man er mod 

racisme. Dette er også et meget stærkt middel. Episoden er gået verden rundt, og via de sociale 

medier, spreder trenden sig, og flere viser flaget mod racisme. Sådanne ”kampagner” ville kunne 

skabe stor debat, men samtidig og hjælpe i kampen mod racisme, som flere trends af samme art 

også har givet pote, eller i hvert fald skabt debat og kendskab til sagen, var kampagnen ”To Russia 

with love”, som gik verden rundt. Så kort sagt, skal det unde ud i et hashtag der kan deles og bruges 

verden over! Måske bare i Danmark til at starte med.  

Cathrine Larsen, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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Er det hudfarven der er kilden til problemet? - Christian 
Myrup 

”Perkerne inde i Vollsmose skal skride ”hjem” og lave ballede i stedet for at gøre det her”  

Det er ikke usandsynligt, at sådan en sætning er blevet hørt af hovedparten af den danske 

befolkning, det er i hvert fald en sætning jeg personligt har hørt flere gange. Alligevel tillader jeg 

mig at stille spørgsmålet: er danskerne racistiske? Ja, vil de fleste sige danskere som indvandrere, 

men er det i virkeligheden en korrekt indskydelse, for hvad er racisme egentligt? Der er mange 

forskellige definitioner, men fælles for dem alle er, at racisme bunder i et negativt eller 

nedværdigende syn på en race, hvor kilden til dette er fysiologiske kendetegn som f.eks. hudfarve.  

Der er ingen tvivl om at racisme per den definition har eksisteret og stadig eksisterer, som man så 

det i Amerika med de strengt limiterede borgerrettigheder, eller med f.eks. nynazisterne i dag. I 

dagens Danmark er det dog svært at forestille sig, at grunden til at mange har et kritisabelt syn på 

specielt indvandrere fra Mellemøsten, skyldes en races fysiske aspekt. Hvis det var tilfældet, 

hvorfor har man så ikke samme syn på f.eks. asiater?  

Hvad tænker du, når jeg beskriver denne fiktive danske mand: manden er fysisk stor, fyldt med 

tatoveringer, karseklippet med løstsiddende busker og hættetrøje? hvis kriminalitet på ingen måde 

var i dine tanker, er du et yderst fordomsfrit menneske. Manden jeg beskrev er typisk noget folk 

forbinder med noget kriminelt, fordi hans stil igennem specielt medierne er blevet forbundet med 

noget kriminelt. Det samme er tilfældet med indvandrere fra Mellemøsten, problemet er bare at de 

ikke kan ændre på deres herkomst, som en person kan ændre sin stil.  

I artiklen ”Du forveksler et såret ego med racisme, Tarek!” bragt på Politikens hjemmeside den 29. 

Marts 2014, skriver indvandreren Mohammed Hassan som svar på en artikel om diskrimination og 

racisme på det københavnske boligmarked, hvordan han som tidligere lejlighedsudlejer selv 

skelnede mellem folk efter herkomst. 

”Som udlejer i København har jeg selv været tilbageholdende med at udleje værelse til personer 

med østeuropæisk eller fjernøstligt klingende navne. ”  

Hans holdning bunder i en dårlig oplevelse han har haft med en litauisk lejer; Han gør det for 

trygheden og for at ”søge det konfliktfrie og bekvemmelige”. 

Er Mohammed Hassan racistisk? Nej, han er fordomsfuld og har et billede af en bestemt 

folkegruppe, da det jo ikke er folkegruppens fysiske fremtræden, der er kilden til hans beslutninger, 

men derimod en erfaring, som har givet ham et trivielt indtryk. 

Majoriteten af diskriminationen af indvandrere og etniske danskeres syn på dem, gør sig ikke 

gældende på grund af race, derimod er racen blevet en indikator for mange på en instans i 

samfundet, som skaber problemer. Formuleret anderledes; det handler ikke om hudfarve og race 

som sådan, det handler om et kritisabelt billede af en gruppe mennesker i samfundet, der er blevet 

skabt, som lige så godt kunne være kendetegnet ved andet end en hudfarve.  
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Størstedelen af Danskerne er ikke racister, de er bare hamrende tilbøjelige til at stemple folk ud fra 

nogle indre billeder, og det skaber problemet, som mange kalder racisme. Det billede skal ændres 

for, at indvandrere på forhånd ikke bliver stemplet for noget negativt. 

Hvis fordommene ændres vil Danmark som helhed virke langt mindre racistisk, på samme tid vil 

man komme af med mange af dem, som faktisk diskriminerer andre på baggrund af en races fysiske 

aspekt. Hvis hovedparten af danskerne ikke længere har en tilbøjelighed til at fordømme 

indvandrere, vil faktiske racister også blive begrænset, hvorfor? Fordi indvandrerne af de fleste vil 

blive behandlet ligesom den etniske dansker. Det handler om at forene de etniske danskere og ikke 

etniske danskere, så den her ”vi og de følelse” i samfundet bliver fjernet. 

Den mest åbenlyse grund til, at sådan en følelse er blevet skabt i Danmark er ghettoerne. 

Ghettoerne har fra starten distanceret danskerne og indvandrerne, og man kan spørge sig selv, er det 

god integrationspolitik?  Integration handler som ordet tydeligt indikerer om at integrere 

indvandrere i det danske samfund. I stedet har man distanceret indvandrerne fra de etniske danskere 

og skabt dem deres egent lille samfund. 

Det bliver svært at komme ghettoerne til livs nu, men det er en nødvendighed for, at mindske 

fordomme og racisme i Danmark. Fordomme ændres ved gode erfaringer med dem man har 

fordomme overfor, hvis danskerne skal have gode erfaringer med folk fra en anden etnisk 

baggrund, er det nødvendigt, at de i langt højere grad omgås med dem i dagligdagen. Især i skolen 

vil dette få en forebyggende effekt imod fordomme og racistiske tendenser. Børn har vel næppe 

fordomme eller racistiske tanker fra første klasse? Hvis etnisk danske elever færdes (måske lige fra 

starten af sin skolegang) på lige fod med immigranter i skolerne, vil fordommene ikke ophobe sig 

på samme måde. 

Hvis ghettoprincippet fjernes vil det på samme tid gavne immigranterne i mediebilledet. Ghettoerne 

er i medierne alle dage blevet skildret, som noget kriminelt og kritisabelt, og hvem bor i 

ghettoerne? Nemlig indvandrere og derfor også folk af en anden race end danskernes. Hvis det ikke 

skulle være fordi man har haft dårlige erfaringer med indvandrere, hvor skulle fordommene så 

komme fra? Selvfølgeligt kunne de komme fra medmennesker, men de ”medmennesker” skal vel 

også have dem et sted fra? 

Medierne i det hele taget har større indflydelse end nogensinde og derfor er det også naturligt, at 

det specielt er i medierne, at ikke etniske danskere skal skildres langt mere positivt, end det hidtil 

har været tilfældet. Måske kunne man lave en programserie der følger forskellige immigranters liv i 

Danmark? Der skal flere velfungerende indvandrere frem, en mand som Yahya Hassan har fået stor 

anderkendelse blandt danskerne, dog forholder han sig kritisk over for ghettoerne, men mon ikke at 

der er en god grund til det?  

Hele problematikken handler om et falsk indre billede der skal ændres, et billede der kun kan 

ændres, hvis vi lærer hinanden bedre at kende.  

 

Christian Myrup, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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Racisme - Emma S. Albertsen 

Fordomme og racisme svinder når vi møder hinanden 

Jeg er ikke racist, meeen… er starten på en sætning, jeg ofte hører. Det viser sig tit, som samtalen 

skrider frem, at sætningen kommer fra en person med en masse fordomme i bagagen. 

Jeg er ikke i tvivl om, at en stor del af racisme bunder i fordomme. Fordomme, som ofte bygger på 

et utroligt tyndt grundlag, og som i langt de fleste tilfælde ikke holder stik. Men så længe der ikke 

sker nogen ændring, hverken i samfundet eller for den enkelte, rokker disse fordomme sig ikke det 

mindste. 

En væsentlig ting, som skal ske, for at fordomme om indvandrere i Danmark kan bekæmpes, er ved 

at indvandrere og etniske danskere i højere grad skal interagere med hinanden. En ting, som 

bestemt ikke hjælper på dette, er ghettodannelsen i Danmark.  

Når indvandrere kommer til Danmark, bliver der efter min mening sat mange og høje krav til 

tilflytterne. Det kan være svært at skulle tilpasse sig og efterleve så mange nye ting på en gang. 

Derfor var det efter min mening en stor forbedring, da man i 2011 afskaffede starthjælpen og gav 

indvandrere samme muligheder som etniske danskere i forhold til statslig understøttelse. Jeg mener, 

at vi i Danmark burde tage flere skridt i den retning for at sidestille indvandrere med danskere. På 

den måde vil det blive lettere for svært stillede indvandrerfamilier at bo andetsteds end en 

ghettolejlighed, hvis det vel at mærke var pga. økonomisk begrænsning, at valget var faldet på 

eksempelvis Gellerup eller Vollsmose.  

Jeg er dog godt klar over, at det ikke er en løsning, som passer ind under alle ideologier og 

overbevisninger. En anden mulighed for at undgå ghettodannelse er derfor, at man i alle byer og 

områder bevidst både bygger billige lejligheder og store villaer. På den måde vil man ikke kun 

mindske racismen mod indvandrere, men også racismen mellem de sociale lag.  

Jeg taler af egne erfaringer, når jeg siger, at ens fordomme går til grunde, når man lærer de folk at 

kende, som man har fordomme imod. 

Jeg kan huske en gang for rigtig mange år siden, da min mor havde sin kollega og hendes datter 

Samia med hjem på besøg. Jeg havde meget store øjne og var meget stille, da de kom indenfor. Jeg 

havde nemlig aldrig set nogen, der var så mørke i huden. Måske lige med undtagelse af, når jeg fik 

læst Lille Sorte Sambo højt af min farmor. Der gik dog ikke mange minutter, før jeg fandt ud at 

Samia var lige så sjov at lege med som alle dem nede fra børnehaven. 

Ligesom ghettoer bidrager asylcentre også til, at vores integrationssystem i Danmark opdeler 

etniske danskere og indvandrere. Altså bidrager til segregation.  

Når en indvandrerfamilie bor på et asylcenter, fungerer asylcenteret ikke blot som deres hjem, men 

som hele deres verden. Dette er ikke optimalt, hverken for integrationen som helhed eller for 

asylansøgernes velbefindende. Løsningen ligger fra mit synspunkt i en nytænkning af asylcentrene i 

Danmark. 
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Asylcenteret bør udelukkende fungere som asylansøgernes hjem. På den måde, at børn som voksne 

skal kunne tage deres uddannelse uden for asylcenteret, at den arbejdsdygtige del af familien skal 

have lov til at søge arbejde uden for asylcenteret, samt at det ikke skal være påkrævet, at 

asylansøgernes fritid bliver brugt inden for asylcentrets mure. På den måde vil flere danskere møde 

og lære tilflytterne at kende, og færre fordomme vil opstå.  

Denne ændring af asylcentre vil også føre andre positive ting med sig. Såsom, at nydanskere vil få 

lettere ved at tilpasse sig det danske uddannelsessystem og det danske arbejdsmarked. 

Hvis man lægger mærke til det, tegner der sig et mønster i, hvordan medierne bringer forskellige 

nyheder. Det fremhæves ofte, hvis det i en kriminalsag er en person med anden etnisk herkomst end 

dansk, der er skyldig. Derudover havner disse historier tit på forsiden, hvor en lignende sag med 

eksempelvis en dansk dreng får en halv sides plads bagerst i avisen. 

Dette sker alt sammen, fordi størstedelen af de danske medier altid kører de historier, som giver 

flest læsere, højst seertal, flest penge. Medierne bringer altså det de ved er gode historier, det de ved 

folk gider at læse. De bringer det folk vil have. Denne opbygning af medierne kan være med til at 

skabe racisme - måske specielt mod unge indvandrerdrenge. En løsning er, hvis vi sikrer os, at 

medierne ikke tvister, drejer og vinkler historierne så de lige præcis indtjener så mange penge som 

overhovedet muligt. 

En ting, man kan gøre, er at oprette en form for offentlig kontrol af mediernes troværdighed. En 

offentlig instans, som har til opgave at offentliggøre hver gang en avis eller lignende bringer noget 

usandt. En instans, som også ville kunne vælge at skære i et medies mediestøtte. 

Et simplere forslag end de ovenstående, er at vi i Danmark vælger at lukke flere flygtninge ind i 

landet. Vi er absolut ikke et af de lande i EU eller Europa for den sags skyld, som lukker flest 

indvandrere og flygtninge ind. Hvis vi begynder at lukke flere indvandrere ind, tror jeg på, at vi om 

nogle år vil have langt færre problemer med racisme. Folk vil have færre fordomme, fordi flere 

etniske danskere automatisk vil omgås indvandrere i takt med, at en større del af befolkningen vil 

være af anden etnisk herkomst. Derudover vil eksempelvis artikler med racistisk undertone 

sandsynligvis ikke have ligeså stor efterspørgsel.  

Racismen er blevet plantet, den kan vokse og er svær at 

fjerne. Den starter i det små, måske endda i børneværelset. 

Den spirer frem af vores fordomme og vores frygt for det, 

der er nyt. Vi må alle sammen, hver især, gøre en indsats 

for at bekæmpe vores egne fordomme. Hvis vi er bevidste 

om vores fordomme og deres effekt på vores måde at 

omgås hinanden, vil det blive lettere for os at modarbejde 

dem inden vi er på vej til den nemme løsning - bare at sige 

nej til det fremmede.  

 

Emma S. Albertsen, Viby Gymnasium, 2014 
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En ven du ikke har mødt endnu - Erika Mengel 

Racisme bunder i frygt for fremmede. At møde andre mennesker som på en måde er præcis ligesom 

os, men på samme tid fuldstændig anderledes, kan virke både intimiderende og skræmmende. Ikke 

udelukkende fordi de måske ser anderledes ud, nej, de har også andre værdier, holdninger, tanker 

og opfattelser. Måske snakker de ikke engang dansk. Lige pludselig har vi ikke præmieroserne og 

dette års jordbærhøst tilfælles, men måske kun det faktum at vi begge er af arten homo sapiens. Er 

det ikke lettere bare at gå forbi hinanden på gaden med blikket i jorden, i stedet for at blive tvunget 

til i den andens øjne at konfrontere det faktum, at vi er forskellige? Når ikke engang sproget som vi 

snakker, er det samme, er det så ikke lettere at ignorere den perlende franske latter eller dybe 

arabiske klang? I bund og grund er det nemmeste vel egentlig bare at segregere de andre fra vores 

samfund og sørge for, det kun er de ægte, etniske danskere som befolker vores grønne landskab og 

hejser Dannebrog på mærkedagene. Eller er det? 

Så er det bare lige pludselig at vi står tilbage med to bokse. Den ene er lille og skrøbelig. Grå i 

farven, fra den ensartede masse som befinder sig i den og markeret med navnet ’danskerne’. Den 

anden boks er stor, stabil og farverig. Den er markeret ’de andre’. Pludselig er det ikke de 

indvandrere som vi frygter så meget, som har segregeret sig fra os - det er os der har adskilt os fra 

dem. Og til hvis fordel? For når vi kigger på de to bokse, hvilken virker så som den bedste? Den 

stærkeste? Og ved bare at reflektere en smule, virker det så overhovedet fornuftigt at have et ”os” 

og et ”dem”? 

Racisme slået op i Gyldendals røde ordbøger er betegnet som troen på visse racers overlegenhed. 

Allerede her har vi problemet. Det er en indstilling vi skal ind at ændre. Et udtryk for en personlig 

følelse. En tro. Der er ikke noget forbud eller nogen lov som kan få os til at kravle ned fra vores 

høje hest. Det, som vi har brug for, er erkendelsen af, at det ikke er en hest vi befinder os på, men 

tværtimod illusionen om en. Hvem har nogensinde dikteret at en enkelt race er en anden overlegen? 

Hvis vi snakker militært overlegne, bunder racisme i Danmark jo ganske bestemt på et forkert 

grundlag, set i bakspejlet på vores egen historie. Ser vi på videnskabeligt overlegne, må vi også 

bakke ud. Så hvad er det, som gør os bedre? Er vi smukkere, mere modige eller bare indbildske? Er 

vi så forblændede af solnedgangen bag kornmarkerne, at vi ikke længere er i stand til at se ud over 

vores egen næsetip eller kaffekop? Det er næppe sandt.  

Et gammelt ordsprog fortæller, at en fremmed blot er en ven, du endnu ikke har mødt endnu. Det er 

ikke til at vide, om det er sandt, men hvad hvis det var? Tænk hvis tyrkeren, som lige var flyttet ind 

overfor, lavede den bedste mad, du længe havde smagt og sjovt nok også havde en enorm interesse 

for frimærkesamling? Hvad hvis du rent faktisk kunne lære at anskue livet fra vinkler, du aldrig før 

havde set? Ville det være en skidt ting at få forståelse for en anden kultur eller religion? For det 

store fællesskab er svaret nej, og vi har skabt første trin på vejen til bekæmpelse af racisme. 

Forståelse.   

Danmark har brug for venner. Venner vi respekterer og lukker ind i vores fællesskab, så vi ikke 

havner i den grå boks alene for os selv. Allerede nu har vi næste trin klart. Respekt. Ved at 
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respektere hinanden, baner vi vej for helt nye muligheder. Ikke kun gør vi plads i vores samfund til 

medmennesker som vi ser på vores eget niveau, men vi finder også viskelæderet frem og visker 

ordbogen ren for definitionen fra før. Enhver ved man står stærkere, jo flere man er, så hvorfor stå 

alene hvis det kan undgås?  Ikke kun er det godt for fællesskabet, men det gør skam også 

tilværelsen for den enkelte bedre, hvis der er nogen at dele nedturene og opturene med.  

Det sidste trin i bekæmpelsen af racisme er både det vigtigste, men også det vanskeligste. Det er 

anerkendelsen af, at det vi gør, er det rigtige. Vi har brug for at vide, at anstrengelserne, vi gør os 

for at skabe et fungerende samfund for både etniske- og nydanskere sammen, bærer frugt. Enhver 

kan spørge den nye pige i skolegården om hun vil lege, men hvor mange vil spørge to gange? Eller 

3? Indsatsen for at få det hele til at fungere i det store spil, skal komme fra begge parter. Hvad 

nytter det, hvis den nye pige sætter sig i hjørnet, dag efter dag og simpelthen nægter at deltage i 

fællesskabet? Hvor længe er det vores pligt at blive ved med at forsøge at få hende med? Det 

kræver megen tålmodighed, men hvis det eneste resultat er afslag på afslag, vil enhver efterhånden 

give op. Det må ikke ske. Trin 3 er uhyre komplekst, og kan ikke beskrives på så få linjer. Det 

handler om viljestyrke. Om lyst til at integrere sig. Helt basalt handler det også om opdragelse - 

hvorfor skulle pigen ikke sætte sig i hjørnet, hvis det er det hun har set sine forældre gøre? Der er 

brug for en positiv indstilling. En tro på at de ikke længere er ’de andre’, men at de er nydanskere. 

Nye danskere. Gode ord. Hvad end de var før, er de nu nye danskere. Ikke sagt at de skal assimilere 

sig og overtage vores identitet. Tværtimod. Danskheden har både plads til og brug for nye indslag. 

Den bliver udvidet i takt med at trin 3 udfolder sig. Integrerede nydanskere som medbringer nye 

værdier og kulturer til et allerede godt fungerende samfund. Utopia.  

Hvis blot verden fungerede så let at alle fulgte 3 små trin, og straks var vi fri for problemet. Sådan 

kommer det ikke til at foregå. Det, vi går i møde, er en boksekamp. Hverken køn at se på eller let at 

deltage i. Vi kommer til at få sved på panden, kommer til at stoppe op, fordi vi har brug for at få 

pusten og slå lidt koldt vand i blodet. Vi kommer til både at tabe og vinde runder, men sejren er i 

sigte derude et sted, og forhåbentlig når vi den inden en knockout. 

Det er altså hårdt arbejde, vi går i møde, og der er ingen, som siger, det bliver let. Det, vi har brug 

for, er konkrete tiltag, forslag og forbedringer. Selvom det er svært at gennemføre uden brug af de 3 

trin kan vi give det et forsøg. Vi danskere kan være forfærdeligt højlydte og svære at overdøve, 

men det betyder ikke, at vi ikke ønsker at høre andres stemmer. Der skal bare råbes højt nok. 

Nydanskerne skal på banen så debatten ikke længere omhandler dem, men inkluderer dem. De skal 

selv være med til at sætte dagsordenen. Er det ægteskaber på tværs af religion, kultur og familie 

som skal til for at mindste skellet? Skal der mere fokus på frafald på uddannelserne og jobskabelse 

som passer til vores nye landsfællers kompetencer? Skal der sættes ind overfor ghettoerne, så der er 

ikke sker en segregation fra dem og resten af samfundet?  

Spørgsmålene skal ikke besvares nu og her, men derimod reflekteres over. Kan de overhovedet 

hjælpe på vej, eller er de blot et sidste ynkeligt forsøg på at vinde et slag, som allerede er tabt? Alt, 

der er sikkert, er, at vi har brug for hinanden, så vi ikke går i stå som hverken mennesker eller 

samfund. Racismen hjælper på ingen måde en samfundsudvikling i dag, og det er på tide, vi indser 
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det. Det, vi har brug for, er en symbiose i mellem os. En tilstand hvor vi er gensidigt afhængige af 

hinandens hjælp og støtte. På den måde kan vi løse vores problem på en human og ordentlig måde, 

samtidig med at vi selv får et enormt udbytte af situationen, og som bonusgevinst en mindsket frygt 

for det fremmende.  

 

Erika Mengel, Slagelse Gymnasium, 2014 
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Racisme i Danmark - Fowsia Hadim 

Vi bør acceptere og respektere hinanden, som vi er 

Diskriminerende adfærd der er er baseret på racisme samt racistiske ytringer, er blevet strengt 

forbudt i størstedelen af de europæiske lande, hvilket har baggrunden i de frygtelige erfaringer man 

fik gjort sig i første halvdel af det 20. århundrede. Dette skyldes den daværende nazistiske ideologi 

som fik stor tilslutning og tit blev forbundet med racismen. Denne ideologi resulterede i masse 

udryddelsen af flere millioner jøder og andre etniciteter, som blev anset for værende underlegen 

samt mindreværdige. Den racistiske lovgivning, som nazisterne formåede at få indført der gav 

tilladelse til udryddelse af liv på baggrund af bl.a. race, etnicitet, religion, nationalitet mm. 

eksisterer ikke længere i Europa i dag. Dog er dette ikke ensbetydende med at racismen i dag er helt 

forsvundet, og heller ikke i dagens Danmark.  

I dag knytter man gang på gang racisme til bl.a. Dansk Folkeparti med deres såkaldte racistiske 

chikaner og deres valg af udvisning af flygtninge til en usikker fremtid i deres fædrelande. De 

former for racisme der minder om den ovenstående er nem og tydelig at udpege, da de mennesker 

der bliver ofre for denne handling er lette at få øje på. En del sværere bliver det når racismen går 

hen og bliver så omfangsrig og almindelig at den begynder at præge og forme samfundets struktur. 

”I skolen elskede mine klassekammerater at røre ved mit afrohår og prøvede endda at se, om min 

hudfarve ville smitte af. Jeg vidste, at jeg var anderledes, men ikke på en negativ måde. Jeg var 

bare ny” 

Dette citat er fra Mary Consolata Namagambes egen kronik ” Den stille racisme i Danmark” fra 

Berlingske d. 26/10/13. I kronikken fortæller hun, hvordan hun som barn i sin landsby, Matette, i 

Uganda aldrig havde stiftet bekendtskab med en hvid person, før den dag hvor hun på sin skole fik 

uventet besøg af nogle hvide mennesker. Hun nævner at hun troede at alle hvide mennesker kun 

snakkede engelsk, men da hun ikke kunne forstå et ord af hvad de hvide mennesker sagde blev hun 

forundret, og senere fandt hun ud af at de var fra Holland og af den grund talte hollandsk.  

Da Mary i 1997 kom til Danmark sammen med sin familie i en alder af 9 år, fortæller hun hvordan 

hun ikke følte sig anderledes på en negativ måde, men mere på en unik og speciel måde, da hun 

godt kunne se at hun udseendemæssigst afveg fra majoriteten på grund af hendes mørke hudfarve 

og afrohår. Under hendes barndom var hun ikke præget af de racistiske holdninger der florerede i 

det danske samfund om afrikaner eller indvandrer, hvilket betød at hun ikke anede at hendes 

hudfarve senere hen i livet ville være grunden til at hun blev sat i bås, stemplet som værende 

uintelligent og associeret med nedladende ord.  

”Den første gang, jeg følte mig rigtig anderledes, og at jeg ikke hørte til, var, da en 

klassekammerat kaldte mig »neger«. På det tidspunkt forstod jeg ikke den fulde betydning af ordet, 

men måden han sagde det på, og måden han kiggede på mig, mens han sagde det, fik mig til at føle 

mig nedværdiget, (..). Fra den dag vidste jeg, at jeg var anderledes”.  
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Denne dag bliver Mary mødt med den barske realitet og denne ubehagelig situation er en øjenåbner 

for Mary. Fra denne dag af finder hun ud af at synet på hende vil være anderledes end synet på de 

andre etniske danskere, og at hun ikke kun er ny men helt fremmed i deres øjne. Hun symboliserer 

det ukendte, som mange etniske danskere frygter og hun fordrejer billedet af den stereotype dansker 

med lyst hår og blå øjne og herved adskiller hun sig fra den ellers homogene danske befolkning. 

Danskere er ikke kun defineret ud fra blot deres udseende, da der i dag er flere faktorer der spiller 

ind i hvornår man kan tillade sig at kalde sig danskere. Der findes adskillige ord der kan definere en 

dansker, dog ændrer betydningen af en ”rigitg” dansker sig konstant, da den ikke er statisk, grundet 

den ude fra kommende indflydelse. Af denne grund, er det så ikke dybt foruroligende at tænke på 

hvordan vi kan tillade os at slynge nedladende ord samt racistiske kommentarer efter et individ som 

blot afviger fra hvad der er defineret som værende dansk lige nu? Og burde vi i stedet ikke 

acceptere og respektere hinanden, som vi er og bekæmpe racismen som blænder vores 

dømmekraft?  

Et individ er ikke født med at hade et andet på grund af vedkommendes hudtone eller religiøse 

overbevisning, men racisme er noget et individ tillærer sig gennem sine omgivelser. Så hvis 

forældre formår at gøre det tydeligt for deres børn i en tidlig alder, at det er normalt at vi ikke alle 

ligner hinanden kan vi forhindre unødvendige racistiske holdninger og fordomme. Vi danskere 

burde fjerne skyklapperne og lade være med at være så snævertsynede når det kommer til synet på 

andre nationaliteter i Danmark. I stedet burde vi byde dem velkommen med åbne arme og sind og 

ikke kun på den overfladiske måde, men nærmere gennem ægte engagement og kommunikation. 

Derfor er det vigtigt at kunne tale ærligt og åbent om race, da det er blandt de ting der kan reducere 

racemæssige fordomme. Vi skal ikke lade frygten for at kunne sige noget der muligvis vil virke 

racistisk holde os fra at tale om problemet, da det på ingen måder er konstruktivt. 

 

Fowsia Hadim, Mulernes Legatskole, 2014 
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Kulturskaber eller kulturbærer? - Frederik Gudbjerg 

Jeg tager en stor slurk af den (sorte) kaffe og foretager mig en klassisk Google søgning af det 

abstrakte begreb: ”Racisme”.  Jeg synes umiddelbart ikke, at jeg selv har oplevet racisme i 

rendyrket forstand her i Danmark, men alligevel er det altid som om, at mange er lidt 

tilbageholdende overfor danskere med anden etnisk baggrund, og det er vel ret 

bemærkelsesværdigt, synes jeg. Kan det egentligt kaldes for racisme eller er det nærmere at have en 

diskriminerende adfærd overfor bestemte kulturer? I så fald, hvordan kan det overhovedet 

bekæmpes? Og hvorfor er det, at den her adfærd ikke er sjældent set her i Danmark?  

I sidste uge var to af mine venner og jeg en tur i byen. Vi drejer som sædvanligt ind til venstre fra 

parkeringspladsen ind mod gågaden, og går gennem en lille gyde ved den lokale Jensens Bøfhus. 

Pludselig støder mine øjne på en skævt skrevet graffiti signatur, der råber ”Fucking perkere - Skrid 

ud af vores land!” mod mit nøgne fjæs. Jeg stopper næsten op af forbavselse, og kigger i min  

forundring over på mine kammerater for at betragte deres reaktion, som umiddelbart virker til at 

være forholdsvis svag. Min mund får i forbavselse fremstammet: ”Så I også det udsagn, som var 

skrevet på muren?”. De fortæller mig med rolig tone, at det bare er uskyldig maling på en mur. Vi 

går videre som intet var sket, men mit hoved bliver ved med at vende situationen, som bøffer på 

pande. Jeg reflekterer i lang tid over dét, at der seriøst er en eller flere personer, som har gidet tage 

sig den tid til at udse stedet, gøre sig den ulejlighed at købe spraydåserne, og derefter har anstrengt 

sig for at skrive disse (svine)streger, som jo også er strafbart. Det chokerer mig, og inderst inde 

skammer jeg mig kraftigt på fælleskabets vegne.  

Dog må jeg, som helt almindelig gymnasieelev, også stå ved, at jeg ikke helt har ren straffeattest på 

den konto. Før har jeg selv taget mig i, at  benævne danskere med anden etnisk baggrund som: 

”Perkere”. Man tænker ikke lige, at det har en stor betydning, men det har det jo egentligt. ”Perker” 

er i hvert fald et negativladet ord, og ved at benævne en ting eller person med negativladede ord, så 

tilfører man automatisk negative værdier til det/den omtalte. Den her diskrimination af danskere 

med anden etnisk baggrund trives jo verbalt over hele Danmark, og det giver jo selvfølgeligt et 

klart modspil. Vi får bare: ”Racister!” tilbage i snotten eller andet, og derved har vi danskere været 

med til at skabe en polarisering af disse to forskellige kulturer. Jeg siger ikke, at vi danskere alene 

har skabt den her polarisering, men vi har været med til at fremdyrke den.  

Vi har endda også love i Danmark, der forbyder ”racisme”.  F.eks. tilkendegiver Grundlovens 

paragraf 70, at vi ikke har ret til at forskelsbehandle mennesker uanset trobekendelse eller 

afstamning. Jeg har før aldrig nogensinde hørt om, at nogle er blevet anmeldt til politiet for 

racisme. Hvorfor har jeg egentligt ikke det? Der er jo mange i Danmark, som føler sig utilpas på 

baggrund af deres race eller kultur. Ved et enkelt spørgsmål kan man besvare dette. Hvem anser dét 

at kalde en person: ”Perker” for at være på lige fod med et butikstyveri? Ikke ret mange danskere i 

hvert fald. Derfor er dette sjældent noget, der bliver anmeldt, fordi det ikke bliver taget specielt 

alvorligt. Dette er i hvert fald et eksempel på, at en lov ikke engang kan stoppe et problem som 

racisme.  
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Jeg tror jeg ikke helt, at vi løser det her problem, ved bare at tale pænt til hinanden, og det 

forekommer, at en lov heller ikke rigtigt har forebygget noget som helst. Dog kommer de her 

skældsord, som vi bruger om hinanden, jo af noget. Mit simple og enkle bud er, at de kommer sig 

af negative følelser og stemninger. Hvis man hopper endnu et dybere step ned, kan man spørge så 

sig selv: ”Hvor kommer disse negative følelser og stemninger så fra?”. Et spørgsmål, som jeg har 

haft større besvær med umiddelbart at besvare. – Men egentligt er det jo ret lige til. Jeg tror, at det 

grundlæggende problem, er den truende kulturmæssige forskel og ikke selve racen i de fleste 

tilfælde.  

Vi danskere værdsætter vores kultur og er i stor grad meget tilfredse med den. Det kan der gives 

rigtig mange forskellige eksempler på f.eks.: Bibeholdelsen af den danske krone, den folkelige 

skepsis overfor EU og vores mere afstandstagende adfærd i forhold til indvandrere. 

Vi har, som de fleste lande har, nogle faste traditioner, som vi ikke er glad for at ændre på. 

Juleaften, fødselsdage, nytårsaften osv. Vi forsøger hvert år at fastholde disse traditioner, men 

eftersom vi danskere hele tiden skaber forhold til hinanden, og bliver ved med at fortolke vore 

traditioner på nye måder hvert år, så formerer vi vores kultur. F.eks. så finder man sig en kæreste, 

hvis’ familie synger andre sange om træet, end man gør med sin egen familie, og når man så holder 

jul med sin kæreste bliver der indgået kompromiser, og derved kan man sige, at man hele tiden 

opdaterer sin kultur på sin helt egen måde.  

De fleste danskere vil jo sige, at man skal værne om sine personlige traditioner, men hvorfor er det 

så, at vi egentligt ikke gør det i bredeste forstand, når vi hele tiden opdaterer den? Og hvorfor er vi 

så bange for de ”helt store” kulturændringer? Jeg tror, at mange danskere føler sig truet overfor nye 

danskeres fremmede kulturer, og mange forsøger i stærkeste forstand på at bibeholde deres egen 

danske kultur, fordi at de er bange for, at deres kultur en dag pludseligt rinder ud som ringe i 

vandet. Den danske befolkning, har svært ved at betragte de nyere indbyggere med andre kulturer, 

som værende en del af den danske kultur. Vi glemmer tit, at disse små minoriteter er en del af det 

fælleskab, som vi kalder for ”os”. Man kan ikke lave om på hele Danmarks kultur med det samme, 

men man kan starte med sin egen måde at praktisere sin egen kultur på. Eksempelvis kunne man jo 

etablere et nyt ord med en positivladet værdi for danskere med anden etnisk baggrund. Vi vælger 

selv, hvordan vores kultur ser ud, og hvis vi er utilfredse, så kan vi ændre den i hele Danmark, hvis 

bare enigheden er stor nok. F.eks. har vi for ikke så lang tid siden afskaffet reglen om, at forældre 

må slå børn, og vi har løsrevet kvinderne fra husmorrollerne, der i dag er blevet ligestillede med det 

modsatte køn: Mændene.  

Som sagt så formerer vi hele tiden vores kultur og vælger i grove træk selv, hvordan vi vil 

praktisere den. Vi er ikke gidsler af vores kultur, så vi bør fokusere mere på at udøve vores kultur, 

som vi lyster, og ikke som den har været. Vi er ikke kulturbærere, men kulturskabere. Og hvis vi 

virkelig lyster at stoppe racismen i Danmark, så er vi nødt til at starte med os selv, og betragte de 

mindre minoriteter som en del af ”os”. Vi skal ikke være bange for forandringer i vores kultur, men 

i stedet skal vi gøre plads det nye, hvis vi ønsker det. Jeg tror, at dette er den eneste opskrift på at få 

racismen i Danmark til at uddø helt. En kultur skal bearbejdes, og vi skal se de mindre minoriteter 



23 

som en del af vores kultur. Med tiden tror jeg derved, at det vil skabe et bedre Danmark med en 

bedre fælles atmosfære. - Og hvem ved, måske kommer vi danskere en dag til at spise kebab og 

shawarma juleaften? 

 

Frederik Gudbjerg, Business College Syd, 2014 
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Racismen forsvinder først, når vi opsøger den - Ida Eriksson 

Racisme er noget, man hører om i medierne. Noget, der sker i udlandet, og noget, der skete i gamle 

dage, hvor Zoo og Tivoli havde sorte i bur. Den triste virkelighed er desværre, at racisme også er 

noget, der sker lige her og lige nu, hver dag. Men hvad er det egentligt, og hvordan slipper vi af 

med det?  

En udbredt holdning hos flere danskere er, at ”racisme ikke har noget med mig at gøre”, og det 

opfattes dermed som noget, der kun eksisterer andre steder - et fænomen, man ikke behøver at tage 

stilling til. Jeg er ikke selv bedre, og af og til har jeg også selv tænkt den tanke, men den får aldrig 

lov at blive længe, inden virkeligheden kommer og viser, at jeg tager fejl. Det kan være alt lige fra 

kassedamen i Netto, der overfor en kunde brokker sig over ”dem ovre fra Bazaren, der i løbet af få 

minutter kommer og rydder alle tilbudsvarerne”, til mine egne klassekammerater, der nægter at 

lære navnene på andre elever, udelukkende fordi de har en anden etnisk baggrund. Racisme er i den 

grad virkeligt, og det er en del af alles hverdag, også selvom det ikke er direkte rettet mod en selv. 

Bare det, at vi stadig diskuterer racisme, viser, at den eksisterer, og hvis vi vil bekæmpe den, nytter 

det ikke noget at benægte dens eksistens.  

Hvis man skal lytte til en af diskriminationens helt store kontraparter, Jacob Holdt, er det racismen i 

hverdagen, der er værst:  

” Den åbenlyse og højtråbende racisme er ikke den mest skadelige. Den kommer næsten altid fra 

"smertens børn", mennesker, der selv har haft en opvækst med vold og svigt, og som ikke har nogen 

form for magt. Men racismen findes også hos os med overskud og indflydelse. Vi tager den til os fra 

politikernes dæmonisering af bestemte befolkningsgrupper og i mediernes historier om, hvordan 

indvandrere og muslimer er skyld i alverdens problemer”.  

At dømme ud fra Holdts kommentar, er racismen noget, vi læres udefra. Noget, vi hver dag får at 

vide, vi skal mene – ikke direkte, men måske blot gennem den måde, hvorpå medierne omtaler 

indvandrere eller andre minoritetsgrupper. Når man tænker over det, er dette egentligt en selvfølge 

– for ingen fødes vel med et had mod andre mennesker? Det viser, at medierne har en kæmpe magt; 

endda nok til at ændre vores holdninger og måde at tænke på.  

Da massakren på Utøya fandt sted, sad jeg til en grillaften sammen med andre skandinaver i Italien, 

som vores rejsebureau havde arrangeret. En nyhedsudsendelse kørte over TV i baggrunden, og 

selvom ingen i forsamlingen forstod italiensk, gik det alligevel op for os, hvad der i grove træk var 

sket. På trods af, vi ikke havde set et billede af gerningsmanden, omtalte folk ham, uden at tænke 

over det, som en muslimsk mand. En antagelse bygget på absolut intet, udover fordomme, og som 

efterfølgende blev bragt til skamme, da nogle nordmænd fik kontakt hjem og kunne fortælle, at det 

var Anders Breivik, som stod bag. En situation, som fint illustrerer, hvordan folk, der normalt slet 

ikke vil betegne sig selv som racister, alligevel kan præges af mediernes generelle fremstilling af 

indvandrere og dermed fyldes med negative forventninger. Som Holdt siger, er vi altså alle præget 

af racismens tankegang i en eller anden grad, hvad enten vi vil det eller ej.  
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Selvfølgelig er det for let at give medierne hele skylden for racisme, vi er også nødt til selv at tage 

et ansvar, for at slippe af med den. Jeg har selv hørt Holdts foredrag ”Amerikanske Billeder”, og 

som dengang syvendeklasser, der blev tvunget til at sidde stille i 4-5 timer uden pause og kigge på 

en powerpoint, må jeg indrømme, jeg ikke ligefrem fandt det spændende. Dog husker jeg stadig 

hans hovedpointe, som også er overskrift til den før fra citerede artikel: ” Racismen forsvinder først, 

når vi opsøger den”. Mennesker har en tendens til at blive skræmt af alt, vi ikke kender, og 

uvidenhed er dermed en af de største grunde til racisme. Desværre vil dette blot skabe en ond 

cirkel, for hvis vi tager afstand fra alt, vi ikke kender, kommer vi heller aldrig til at lære mere om 

det. Netop derfor virker det oplagt at følge Holdts råd, og altså f.eks. sørge for at minimere 

ghettodannelsen, så hele befolkningen vil blande sig og lære mere om hinanden. Mistro kan kun 

fjernes, hvis den modbevises.  

Endnu et vigtigt skridt på vejen mod at slippe af med racisme er at forholde sig til virkeligheden, 

som den rent faktisk ser ud. Som Holdt siger: ” Jeg har aldrig selv oplevet burkaer som et problem, 

men i pressen får jeg igen og igen at vide, at der er et problem. Til sidst begynder jeg at tænke, at 

der nok er noget om det, og at vi hellere må gøre noget for at være på den sikre side.” Dette kan 

sammenlignes med den tørklædedebat, der har været de seneste år, angående hvorvidt kvindelige 

dommere må bære muslimsk hovedtørklæde i danske retssale. ” Nej!”, er Dansk Folkeparti som 

regel de første til at råbe, hvorefter andre går ind og forsvarer tørklædet, og således blusser debatten 

op. Politikernes interesse for emnet giver fornemmelsen af, at tørklæder er et stort problem i 

retssalene landet over, og derfor vil det nok også overraske de fleste, at der reelt set ikke findes én 

eneste dommer i Danmark, som bærer muslimsk tørklæde. Resultatet af dette er, at man muligvis 

får lavet en lov, der på nuværende tidspunkt slet ikke vil ændre noget, og i medfarten får man 

opbygget en islamofobi, der er med til at problematisere hverdagen for måske hundredevis af andre 

muslimer, da der i denne unødvendige debat hos flere skabes en negativ holdning til dem som 

minoritetsgruppe. Det er altså langt fra ligegyldigt hvilke sager, politikerne på Christiansborg 

diskuterer, og for at bekæmpe racisme må det være vigtigt med fokus på hvilke diskussioner, der 

skal tages. Er det f.eks. mest relevant at svare Dansk Folkeparti igen i deres batalje mod 

racismeparagraffen, eller er det bedre at bruge de samme ressourcer på selv at bekæmpe selve 

racismen, og lade DF sejle i deres egen sø?  

Når nu alt dette er sagt, er der stadig et stort, vigtigt og måske næsten umuligt skridt tilbage for 

endegyldigt at slippe af med racismen. Den klassiske racismedefinition, at mennesker kan inddeles 

i et biologisk eller kulturelt bestemt hierarki, hvor visse grupper forstås som værende andre 

overlegne, kræver netop, at vi accepterer denne inddeling i grupper. Vi taler om indvandrere, om 

muslimer, om jøder, kvinder og handicappede. Mennesker sættes i ”kasser”, og vi lader disse kasser 

definere, hvem vi er. Det medfører en marginalisering, hvor en gruppe af mennesker sættes udenfor 

resten af samfundet. Hvis en etnisk dansker begår kriminalitet, ser vi det som et socialt, individuelt 

problem, så hvorfor ser vi det som om, at integrationen har fejlet, hvis en indvandrer begår samme 

kriminalitet, og forklarer det med baggrund i hans religion og kultur? Når religionen og kulturen 

bruges som forklaring, medfører det, at den samme kriminalitet forventes hos alle andre fra samme 

baggrund. For at undgå denne tilblivelse af fordomme, er det nødvendigt, at alle mennesker, altid, 
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ses som individer i kraft af sig selv, og aldrig på basis af andre, de deler noget fælles med. I det 

ideelle samfund, vil det kun være vasketøj, der opdeles efter farve, mens mennesker ikke må sættes 

i grupper. Spørgsmålet er så, hvorvidt dette er muligt?  

En forskel på mennesker og dyr er, at vi lærer af vores erfaringer. Brænder vi én gang fingrene ved 

at stikke dem ind i ilden, regner vi med, det samme vil ske næste gang. Har vi en utilfredsstillende 

oplevelse i en butik, kommer vi ikke tilbage. Og hvis vi én gang får dårlige erfaringer i mødet med 

f.eks. en udlænding, har vi desværre en tendens til også at tro, det samme vil ske, når vi næste gang 

møder en udlænding. Vores hjerne er kompleks, men ikke nok til, at vi kan forudsige en situation 

på baggrund af ingenting. I stedet finder vi fællesnævnere for alt, vi kender, og det er naturligt for 

os at inddele mennesker i kasser. Denne inddeling er langt hen ad vejen en god ting, da den hjælper 

os til hurtigt at lære noget om folk, vi ikke kender. Der er en grund til, de kasser, vi laver, defineres, 

som de gør, for som regel har mennesker fra samme baggrund meget til fælles. Problemet opstår 

først der, hvor vores kasser ikke længere fungerer, og vi forventer at vide noget om en anden, som 

ikke er sandt. Hvis man rent faktisk troede, at alle indvandrere var kriminelle, fordi en enkelt havde 

begået kriminalitet, ville det give mening, at have afsky for denne befolkningsgruppe. Sådan 

forholder virkeligheden sig bare ikke, heldigvis, så mon ikke en god løsning at komme 

racismeproblemet til livs på ville være, hvis alle mennesker prøvede ikke at dømme andre negativt 

på baggrund af disse ikke-gyldige forudintagelser?  

Ida Eriksson, Mulernes Legatskole, 2014 

 

Essay med udgangspunkt i artiklen: "Racismen forsvinder først når vi opsøger den."  Morten 

Nielsen i Kristeligt Dagblad, 30/9 2009.  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/340307:Kultur--Racismen-forsvinder-foerst--naar-vi- 

opsoeger-den  
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Fra sort syn til klart syn - Jeppe Bentzen* 

For nylig havde jeg et enkelt vikarjob i en helt almindelig børnehaveklasse. Jeg underviste i dansk 

og matematik, det gik godt, men i spisepausen fik jeg et chok uden lige. På legepladsen var jeg 

tilskuer til en leg, hvor ti børn med hvid hud bandt et reb om anklerne og hænderne på en dreng, 

Benjamin hed han, som havde mørk hud. De legede, at Benjamin var deres slave. De løb rundt om 

ham og bad ham hente ting for dem, hvis han var så heldig, at de bandt rebene op. En leg, der 

vidner om, at vi i dag, på trods af, at vi skriver 2014, vores ligestillingsminister er fra Indien og på 

trods af, at Basim i år skal repræsentere Danmark til det Internationale Melodi Grand Prix endnu 

ikke har sluppet taget om det racistiske syn, der brød igennem i forbindelse med slaveriet for flere 

hundrede år siden. Jeg var og er målløs. 

I mange år kunne vi af ren uvidenhed i Danmark godt lide at undertrykke kvinderne. Vi elskede 

dem, men de var under os i hierarkiet. Så fik de stemmeret og sidenhen direktørstillinger, og så var 

det lidt som om, at idéen om kvindeundertrykkelse var død. Så kom en ny minoritetsgruppe til 

landet. De mørke. Dem må vi undertrykke så. Men hvorfor? Hvem bliver de næste, vi skal 

undertrykke? Folk med briller? Forestil dig, kære læser, at du bliver kigget bebrejdende på eller 

bliver behandlet nedladende i offentligheden, fordi du går rundt på gaden og bærer briller. Du er 

fredelig, har et job, jaja, men du bærer briller og er anderledes. Lyder det ikke som en skør og 

absurd tankegang? Det er i mange tilfælde det samme som racisme. Hvorfor får jeg det nu til at 

fremstå som om, at det er menneskets natur at undertrykke og herske over andre? Fordi vi endnu 

ikke har bevist andet. 

Danskerne bør være stolte af, at vor velfærdsland er så stærkt, sundt, rigt og fredeligt. Vi har 

overskud til at rumme og byde velkommen til de tilrejsende, som ønsker at slå sig ned i vort land. I 

en verden, hvor hungersnød, undertrykkelse og korruption flere steder er på dagsordenen, brokker 

vi os her i Danmark over, at flere fremmede folkefærd ønsker at bo hos os. Virkelig? Hvor 

uforskammet og småligt er det ikke? Det er ligesom, når vi siger, at vi er kræsne. I flere lande i 

verden dør du af sult, hvis du er ”kræsen”. Måske er det i virkeligheden os, den er gal med. Måske 

bør alle danskerne emigrere, måske bare i en uge, og så vende tilbage, når vi har forstået, at vi ikke 

skal opføre os så forkælede.  

Dog er det vigtigt, når den udbredte racisme vendes, at huske på, hvorfor dette negative 

menneskesyn er opstået. Uden at skære alle indvandrere over én kam og uden at forsvare racismen 

nævner jeg, at der har været mange sager og historier oppe om sort arbejde, skattesnyd etc. blandt 

indvandrere. Hvorvidt et flertal af historierne er sandfærdige, skal jeg ikke gøre mig klog på, men 

det er historier som disse, der gør, at lillemor taber citronmånen ned i eftermiddagskaffen. Og det er 

da klart, for hvis vi alle skal leve under samme tag, skal forholdene så sandelig også være 

ligeværdige. Vi bliver indebrændte og sure, når vi hører, at ”de skide indvandrere” render og snyder 

og nasser på vores velfærdsstat. Det får os til at undre os over, hvorfor vores dyre skattekroner ikke 

i stedet kan gå til eksempelvis ældreplejen, så de gamle kan få hele tre bade om ugen. Man samles 
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om ignorance i en lukket gruppe, hvor man enes om at holde de andre udenfor – samtidig med, at 

man er medlem af EU og udadtil kæmper for international frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

De samme skattesnyderier og svindelnumre som i disse historier finder også sted blandt vores egne 

danskere hver eneste dag, men det sidder Poul Erik Skammelsen ikke og fortæller os i Nyhederne 

hver eneste dag i primetime. Historierne om kriminelle indvandrere trækker os ind i racismeboblen, 

for puha, så er det sikkert dem alle sammen, der gør sådan noget, øv, og det er vist også noget med, 

at de undertrykker kvinderne, hvilket vi jo netop har fået på plads, at vi efterhånden er stoppet med 

i Danmark. 

Racisme går også den anden vej – det er vigtigt at huske. En ven af mig har oplevet at få kastet sten 

efter sig af en gruppe indvandrerdrenge med tilråbene ”dumme kartoffeldansker”, en dag han 

cyklede gennem en ghetto. Hvor er vi så henne? Hvem må så være i fred her i landet? Det er en ond 

cirkel, og alle er nødt til at stoppe. Det er et fælles ansvar at få ligestillingshjulet til at køre. Vi må 

acceptere, at vores samfund er mangfoldigt. 

Hvis racismen skal bekæmpes, er vi nødt til at gøre det sammen. Det skal være slut med ”os og 

dem”-forholdet. Vi er vant til besparelser med den nuværende regering, så hvorfor ikke spare ”og 

dem” væk? Det er nødt til kun at være ”os”. Sammen. Vi deles om landet, vi deles om velfærden og 

vi deles om varerne på hylden i Føtex. Så lad os da gøre, hvad der er bedst for os alle. 

De forskellige religioner skal accepteres. Danmark er ikke et sekulært samfund, men vi har bevist, 

at vi i forlængelse med vores kære ytringsfrihed er tolerante over for religionsfrihed, så hvorfor 

ikke gå hele vejen? Hvis der er ønsker om flere moskéer i Danmark, så byg dog én moske i hver af 

de ti største byer i landet. Herregud, det ser godt ud udadtil, der bliver plads til religionsdyrkelse og 

hvem ved, måske vil det optage noget af den tid, der i dag bliver brugt på kriminalitet. ”Det 

larmer”, vrisser lillemor, og ja, men det gør metrobryggeriet i København også, endda de næste 

mange år, hold nu op. Spis din citronmåne, pas din egen tallerken eller integrér dig lidt og kom ind 

i varmen hos os andre og tag med i moskéen en enkelt gang. Tag citronmånen med, de vil elske det. 

En anden tankegang, der er værd at følge op på, er idéen om at udrydde ghettoerne. Ikke beboerne, 

naturligvis, men konceptet. Når de børn, der fødes i indvandrerghettoer, vokser op næsten 

udelukkende blandt ligesindede, opstår der ofte et kollektivt had til kartoffeldanskerne. Løsningen? 

Flere mangfoldige boligområder. Og nu vi er i gang, bør folkeskolerne så ikke også nuanceres? Når 

indvandrerbørn fra ghettoen alle går på samme skole i ghettoen, vil uvidenheden til landet udenfor 

fortsat herske. Jo mere nuanceret og etnisk blandet skolerne er, desto større gensidig forståelse vil 

der opstå. Det kan alle børn lære noget af, indfødte såvel som tilflyttere. 

Vi kan håbe på, at de børn, der er født af de indvandrere, der i stor stil flyttede til Danmark i starten 

af 90’erne, vokser op på integreret vis med en bedre forståelse for den danske kultur end den ældre 

generation. Da deres forældre ankom, var det med et kulturskifte uden lige fra den ene dag til den 

anden, men mange af deres børn føler sig jo af gode grunde som danskere. Vi danskere har måske 

(læs: forhåbentlig) også med tiden fået en bedre forståelse for den nye og anden kultur, så vi bedre 
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kan acceptere de forskelle der nu er - så lad os dog åbne vore arme og give dem chancen for at være 

danske! 

Med racisme søger vi begrænsninger frem for muligheder. Hvor dumt er det ikke lige? Vi har 

muligheden for at lære og bruge hinanden til at skabe de bedste rammer i form af et kulturelt rigere 

samfund og et samfund med en større kulturel diversitet.  

Lad os dog gøre det. Jeg vil gerne se Benjamin og de hvide børn løbe og lege side om side, næste 

gang jeg får et vikarjob. Ingen slaver, ingen kartoffeldanskere. Lad dét være lektien til næste gang. 

 

Jeppe Bentzen, Randers Statsskole, 2014 
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Vi så og oplevede hinanden og det hele blev mere 
almindeligt - Johanne Krog Nedergård 

En vovet og ubehagelig påstand: Der findes racisme i ethvert menneskesind i større eller mindre 

grad. I mit, mens jeg skriver dette, og i dit, mens du læser det. Mange benægter det, mens nogle 

ganske få ligefrem er stolte af det. Kan man skrive sig ud af sådan et problem, som racismen i et 

samfund udgør? Et problem, der altså på et eller andet plan er rodfæstet i ethvert menneske? Det er 

vel så godt et forsøg som noget andet, selvom det bør siges, at løsningen sandsynligvis ligger i en 

diskursændring, og en sådan kan ikke lokkes frem ved hjælp af et enkelt essay. Der skal årtiers 

samtale til. På den ene side er fordomme i det hele taget – og herunder racisme – 

forsvarsmekanismer, der hjælper os til at forstå verden og menneskerne omkring os. Hjælper os til 

at sætte dem i kasser, give bestemte typer bestemte karaktertræk, generalisere og navigere i en 

verden, hvor alting er både tæt på og flydende, og vi konstant skal tage stilling og forholde os. På 

den anden side kan de fleste blive enige om, at det er moralsk forkert at bedømme et andet 

menneske på udseendet, racen eller religionen. Man må så stille sig spørgsmålene: Hvis det virkelig 

blot er en forsvarsmekanisme, har vi så et ansvar for, at vores underbevidsthed reagerer, som den 

gør? Kan vi kommunikere os ud af det, og har vi pligt til at forsøge? 

De fleste danskeres racistiske tendenser er uden tvivl underbevidste, fremkaldt af årtiers nyheder, 

propaganda og frygtprægede rygter. Hvis man, som jeg, er født og opvokset i provinsen, så har man 

hele sit liv været omgivet af mennesker, der ligner en selv. Hvad skal man så bygge sit indtryk af 

”de andre” på ud over amerikanske film, Dansk Folkeparti og historiebøgerne? Fordommene er 

simpelthen indbygget i os fra barnsben, for at vi skal kunne håndtere vores omgivelser, og ud af 

fordommene spirer reaktionsmønstre, som spreder sig som ringe i vandet. Ængstelsen over for det 

fremmede fører til opdeling i samfundet (fx i ghettoer, på arbejdspladser, i folkeskolen og 

lignende), hvilket gør skellene endnu dybere for fremtidige generationer, og fordommene får 

dybere rødder. Sagen er, at hvis man ikke anerkender disse på én gang naturlige og problematiske 

reaktioner, så kommer man aldrig af med dem. Der er ikke noget mere ildevarslende, end når en 

person starter en replik med ordene: ”Altså, nu er jeg ikke racist, men...”. Hvis du har brug for at 

indlede med sådan en påstand, så må der være noget racistisk i det, du skal til at sige. Pointen er, at 

det ligger og lurer dernede i hjernens dyb.  

Jeg husker første gang, jeg var i Frankrig og så, at der var mindst lige så mange sorte som hvide. 

Dengang reagerede jeg stærkt på det usædvanlige, og for første gang i mit liv blev jeg bevidst om 

min egen hudfarve, at jeg ikke tilhørte flertallet for en gangs skyld. At jeg på en eller anden måde 

var privilegeret. Og det er lige præcis sådan nogle oplevelser, der skal til.  

Hvis man skal bekæmpe racisme, må man bestræbe sig på at gøre det usædvanlige almindeligt og 

det fremmede velkendt. Man må flytte ind i ghettoen og tilbyde naboen kaffe. Arbejde frivilligt i 

Ungdommens Røde Kors og komme ind på livet af disse indvandrere, man hører så meget om.  Det 

er vigtigt at blive eksponeret for det fremmede i en ung alder, mens man stadig har uskyld nok til at 

undre sig og acceptere. Senere, når man er blevet voksen, handler det om at få fordommene frem i 
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lyset, så man kan adressere dem og spørge sig selv: Hvorfor føler jeg dette, og er det på nogen 

måde funderet i virkeligheden? Man må så at sige være bevidst om sin egen underbevidsthed.  

Det samme gælder på nationalt plan, selvom det naturligvis er en meget mere kompleks størrelse på 

så stor skala. Skal man løse racismeproblematikken på nationalt plan må man begynde med at 

spørge: Hvad er racisme i Danmark? Jeg vil vove at påstå, at det kun er et meget lille mindretal, der 

er racister af ren modvilje mod andre racer, og som er stolte af det. Selv blandt dem vil næsten 

ingen påtage sig det stempel; ordet ”racist” implicerer, at man har bygget sine holdninger på 

irrationalitet og overfladiskhed. I stedet for at være racister vil de sige, at de bare er dem, der 

kender sandheden og har ret, selvom alle andre er blinde. De fleste har dog racemæssige fordomme 

af uvidenhed, og fordi de søger tryghed og faste holdepunkter. Det er meget lettere at opfinde eller 

sammensætte et bestemt indtryk af en bestemt befolkningsgruppe og stuve dem alle sammen i 

samme bås, så man ikke behøver at beskæftige sig med dem igen, end det er at anse dem som 

individer. 

Den primære løsning på racismeproblemerne er ganske simpelt at tale sammen, lære hinanden at 

kende, således at man ikke er bange for det fremmede, og man lærer at se om bag navnet eller 

hudfarven. De fleste kan blive enige om, at racisme er forkert, og ingen hvid har for eksempel lyst 

til at få at vide, at han eller hun er fuldstændig ligesom alle de andre hvide. Derfor er det vigtigt at 

indse denne simple sandhed: Individualitet er ikke forbeholdt hvide mennesker. Når de første trin er 

overstået, når man er blevet bevidst om, at man ved synet af en turban eller en mørk hudtone har et 

bestemt forhåndsindtryk, så vil de fleste være parate til at bearbejde dette. Hovedproblemet ligger i 

uvidenhed og dovenskab, og begge dele er forholdsvist simple at komme til livs. Oplysning og vilje 

er det eneste, der skal til. Før eller siden kommer man til at indse, at forskellen på 

befolkningsgrupperne eller racerne eller religionerne for den sags skyld ikke er stor. Der er tyve, 

røvere og mordere på alle sider, ligesom der også er filantroper, pædagoger og bagere. Hvordan 

bearbejder man så sine egne fordomme og uvidenhed? Jeg kan kun opfordre til at blande sig, som 

vores integrationsminister Manu Sareen også siger. Tage ud på asylcentret, spørge ind, hvis noget 

synes mærkeligt, bevare et åbent sind. Man kan altid lære noget om sine medmennesker. Engang 

var jeg til kurdisk nytårsfest. Jeg havde ikke ordentligt tøj (dvs. med pailletter i overflod og 

strålende farver), og jeg var den eneste naturligt lyshårede i en hel idrætshal fuld af kurdere i deres 

fineste skrud. De kiggede på mig, og jeg mærkede på egen krop, hvordan de måske hver især har 

det uden for den hal. De spurgte mig, hvad jeg syntes om deres fest. De lærte mig at danse og bar 

over med mig, når jeg forsøgte at danse den mere actionprægede dans med mændene. Jeg mærkede, 

hvordan det føltes at være fremmed og blive taget imod med en kombination af undren og åbne 

arme. Der var uden tvivl stadig nogen i forsamlingen, der ikke ønskede at have mig med, men jeg 

var der, og jeg prøvede at forstå. Vi så hinanden, oplevede hinanden, og det hele blev en lille smule 

mere almindeligt. 

Efter at de ubevidste racister har set indad, bearbejdet deres fordomme og besluttet sig for at blande 

sig, ender det største problem med at være de mennesker, der nægter at gøre noget ved deres 

problematiske indstilling, simpelthen fordi de ikke synes, at den er problematisk. Måske råber de 
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oven i købet op om den til middagsselskaber à la ”de skulle kraftedeme skride hjem hvor de 

kommer fra, de perkersvin”. Hvad skal man stille op med dem? Man krummer jo tæer bare ved at 

forestille sig ovenstående replik sagt i fuld alvor. Du kender dem sikkert godt. De mennesker, der 

sidder i dagligstuen og lader sig fylde med det samme repetitive sludder hver eneste dag uden nye 

vinkler og nuancer. Deres tryghed er for dem langt vigtigere end sandheden. Så snart der kommer 

et par snapse indenbords bobler de snæversynede holdninger op til overfladen. På en måde må det 

være rart at leve i så simpel en verden, hvor alle opfører sig korrekt i henhold til deres etnicitet og 

man til hver en tid kan regne med, at jøder er nærige, polakker stjæler, sorte mennesker er dovne, 

og muslimer kun er ude på at tvinge alle til at gå med slør og til at holde op med at spise grisekød. 

Gad vide, om sådanne typer føler, at de gør os andre en tjeneste ved at udbrede deres visdom. Sat 

over for sådan et himmelråbende uvidende menneskesyn er der to veje at gå: At smile høfligt og 

vente tålmodigt på, at stormen er ovre, eller at konfrontere stivheden og stædigheden. Det sværeste 

ved den situation er, at de selv er fuldstændig overbevist om, at deres holdning er Sandheden. Man 

bør så udspørge dem, ligesom man må udspørge sig selv. Hvorfor siger du sådan noget? Hvad 

bygger du dette på? Hvorfor er du så bange, og kan du virkelig ikke i det mindste forsøge at rumme 

verdens mangfoldighed? Debat – uanset hvor fortærsket et redskab, det efterhånden er blevet – kan 

hjælpe overraskende meget. Tit er det eneste, man har brug for, en udefrakommendes synspunkt til 

at skubbe lidt til ens eget. 

Ligesom man måske kan forsøge at forstå folk med racistiske tendenser, så er man også forpligtet 

på at forsøge at forstå ”de fremmede”. Dette synes måske en åbenlys idé, men alligevel vil jeg 

påstå, at det er værd at gøre forsøget og at øve sig. Ofte. Når alt kommer til alt er det langt sværere 

at forsøge at forstå tanken ”kun mennesker, der ligner mig, er rigtige mennesker” end det er at 

forstå, hvordan det føles at være uvelkommen, på dybt vand og hjemløs. Empati er den hurtigste vej 

ud af racismen, for ingen har lyst til at være den, det går ud over. Hvert eneste menneske – ikke kun 

etniske danskere, men også alle andre – har et ansvar for at analysere sine egne handlinger og 

reflekser. Er jeg bange nu, fordi jeg har lyttet for meget til bange stemmer? Er jeg bange nu, fordi 

jeg har sat et virkelighedsbillede sammen af rygter og andres skingre advarsler? Hvis man kan 

svare ja til de spørgsmål, så ved man, hvor man skal starte, og racismen er på vej væk. Det er en 

langsom proces, for lige så lang tid, som det tager at opbygge de ubevidste fordomme, lige så lang 

tid tager det at nedbryde dem igen. Der vil være rådne perioder med tilbagefald og White Pride, 

men et eller andet sted er der håb om, at tonen kan ændres, og vi alle sammen kan få lov til at være 

mennesker blandt hinanden, hvis bare viljen er der. 

Johanne Krog Nederga ̊rd Thisted Gymnasium og HF, 2014 
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"Lad os være racister sammen" - Josefine Vang Petersen 

Luk dine øjne, og forestil dig dette: Din datter er netop fyldt 5, og det er hendes første dag i skolen. 

Det går hurtigt op for dig, at skolen indeholder både etniske danskere, serbere, afrikanere og en 

enkelt pige med asiatiske træk. Da du træder ind ad lågen til skolens store græsareal, ser du et barn 

sidde for sig selv i skyggen. Han er helt sort i huden og må svede i denne sommervarme. Din datter 

hiver dig i hånden, hun vil bare ud at lege. Du får øje på en flok danske piger i fine sommerkjoler 

ovre ved gyngerne.  Du giver hende lov til at gå hen til pigerne i sommerkjolerne, og i mellemtiden 

går du hen og snakker med en af pædagogerne. Pædagogen virker rar og da du vil udpege din datter 

for ham, kan du ikke få øje på hende, for hun er ikke sammen med de andre piger. Du bliver lidt 

urolig, og spejder desperat udover legepladsen, indtil du får øje på den lille sorte dreng igen. Men 

denne gang er han ikke alene. Lige ved siden af ham sidder din datter. Hun er i fuld gang med at 

vise ham den dukke, hun havde med hjemmefra. Du vil helst ikke forstyrre, men går alligevel hen 

til dem for at sige, at du tager hjem nu. Din datter løber dig i møde: "De andre piger sagde, at han 

var en forkert race. Hvad betyder race?" Du løfter hende op, og siger: "Ikke noget, min skat, det er 

ikke engang et rigtigt ord." Du slipper hende, og hun skynder sig tilbage til den sorte dreng, som nu 

har verdens største smil plantet lige midt i ansigtet. 

Hvorfor bliver folk racister? Nogen har måske engang fortalt dem at de skal være det, eller måske 

er de bare bange for at bryde ud af fællesskabet med de andre racister. Det kan vi ikke være sikre 

på, men vi kan dog være sikre på, at racismen skal bekæmpes. 

Da jeg først hørte om at udrydde racismen, fyldtes mit hoved med billeder af store kampagner og 

demonstrationer. Organisationer som kæmper for at gøre verden til et bedre sted, hvilket jeg 

besidder den dybeste respekt for. Midlerne derimod, kan diskuteres. Der bliver hængt skilte og 

plakater op, som opfordrer os til at "STOPPE RACISME". Der bliver holdt foredrag, udgivet bøger 

og lavet eksperimenter. For eksempel blev nogle skoleelever udsat for et eksperiment, som skulle 

gøre dem opmærksomme på racismen og dens konsekvenser. De blev inddelt i tre grupper, som 

skiftedes til at blive udsat for mobning, ignorering og skældsord af de andre to grupper. Så kunne 

de jo selv føle racismen. Men kan det være rigtigt, at den eneste måde, hvorpå man kan udrydde 

racismen, er ved at promovere den? Ved at gøre folk opmærksomme på, at den eksisterer? 

NEJ! 

Lad os i stedet ignorere den. Fryse den ud af vores samfund. Hvordan? Det er simpelt: 

Slet ordet "racisme" fra alle verdens ordbøger. Lad os holde op med at lære vores børn om 

raceadskillelse og forskelle på hudfarver. Den eneste grund til, at nogle gør forskel på "racer" er, at 

de engang har fået at vide, at der ER forskel på "racer". 

"Racisme" "Race" 

"Raceadskillelse" 
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Hvis ikke disse ord stod i ordbogen, ville de heller ikke eksistere. Selvfølgelig er det en drastisk 

handling, hvis man skulle slette disse begreber fra hele verdens ordforråd fra den ene dag til den 

anden. Men behøver vi ikke drastiske handlinger? Hvis vi holdt op med at gøre brug af de 

førnævnte ord, ville de med tiden blive slettet fra vores hukommelser. Hvis vi ikke lærer vores 

efterkommere om verdens forskellige "racer", vil de ikke begynde at gøre forskel. Hudfarve vil 

bare blive en anden måde at karakterisere udseende på, præcis ligesom hår- og øjenfarve. 

Når det er sagt: Skal vi heller ikke dømme racister. De er jo ikke racister, fordi de har lyst, fordi de 

synes, at det er sjovt eller fordi de lige netop er blevet færdige med at bygge deres modelfly, så nu 

har de brug for en ny hobby. De tror fuldt og fast på, at nogle "racer" er mere værd end andre. 

Måske kunne jeg også have været racist, hvis mine forældre havde været af den opfattelse. Så i 

stedet for at rakke ned på og overfalde de mennesker, som tror, at menneskers "race" gør en forskel, 

så lad os tage hånd om dem og forsøge at overbevise dem om det modsatte. Lad os samle dem op 

og lede dem i den rigtige retning i stedet for at køre dem over i et forsøg på at redde nogle andre. 

Jeg kunne godt frygte, at når racismen ender, vil vi ty til had mod dem, som førhen var racister. 

Derved ville vi blot starte forfra, opbygge en ny adskillelse. 

Derfor er der endnu et ord, som vi behøver at slette fra vores røde, danske ordbog: "Racist". 

Ordet "racisme" er det eneste, som står i vejen for en verden uden raceadskillelse. Slet det fra vores 

ordbøger, slet det fra vores hukommelser og slet det fra vores ordforråd. Vi skal ikke se skævt til 

"dem med de skæve øjne, som overtager markedet" eller "dem, som ødelægger vores byer, og som 

kun kan sige 'wallah'". Vi skal derimod se skævt til os selv, for at lade hele racisme-fænomenet 

snige sig ind i vores verden, samfund og hverdag. Hvorfor lod vi begrebet opstå? Hvorfor lærer vi 

vores børn det? Hvorfor skal vi lære dem et ord, som bevidner om en forskel på hudfarve, for 

bagefter at skælde dem ud, hvis de tror, det er sandt? 

Prøv at forestil, dig, at fra i morgen af er der ingen, som siger ordet "racisme". Ethvert 

barn, som er født fra i morgen af vil leve sit liv uden nogensinde at få at vide, at der er en forskel på 

racer. De ville sågar spørge: "Hvad er en race?" såfremt nogen nævnte det. Hvis vi aldrig havde fået 

at vide, at der er en forskel, ville vi ikke se en forskel. Det var først, da jeg hørte om racisme, at det 

gik op for mig, hvorvidt vi er forskellige eller ej. Nok havde jeg set, at vi alle ikke lignede 

hinanden, lød som hinanden eller for den sags skyld lugtede ens. Men jeg havde da ikke troet, at 

farven på vores hud betød så meget. Jeg bliver da også brun, når solen skinner? 

Nu visker vi papiret rent, og forvandler den verden, vi kender. Så i stedet for en racistisk verden, 

som er svær at leve i, bliver det en verden værd at leve i. Så afløs disse ord med en nysgerrighed 

om at lære alle andre at kende. Slet begreberne fra din hukommelse, dit ordforråd og sågar fra 

overskriften - og lad os bare være sammen. 

Josefine Vang Petersen, Slagelse Gymnasium, 2014
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En fordomsfri vej væk fra racismen - Kathrine Kjersgaard 

Hansen 

Jeg var til et foredrag engang. Emnet var perception, folks opfattelser af sig selv i forhold til andre 

folks opfattelse af én. Vi var en gruppe mennesker samlet i et lille lokale på byens bibliotek, og sad 

og ventede på foredragsholderen, da der pludselig trådte en mand med fedtet hår, laset tøj og 

hullede sko ind ad døren. Gruppen af mennesker fulgte ham med øjnene hele vejen op igennem 

lokalet og hen til det sted, hvor foredragsholderens mikrofon stod. Pludselig tog han fat i 

mikrofonen, smilede til menneskeflokken og sagde så: ”Jeg vil vædde en halv million på, at jeg ved 

hvilke tanker der lige er røget igennem størstedelen af jer: Han er sikkert ludfattig, han har ikke 

været i bad i dagevis. Han har sikkert lopper”. Efterfølgende sagde han, at hvis han var en stor, 

kronraget, mørk mand med tatoveringer, ville størstedelen af os være bange for ham ved første 

øjekast til at starte med. ”Dette”, sagde han, ”dette er hvad der i sidste ende kan udvikle sig til 

racisme. Og det er da nok det allersidste vi vil have til at fylde i vores hverdag, hvilket vi alle 

sammen nok kan blive enige om. Uanset race, religion eller seksualitet, kan vi da alle sammen blive 

enige om, at racisme er noget hø. Desværre udspringer racisme af fordomme, og det er noget der 

fylder meget i hverdagen”.  

Og hvor havde den mand ret. Selv ordet racisme er fordomsfuldt. Når man hører ordet racisme, er 

den tanke, der popper ind i manges hoved, en hvid mand der er ond mod en sort mand. Men 

racisme er meget mere end det, meget større, et mere omfattende problem. Inderst inde i ens 

selvbevidsthed, dømmer de fleste ud fra førstehåndsindtrykket, og fordi medierne er gode til at 

sætte folk i bås, bruger vi det som vejledning og placerer folk i de fiktive båse skabt af medierne, 

som man har svært ved at slippe ud af igen, når man først er havnet der.  

Han gav to eksempler, foredragsholderen, på hvordan vi som mennesker dømmer meget på eks 

hudfarve. Han fortalte om en lille mørk pige, der i børnehaven havde leget med en pædagog der 

også var lidt mørk i huden. Mens de sidder i sandkassen, udbryder pigen pludselig: ”Ej se! Vi er 

ens!”, når man hører denne del af historien, antager man selvfølgelig med det samme, at det er 

hudfarven den lille pige hentyder til, men det er det bare ikke. Det viser sig, at den lille pige og 

pædagogen havde samme farve trøje på den dag. Et andet eksempel omhandlede en lille mørk 

dreng ved navn Sune, som lige havde brækket armen de sidste dage i sommerferien inden han 

skulle starte i børnehaveklasse. Alle de nye skolebørn var blevet bedt om at stille sig på række, så 

skoleinspektøren kunne hilse på dem og høre deres navn. Da skoleinspektøren kom op til Sune, 

sagde drengen: ”mig vil du godt kunne huske”. Igen her vil den fordomsfulde hjerne komme til at 

tænke, at det er fordi han er en sort dreng med et meget dansk navn. Lige indtil han så tilføjer: ”jeg 

har nemlig en brækket arm”.  

Som mennesker har vi det med at tro, at vi ved hvad folk mener og hvordan de er, selvom det 

måske er første gang man overhovedet har set personen. Hvis man ser en stor, karseklippet, 

tatoveret mand med læderjakke, er de flestes første indskydelse, at han er rocker, pusher, voldelig 

eller et eller andet, andet brutalt. I virkeligheden, kan denne mand være hjemgående far, der har to 
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smukke børn som han elsker overalt på jorden og som bare godt kan lide tatoveringer og 

læderjakker.  

Som nævnt før, har befolkningen det med at sætte ting i bokse, og denne generaliserende 

fordomsfuldhed gør bare, at en racisme bliver skabt. Et samfund hvor nogle folk frygter andre bare 

på baggrund af deres udseende, religion, seksualitet mm., uden rigtig at vide, om alle personer der 

er eller ser ud på denne måde, rent faktisk skal frygtes. Denne frygt, vil give folk behov for, at 

skulle isolere sig fra disse mennesker de er bange for, og nogle vil være så bange, at de vil gå til 

ekstremerne for at fjerne frygten, hvilket kan ende ud i blodkamp.  

Det jeg egentlig prøver på at sige er, at fordomme skaber racisme. I hvert fald en del af racisme. 

Desværre er der ikke kun én enkelt grund til at racisme opstår, men man skal starte et sted, og der 

hvor jeg synes det er vigtigst at starte, er ved fordommene. Hvis man kunne vaske sin hjerne fri fra 

fordomme og overbevise den om, at langt fra alle folk der ser ud på eller lever på en bestemt måde, 

er onde, modbydelige mennesker man skal være bange for, så ville frygten forsvinde og hermed 

også racismen. Man ville begynde at turde se folk i øjnene uden at se ned på dem, men se dem som 

en ligemand og smile i stedet for at skule. Den eneste race der burde være blandt mennesker er i 

grunden homo sapiens, da alle folk helt inderst inde er opbygget af de samme grundstoffer, og en 

hulens masse celler, bare med få genetiske afvigelser, der gør os unikke, hvilket overhovedet ikke 

er en dårlig ting. Vi er alle mennesker. Det at alle er unikke gør, at vi bliver åbne overfor ting der 

ikke kun er ligesom os selv… i hvert fald hvis vi kan droppe alle fordommene. Hvilket vi skal. 

Børn skal, fra de er helt små, opdrages til, at der ikke er nogen der er dårlige bare på grundlag af 

eks den måde de ser ud på eller det land de kommer fra. Dette er dog desværre utroligt svært at 

starte på nu, midt i det hele, da det også kræver at forældrene skaffer sig den samme holdning. Jeg 

er dog stærkt sikker på, at det godt kan lade sig gøre hvis vi bare alle sammen hjælper hinanden 

med at huske hinanden på, at vi egentlig ikke ved hvorfor den person gør som han/hun gør, eller 

hvorfor personen ser ud som han/hun gør. Vi må lære at holde igen med at lege Sherlock Holmes, 

og drage forhastede konklusioner omkring hvordan vi tror menneskene omkring os er. Et spørgsmål 

vi skal stille os selv er: Hvad gør mig til en bedre person en ham/hende overfor?  

Husk, vi er alle opbygget af de samme grundstoffer. 

Kathrine Kjersgaard Hansen, Viby Gymnasium, 2014 
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Befolkningsmasser og minaretsmusik - Katinka Albrectsen* 

I min folkeskoleklasse var vi ikke udelukkende piger med lysebrunt hår og blå øjne. Vi var heller 

ikke udelukkende børn fra den rigtige del af Strandvejskvarteret på Østerbro i København. 

Heldigvis. Det ville da være kedeligt med sådan en ensartet klasse.  

Min folkeskoleklasse bestod i stedet for af mennesker fra forskellige dele af byen og fra forskellige 

sociale klasser. Vi var en blandet elevmasse, der skulle gå i skole og udvikle os sammen. Jeg har 

fået det fortalt af lærere og forældre – og jeg har selv oplevet det. At det er en god ide at gå i klasse 

sammen med forskellige typer af børn.  

Det udvider nemlig horisonten, nedbryder fordomme og udbreder forståelsen for forskelligheder. 

Samlet set nogle ret gode kvaliteter, når man skal omgås med andre mennesker i et samfund. Derfor 

har man i Danmark en generel opfattelse af, at det er gavnligt at gå i klasse med mennesker, der 

ikke kun ligner en selv.  

Det er som om, at den fantastiske ide om at blande mennesker stopper ved folkeskolens 

klassesammensætning. De indlysende argumenter i kampen for at mindske uligheden blandt de 

danske borgere synes ikke at gælde i kampen for at mindske uligheden blandt folkeslag. Her går 

grænsen. Danskernes solidaritet går lige netop til de danske landegrænser – og ikke længere. 

I Danmark er vi næsten udelukkende dansktalende, kulturkristne, blegfarvede mennesker. Lidt 

kedeligt, hvis du spørger mig. Og sådan behøver det ikke være. Hvert år søger flere tusinde 

mennesker om asyl i Danmark og kun enkelte får lov til at bosætte sig. De lukkede grænser 

omkring Danmark hænger mærkeligt sammen med vores umiddelbare solidaritet og tro på, at alle 

mennesker skal have lige rettigheder.  

Er det mon racistisk ikke at lade mennesker af anden nationalitet vandre ind over de danske 

landegrænser? Racisme er unødig og illegitim forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, 

afstamning, national eller etnisk oprindelse. Derfor er det unødig forskelsbehandling at have 

lukkede grænser omkring den danske landjord. Og racisme hører ingen steder hjemme. Mennesker 

er lige meget værd og bør have lige rettigheder. Derfor bør alle høre hjemme i Danmark. 

Jeg laver noget politisk arbejde i en organisation kaldet Danske Gymnasieelevers 

Sammenslutning(DGS). Vi holder arrangementer og møder i Elevbevægelsens Hus, som ligger på 

Vibevej i nordvest-kvarteret på Nørrebro. Her samles forskellige ungdomsorganisationer, blandt 

andet også Unge Muslimer Gruppen(UMG) og Landssammenslutningen af 

Handelsskoleelever(LH). Der er en indgang for muslimske brødre, en indgang for muslimske 

søstre, en indgang for handelsskoleelever og en indgang for gymnasieelever – i samme bygning.  

Selvom der på første sal altid høres arabisk eller persisk musik og gulvene er dækket med tæpper, 

så er det ikke en hindring for, at vi på anden og tredje sal diskuterer elevpolitik og arrangerer 

politiske demonstrationer.  

I Elevbevægelsens Hus er vi altså forskellige mennesker med forskellige interesser og mål for vores 

arbejde. Og alligevel kan vi finde ud af at dele vægge og være en del af samme hus. Det er ikke så 
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svært. Vi er alle engagerede unge mennesker. Vi er en del af den samme masse – og vi er 

ligeværdige mennesker. Den unaturlige forskelsbehandling ligger så langt fra vores dagligdag, hvor 

vi går op og ned af hinanden. Derfor er jeg træt af myter og fordomme om etniske minoriteter. Og 

jeg er træt af mediernes hetz mod folk, der indvandrer eller flygter til Danmark. 

Det er netop i huse som vores på Vibevej, hvor fremmedhadet formindskes. Og det er netop steder 

som disse, hvor kulturracismen kan bekæmpes. Sociale relationer på tværs af interesser og 

trosretninger skaber en gensidig forståelse, som vi skal bygge vores multikulturelle samfund på. 

Hvis kineseren er din nabo, og hvis bangladesheren er din klassekammerat. Hvis tyskeren er dit 

supermarkeds kassedame, og hvis irakeren er din fitnessinstruktør:  Så bliver hudfarver, kulturer og 

trosretninger underordnede. Så står det klart, at det væsentligste er, at vi alle er mennesker.  

Det har vi glemt i Danmark i dag. Vi glemmer, at vi alle er mennesker med lige rettigheder, når vi 

afviser asylansøgere og benægter opførelser af moskeer. Jeg er træt af forbud mod at gå med 

bestemte beklædningsdele og forbud mod at tilbede en bestemt gud. Og jeg er træt af forbud mod at 

lære arabisk i skolen og bygge moskéer i Danmark.  

Lige ved siden af Elevbevægelsens Hus på Vibevej er der netop ved at blive bygget en af de første 

moskéer i Danmark. På billeder af den færdige moské, ser bygningen ud til at have detaljerede 

mønstre på væggene, en skinnende blå kuppel og to udsmykkede minareter.  

Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg kan dyrke min tro på at ændre den uddannelsespolitiske 

dagsorden i Elevbevægelsens Hus ved siden af muslimer, der kan dyrke deres tro på Allah i Imam 

Ali-moskéen. Det manglede da bare. For der er ikke forskel på folk. Og jeg er sikker på, at 

fredagsbøn, flotte blåskinnende kupler og minaretsmusik vil pynte på Vibevej.  

Jeg er over halvvejs igennem gymnasiet. Om 1 år og to måneder står jeg forhåbentligvis med 

studenterhuen på hovedet og med to dejlige sabbatår foran mig. Det er sabbatår, som jeg selv og 

mange andre unge vil bruge til at komme ud i verden, rejse og opleve andre kulturer. Hvorfor, kan 

man spørge. Hvorfor denne sult efter at komme ud i verden?  

Efter tre år i gymnasiet med den samme ensartede hverdag, har vi gymnasieelever opbygget en 

fælles nysgerrighed. Det er en nysgerrighed efter at møde fremmede mennesker og opleve 

anderledes samfund. Ligesom i folkeskoleklassen giver det nemlig mening at udveksle erfaringer 

og dele historier med mennesker, der ikke ligner en selv. I en globaliseret verden giver det mening, 

at skabe brede perspektiver og større indblik i andre verdensdele. Der er et enormt potentiale i 

muligheder som disse.  

Jeg vil kunne rejse ud i verden og jeg vil lade verden rejse ud til os. Jeg vil kunne bosætte mig i 

andre lande, mens jeg vil lade andre lande bosatte sig hos os. Grænseoverskridende rettigheder og 

ligheder vil gavne en antiracistisk udvikling. Og en blanding af kulturer vil være til fordel for os 

alle.  

Udviklingen er så småt i gang. Med asylansøgernes indvandring til Danmark og med de danske 

studenters udvandring til andre dele af verden, så er der håb forud. Det vil være unaturligt og 
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ærgerligt, hvis de danske politikere prøver at bremse denne udveksling.  Derfor bør vi sige pænt 

goddag til de mennesker, som så ofte vælger at bryde grænserne og rejse til vores land.  

De danske studenters nysgerrighed og folkeskolesammensætningen viser, at det giver mening at 

leve sammen med mennesker, der ikke ligner en selv. Der er potentiale i udveksling og krydsninger 

på tværs af forskelligheder. En udbredt forståelse af dette vil bekæmpe racismen.  

Elevbevægelsens Hus viser, at racismen ikke findes de få steder i Danmark, hvor befolkningen er 

sammensat af forskellige nationaliteter og baggrunde. En blanding af kulturer vil formindske 

fremmedhadet og diskriminationen.  

Den naturlige udvikling i blandingen af kulturer bør ikke stoppes. Den blandede elevmasse bør 

blive til en blandet befolkningsmasse. Og Vibevej bør udbredes til alle andre veje. Det er vejen til 

at bekæmpe racisme. 

Katinka Albrectsen, Christianshavns Gymnasium, 2014 
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Lær børn at acceptere fremmede kulturer gennem mere 

viden - Katrine Kaasgaard 

I år skriver vi år 2014. Globalisering er over os og har sat sine tydelige spor efter sig i vores 

hverdag; Når vi drikker morgenkaffe, som er produceret i Brasilien, når vi kører forbi reklameskilte 

med det gule ”m” på rød baggrund fra Mc Donalds, når vi bestiller take away mad fra kinagrillen, 

når vi sms’er fra vores finske Nokia smartphones og når vi tænder for TV’et propfyldt med 

svenske, norske, tyske og amerikanske kanaler.  

Men selvom vi skriver år 2014 og så længe har indordnet os med mange af globaliseringens 

kulturelle forandringer i det danske samfund, findes der stadig en forandring vi endnu ikke har 

indfundet os helt med: Indvandrere. Der findes i stor grad danskere med meget stærke og negative 

holdninger til indvandrere som skæver til afroamerikanere, kinesere og tyrkere når de går på gaden. 

Men hvorfor er denne racisme opstået i Danmark? Og hvad kan man gøre for at bekæmpe den? 

Racisme er opstået grundet en frygt for og uvidenhed om det ukendte og fremmede, og jeg tror, at 

frygten generelt ligger i os danskere som et helt grundlæggende element. Med det mener jeg ikke at 

vi alle er racister eller render rundt og frygter alt lige fra vi er blevet født, men at vi alle har en frygt 

i os dybt nede, som kan blive til racisme, hvis den påvirkes til det. Måske er frygten opstået fordi at 

Danmark historisk set aldrig har været udsat for store indvandringer af fremmede folkeslag, som 

har gjort, at vi aldrig har kunnet tilvænne os mennesker med andre nationaliteter? Eller måske er 

det bare fordi vi danskere generelt er meget snævertsynede og smålige, da vi bor i et så småt land 

som Danmark? Det er svært at sige.  

Hvis frygten udvikles til racisme gennem påvirkning, tror jeg at det kan være ufatteligt svært at 

ændre, da frygt for det ukendte automatisk fører til en uvidenhed. Og sammen tror jeg, at frygt og 

uvidenhed har nogle helt specielle måder at virke på et menneske på. Frygt fastholder en i 

uvidenheden, fordi man netop af frygt, ikke tør at åbne op for det fremmede og måske miste det 

kendte fra ens eget liv. 

Derfor tror jeg, at mange fastholder deres racisme og fordomme, fordi en ændring af det ville kræve 

at de bekæmpede deres frygt, ved at åbne op for det ukendte, hvilket er svært, når man er så fastlåst. 

Det er derfor klart lettere at sidde i frygten og uvidenheden uden at skulle tænke på at handle og 

bryde ud af den.   

På denne måde går racisme let fra generation til generation. Hvis forældrene er blevet påvirket til at 

have et racistisk syn på og fordomme om indvandrere, vil børnene oftest også blive det, da de jo 

netop er blevet opdraget og påvirket af forældre med det syn.  

Udover forældres påvirkning af børn, tror jeg en anden årsag til racisme i dagens Danmark er det 

store mediefokus, der kører på at indvandrere laver ballade og ikke integrerer sig. På mange avisers 

overskrifter og i nyhederne på DR1 og TV2, ser man ofte overskrifter og titler som 

”Indvandrerbande har startet adskillige bilbrande i boligkvarter” og ”Person med anden etnisk 
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baggrund mistænkes for tyveri”, hvorefter man hører en meget dramatisk og opblæst historie, som 

medierne nu gør det bedst.  

Tit virker det for mig, som om at medierne ikke fremhæver og dramatiserer i helt så høj grad, når 

en dansker har brudt loven og har lavet ballade, medmindre det er et ekstremt tilfælde. Samtidigt 

synes jeg også, at man ikke ser positive overskrifter om indvandrere på forsiden af medierne lige så 

ofte som de negative.  

Medierne ved, at historier om indvandrere skaber mest debat og fanger mange læsere, da 

historierne netop bekræfter den racistiske del af befolkningens fordomme om og syn på 

indvandrere, samtidigt med at det skaber forargelse og foruroligelse blandt den del af befolkningen, 

som ikke er racistiske, og dermed kan blive påvirket til at blive det.  

Det samme med Dansk Folkeparti. Jeg synes det er foruroligende, at et parti med så racistiske 

holdninger har så megen magt i dansk politik. Men jeg tror, at grunden til at de har så meget magt 

er, at de spiller på den grundlæggende frygt vi alle har i os, så de nemt kan påvirke nogle danskere 

og vinde vælgere. De ved, hvor stor en kontrol frygt har over mennesker, og de udnytter den i deres 

politiske valgkamp. Ofte udtaler de sig nærmest om, at det at indvandrere og deres kulturer kommer 

ind i vores land, bryder fastholdelsen af danskheden og trygheden i Danmark, hvilket med det 

samme påvirker de danskere, der sidder med frygten i sig.  

Men hvorfor kan de danskere så ikke bare være lidt mere kritiske, kan man tænke. Desværre, tror 

jeg det er svært. Jeg tror nemlig, at den grundlæggende frygt gør en sårbar, da man af uvidenhed let 

kan blive påvirket og manipuleret. Dog mener jeg ikke at vi skal gribe ind i mediernes eller 

politikernes måde at skaffe læsere og vælgere på, da det er nogle af de spilleregler, der generelt 

tages i brug i de erhverv. 

Folk skal lære at være kritiske, og for at de kan blive det, mener jeg, at man må gøre noget for at 

bryde mentaliteten med frygt, der er hos nogle danskere.  

Og det kan lade sig gøre. Jeg tror, at koden til at knække racisme ligger i at kunne acceptere det 

ukendte og fremmede, og i dag ser man heldigvis også en stor del af den danske befolkning, som 

værende åbne og tolerante mennesker, der intet har imod indvandrere. Det tror jeg kan ske, fordi at 

alle mennesker ikke fastholder den grundlæggende frygt dybt i dem. Igen handler det nemlig om 

opdragelse: Hvis forældrene har haft et åbent og accepterende syn på indvandrere og andre kulturer, 

vil børnene også få det. Forældrene har åbnet sig op for det ukendte og har dermed bekæmpet den 

indre frygt, og sådan vil deres børn også gøre.  

Men hvordan kan man så få børn af forældre med racistiske holdninger, til at bekæmpe frygten? Jeg 

tror det kan lade sig gøre, hvis vi i Danmark i langt højere grad fokuserer på at lære børn i en tidlig 

alder om andre kulturer. Det kunne starte allerede i starten af deres skoleforløb i 0.-1. klasse, hvor 

man fx kunne indføre forskellige temauger til afveksling fra det almindelige skoleforløb, hvor 

lærerne fokuserede på at lære børnene om en ny fremmed kultur hver uge. Man kunne have en 

”Kinauge”, en ”Tyrkietuge”, en ”Sverigeuge” og en ”Ruslanduge”, hvor børnene kunne lære og 

opleve det pågældende lands kultur. Man kunne have en musikdag, hvor børnene kunne høre og 
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lære om det bestemte lands musik, en maddag hvor børnene lærte om og smagte landets mad, en 

tøjdag hvor børnene havde mulighed for at have det bestemte lands traditionelle påklædning på – 

ja, nærmest kun fantasien sætter grænser!  

Jeg tror, at denne læren om andre kulturer på en sjov og spændende måde, vil føre til en bedre 

accept hos børn, og dermed også en bedre åbenhed overfor det fremmede og ukendte senere i 

børnenes liv, hvilket er helt afgørende for, hvordan deres syn på indvandrere med forskellige 

nationaliteter og kulturer vil blive.  

Bekæmpelsen af racisme i Danmark vil blive en udfordring. Det handler om at bekæmpe den indre 

frygt og uvidenhed ved at åbne sig op, i stedet for at fastholde sig og ved at gøre det ukendte til det 

kendte ved at skabe en accept af det fremmede gennem viden om det. Det vil tage lang tid, og 

ligesom vi allerede har indordnet os med de fleste af globaliseringens kulturelle forandringer i 

samfundet, er jeg sikker på at vi en dag vil indordne os med den sidste: Indvandrerne.  

Katrine Kaasgaard, Slagelse Gymnasium, 2014 
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Den unikke form for racisme - Kristina Mitenkova 

Jeg har boet fast i Danmark i et halvt år. Men jeg besøgte min moster her et år før (sommer 2012). 

Den sommer mødte jeg mennesker her og talte med dem, jeg var temmelig overrasket over hvor 

venlige de var. Jeg så frem til at komme her og bo her, jeg havde forventet at være ”på min plads”. 

Jeg er enig i, at det var naivt, men stadig ... 

Jeg kan ikke beskylde danskerne for åben racisme, bare fordi jeg ikke kan føle det. Jeg ser ud 

præcis som dem. Jeg er ikke afro-amerikansk, ikke asiatisk og ikke muslim. Så den ordinære 

racisme er ikke det emne, som jeg ønsker at rejse i dette essay. 

Jo længere jeg bor i Danmark, jo mere føler jeg, at venlighed fra danskerne kun er "på det første 

niveau”. De er altid klar til at hjælpe mig, men det lader til, at de ikke accepterer mig alligevel. De 

er klar til at diskutere vejret med mig, men ikke deres planer om at ændre i stuen. De vil spørge 

mig, om jeg føler mig godt tilpas her i Danmark, men ikke om jeg har brug for noget.  

Måske er det det samme i alle lande og jeg skal føle det hvorend jeg kommer. Men jeg har nogle 

eksempler. 

Jeg kender en kvinde som har boet i Danmark i 15 år. Da hun kom til Danmark, var hun 25 år 

gammel og havde en universitetsuddannelse fra hendes hjemland. Danmark har hjulpet hende 

meget. Hun fik gratis dansk uddannelse på sprogskole og bestod eksamen som gav hende ret til at 

få arbejde i Danmark. Hun fik også et kursus på business skole. Efter det sendte hun ansøgninger til 

60 organisationer for at få arbejde. Men ingen af dem accepterede hende fordi hun er... udlænding.  

En anden kvinde, som jeg kender her i Danmark, arbejdede på Bestseller i Brande. Men da der var 

reduktion af personale, var hun den første til at blive fyret, fordi hun er... udlænding. 

Nogle gang føler jeg det selv. En dag sad jeg i toget og satte mine fødder på modsatte sæde. 

Kontrolløren sagde til mig ’Vil du lige tage skoene af næste gang.’ Men da han opdagede at jeg er 

udlænding, tilføjede han ’Vi gør det i Danmark’, selvom jeg så andre menneske som satte deres 

fødder på sæderne. Jeg synes at det var ikke så venligt. Og så må jeg sige at det er rigtig svært at 

være venner med nogen i Danmark fordi de holder afstand. 

Mit hovedpunkt er at ord siger en ting men handlinger siger en anden ting. Selvom jeg får meget 

hjælp fra Danmark, for eksempel skal jeg ikke betale for min uddannelse, føler jeg alligevel, at jeg 

er... udlænding. 

Kristina Mitenkova, Ikast-Brande Gymnasium, IB-afdelingen, 2014 
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Sådan bekæmper man racisme - Marie Friis Kristiansen 

Vi skal gribe chancen, og danne et nyt ”os”, et ”os”, hvor der er plads til kulturelle forskelle, 

men hvor ingen føler sig bedre end andre 

”Er det racistisk at ville søge det konfliktfrie og bekvemmelige? Nej, det mener jeg ikke! Det er 

menneskeligt og måske også et udtryk for kulturel dovenskab” skriver Mohammed Hassan d. 29. 

marts 2014 i artiklen til Politiken: ”Du forveksler et såret ego med racisme, Tarek!”. Her 

anerkendes, at racismen finder sted i Danmark, men samtidig stilles der spørgsmål ved hvorledes 

denne racisme kommer til udtryk, og hvem den er rettet mod. Er vi alle i virkeligheden racister, idet 

vi ser skævt til det fremmede, fordi det gør os utrygge. Det er en naturlig ting, der ligger dybt i os, 

og som vi skal have bekæmpet. Spørgsmålet er bare hvordan?  

Slår man racisme op i Politikens nudansk ordbog, er racismen en ”diskrimination eller fjendtlig 

holdning overfor grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund og fremmedartede 

udseende og kultur”. Lad os med det samme indse, at racisme finder sted i Danmark. Uanset om vi 

vil indrømme det eller ej, er det en realitet. Dette understreger retorikken omkring ”os” og ”dem”. 

Racismen, i dag, bygger især på fordomme om kriminelle indvandrer, men faktum er, at det går ud 

over alle.  

At være en del af et fællesskab, et ”os”, skaber tryghed hos ethvert menneske. Det er derfor også 

svært, at undgå skabelsen af et fællesskab med andre værdier, et ”dem”. For at ændre dette, så man 

ikke længere ser skævt til hinanden på tværs af etnicitet, skal man kunne tåle de kulturelle 

forskeligheder. Det handler om at finde et nyt og bedre ”os”, hvor der er plads til kulturforskelle. 

Men har dette været forsøgt før? Spørgsmålet er, om vi blot er uinteresserede i at forene vores 

kulturer? Set i et andet perspektiv, fornemmer jeg, at hvis man er opvokset i et miljø sammen med 

mange med anden etnisk baggrund, er man også mere åbensindet og fri for fordomme. Jeg 

forestiller mig, at mediernes fremstilling af indvandrerne, har indflydelse på racismen i Danmark. 

Medierne har fokus på de dårlige historier om indvandrer, der ikke integreres i vores samfund, men 

i stedet forsøger at rebellere og distancere sig fra samfundet ved at begå kriminelle handlinger. 

Disse historier skærper yderligere skellet mellem ”os” og ”dem”. Her glemmes historierne om de 

velintegrerede indvandrer, der tager de danske normer og værdier til sig, og yder et bidrag til 

samfundet. I og med en stor del af danskerne ikke er i kontakt med ”de fremmede”, bliver 

mediernes fremstilling af indvandrerne, hvad danskerne baserer deres indtryk på. Hermed er 

medierne medskyldige i racismen i Danmark.  

Vi kan ikke uden videre afgøre om medierne har hele ansvaret for denne diskrimination. Jeg vil 

mene, at man i lige så høj grad bliver racistisk på baggrund af en enkelt dårlig oplevelse, med en 

person af anden etnisk herkomst. På dette grundlag, har man tendens til at generalisere, og således 

kommer én dårlig oplevelse til at gå ud over alle andre. Det mørke hår, de mørke øjne, den mørke 

hudfarve og det udenlandske navn bliver derefter, hvad man forbinder den dårlige oplevelse med. 

Det er overhovedet ikke retfærdigt, men det er desværre den barske sandhed, i mange tilfælde. Ved 

nærmere eftertanke er dette ikke kun gældende ved racisme, men generelt omkring vores fordomme 
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til andre typer mennesker. Danskere har også fordomme om hinanden, og disse er opstået på 

samme måde som racismen: igennem medierne, der fremstiller bestemte typer af unge negativt, 

eller gennem vores egne negative oplevelser. Umiddelbart er det uundgåeligt, at folk dømmer 

hinanden, fordi det er naturligt for mennesket, at holde sig til det, der ligger tættest op af en selv. Så 

når det omhandler folk med anden etnisk herkomst, distancerer man sig fra det, fordi det er 

anerledes og fremmed. For at bekæmpe racismen, handler det altså om, at der skal ske et radikalt 

holdningsskift til indvandrerne i Danmark. De skal ikke længere ses som fremmede, men i stedet 

modtages med åbne arme. Således får de også større lyst til at være en del af vores samfund, samt 

bidrage positivt hertil.  

Men hvorfor kæmpe så brag en kamp for at integrere sig i et samfund, der alligevel dømmer en på 

hudfarve og navn, men ikke på kvalifikationer og egenskaber? Det er bemærkelsesværdigt, at de 

såkaldte ”præmieperkere”, i høj grad føler sig ramt af racismen, når racismen i højere grad er rettet 

mod indvandrerne i de lavere sociale klasser, der begår kriminalitet og distancerer sig fra 

danskerne. ”Med et bliver tæppet trukket væk under én, og med et forsvinder en meget omhyggeligt 

opbygget identitet som universitetsstuderende, skribent, foodie, aktiv P1-lytter og en ivrig læser af 

Weekendavisens bogtillæg”, skriver Mohammed Hassan i artiklen ”Du forveksler et såret ego med 

racisme, Tarek!”. De veluddannede og velintegrerede indvandrer føler sig uretfærdigt behandlet, 

når de bliver sammenlignet med personer, der udseendemæssigt ligner dem, men derudover er alt 

andet end hvad de står inde for. Man kan derfor vurdere, at man er mere tilbøjelig til at hade nogen, 

som ligner én selv end nogen, som er radikalt anderledes. Det skyldes generaliseringer omkring 

grupper i samfundet - generaliseringer som er svære at undgå. For lige meget hvor hårdt man 

kæmper for at være undtagelsen - det gode eksempel, er man stadig låst fast i fordomme. Dette 

giver anledning til at hade dem, der ligner en mest, fordi de er skyld i, at man aldrig kommer 

videre. Men i stedet for at distancere sig fra hinanden, burde de veluddannede indvandrer være et 

forbillede for resten. Det er derfor vigtigt, at fremhæve de velintegrerede og veluddannede 

indvandrer. Som integrationsminister, Bertel Haarder (V) siger det: ”Det er ikke paragraffer og 

politi, der skal til, hvis man skal bekæmpe racisme og forskelsbehandling. Kampen mod racisme 

skal derimod kæmpes med ord - det er de gode argumenter og de gode eksempler, der skal skubbe 

udviklingen i den rigtige retning”. De positive historier kan påvirke danskernes syn på indvandrer, 

og samtidig kan det påvirke de kriminelle indvandrere, i en positiv retning. De veluddannede og 

velintegrerede indvandrere, er de gode eksempler, der skal bekæmpe racismen.  

Det handler om, at forhindre skabelsen af et parallelsamfund, hvor indvandrerne ikke vil tilpasse 

sig de danske normer og værdier. Det vil yderligere forstærke problematikken omkring ”os” og 

”dem”.  I stedet skal indvandrerne integreres i det danske samfund. Vigtigt, er det især, at fokusere 

på den lavere sociale klasse, idet denne gruppe er stærkt medskyldig i fordommene om indvandrer. 

Man skal behandle racisme ligesom sociale problemer, som skal løses ved at søge dialog mellem de 

to ”verdener”. En stor del af den danske racisme, stammer vel i bund og grund fra de negative 

historier om kriminelle indvandrere, men faktum er, indvandrerne ikke er anerledes fra os danskere. 

Kriminelle med anden etnisk herkomst begår kriminalitet på baggrund af sociale problemer ligesom 

de danske kriminelle. De kriminelle skal, uanset hudfarve, religion og navn, have hjælp til at 
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komme ud af de dårlige miljøer, og ind på skolebænken. Hvis antallet af kriminelle indvandrer 

falder, samtidig med at antallet af studerende med anden etnisk herkomst stiger, begynder flere at 

bidrage til samfundet. Således vil danskernes fordomme om indvandrerne falde til jorden, og 

forhåbentlig vil racismen ebbe ud.  

At bekæmpe racisme er ikke nemt, for det kræver mange tiltag. Først og fremmest, skal man 

anerkende at der er et problem, før man kan løse det. Og racismen er et problem i Danmark. Der 

findes mange fornuftige og velintegrerede indvandrer i Danmark, men desværre hører vi aldrig 

deres historier. Vi bliver påvirket af mediernes negative syn på de kriminelle indvandrer, og således 

bliver vores holdning. til indvandrere, negativ. Vi generaliserer, og således skabes skellet mellem 

”os” og ”dem” – et sådan skel udviser forskellighed, og understreger forestilling om at mennesker 

kan inddeles i racer, hvor nogle er overlegne eller underlegne i forhold til andre. Denne racisme kan 

kun bekæmpes, hvis man bryder med det trygge, og hjælpes ad. Derfor er det vigtigt, at fremhæve 

de velintegrerede indvandrer, der bidrager til samfundet, for at vise de gode eksempler. Alle 

indvandrere skal integreres i Danmark, de skal sikres en uddannelse og de skal lære at værdsætte de 

danske værdier, således skabelsen af et parallelsamfund forhindres. Det er en udfordring, idet det er 

nyt og fremmede for dem. Men racismen finder sted, fordi vi ser hinanden som fremmede, og det er 

den holdning, vi skal ændre på. For det handler ikke om, at der skal ændres på ”dem” og deres 

identitet – de skal ikke skifte navn, for at passe ind i Danmark. I stedet skal der ændres på folks 

holdninger til hinanden. Vi skal gribe chancen, og danne et nyt ”os”, et ”os”, hvor der er plads til 

kulturelle forskelle, men hvor ingen føler sig bedre end andre.  

Marie Friis Kristiansen, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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At leve sammen, sammen - Nadia Hein 

Jeg har længe været bevidst om, at Danmark er et multikulturelt samfund, hvor der skal være plads 

til alle, for det har jeg fået fortalt det er. Jeg er klar over, at vi alle bor i det samme land, og at vi 

derfor skal behandles lige og have de samme muligheder på trods af hudfarve og religion. Det har 

jeg nemlig hørt, siden jeg var helt lille. Jeg bor i en by med mange etniciteter, hvilket jeg skal være 

glad for, da det giver mig mulighed for at lære noget om andre kulturer. Det har jeg hørt utallige 

gange. Dem der kommer til Danmark fra andre lande får et bedre liv i det samfund, jeg har været så 

heldig at blive født ind i. Det siger politikerne selv. Men er det vi fortæller os selv gang efter gang 

overhovedet rigtigt? Har Danmark virkelig et samfund med plads til alle? Bliver vi behandlet lige? 

Udnytter vi muligheden for ny viden og forståelse for andre kulturer? Og har dem, der kommer til 

Danmark det egentlig optimalt her? Mit bud ville være nej til samtlige spørgsmål. 

Da jeg var lille boede jeg på landet. Der var jeg sikret en sikker opvækst, afskærmet for det 

fremmede. Min verden dengang bestod af kernefamilier, der alle havde valgt det stille liv, der hørte 

med i en lille landsby på Vestsjælland. Dette stille, beskyttede liv, gjorde dog også, at jeg ikke var 

bekendt med den stadig stigende andel indvandrere i landet. Da jeg var 5 år flyttede vi så ind mod 

byen til Storkøbenhavn. Vi flyttede til en by kendt for at have en stor andel indvandrere, og her 

oplevede jeg for første gang, den indvandring jeg indtil da kun havde set i fjernsynet. Jeg boede i et 

af byens mest belastede kvarterer, der senere kom på ghettolisten, og der var derfor også en stor 

andel indvandrere i min børnehave. Jeg husker, at jeg egentlig ikke så de ikke-etnisk danske børn 

som noget dårligt, men nærmere som noget fremmed. Jeg forstod ikke de kulturforskelle der var, og 

hvad en passende opførsel var. Jeg forstod, at de var anderledes men ikke hvordan, hvilket 

medførte uheldige situationer, som bytning af madpakker, hvilket ikke var helt ideelt eftersom at 

min madpakke indeholdt rugbrødsmadder med leverpostej, spegepølse og rullepølse. Dengang var 

mit problem, at jeg ikke havde viden nok. 

Da jeg var 6 år og skulle starte i skole, stod valget mellem to skoler, den lokale folkeskole 100 

meter fra mit hjem eller privatskolen i nabokommunen. Valget faldt på privatskolen, da den kunne 

”give mig et større udbytte”, med andre ord var der for mange indvandre på den lokale folkeskole, 

og den blev derfor fravalgt. Da min familie så senere flyttede, og jeg skulle skifte skol,e stod valget 

igen mellem to skoler. Den ene skole var berygtet for at have mange indvandrere, mens den anden 

skole havde en langt lavere andel indvandrere. Valget faldt igen, uden med nogen form for tvivl, på 

skolen med få indvandrere.  

Jeg har altså gennemført hele min grundskolegang omgivet af indvandrere hvor jeg bor, men uden 

at kende dem. De har aldrig været en del af min hverdag. Fra min adresse ligger der to skoler inden 

for 500 meter. På min årgang havde den ene skole én etnisk dansker på hele årgangen, mens der på 

den anden skole, hvor jeg gik, kun gik én indvandre i min klasse. Så hvis der virkelig er plads til 

alle, i det samfund vi ellers er så stolte af, hvorfor er der så ikke plads til os alle sammen, sammen? 

Det er da for galt, at vi lever i det samme land uden at leve sammen. Jeg havde gennemført hele 

min grundskolegang, før jeg fik min første muslimske veninde, og det er på trods af, at nok en 
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tredjedel af den by jeg bor i er muslimer. Det er vel ikke så mærkeligt, at der er mange indvandre, 

der ikke føler at de passer ind i det danske samfund, når de fleste danskere, på trods af at de bestemt 

ikke vil kaldes racister, fravælger skoler, byer, boliger og gymnasier ud fra indvandremængden. Jeg 

har personligt aldrig tænkt, at jeg var racist, ligesom at jeg heller aldrig har ment, at jeg står i vejen 

for, at de kan integrere sig, men jeg har indset, at det måske netop er folk som mig, der er 

problemet. Der er alt for mange som mig, der forventer at indvandrere integrere sig i det danske 

samfund, men egentlig gør alt for at de ikke bliver inkluderet i samfundet på lige fod med en blond 

person med blå øjne som mig selv. For at ikke etniske danskere skal kunne blive en del af det 

danske samfund er det selvfølgelig vigtigt, at de gør en indsats for at integrere sig, men så er det 

også nødvendigt, at danskerne er åbensindede og villige til, at lade dem blive en del af det samfund 

vi lever i på lige fod med etniske danskere. Man bør ikke fravælge en by, fordi der er for mange 

indvandre, for fordommene og forskellene kan aldrig nedbrydes, hvis man ikke interagerer med 

hinanden.  

Problemet er nok bare, at det ikke er mangel på viden, der skaber muren mellem de forskellige 

etniciteter i Danmark mere, for vi ved jo næsten alle sammen godt, at vi skal være lige, og at der 

skal være plads til alle. Problemet er nok nærmere, at vi ikke indser, at man selv skal gøre en 

indsats, for at nedbryde de grænser og fordomme, der skaber racismen i Danmark. Det er ligesom at 

vi ved, at vi kunne lære en masse nyt, ved at omgås folk af andre kulturer, og alligevel undgår 

mange danskere dem. Forskellen skal altså i langt højere grad komme indefra, for vi har jo lært, 

hvad vi burde have lært, og som Terry Goodkind engang sagde, så er ”viden et våben”, men måske 

er det bare ikke det eneste våben, der skal bruges til at kæmpe denne kamp. Vi skal lære ikke bare 

at leve sammen, men at leve sammen, sammen.    

Nadia Hein, Ørestad Gymnasium, 2014 
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Racisme på skoleskemaet - Nadia Sofie Thor 

”Døm ikke en bog på dens omslag”. Et citat vi alle kender, uden undtagelse. Men den egentlige 

mening er der desværre alt for mange, der ofte glemmer. For du tager vel ikke bare en bog ned fra 

hylden og køber eller kasserer den, blot på baggrund af dens omslag? Eller gør du? Racisme er et 

fortsat voksende problem, og har været et problem i vores hverdag de sidste mange år. De fleste af 

os kæmper for at befri vores verden fra denne ødelæggende kultur, men resten, hvad med dem? Er 

det dem der ødelægger det? Er det dem vi kalder racister, som vi skal gå i mod, eller er det i 

virkeligheden vores egen opfattelse af racisme, der skal forandres, for at vi kan få et samfund med 

mindre racisme? Er ofrene for racisme, som der argumenteres for i debatindlægget ”Du forveksler 

et såret ego med racisme, Tarek!” af Mohammed Hassan, simpelthen blevet for sarte og 

forudindtagede?  

Ord som ”neger”, og ”perker”, er efterhånden blevet hverdagskost for de fleste af os. Måske vi 

almindelige danskere ikke føler at ordene er særligt nedværdigende. Vi siger dem jo ikke i en ond 

mening. Men se på sætningen ovenfor. ”Almindelige danskere”. Betyder det så, at vi er bedre end 

udlændingene, indvandrerne, dem der er adopteret? Inde i os alle er der jo en form for racisme. 

Spørgsmålet er blot om vi tackler det som racisme. Og det største spørgsmål vil naturligt være, 

hvordan vi kan bekæmpe racismen. Skal vi simpelthen bare opføre os bedre? Skal vi ikke være så 

sarte? Eller skal der simpelthen sættes regler for, hvad vi må sige til hinanden? Det sidste må 

naturligt være lig med en degradering af vores ytringsfrihed, og hvor ville vi så stå henne i vores 

samfund? Men er fornærmelser og ydmygelser også ytringsfrihed? Vi må sige hvad vi vil, men er 

der en grænse, eller skal der være det? Men hvis vi ikke længere kunne udtale os som vi ville, hvad 

skulle vi så gøre? Nej, jeg mener ikke dette er den rigtige vej. Love kan ikke ændre på folks 

holdninger, og vi skal i det frie samfund, som vi nu lever i, have lov til at udtale os som vi vil. Mit 

svar er derimod, at respekten skal være der. Men er der overhovedet mangel på respekt, eller er det 

bare et spørgsmål om uvidenhed i forhold til andre kulturer?  

I folkeskolen lærer vi, hvordan det danske samfund er skruet sammen, vi lærer om vores historie, 

vores kultur, og hvorfor vi danskere er blevet som vi er. Men hvad med alle de andre kulturer? Alle 

dem vi ikke hører nok om? Ja, vel ved vi da lidt om Apartheid, og få undertrykte minoritetsgrupper 

i verden, men da jeg gik ud af folkeskolen var det ikke med en følelse af, at jeg kunne sætte en 

finger på, hvorfor afrikaneren over for mig ikke brød sig om at blive kaldt ”neger”. Nok opfattes 

ord som ”neger” ikke nedladende af os, men kender vi grunden til at de associerer det med noget 

dårligt? Nej, som oftest ikke. Og det er her, problemet ligger. Vi er simpelthen for uvidende om 

andre kulturer. Jeg lærer i gymnasiet både om USA og Rusland, England og Sydafrika, men hvad 

hjælper det, når ikke alle får denne information? Ikke alle vælger gymnasiet, og ligeså mange vil 

derfor sidde uvidende, hvis ikke man lærer det allerede i folkeskolen. Regeringen har et helt basalt 

formål med skolevæsenet. Vi skal lære om det, som vores forfædre sloges for. Vi skal lære om den 

gamle danske kultur, hvordan samfundet hang sammen for 100 år siden, og hvorledes vi begik os 

blandt hinanden dengang. Men hvad der ikke tages forbehold for, er den stigende immigration, og 

dermed mange forskellige kulturer at forholde sig til. Jeg mener, at vi fra barnsben skal undervises i 
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andre kulturer. Vi skal simpelthen vide, hvorfor ord, der i vores hoved er ganske acceptable, kan 

virke stødende på andre kulturer. Vi skal ikke længere være uvidende, men i stedet have 

udenlandsk kultur og historie på skoleskemaet. Men er det kun os der skal ændres? Er det kun os 

der har et ansvar, eller er det også ofrene for racisme, der er uvidende?  

Du dømmer ikke en bog på omslaget. Dette citat gælder såvel for os danskere, som for udlændinge 

og indvandrere. Som Hassan siger i sit debatindlæg, forveksler ofrene ofte en vis sårbarhed i sig 

selv, med racisme. Mistroen til andre er en stor del af hverdagen for indvandrere, og ofte er ofrene 

for racisme, selv for forudindtagede. Dette er ifølge Mohammed Hassan en grund til den voksende 

racisme i landet. Har du sagt ”neger”, eller ”perker” en gang, er der nogle indvandrere der vil kalde 

dig racist. Men er dette rigtigt, for er det ikke blot et symbol på det samfund vi har i Danmark? 

Vores land er meget anderledes end mange andre lande, og vores sprog er præget af en humor og 

ironi, som andre kulturer ikke kender til på samme måde, hvilket naturligvis vil lede til visse 

misforståelser. Deriblandt racisme. Denne sårbarhed, som Hassan altså snakker om, kan med andre 

ord kaldes for uvidenhed om vores kultur og sprog. Ikke dermed sagt, at dette er tilfældet ved alle 

situationer, eller at der ikke er nogen der bare er sarte, og ser alt racistisk. For de personer findes. 

Men jeg foreslår at vi, ligeså vel som vi danskere skal have undervisning om andre kulturer, får 

opbygget et system med undervisning til indvandrere, om den danske kultur og sprog. Denne gang 

er det dog ikke folkeskolen der skal sættes ind ved, men derimod skal der arbejdes på at udbyde 

mere undervisning til indvandrere omkring den danske kultur, vores sprog og vores samfund, 

således at vi Danmark kan få et samfund der forstår hinanden på trods af kulturforskelle. Men vil 

disse forslag virkelig hjælpe? Er det virkelig her vi skal gribe ind, for at få fat i de personer, som er 

racister? 

Naturligvis løser denne taktik ikke alle problemer, men jeg mener, at den er et skridt på vejen til et 

land uden racisme. De sande racister, vil vi aldrig kunne fjerne. Vi vil aldrig kunne få et land uden 

folk med forudindtagede meninger. Vi kan blot grine af disse fjolser, og se i øjnene, at det, at have 

fjernet misforståelser og uvidenhed omkring kultur og sprog, vel egentlig også er godt nok. For er 

et land, hvor vi har ytringsfrihed overhovedet muligt at ændre helt? Vi vil aldrig kunne tage folks 

meninger fra dem, men med en taktik som denne, mener jeg, at vi vil kunne forebygge det værste. 

Racismen vil blive en sjælden race med racisme på skoleskemaet.  

Nadia Thor, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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Regnbuens farver - Nanna Nybro Hansen* 

Jeg har altid elsket regnbuer. Farvestrålende og flotte som de hænger der på himlen. Jeg tror faktisk 

aldrig jeg har mødt en person der ikke har brudt sig om dem. Når regnens triste sidste dråber har 

lagt sig, solen igen bryder frem og hele farvespektrummet pludseligt bliver repræsenteret, det er 

hvad jeg kalder smukt.  

Hvid, sort, gul, rosa, rød, brun – alle disse farver kan sammensættes ved hjælp af farverne fra 

regnbuen, ligesom de også kan repræsentere alverdens hudfarver. Der findes så mange forskellige 

farver, når vi i regnbuen ser dem som smukke forenet, hvorfor kan vi så ikke se på blandede racer 

som smukke?  

Lige siden barndommen har jeg været fascineret af regnbuer såvel som folk der så anderledes ud 

end mig. Min første babyborn skulle helst være mørk og min ”bedsteveninde” i børnehaven var en 

sød lille pige fra Indien med rød plet malet i panden. Hun var den sødeste pige i hele verden og jeg 

voksede op med mange personer tæt på med anden etnisk baggrund. Derfor har jeg også oplevet 

mange sider af den frygtelige racisme, som kan gå alle vegne, selv vores egen. Alle racer kan 

opleve racisme. Det er heller ikke svært at få fordomme, når medierne for eksempel lægger stor 

vægt på om en kriminel er fra Danmark eller ej. Fra generation til generation har visse folk været så 

inkompetente at belære deres børn og børnebørn om det farlige ved at ses med iranske ”Mujaffa”. 

Sagen er dog den, at han kan være mindst lige så sød som ”Henrik” med det lyse hår og blå øjne 

her fra Danmark. Ens udseende definerer nemlig ikke ens væsen. Ingen er bedre end andre på 

baggrund af, hvordan de ser ud. Alle farver er smukke, på hver deres måde.  

Vi skal stoppe med at dømme hinanden. Uanset hvem vi er og hvordan vi ser ud. Selvfølgelig er 

dette lettere sagt end gjort, men en start er at opdrage sine børn med positive holdninger til andre 

racer. Vi skal tage fat i børn, helt fra små, og indgyde dem holdningen om, at alle er lige gode 

mennesker. Det påvirker et barn helt enormt hvis deres mor eller far af og til kommer med 

racistiske udmeldinger. De tænker måske ikke selv over hvilke konsekvenser det vil få, men snart 

kalder barnet også den mørke for ”abe” eller ”neger” fordi det kaldte mor og far en mørk person. 

De tror ikke der er noget forkert i det, for ordet er ”normalt” for dem.  

For noget tid siden læste jeg en artikel af en journalist som fortalte om, hvordan hun havde fået læst 

”Lille sorte sambo” op som lille. Det havde sågar været hendes yndlingsbog og hun havde aldrig 

tænkt over ordvalget i bogen. Da hun så senere hen valgte at læse den op for sine to små børn, var 

det kun med den uskyldige intention om en hyggelig tilbagerejse til da hun selv var barn. Dog gav 

dette bagslag i en grad, hun aldrig havde overvejet, da børnene begyndte at bruge ”neger” i daglig 

tale – det blev nemlig sagt i bogen. Dette viser hvor stor en påvirkning det har på børn, hvad de får 

fortalt. Derfor bør der laves flere bøger, film og andet materiale hvor det er i højsædet, at der 

repræsenteres en mangfoldighed af racer som har det godt sammen og er på lige fod. Børn burde i 

skolen lærer om racisme og dens frygtelige konsekvenser. Forældre skal altså være varsomme 

omkring, hvad de udtaler til deres børn, såvel som alle personer generelt skal passe på med hvad de 

siger til hinanden – alle påvirkes af andres holdninger og meninger. Vi skal som individer vise 
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vores karakterkraft og holde fast ved meningen om at alle er lige. Det skal gøres til et tabu at være 

racist og vi skal stoppe med at lade kommentarerne passere forbi os. Der skal siges fra, især hvis 

det er en vi har kær, der kritiserer en anden på den måde. 

Det kan være svært at påvirke voksne mennesker, når de i mange år har haft en bestemt holdning. 

Derfor skal der tages fat i alle rollemodellerne. Dette gøres for tiden også i tv hvor der vises diverse 

fodboldspillere som siger nej til racisme. Disse er nemlig de bedste til at påvirke til ny holdning, da 

de er mennesker man ser op til og respekterer.  

Fodboldspilleren Dani Alves havde sin egen måde at sige nej på, da han forleden spillede fodbold 

og en tilskuer kastede en banan ned til ham. I stedet for at blive fornærmet over den tydeligvis 

racistiske handling, tog han en bid af bananen og afleverede et fremragende indspark. Han gjorde 

grin med situationen, hvilket blot fik tilskueren til at fremstå som en idiot, hvilket han også var. 

Pludselig var det ikke så fedt at kaste bananen, da han ikke fik den ønskede reaktion ud af det. 

Humor og selvironi kan derfor også være en god hjælp i kampen mod racisme. Man skal stå ved 

hvem man er og være stolt over det, uanset farve, og det viste Alves. Der sker ikke noget ved en 

situation man er utilfreds med, hvis man ikke handler. Præcis ligesom den mørke kvinde der under 

apartheid valgte at sætte sig på en plads tilegnet hvide. Det kan godt være det kun var et lille skridt i 

protest, men skridtet var taget, og hvis ingen gjorde det, ville der aldrig ske noget.  

Jeg har selv så ufatteligt svært ved at forstå, hvordan andre kan dømme hinanden på hudfarve. Det 

kan gøre mig hel gal. Det er trods alt bare en farve, ligesom vi har på tøjet og som vi skifter hver 

dag. Den mest brugte farve i Danmark er sort, så hvorfor vil en hvid person genere den farve, når 

de godt vil have den på? Eller omvendt? Om sommeren ligger vi også på stranden for at få mere 

farve – blive brune. Omvendt er der mange eksempler på mørke der prøver at blege deres hud. Vi 

skal være glade for, hvad vi har og være glade for hinanden. Hvor kedelig ville verden ikke være, 

hvis vi ikke var forskellige.   

Når jeg tænker på racisme i Danmark, tænker jeg med det samme på indvandrere. At jeg gør det, 

skyldes nok at det er dem jeg har hørt flest racistiske kommentarer om. ”De laver ikke andet end 

kriminelle handlinger”, ”Send dem hjem hvor de kommer fra” og mange andre udmeldinger hører 

man af og til. Vi har af en eller anden mærkelig grund sat indvandrende i bokse og forholdt os 

generaliserende til dem– selv dem der har boet i landet hele deres liv. Jeg tror det skyldes, at folk 

ser dem som fremmede og ukendte, og det skræmmer dem. Dannebrog, lagkage og frikadeller 

minder os om tryghed og hygge, i det at vi er vokset op med det. Indvandrende medbringer deres 

egne kulturer, og det gør, at vi føler os utrygge, i det at det er anderledes. Men vi skal lære om de 

anderledes kulturer og normer, så vi kan acceptere dem, ligesom de skal acceptere os og vores. Vi 

skal ikke længere være et vi og dem, men et os. Man skal kunne være dansker og være mørk, lige 

så vel som man skal kunne være hvid. For det har ingen betydning. Racisme findes i Danmark både 

i voldsom form, som diverse partier med racistiske holdninger som Dansk Front, men også i form 

af tilråb på gaden eller bare holdninger, der kommer til udtryk fra person til person. Der findes i 

Danmark love mod racisme, som vi skal være mere opmærksomme på. Racisme kan være mange 

ting, men en ting er sikkert, hvis vi hver især arbejder på os selv og vores holdning, smitter det 
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samtidig af på andre. Først og fremmest kan vi starte med os selv. Rom blev ikke bygget på en dag, 

men med hjælp fra mange kræfter kom byen til sidst op at stå.   

Som en meget berømt amerikansk mand, bedre kendt som Martin Luther King i 1963 udtalte:”I 

have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys 

and girls.” – lad os nu sammen hjælpes om at opfylde den mands og mange andres drøm om en 

verden i forening. Lad os elske alle regnbuens farver og give racismen det røde kort.   

Nanna Nybro Hansen, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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Racisme kan bekæmpes – med tolerance - Niels Nielsen 

Utallige kampagner, reklamer m.m. er blevet benyttet i kampen mod racismen – men har det hele 

været nyttesløst? 

Noget kan tyde på det, når man kigger på racismen der stadig spreder sig som en epidemi. En 

epidemi, hvor en kur ikke står for døren lige foreløbigt, og hvor mennesker stadig må leve - 

forfulgte, fordømte og i forfærdelse over hvad morgendagen bringer. Aldrig har der været så stor 

fokus på racisme og bekæmpelsen af denne – men oddsene ses sværere end som så. For trods det 

faktum, at menneskeheden er veludviklet nok til at rejse til andre planeter, og kurere patienter på 

baggrund af partikelforskning, er vi end ikke i stand til at bekæmpe noget der tager udgangspunkt i 

hver enkelt af os? Hvordan er det os endnu ikke lykkedes, at bekæmpe noget der er skabt af os 

selv? Vi er alle enige om, at racisme skal fordømmes – så hvorfor er det endnu en aktualitet?  

Når jeg spørger personerne i min omgangskreds om de er racistiske, lyder et rungende ”nej” i kor. 

Dog er det ofte uundgåeligt, at bemærke små racistiske kommentarer, eller oftest fordomme, der 

kommer til udtryk i forskellige sammenhænge. Er de da forskellige fra dem der siger de er racister, 

og står ved det? Og endvidere, når vi tænker tilbage – har vi så alle ikke sagt eller ment noget, der 

på den ene eller anden måde er racistisk – og i så fald, er vi ikke alle en flok hyklere der siger én 

ting, og gør en anden? Det er elementært, at et problem skal kendes før det kan løses, så måske er 

netop dét problemet – vi er ubeviste om hvad racisme er?  

»Jeg hader racisme, fordi jeg betragter det som en barbarisk ting, uanset om det kommer fra en 

sort mand eller en hvid mand«. Således sagde Mandela engang, og bringer mig til, hvad jeg 

betragter, som det mest fundamentale hvis racismen skal bekæmpes – forståelse. Forståelse af hvad 

racisme egentlig er, er uundværlig, og er ydermere grunden til, at jeg har valgt at inddrage citatet. 

For når racisme omtales, forbindes det ofte med ”hvide” der udtaler eller opfører sig nedladende 

mod andre mørkere end dem selv – men hvad når det er omvendt? Hvorfor er det, at det automatisk 

får en skarp klang af ”jeg er bedre end andre”, når en hvid mand stiller sig op, og siger at han er 

stolt af sin hudfarve? Og i skærende kontrast; hvorfor at en ”sort” mand bliver hyldet, hvis han 

siger det samme? Dette fortæller mig noget om, at der er en stærk uenighed og uklar definition af, 

hvornår man er racistisk.  

Ligeså, er det altså derfor nødvendigt at fastslå, at fordi man kommer med negative kommentarer, 

bliver de ikke nødvendigvis racistiske, blot fordi modtageren bærer en anden hudfarve end 

afsenderens. Men hvis kommentarerne er racistiske, skal man dog heller ikke kunne ”beskytte” sig 

selv, blot fordi man indleder sætningen med ”Jeg er ikke racist, men...”. 

Fordomme er ofte hvad der ligger til grund for racistiske udtalelser, og de er altid nemme at lægge 

skylden over på. Det er her, hvor man ofte vil spørge: ”Hvorfor er fordommene som de er?”. Jeg 

finder det dog mere interessant, at spørge: ”Siden hvornår er fordomme blevet fakta? Siden 

hvornår, er det blevet en valid undskyldning, ikke at tage stilling selv, fordi det er nemmere at stole 

på fordommene? Hvorfor skal jeg påduttes andres holdninger, uden at jeg selv må tage stilling til 

dem? Utallige personer jeg kender, der nu og da kommer med – hvad der kan opfattes som - 
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racistiske meninger, har selv flere venner med anden hudfarve end dem selv. Men når man spørger, 

hvorfor de ikke er fjendske mod dem, får man oftest svaret, at ”de er ikke som de andre – dem her 

kender man jo”.  

Så måske er det uvidenhed og det, at være bange for det uvisse, der leder til racisme? Det leder mig 

i hvert fald videre til et andet punkt, hvordan racisme kan bekæmpes – med tolerance. Med 

tolerance, mener jeg evnen til – både at forstå – men også respektere, de forskelligheder der er 

mellem os mennesker, og som gør os til den unikke person vi er. Ingen er ens, og derved er det en 

nødvendighed, at vi lærer af hinandens forskelligheder – selvom det ikke er ensbetydende med at 

man kan lide dem. I stedet for at se det ukendte, som noget dårligt der skal bekæmpes for enhver 

pris, skal man hellere se det som en chance for at lære noget nyt, og udvide sin horisont.  

Jeg spurgte i starten, om kampagner og reklamer har været nyttesløse, og svaret er naturligvis en 

smagssag – mit svar er dog, nej. En diplomatisk løsning finder jeg som den eneste løsning, og 

derved mener jeg at racismen skal bekæmpes med oplysende informationer – en hjælp til forståelse 

og tolerance, ved hjælp af gode og veltænkte argumenter. Ikke med skældsordsudvekslinger og 

vold. At bekæmpe racisme, handler om at komme af med et problem – ikke skabe nye.  

Niels Nielsen, Slagelse Gymnasium, 2014 
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Racisme eller nationalisme? - Nikolaj Birkkjær 

Racismen har op igennem historien altid været et problem. Udspredelsen af antisemitiske 

holdninger i Middelalderens Europa, Apartheidstyret, koloniseringen og racelovene i USA - 

eksemplerne herpå er mange. Selvom definitionen af racisme igennem tiden har ændret sig, bruger 

man i dag ordet om den diskrimination, der foregår på baggrund af farve, religion, kultur og 

etnicitet. Opfattelsen af racisme har ligeledes ændret sig, fra at være mere accepteret hos den 

gængse befolkning til i højere grad at være uset og utilstedeligt. Netop herfor er bekæmpelsen af 

racisme kommet på dagsordenen i mange lande, hvorfor disse lande følgelig har afskaffet racelove 

og i stedet indført racismelove.  Selvom mange i dag aktivt forsøger at bekæmpe racismen, anser 

nogle befolkningsgrupper til stadighed racismekrænkelse som værende næsten en triviel oplevelse. 

Men hvorfor er det sådan? Hvorfor har folk overhovedet behov for at diskriminere andre 

befolkningsgrupper? Kan udviklingen af racistiske holdninger tilskrives arven eller er det 

udelukkede det sociale miljø, der danner disse? Og vigtigst er alt - hvordan bekæmpes dette 

problem?  

Racismen er et produkt af opdelingen og forskelligheden ved mennesker. Vi er alle programmeret 

forskelligt, hvorfor vi alle mener at netop den måde vi er programmer er ”den rigtige måde”. At 

opføre sig sådan, kan formenligt tilskrives ”den menneskelige natur”, hvor den stærkeste overlever 

og vi forsøger dermed at gøre os til de stærkeste ved at nedgøre andre, der er programmeret 

anderledes. Dog holder dette argument ikke, da dette så ligeledes burde kunne overføres til dyrenes 

verden, hvor løver fra Afrika ikke burde kunne leve med løver fra det nordvestlige Indien. Dette 

kan de naturligvis godt og racisme må derfor ikke kunne betragtes som værende en del af ”den 

menneskelige natur”. Men hvad kan så tilskrives denne tvivlsomme ære? 

Svaret på ovenstående spørgsmål kan måske findes vha. en af de store racismeforkæmpere - Nelson 

Mandela.  Han udtalte i forbindelse med sin bekæmpelse af apartheidstyret følgende: “No one is 

born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. 

People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes 

more naturally to the human heart than its opposite.” Heri tillægger Mandala det sociale miljø 

enorm betydning, og det er netop igennem socialiseringen at de racistiske holdning får sin næring. 

Således er det altså især i opdragelsen hvor bestemte grupper bliver fremmedgjort, hvilket 

distancerer afstanden mellem disse individer. Det er almindeligt kendt at man ender som et produkt 

af sine omgivelser, hvorfor sin omgangskreds vil have enorm betydning for hvorvidt racistiske 

holdning udvikles eller ej. Så fokusset på bekæmpelsen af racisme og fordomme til trods, lever 

disse i bedste velgående inden for husets fire vægge. Selvom dette i de fleste tilfælde sker ubevidst 

er det stadigvæk med til at videreføre racistiske holdninger. Eksempelvis opvokser nogen danske 

børn, i troen om at terrorister og muslimer er det sammen. Dette skyldes primært forældrenes 

ignorance over for muslimer. Som konsekvens heraf opbygges en fordom, som senere kan udvikles 

til racistiske holdning. Bekæmpelse af racisme skal altså ske ved at stoppe viderebringelsen af 

racistiske holdninger til nyere generationer? Selvom dette vil være en ideal løsning, vil det være 

tilnærmelsesvis umuligt at praktisere. Dog skyldes disse fordomme som regel blot uvidenhed, og en 
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del af løsningen kunne derfor være mere omfattende oplysning af befolkningsgrupper og andre 

minoriteter. Det sker ved at uddanne folk. Selvom det lyder banalt vil dette formentligt kunne 

afhjælpe store dele af problemet. Yderligere viste en rapport udgivet af Psychological Science, at 

folk med lavere IQ er mere tilbøjelig til at udvikle racistiske og fordomsfulde holdning. Dette 

skyldes at deres manglede uddannelse og intelligens gør dem ude af stand at overskue årsager til 

alverdens problemer, hvorfor de i sidste ende i stedet placerer skylden hos det ukendte. Da IQ er 

delvis genetisk funderet, kan det altså godt argumenteres for at dette i en mindre grad kan være 

grundlagt af forældrenes arvemasse. Dog befinder langt størstedelen af problemet sig i den sociale 

omgangskreds. Netop dette er illustreret i filmen ”American History X”, hvor to brødre finder 

identitet i nazismens teorier. I filmen finder først storebroren sympati for nazissymbolet. Denne 

sympati opvokser lillebroren i, og idet han forguder sin storebror, ender derfor med at blive mere 

fanatisk nazist end hans broder kunne drømme om. Det er altså iflg. denne film i høj grad 

primærsocialisering, der former og danner individet og man vil derfor ende som et produkt af sine 

omgivelser.  

Historisk set trives racisme bedst i perioder med økonomisk nedgang, fordi vi som mennesker ikke 

kan lide at se indad og indrømme egne fejl, men derimod straks forsøger at placere skylden hos 

mindre befolkningsgrupper - som det eksempelvis var tilfældet ved udbredelsen af antisemitisme i 

Tyskland i forløbet op til 2. verdenskrig. Dette gjorde sig ligeledes gældende ved finanskrisen, her 

var det dog ikke en bestemt race man anklagede, men derimod imod finanssektoren. Kan denne 

udvikling ikke bruges som et eksempel på at omfanget af at racismen er formindsket? Nu anklager 

vi systemet frem for en bestemt befolkningsgruppe. 

I dag lever vi i et multikulturelt samfund, hvor vi dagligt bliver konfronteret med etniske 

befolkningsgrupper. Dette stiller altså større krav til det politiske system, da dette gør det umuligt at 

skabe en rendyrket nationalstat, som man tidligere så. Alligevel ligger nationalismen dybt begravet 

i os danskere. Det kommer bl.a. til udtryk i politik hvor det er sjældent set at eksempelvis muslimer 

eller sorte bliver stemt ind i folketinget. Vi stemmer altså på personer med lignende holdning, men 

ligeledes på personer, der udseendemæssigt ligner os. Vi har med andre ord fastholdt dele af 

nationalismen, uden i stedet at udvikle et meritokrati, hvor intelligens, kompetence og ydelse 

dikterer magtfordelingen og social status. Man ser på mange områder, herunder som nævnt politik, 

at folk ikke vælges på baggrund af dette, men i stedet vælges på baggrund af deres hudfarve, 

religion og etnicitet. Dog ser dette ud til at være mere eller mindre løst i USA, hvor man for første 

gang har fået en sort præsident. Meritokratiet lever altså bedre i USA end Danmark - men 

spørgsmålet er hvorledes det påvirker racismen. I og med at Barack Obama fik flertallet af 

stemmerne, på trods af at der ikke er et flertal af sorte, vidner dette om at størstedelen af USA’s 

befolkning sætter kunnen over race. Men hvad skyldes denne forskel på USA og Danmark? 

Svaret skal formentligt findes i historiebøgerne. I USA har man ikke den samme traditionsrige 

nationalistiske historie. USA er derimod mere multikulturelt og huser mange minoriteter. Den store 

fremmedgørelse af racer og religioner er altså til forskel. Dog har det ikke altid været sådan, da 

raceloven førhen begrænsede sortes muligheder. Af andre hovedforskelle imellem Danmark og 
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USA kan nævnes ideologien. I Danmark er man præget af den Marxistiske tankegang, hvorimod 

man i USA følger den liberalistiske ideologi.  

Også i sportens verden går man aktivt ind i bekæmpelse af racisme, hvor eksempelvis kampagnen 

”Let’s Kick Out The Racism Out of Football” forsøger at sparke racisme ud fra fodboldbanen. 

Måske er netop disse kampagner løsningen, da idoldyrkelse er en enorm tendens i det senmoderne 

samfund, og fodboldspillere, som er idoler for mange unge, skal derfor være gode rollemodeller og 

gå forrest i bekæmpelsen af racisme. Og netop racismen slår FIFA meget hårdt ned på, hvilket var 

årsagen til Luis Suárez’s 8-dage lange karantæne for racistiske udtagelse imod kollegaen Patrice 

Evra. Men det er ikke blot inden på banen at racisme straffes hårdt - også racisme på 

tilskuerpladserne sanktioneres hårdt med store pengebøder til klubberne. Dette har også spredt sig 

til Danmark, hvor Spillerforeningen har lanceret kampagnen ”Giv Racisme Det Røde Kort”. 

Selvom dette ikke kan løse hele problemet, vil det være medvirkende til at bliver skabt større 

vished og omtale om problemet. Derudover er mange fodboldspillere vertikale opinionsledere, 

hvilket betyder at mange unge vil forsøge at efterligne disse i både fremtoning, udseende, men 

ligeledes holdninger. 

”Men hvordan kan jeg som enkeltstående person gøre en forskel i kampen imod racisme? ” - 

tænker mange sandsynligvis. Selvom man opleve støre gennemslagskraft som en del af en gruppe, 

vil enkeltpersonerne ligeledes kunne deltage i kampen imod racisme. Det handler her i særdeleshed 

om reagere på racistiske udtalelser - dog uden at ty til selvtægt. Dog er det i det fleste tilfælde bedre 

at handle proaktivt end reaktivt og det vil herfor formentligt være bedre at oplyse om racer, 

befolkningsgrupper samt minoriteter, fremfor at vente og blot reagere på racistiske handlinger. 

Racisme vil nok altid være et problem, dog kan vi som borgere være med til at diktere problemets 

omfang. Vi kan altså begrænse skaderne ved hovedsageligt at fjerne den ignorance der er forplantet 

i især det danske samfund, grundet stor uvished om mange befolkningsgrupper og minoriteter. 

Derudover bør vi indrette vores samfund som et meritokrati hvor man udelukkende bliver bedømt 

på sine kompetencer, frem for sin hudfarve, religion etc. Ydermere er uddannelse og opbygning af 

et videnssamfund et vigtigt skridt i mod en hverdag med mindre racisme. Desuden kan man håbe 

den store diversitet som globaliseringen har skabt, kan være med til at give befolkningen oplevelser 

og traditioner de kan samles om på tværs af religion, hudfarve og etnicitet. Forskellen på racisme 

og nationalisme kan dog være svær at finde, da det her handler om at fastholde egne værdier og 

traditioner uden at nægte minoritetsgrupper adgang og indflydelse. Der skal altså findes den gyldne 

middelvej for at fastholde egne traditioner, men alligevel omfavne den diversitet og forskellighed 

man ikke kan undgå i en globaliseret verden. 

Nikolaj Birkkjær, Herningsholm Gymnasium HHX, 2014 
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Kan en Disney-sang bekæmpe racisme? - Nina Tinghus 

Hvis man slår racisme op i ordbogen, vil der stå noget i nærheden af: ”diskrimination eller fjendtlig 

holdning over for grupper af mennesker pga. deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, 

kultur m.m.” Hvad der ikke står, er hvordan et menneske får denne fjendtlige holdning til et andet 

menneske, eller en hel gruppe af mennesker. Om det handler om rødhårede, asiater, muslimer, 

sorte, indianer, jøder, hvide – what ever, ja så må der ligge noget til grunde for, at man har en 

negativ holdning, eller måske ligefrem et had til andre mennesker der ikke ligner eller er som en 

selv. Årsagerne kan sikkert være mange, men en ting er sikkert de har nok alle en eller anden 

relation til det samfund der hersker i Danmark anno 2014. Hvis man spørger den danske befolkning 

om der er racisme i Danmark, så tror jeg faktisk at mange vil svare nej, eller at racisme ikke er stort 

problem i vores samfund – og der tror jeg roligt man kan sige, at mange danskere famler rundt i 

blinde. Vi må nok komme til den kendsgerning at der er diskrimination i Danmark, måske ikke i en 

så høj grad som nogle andre lande, men den er der og den skal bekæmpes. Spørgsmålet er hvordan? 

Skal der bruges kæmpe store midler, eller kan blot en sangtekst fra en gammel Disney-sang om 

forskellighed ændre vores mentalitet og sætte en stopper for diskrimination i Danmark?  

Når jeg tidligere skriver at den fjendtlige holdning til andre mennesker har bund i vores samfund – 

måden det er struktureret på, så tror jeg det er endnu vigtigere at bide mærke i, at diskrimination – 

racisme handler om intet andet end uvidenhed og frygten for samme. Det uvisse flytter os ud af 

vores komfortzone og gør os utrygge. Samfundet er blot en stor medspiller i at opretholde denne 

distancering til det uvisse, og på den måde til at opretholde en os og dem mentalitet.  

Det måske her, jeg bliver naiv, når jeg påstår, at sangteksten fra en 19 år gammel Disney-sang kan 

være byggestenene i at bekæmpe racisme: 

”You think the only people who are people 

Are the people who look and think like you 

But if you walk the footsteps of a stranger 

You'll learn things you never knew you never knew” 

Med versets to sidste strofer: ”Men hvis du går i fodsporene af en fremmed, vil du lære ting du 

aldrig vidste”, synes jeg at mine ideer, om et samfund uden diskrimination og racisme, bliver 

indfanget. I stedet for at lade forskellighed begrænse os, burde vi alle dyrke den – lære og lade os 

inspirere. Det vil give indsigt i, og forståelse for et andet menneske, og hvorfor de måske agerer 

anderledes end os selv. For mig lyder det ganske lige til, men jeg må måske erkende, at der er flere 

parameter der skal spille ind.   

Nogle børn vokser op med forældre som har racistiske tendenser, for dem kan det være svært 

senere at bryde med forældrenes holdning og skabe sin egen. Netop børn tænker jeg er vigtige at 

fokuserer på når vi ønsker et racisme-frit samfund, fordi børnene netop er ”Danmarks fremtid”. 

Børn skal omgås denne forskellighed og have mulighed for at bryde med eventuelle racistiske 

holdninger fra hjemmet. Vores daginstitutioner og skoler skal være langt mere multikulturelle end 

de er i dag. Fra barnsben skal man lære at forskellighed ikke er farligt - at navnet Mohammed ikke 
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er lig med bomber og fly der styrter ind i høje bygninger. Ghettoerne skal nedbrydes, så flygtninge 

og indvandre kan blive ordentligt integreret, så barrieren mellem ”os og dem” brydes. Dette kræver 

alt sammen, at samfundet bliver struktureret anderledes, og at vi ikke er bange for et multikulturelt 

samfund, men i stedet ser det som en kæmpe mulighed.  

Det er et faktum, at der er markant flere indvandrer i Danmark end for 20 år siden og som verden 

ser ud lige nu, så vil Danmark med tiden blive langt mere multikulturel, om man vil det eller ej. Når 

Dansk Folkeparti i dag sluger stemmer til sig som aldrig før og at hver femte vælger kan nikke 

genkendende til deres politik, kan jeg godt blive i tvivl om, hvorvidt vi egentlig vil. Om det er deres 

udlændingepolitik der sluger vælgerne til dem står ikke klart, men man må regne med at hvis man 

stemmer for et parti, så er man overvejende enig i deres politik på alle områder. I Dansk Folkepartis 

arbejdsprogram står der skrevet at: ”Danmark er danskernes land. Vores lille lands fortsatte 

eksistens som et stabilt demokrati er betinget af, at vores befolkningssammensætning ikke ændres 

vidtgående” – og det er hver femte vælger altså så enig i?  Hvis det (forhåbentligt) ikke er tilfældet– 

ja så skal danskerne i den grad tage og tænke sig om før de stemmer!  

Der er heldigvis kampanger og organisationer som peger den anden vej - som skal gøre det 

nemmere for en ”ny-dansk” familie at blive integreret. Bl.a. har nyidanmark.dk og foreningen-

nydansker.dk et program de kalder ”venskabsfamilier”, hvor der skabes en relation mellem en 

dansk familie og en etnisk familie. Denne relation tror jeg er enormt vigtig og kan skabe store 

fordele i, at en etnisk familie får succes i at blive en del af det danske samfund. Lige præcis at det er 

den medmenneskelige kontakt og ikke den professionelle der er i fokus, tror jeg, er helt uundværlig 

i at skabe denne succes. Jeg stemmer i hvert fald for mange flere venskabsfamilier i fremtiden – 

både for bedre vilkår for ”nydanskere”, men også fordi, det i den grad er med til at bekæmpe 

racisme.  

Ovenstående og en omstrukturering af vores samfund og dets måde at håndtere flygtninge og 

indvandrer på, herunder også asylansøgere vil helt sikkert hjælpe til bedre og vellykket integrering 

– men som jeg tidligere har nævnt skal der andre midler til. Her vender jeg tilbage til Disney-

sangen, og om hvordan vi alle skal tage ved lære fra dens sangtekst. For at vi skal opleve succes 

med et ikke-racistisk dansk samfund, hjælper det ikke blot at skrue på et par love i Folketinget. 

Uanset hvordan nogen afviger fra gennemsnittet: en anden hudfarve, hårfarve, religiøs 

overbevisning eller seksuel holdning – så må vi alle lære at være åbne over for dem, og ikke lade os 

skræmme af det der ikke står skrevet i vores egen forestilling om tilværelsen. Man behøver langtfra 

at være enig i andres holdninger og måde at leve på, men det mindste man kan gøre, er at behandle 

dem ordentligt – ganske almindelig medmenneskelighed. Så for at besvare mit spørgsmål i 

indledningen: Ja. Noget så simpelt som en Disney-sang kan bekæmpe hvilken som helst form for 

diskrimination, om den gør det, det tror jeg ikke – men det burde den - walk the footsteps of a 

stranger. You will learn things you never knew you never knew!  

Nina Tinghus, Vestfyns Gymnasium, 2014 
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Hr. og fru Nydanmark - Sammy Ameri* 

Efter at du har læst titlen på dette essay og forfatterens navn, sidder du sikkert umiddelbart nu og 

tænker –  åh nej, endnu en nydansker der beklager sig og japper løs om, hvor svært det er at få 

tilværelsen til at fungere i dagens Danmark. Men det er ikke tilfældet her. Det her er ikke historien 

om ham den unge nydansker, der er opvokset i en grusom ghetto præget af frustration og frygt, 

hvilket åbenbart legitimerer en kynisk hetzføring mod alt på to ben, der står i vejen. Det her er ej 

heller historien om nydanskeren, der som en anden Askepot bliver forvandlet og bryder alle former 

for social arv for derefter at sætte sig på tronen over det ganske kongerige som et forbillede for alle 

andre nydanskere, der ikke er fulgt efter i samme fodspor. Den slags historier er ørkesløse og er 

allerede blevet fortalt alt for mange gange nu, om så det er Firoozeh Bazrafkan, der på vel og 

mærke kunstnerisk vis rækker fuck til højre og venstre på landsdækkende TV, eller om det er 

Yahya Hassan, der med sit svovlende sprog og udtalelser raserer tværs over landet som en tornado 

og efterlader en ægtevaske tomhedsfølelse efter at være blusset ud.  

Uanset hvilke tanker du gjorde dig i starten, og hvilke tanker du har gjort dig indtil videre, har du 

uden tvivl været forudindtaget, hvilket er helt naturligt. Vores baggrund og vores person gør nemlig 

at vi tænker visse tanker om bestemte situationer uden at have oplevet dem på egen krop. Ved 

første øjekast en ret besynderlig mekanisme, men ved nærmere eftertanke er det egentlig ikke så 

bemærkelsesværdigt igen. Det er jo sådan den menneskelige hjerne er programmeret; hjernen sætter 

ting i kasser. Mekanismen er i virkeligheden et smart urinstinkt og foruden ville verden være alt for 

uoverskuelig. Men desværre medfører urinstinktet også en række konsekvenser og uhensigts-

mæssige situationer.  

For det der oftest ryger ned i kassen, er det fremmede og uvante. I et samfundsperspektiv kan det 

altså betyde at fremmede etniske minoritetsgrupper ofte får samme fællesnævner, hvilket er roden 

til fordomsfuldhed, stigmatisering og en blød form for racisme. Den bløde racisme er noget der 

gemmer sig under overfladen, og her taler jeg af erfaring. Selvom jeg i mine barndomsår troede at 

jeg aldrig havde været udsat for nogen som helst form for racisme, ser det anderledes ud når jeg 

kigger i bakspejlet. Der er især ét tilfælde der står soleklart i min erindring.  

Jeg var lige fyldt 11 år, og det var første gang jeg skulle til tandlægen alene. Jeg sad og kiggede i et 

Anders And blad i venteværelset, hvor der sad mange andre børn – alle sammen etnisk danske. 

Pludselig kommer sekretæren ud og uden at tvivle et øjeblik, vender hun hovedet direkte mod mig 

og siger ”Så Muhammed, nu er det din tur! ”. Lavmælt og en smule forbavset svarer jeg bag mit 

Anders And blad, at jeg altså ikke hedder Muhammed men Sammy, hvilket var til sekretærens store 

overraskelse. Et stykke tid efter da det var gået op for sekretæren, at Muhammed ikke havde tænkt 

sig at dukke op, og jeg altså ikke var Muhammed, blev jeg endelig ført ind til tandlægen. Han 

påbegyndte det ellers sædvanlige tandeftersyn. Da han så var nået ind til de bagerste kindtænder, 

sagde han ”det ligner, at du har spist lagkage Saamih.” Måden hvorpå han udtalte mit navn rungede 

i mine ører. Jeg havde aldrig hørt mit navn så fremmedbetonet før. Med tandlægespejlet og hans 

fingre i min mund prøvede jeg at svare, men inden jeg fik et ord indført, forsatte han ”Når! Det kan 
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måske være at du ikke har smagt sådan en før. Det er noget man spiser når man er til en rigtig 

dansk børnefødselsdag. ” Forvirret og en smule blåøjet, nikkede jeg og lo som var det en vittighed. 

For virkeligheden var, at jeg selv netop havde holdt en dansk børnefødselsdag med lagkage, boller 

og kakao.   

Selvom der var tale om en blød og indirekte form for racisme, skal det ikke tages let på. Den form 

for racisme er ligesom en snekugle der triller ned ad et snedækket bjerg. Til at starte med er det et 

lille problem, men efterhånden som det ophober sig, bliver problemet meget større. Den bløde 

racisme er ekskluderende og destruktiv for fællesskabsfølelsen. Vores pligt som borgere i et 

multikulturelt samfund er derfor at være opmærksomme på urinstinktets konsekvenser. Når alt 

fremmed lynhurtigt får samme fællesnævner, skal vi være påpasselige med vores generaliseringer.  

Siden episoden hos tandlægen har jeg tænkt over hvad grunden til, at jeg pludselig røg ned i 

indvandrerkassen. Jeg har ræsonneret mig frem til, at det måske skyldes den klare tendens, der 

hersker i samfundet og medierne. Det lader til, at der på en ekstremt karikeret vis foregår en slags 

polarisering af nydanskerne. Som vi alle kan blive enige om, og som mange har sagt før mig, så 

fremstilles nydanskere oftest som kriminelle og ignorante båtnakker, der ikke foretager sig andet 

end ulovligt tidsfordriv i landets ghettoer. Hvis ikke det er tilfældet, tegnes der i stedet et 

eksemplarisk billede af nydanske ”eksperter”, der gør hvad end de kan rent retorisk for at lyde så 

forbilledlige som muligt for deres mednydanskere. Fremstillingen bliver simpelthen for firkantet og 

misvisende; enten kontanthjælpsmodtager eller konstruktiv samfundsdebattør. Men jeg oplever 

altså at nydanskerne er en uhomogen gruppe, der er langt mere mangfoldig, end den fremstilles. 

Forskellene er simpelthen for store, og det går ud over majoriteten af nydanskerne.  

For ligesom der oftest refereres til den gennemsnitlige dansker som hr. og fru Danmark, vil jeg 

vove påstå at der findes en hr. og fru Nydanmark. Jeg forestiller mig, at hr. og fru Danmark sidder i 

deres middelklassesofa fra IKEA et sted i det provinsielle Danmark. Herfra følger de med i 

samfundsdebatten gemt langt væk bag deres svenske krimiromaner med en kop instant coffee i 

hånden, uden rigtig at deltage aktivt i sendefladen. Således findes der imidlertid også en hr. og fru 

Nydanmark, der i stedet sidder med deres myntete og baklava, mens de også passivt følger med 

uden at tage teten i samfundsdebatten. Alt imens kaster politikere og eksperter om sig med ord som 

integration, parallelsamfund og danske værdier. Men uden for politik og polemik har hr. og fru 

Nydanmark allerede mødt Hr. og fru Danmark; til forældremøder i institutionerne og på skolerne, 

på arbejdspladserne og i sportsklubberne. Problemet opstår, når medierne fordrejer fremstillingen af 

nydanskerne så meget, at hr. og fru Danmark får et helt forkert billede af hr. og fru Nydanmark. For 

i medierne fremgår det at; indvandrerne begår hærværk og indbrud, nydanskerne nasser på 

systemet, islamisterne undertrykker kvinder, immigranterne ikke gider at integrere sig, og at de 

fremmede ødelægger de danske værdier. Disse generaliseringer er med til at forstørre distancen 

mellem hr. og fru Danmark og hr. og fru Nydanmark. Distanceringen medfører et anspændt 

forhold, og hvis det er en tendens der fortsætter, tegner der sig et skræmmende billede for de 

fremtidige generationer. Det er derfor en nødvendighed at gribe ind fra barnsben. Hr. og fru 

Danmarks børn skal vide, at der findes en anden sandhed end den i TV . Det er især institutionernes 
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integrationsmedarbejdere, der skal sørge for at mindske nationalitetsdistancen og øge børnenes 

kulturforståelse.  

Men kan man virkelig bebrejde hr. og fru Danmark for deres undertiden fremmedfjendske 

holdninger? Jeg tror i virkeligheden at roden til problemet er, at retorikken i og for sig er racistisk. 

Der findes eksempelvis ikke et ord der på neutral vis beskriver en person af anden etnisk herkomst 

end dansk; nydansker, fremmed, indvandrer, immigrant, perker, muhammedaner, tilflytter. 

Nomenklaturen er stigmatiserende i sig selv. Især udtryk som anden- og 

tredjegenerationsindvandrer er med til at marginalisere den store del af efterkommere der findes i 

samfundet. Hvorfor ikke kalde det førstegenerations dansker i stedet? For kan man betegnes som 

indvandrer, hvis man er født i landet og derfor ikke er vandret nogen som helst vegne? Og hvad 

med alle dem, der er halvt danske og halvt nydanske, hvilken betegnelse hører de ind under? Der 

findes nemlig et helt kuld af bindestregsidentiteter, som ikke er ligetil at klassificere.  

Det kan jo egentlig også være fuldstændig ligegyldigt hvad man klassificeres som. Debatten er 

decideret ørkesløs og destruktiv for fællesskabet. Mangfoldigheden er et privilegium, ikke en byrde 

og skal for alt i verden ikke svøbes ind i racisme og fordomsfuldhed. Også selvom der til tider 

florerer stærke fremmedfjendske holdninger rundt i medierne. Desuden skal befolkningen åbne 

øjnene op for det faktum, at minoritetsgrupper, som deler fællesnævner med mange andre, er 

blottede ofre for indirekte isoleret racisme. Også på trods af at det ikke nødvendigvis udspringer af 

et bevidst diskriminerende motiv. 

Samfundets ensidighed skal droppes, for i forsøget på at konservere de dyrebare danske værdier har 

mange desværre iklædt sig kæmpe store skyklapper der fuldstændig blænder for hvad der sker 

rundt omkring. For se dig engang omkring! Verden er ikke længere, hvad den har været. Der er 

ikke længere noget, der hedder os og dem. Der er ikke længere de samme fastlåste grænser, der 

skelner mellem nationale værdier og kulturer. De danske værdier og racistiske tendenser står for 

skud. Hr. og fru Nydanmark udgør en stor del af befolkningen, og det er måske på tide at de danske 

værdier bliver modificeret en smule. Bindestregsidentiteterne må også medføre en række binde-

stregsværdier. Rød-grød-med-hummus. Dannebrogs-bedetæppe. Bang&Olufsen-paraboler. 

Sammy Ameri, Greve Gymnasium, 2014 
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Fremtidens maleri : Bekæmpelse af racisme i Danmark - 

Sarah Emilie Lillie Bergen 

Mennesket er en kompleks størrelse, der synes at være enormt splittet mellem godt og ondt. I 

historietimerne i skolen har jeg efterhånden lært om næsten alle menneskets uetiske, onde – ja 

tilmed grusomme handlinger, der har fundet sted i en tid, vi ikke længere lever i. De mange 

handlinger synes at male et billede af mennesket i mødet med det ukendte, det anderledes og tilmed 

det selv. Af årsager, jeg ikke synes at kende eller forstå, har mennesket en åbenlys tendens til at 

kategorisere alt ukendt, fremmed eller forskelligt fra det selv som dårligt, farligt og oftest 

underlegent. Kunne det tænkes, at menneskets besynderlige tendens skyldes, at det i virkeligheden 

blot er bange for dette ukendte? Måske. Ikke desto mindre har mennesket avlet rang og 

undertrykkelse frem for frihed og ligeværd, så langt tilbage i tiden, jeg har lært om. Antagelsen, 

som mange mennesker deler, om at mennesket i bund og grund er ’godt’, synes ikke ligefrem 

velskildret, når man iagttager dets historie. 

Racisme, et eksemplarisk afkom af denne tendens, er ideen om, at mennesker kan inddeles i racer 

med forskellig rang, hvor disse herigennem er hinanden henholdsvis under- eller overlegne. Disse 

antagelser vandt indpas i 1700- og 1800-tallets vestlige videnskab, og har gennem tiden fået lov til 

at forsvare et hav af ugerninger, heriblandt foretagender under Imperialismen og Anden 

Verdenskrig. At de vandt indpas i 1700- og 1800-tallet er dog absolut ikke ensbetydende med, at 

fænomenet først er opstået på det tidspunktet. Allerede i 1500-tallet erobrer europæerne indianernes 

land og indlogerer dem i stedet i reservater. Tilstanden næsten sammenlignelig med dyr i 

indhegninger. Senere eksporteres afrikanere til netop dette land for at arbejde som slaver for de 

hvide. Og så sent som i 1993, blot tre år før min fødsel, var Sydafrika et raceadskilt samfund, hvor 

farvede undertrykkedes. Som lille har jeg fået læst børnebøger som ”Strudsen Rasmus”, ”På 

Vesterbro gik en neger”, ”Lille sorte Sambo” og ”Tintin i Congo”, der alle handler om de ”sorte, 

anderledes negere” og om hvordan vores samfund absolut er mere udviklet og herigennem, 

indirekte, bedre end deres. Mine forældre er ikke racister, nok nærmere det modsatte, men ikke 

desto mindre, læste mange forældre disse bøger højt for deres børn i 1990’erne. 

I dagens Danmark synes racisme at være et fænomen vi, på trods af meget anstrengelse, ikke kan 

slippe helt af med. Selv om at vi hverken udrydder jøder eller undertrykker ”hedninge”, er der 

stadig  diskrimination af forskellige minoriteter i vores højt civiliserede samfund. For at kunne 

bekæmpe racisme, må gåden om, hvorfor den overhovedet eksisterer, løses. Hvem og hvad bærer 

brænde til racismens bål?  

Jeg har endnu ikke formået at forstå, hvorfor nogen frivilligt vælger at være racister. Det eneste,  

det kan skyldes er uvidenhed – manglende oplysning om livet og verden. Jeg har tidligere brugt 

lang tid på, at bryde min hjerne for at forstå hvordan nogle mennesker kan have disse indspiste og 

snæversynede meninger om andre mennesker, der tilfældigvis er født med en ”forkert” hudfarve. 

Efter lang tids brydning af disse små, grå celler af mine, måtte jeg indse, at på trods af at mennesker 
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kan have nok så markante holdninger og mene dem nok så meget, er det ikke nødvendigvis kun 

deres egne.  

Hvis man som barn har fået tudet ørene fulde af racistiske og nedladende ord om mennesker med 

en anden etnisk baggrund end én selv, og hvis disse ord endda kommer fra de to klogeste 

mennesker på jorden, mor og far, så kan jeg måske forstå hvorfor nogle mennesker ikke er i stand 

til eller har lyst til at give slip på disse synspunkter. Det er deres virkelighed – hvad de har kendt til 

fra barnsben. Social arv spiller en stor rolle i mange henseender og bestemt også inden for 

bevarelsen af racismen. 

Vores kollektive fordomme er også værd at nævne. Kollektive fordomme er tanker, som det 

gennemsnitlige Danmark synes at dele og være enige om – og det er netop derfor, at disse 

fordomme er specielt farlige. Fordi at de er folkeeje – noget man ikke slipper af med sådan lige. 

Fordomme er tankegods og kommer ikke altid til syne ved handlinger – men på trods af at disse 

kan virke nok så uskyldige, er de absolut også med til at holde gang i de sidste flammer på 

racismens bål. De er nemlig med til at adskille, det der opfattes som ”vi” fra ”dem”. Fordomme kan 

overleveres fra forældre til børn, fra den ene ven til den anden eller kan opstå af egne erfaringer. 

Børnebøgerne, jeg tidligere har nævnt, er et udmærket eksempel på, hvordan fordomme skabes. I 

Danmark synes netop én påvirkningsfaktor dog at have det største ansvar for vores folkeejede 

fordomme. Jeg taler naturligvis om medierne, vores nations kæreste eje; avisen, radionyhederne og 

nyhedstimen, hvor vi kan læse, lytte og iagttage verdens og vor egen elendighed, uden videre at 

blive rigtigt påvirkede af denne. Her kan vi finde struktur og overblik over en ustyrlig verden fyldt 

med kaos.  

Gennem medierne får vi sort på hvidt, at vide hvem der er de gode, og hvem der er de onde – og  

selv om opmærksomheden og eksponeringen af kriminelle med anden-etnisk baggrund i medierne 

er faldet de seneste år, har de mange år med nyheder om disse, der i folkemunde hurtigt blev til de 

”kriminelle perkere”, sat sit præg på danskerne. Det jævne, tunge Danmark, der råt sluger alt hvad 

medierne formidler til det og glemmer både sund fornuft og objektiv dømmekraft, har herigennem 

fået banket ind i hovedet, at der kun findes lovløse, kriminelle indvandrere i Danmark – at disse 

fremmede kommer til vores land, får del i vores goder og betaler os tilbage ved at være kriminelle. 

Vi forventer, at de er taknemmelige – vi kræver at de er taknemmelige. Når de i stedet bliver 

kriminelle, bliver vi fornærmede, sure over at vi skal dele med dem, vil sende dem hjem til ”der 

hvor de kommer fra”.  

Man kan kun forestille sig, hvordan det må være at leve med disse fordomme hængende over 

hovedet – hvor svært det må være, at føle sig som en ligeværdig medspiller i et samfund, der 

konstant forventer det værste af en.  

I vores transportable nyhedsportaler findes ligeledes information om ”de andres” samfund og 

levevis, der ofte kan synes skræmmende eller bare anderledes. Det er herigennem, at vi skaber 

forestillingen om, at vores måde at gøre tingene på er den rigtige – og at de andres hermed er 

forkert. Det er denne indspiste og vestligt-orienterede idé der gør integration, og hermed 
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bekæmpelsen af racisme i Danmark, så svær. Fordi vores kulturer er enormt forskellige, synes vi tit 

at falde over konflikter, ved hvilke vores kulturer støder sammen. Eksempler kunne være debatten 

om, hvorvidt det er okay at bygge moskeer i Danmark eller debatten om, hvorvidt det er okay at gå 

med burka. Der er selvfølgelig også debatten fra i dag, hvor vi ivrigt diskuterer frikadeller i 

børnehaven, eller nærmere – fraværet af disse. Alle tre eksempler handler om, at ”de andres” kultur 

er en trussel mod det samfund, vi har opbygget, danskheden og traditionerne. Vi er tydeligvis 

skrækslagne, men for hvad er jeg ikke sikker på. Kunne vores frygt være fremprovokeret af de 

mange skrækhistorie om ”de andres” kulturer og samfund, vi har læst og hørt om? 

Udover social arv, kollektive fordomme og vores frygt for den fremmede kultur, som alle synes at 

være indstillingsproblemer af vores egne, spiller også mere enkle og åbenlyse faktorer ind på, 

hvorfor racisme ikke forsvinder naturligt. Immigranter placeres I ghettoer, samlet og isoleret. 

Ghettoerne har vuggestuer, børnehaver og folkeskoler nærmest knyttet til sig, hvilket øger 

isolationen yderligere. Samtidig modtager forældrene kontanthjælp og kommer ofte ikke ud på 

arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i at de hverken får en dansk omgangskreds eller følelsen af, at 

der er brug for dem i det danske samfund.  

Disse ydelser er naturligvis ment som en hjælp, men kommer i stedet til at fungere som en straf, 

hvor menneskene fra ghettoen bliver isoleret og udelukket fra samfundet. De bliver ikke integreret.  

De voksne, der kommer fra et helt andet liv, hvor man tager hvad man kan få, for at klare sig er 

svære (ikke umulige, men svære) at integrere i det danske samfund, hvor det er meningen, at moral 

og fælles indsats skal få samfundet til at hænge sammen. At integrationen er svær, skyldes ikke at 

immigranterne lever forkert eller dårligere end os, blot at de er vant til en anderledes tilværelse, og 

at det kan være svært at omstille sig – svært at lære et nyt sprog, nye skikke og svært at være noget 

man ikke er – dansker. På grund af isolationen skabes et minisamfund, hvor de unge, der faktisk 

kan integreres, kedes, ikke føler sig hjemme og bliver kriminelle. For hvad skylder de os? For dem 

er vi et fremmed land, et fremmed folkefærd der tager imod dem, men ikke oprigtigt vil have dem – 

ét stort tilflugtssted, som giver en masse, men ikke har brug for noget til gengæld. Et samfund, hvor 

de kategoriseres som ”negere” eller ”perkere” og bliver gemt væk i en ghetto, fordi de ikke er 

”rigtige danskere”.  

Mit forslag til at bekæmpe racisme er derfor følgende: 

Som Sokrates sagde, er kilden til ondskab noget så simpelt som uvidenhed. For at bekæmpe 

racisme, må vi bekæmpe uvidenhed. Uvidenhed bekæmpes med oplysning. Oplys folk. Lad alle 

kende til fred, frihed og ligeværd frem for rang og undertrykkelse. Lad ofre af den sociale arv være 

mønsterbrydere og lad dem forstå, at alle mennesker er lige – lige gode og lige meget værd. 

Forståelsen er ikke noget, der kommer af sig selv, men i stedet noget, der kræver aktiv handling. 

Først og fremmest må vi vise hinanden det – vi må respektere, forstå og acceptere, at der skal være 

plads til forskellighed i denne verden – på tværs af hudfarve, etnicitet, seksualitet og andre 

forskelle. Lad dét være den sociale arv, vi giver videre til vores samfunds letpåvirkelige og 

iagttagende børn, der er klar til at gøre os det efter. Lad os værne om og passe på disse værdier, tale 

om dem og debattere dem – lære om dem i skolen og på arbejdspladsen. Lad os lære hinanden om 
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dem og herigennem blive oplyst. Lad os glemme hvad vi troede, at vi troede og glemme hvad 

medierne sagde, at vi skulle tro. Lad os udslette de kollektive fordomme i mødet med hinanden. 

Lad os blandes, mødes og leve sammen på tværs af alle vore forskelligheder og lad os spise frygten 

for det ukendte, inden den spiser os. Giv os alle lov til at være en del af en større enhed, hvor alle er 

nødvendige og ingen er overflødige. Skaf immigranter, såvel som danskere arbejde og lad dem føle, 

at der faktisk er brug for dem. Lad os være gode mod hinanden og ikke blot sige, men i stedet vise, 

at mennesket i bund og grund er godt. Lad os bygge broer, i stedet for at skabe kløfter.  

Kort sagt, tror jeg, at racisme kan bekæmpes, hvis der skabes et samfund, hvor der er lige meget 

plads til alle og lige meget brug for alle. Mennesket er en kompleks størrelse, der synes at være 

enormt splittet mellem godt og ondt, men på trods af, at ondskab har sat sine ar på verden og 

menneskeligheden, ligger fremtiden forude som et endnu uberørt maleri, hvorpå vi kan male et 

hvilket som helst motiv.  

Vi mangler blot at beslutte os for hvilket motiv, vi vil male. 

Sarah Emilie Lillie Bergen, Roskilde Gymnasium, 2014  
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Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? - Sofie 

Clausen* 

Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til – og om – andre. Jeg smiler og siger ”i lige måde”, når 

nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund de har. Hvad kommer racisme så mig 

ved? Ikke alle opfører sig dog ligeså medmenneskeligt. Racisme ligger dybt i os alle – ikke fordi vi 

alle er racistiske, bestemt ikke, en stor del af danskerne opfører sig i virkeligheden som mig – men 

fordi debatten om racisme fylder en stor del af vores samfund, der er nemlig trods alt nogle 

danskere, der ikke altid opfører sig, som de bør over for indvandrere. Racisme er et evigt 

tilbagevendende tema – men hvis det er evigt tilbagevendende, er det så overhovedet muligt at 

bekæmpe? Er vi så ikke alle sammen forbandet med det til evig tid uden noget som helst lyspunkt 

forude med en verden uden racisme? Hvis man finder de rette midler, kunne det dog måske være 

muligt at skabe det lyspunkt og komme racisme til livs – men hvilke midler er det?   

Selvom racisme ofte er omdrejningspunkt i diverse debatter, har jeg aldrig selv været vidne til det. 

Jeg har derimod en solstrålehistorie, der involverer mig og en med anden etnisk baggrund end 

dansk. Jeg var lige steget på bussen og havde sat mig ned, mens jeg tog min Ipod frem for at høre 

P3. Da bussen kørte videre, accelererede buschaufføren, og jeg skruede eksponentielt op for min 

Ipod, for hold da op, hvor den busmotor larmede. Ved siden af mig sad en indvandrer. Hans mørke 

øjne, krøllede hår og lille, sorte overskæg tydede på, at han var af irakisk afstamning. Han tog 

hånden i lommen, fiskede en pakke tyggegummi frem, tog selv ét stykke og bød også mig ét, 

selvom jeg sad med musik i ørerne, og dermed faktisk signalerede, at jeg ville være i min egen 

verden. Alligevel var han venlig og betænksom. Vi kendte ikke hinanden på forhånd, og vores 

relation rakte heller ikke længere end den korte sekvens i bussen, men alligevel samledes vi om en 

hverdagssituation. Vi fokuserede på vores ligheder snarere end vores forskelle og fandt et 

fællesskab i et stykke tyggegummi.  

Jeg synes, der var noget smukt over situationen, og derfor mener jeg, det er en solstrålehistorie. Det 

ville alle dog sikkert ikke være enige med mig i. Nogle ville garanteret have følt sig stødt i 

situationen, som om deres intimsfære blev overskredet. De ville have følt sig stødt over, at en 

udlænding kom for tæt på – både rent fysisk fordi de ville sidde meget tæt på vedkommende, rent 

mentalt fordi de ville skulle kommunikere med en person, som ikke beherskede det danske sprog, 

og rent følelsesmæssigt fordi de ville blive konfronteret med en ganske anden kultur end den 

danske, nemlig at tage kontakt til en fremmed i en bus. I Danmark gør vi en dyd ud af at køre vores 

eget løb og ikke tale med nogen andre mennesker end dem, vi allerede kender, når vi befinder os 

offentlige steder som eksempelvis en bus, et tog eller bare i køen mandag eftermiddag i den lokale 

Netto. Individualiseringen i det senmoderne samfund har gjort os så vante til at tænke på os selv, at 

vi kan have svært ved at rumme andre. Det er selvfølgelig også en fordel, at vi har mulighed for 

selv at bestemme over vores liv, men det kan meget hurtigt blive en grim egenskab, hvis man ikke 

er i stand til også at give plads til andre - især hvis de kommer som indvandrere til Danmark med 

en baggrund, hvor de har endnu mere brug for at blive budt velkomne uden sure og egocentriske 
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miner. Vi skal passe på, at vi ikke giver så meget plads til os selv, at vi glemmer også at give plads 

til dem, der kommer til vores land, og ønsker at bo sammen med os. Vi må ikke blive så bange og 

skræmte over dem, der indvandrer til Danmark, at vi bliver racistiske og møder dem med en mur af 

uvenlighed. Sådan en mur skal rives ned med det samme, hvis den bliver rejst, så de nye danskere i 

stedet bliver mødt med åbne arme. 

I forlængelse heraf kan man spørge sig selv – hvis man tør – om racisme opstår, fordi vi kører for 

meget solo og taler for lidt med hinanden? Vi er så individualistiske i det danske, senmoderne 

samfund, at vi glemmer at sige goddag til buschaufføren på vej ind i bussen, for vi tænker på de 

planer, vi har for dagen – ”Gud forbyde, at vi skulle tage stilling til andre end os selv”, er vores 

indstilling. Hvor ville det dog være sundt for os alle sammen rent faktisk at tale med hinanden, som 

de gjorde i gamle dage. Men på den anden side er det også min opfattelse, at der generelt i 

samfundet er mindre racisme i dag end tidligere, og at samfundet på den måde er bedre i dag. Som 

jeg ser situationen, er der flere etniske danskere, der faktisk er bedre til at acceptere indvandrere i 

dag sammenlignet med førhen. Tiden har simpelthen ændret synet på indvandrere. Der er kommet 

flere med anden etnisk baggrund end dansk ind i Danmark, og jo oftere vi møder en indvandrer 

eksempelvis ved kassen ved Netto, jo mere vænner vi os til, at de selvfølgelig også skal have en 

plads i det danske samfund. Handler det så i bund og grund om, at racisme vil mindskes 

efterhånden som flere og flere indvandrere bliver integrerede i vores samfund, fordi vi så bliver 

mere og mere vante til at omgås dem? 

Efterhånden som det danske samfund har udviklet sig til at være senmoderne, er en af følgerne, at 

Danmark er blevet multireligiøst, men sådan har det bestemt ikke altid været. For bare 

hundredehalvtreds år siden var Danmark præget af elektricitetens udbredelse, Slaget ved Dybbøl og 

Grundtvigs romantiske tanker. Det var disse begivenheder, der optog danskerne og ikke et større 

udbud af diverse religioner. I mange af Grundtvigs digte knytter han religion til en stærk følelse af 

nationalitet. Selvom han så positivt på religionens plads i samfundet, er der dog alligevel langt til 

det multireligiøse samfund, vi har i dag – men det er vel alligevel kun positivt, at vi i dag giver 

plads til forskellige religioner? 

Allerede i børnehaven møder lille Lukas nemlig Ahmed, og de leger ubesværet sammen, selvom 

Ahmed altså ikke har frikadeller med i madpakken ligesom Lukas. Men selvom Lukas og Ahmed 

ikke har det samme med i madpakke, vil jeg vove at påstå, at det er i middagspausen, de bliver 

rigtig gode venner. Det er nemlig sådan en situation, man kan beskrive med det særlige, danske 

begreb ”hygge”. At spise madpakker i børnehaven er en hyggelig situation, fordi hvert enkelt barn 

åbner madkassen og ser, hvad det har fået med hjemmefra, mens tankerne flyver til mor og far, som 

har smurt madpakken med kærlighed. Børnene kommer til at føle sig tilpasse, de samles om noget 

fælles, noget hyggeligt. Begrebet ”hygge” er helt særligt for det danske samfund. I andre lande kan 

de godt nikke genkendende til følelsen af hygge, og eksempelvis det engelske sprog har også det 

nogenlunde tilsvarende adjektiv ”cosy”. Selvom begge ord bruges om situationer, der er rare at 

befinde sig i, beskriver ”hygge” ikke bare stedet og de fysiske rammer, men også stemningen og 

atmosfæren i det hele taget. Det gør ”cosy” ikke i samme grad, det beskriver nærmere de fysiske 
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omgivelser og ikke så meget atmosfæren mellem mennesker eller en situation i det hele taget. 

Uanset hvilket ord der bedst beskriver situationen og stemningen, er pointen dog, at børnene 

knytter sig til hinanden gennem en rar situation, og herefter er risikoen for, at Lukas skulle opføre 

sig racistisk over for Ahmed sandsynligvis meget lille. Det er altså godt, at vi lever i et 

multireligiøst samfund i dag, hvor der allerede i børnehaven er plads til alle, uanset hvad deres 

madpakke indeholder, og hvordan man udtaler deres navn. Det må være vejen frem at inkludere 

alle på denne måde, hvor vi lærer at leve sammen med indvandrere fra barnsben af. 

I børnehaven bliver Ahmed godt integreret i det danske samfund, og Lukas lærer at give plads til 

andre end sig selv. Situationen har kun et positivt udfald for de to små drenge. De lærer at 

kombinere det, en indvandrer repræsenterer med det, en dansker repræsenterer. Dette var også 

tilfældet i Dansk Melodi Grand Prix i år – og så alligevel ikke. Dansk kulturarv når det er allerbedst 

blev kombineret med en indvandrer – og så alligevel ikke, for Basim, der vandt sangkonkurrencen 

og skal repræsentere Danmark i det internationale Melodi Grand Prix kaldet Eurovision Song 

Contest, er dansker. Hans mørke hår og mellemøstlige udseende leder manges tanker væk fra 

Danmark i det kolde nord, men i virkeligheden er Basim ligeså pæredansk som mig. Han er født og 

opvokset i Danmark og fuldstændig integreret i det danske samfund. På spørgsmålet, fra et 

interview med Basim i Information,  om hvorvidt han har mødt racisme i Danmark som indvandrer, 

svarer han ”Jeg er ikke indvandrer. Jeg har ikke indvandret til noget land.” Basim er nemlig det, 

man kalder andengenerationsindvandrer. Hans forældre er indvandret til Danmark, mens han selv 

er født og opvokset her i landet, og derfor har ligeså stor tilknytning til Dannebrog, dronningen og 

DSB som Hr. og Fru. Hansen. Basim føler sig som en del af det danske samfund. Han er dansker. 

At han føler sig ligeså dansk som enhver anden dansker må bunde i, at hans familie er blevet godt 

integreret i Danmark. De er vellykket blevet en del af det danske samfund, og derfor har Basim hele 

sit liv været dansker. I dette tilfælde er en vellykket integration altså lig med, at Basim er blevet en 

del af danskerne. Selvom hans mørke krøller og lange, sorte øjenvipper vidner om hans 

marokkanske rødder, repræsenterer han Danmark i den internationale sangkonkurrence. Trods det 

enkelte kritiske spørgsmål er hele Danmark bag ham. Vi stemte alle sammen på ham til det danske 

Melodi Grand Prix, fordi vi syntes, at han skulle repræsentere vores alles land. Vellykket 

integration sætter en stopper for racisme, for hvem ville tale skidt om en af deres egne?  

Vi danskere har i dén grad taget Basim til os, fordi han er pragteksemplet på en dansker med anden 

etnisk herkomst. Da han vandt Dansk Melodi Grand Prix, så vi alle, hvor stor en succes han er. Han 

blev for alvor en del af det ”vi”, som inkluderer de succesfulde, vi gerne vil identificere os med. 

Hvis han ikke havde været det harmoniske billede på en ung mand med en spirende musikkarriere, 

ville vi garanteret betragte ham som en fremmed, en der ikke hørte til blandt danskerne, en af ”de” 

andre. ”Vi” er nemlig et inkluderende pronomen, hvorimod ”de” er det modsatte, et ekskluderende 

pronomen. Forskellen mellem de to små ord er tydelig i danskernes syn på dem selv og andre – den 

er endda også tydelig i mine egne refleksioner. Konsekvent har jeg brugt ”vi” om mig selv og andre 

etniske danskere, men ”de” om alle dem, der kommer til Danmark udefra, og derved faktisk fået 

skabt en distance mellem etniske danskere og dem, der har andet blod i årene. Brugen af ”vi” får 

mig faktisk lynhurtigt til at lyde hellig og perfekt, som om jeg og andre etniske danskere er det 
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eneste rigtige, og der ikke er plads til andre – hvilket dog langt fra er hensigten. Brugen af ”de” om 

indvandrere lyder derimod som om, det er nogle mennesker, der står udenfor og aldrig kommer ind 

i varmen hos ”vi” andre. Og det er lige præcis her, problemet opstår, når ”vi” ikke giver plads, til 

”de” der kommer til landet. Det er derimod i præcis det sekund, hvor ”vi” og ”de” flyder sammen, 

at integration lykkes til UG. Så er alle en del af det samme, og ingen står udenfor som en fremmed. 

Det kræver styrke at kombinere de to modstridende pronominer, men det er muligt – især hvis alle 

er enige om, at det er det, der skal til.  

Hvordan kommer man så racisme til livs – er det ved at tage imod tyggegummi fra en fremmed? Ja, 

det er i virkeligheden et meget kort, enkelt og præcist spørgsmål, som burde have et kort, enkelt og 

præcist svar. At komme racisme til livs er dog en langvarig proces, og da jeg smilende tog imod det 

lille stykke tyggegummi, var det bare en enkelt situation, hvor racisme blev kastet langt væk. Der er 

brug for mange flere situationer af den slags, og vi må alle stå sammen, for at det kan lykkes. Vi må 

ikke blive for individualistiske, men huske på at give plads til andre – og dem der kommer til 

Danmark fra et andet land, skal vi give plads til og tage imod med åbne arme. Der er ingen grund til 

ikke at møde dem med et smil. Hvis ”vi” tager godt imod dem, bliver ”de” godt integrerede, og det 

kunne meget vel være vejen ud af et samfund, hvor racisme stadig er et begreb, vi må tage stilling 

til. Hvis vi alle bliver en del af det samme inkluderende pronomen, det samme samfund og kan 

samles om hyggelige episoder, diskriminerer vi ikke hinanden, men smiler og siger ”i lige måde”, 

når nogle ønsker os en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund de har. Så vil vi kunne vinke farvel 

til racisme i Danmark.  

 

Sofie Funch Clausen, Svendborg Gymnasium, 2014 
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Start med dig selv – men alle kan have brug for en 

hjælpende hånd - Sofie Kümpel* 

3 bud på hvordan vi kan hjælpe den enkelte til at lægge sine fordomme fra sig 

Hvordan bekæmper vi racisme? For at bekæmpe racisme, må den enkelte starte med sig selv. De 

fleste mennesker bærer rundt på fordomme, om de vil det eller ej, for man har hørt dem hele sit liv. 

Folk smider om sig med hårde udsagn og racistiske jokes.  

Det er nemt at sige, at den enkelte skal starte med sig selv. Men hvis Danmark ønsker at både 

danskere og indvandrere skal være i stand til at forstå hinandens kulturer, i stedet for at lade deres 

billede af hinanden bygge på historier og fordomme, må der også gives en hjælpende hånd – fx fra 

hhv. regeringens, mediernes og kommunernes side. 

Man kan starte fra barnsben af – lære kulturforståelse og religion allerede i folkeskolen. En måde at 

forhindre, at vores børn udvikler racistiske fordomme, er at hjælpe dem til at forstå hinanden. Hvis 

man fra regeringens side indførte faget ”Kulturforståelse” på skemaet i alle folkeskoler, ville 

Danmarks kommende generationer få langt mere viden om, og et langt bedre grundlag for at forstå 

den kulturelle baggrund hos indvandrere af anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund. Og ikke 

kun de etnisk danske børn kunne få glæde af sådan et fag. Faget skulle bygge på læren om alle 

kulture, lige fra arabisk til dansk. Det skulle bygge på at forstå den indflydelse religion kan have på 

traditioner. Det skulle bygge på humanitær forståelse, som læren om menneskerettigheder. Frygt og 

uvidenhed går hånd i hånd. Mennesker er bange for det de ikke kender og forstår. Og frygt skaber 

fordomme.  

Mediernes fokus på de socialt belastede boligkvarterer, fyldt med muslimske indvandrere, er 

tydelig i alles hverdag. Og det er ikke kun den pæredanske befolkning der hører disse ting, det er 

også nydanskerne, dem der prøver at være en del af det danske samfund, men som alligevel ses ned 

på, som skal finde sig i alverdens ting.  

Unge mennesker, børn af indvandrere, hører konstant udsagn om hvordan DE er, deres generation. 

Unge, drenge med muslimsk baggrund skal høre fortællinger om, at de klarer sig dårligt i skolen. 

Deres lærere hører det samme. Medierne efterlader det billede at det gælder alle. Og når nu alle 

muslimske drenge alligevel klarer sig dårligt i skolen, er det så egentlig ikke bare spildt arbejde at 

hjælpe Muhammed i 4. klasse med at læse bedre dansk?  

For de drenge der hører den slags om sig selv som gruppe, er der risiko for at disse udsagn bliver til 

en selvopfyldende profeti. Kan motivation, lyst og vilje fastholdes, hvis man alligevel mødes med 

de samme fordomme, uanset hvordan man gør? Det kræver i hvert fald en særlig styrke og 

opbakning fra sine omgivelser, en ting der ikke bare er en selvfølge.  

Man hører tit folk sige, at det er de få der ødelægger det for de mange – selv om det lyder som en 

kliche, er det sandt. Ingen bliver født racister. Det er noget man påtager sig gennem livet, baseret på 

hvad man hører og ser. I dagens Danmark er vi voldsomt påvirket af medierne, og ved at ændre på, 
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hvad man viser samfundet, kan medierne i høj grad bidrage til en mere positiv opfattelse af 

indvandrere og nydanskere.  

Medierne er Danmarks vagthunde, er der nogen der siger, og deres opgave er, at bringe sandheden 

og fakta for dagens lys. Ofte får vi desværre ensidige fakta bragt for dagen – ved at bringe flere 

succeshistorier, om velintegrerede, hårdtarbejdende, deltagende indvandrere, sammen med de 

hårdere sager, kunne journalister, tv-stationer og aviser male et billede af et multikulturelt 

Danmark, et billede der ikke bare er sort og hvidt, men nuanceret i alle regnbuens farver. 

Sidst, men ikke mindst handler det om relationer. Det er svært at opretholde sine fordomme og 

angst for det fremmede når man kender hinanden. For så er Muhammed ikke bare en avisoverskrift 

og en del af en stor gruppe – han er et menneske af kød og blod, han er din ven, din nabo, din 

klassekammerat eller din badmintonmakker. Han er ikke ”sådan og sådan”, for det ved du jo, du 

kender ham.  

For at dette kunne lykkes, kunne fx kommunerne hjælpe ved at  give bedre mulighed for at mødes 

og danne private bekendtskaber. For at kunne hjælpe folk på vej, til at mødes og til at udvikle 

fælles interesser, kan kommunerne i samarbejde med frivillighedsgrupper og foreninger tilbyde 

diverse former for aktivitetstilbud i områder med beboere af blandede etniciteter. På den måde kan 

folk mødes over interesse, på tværs at etniske miljøer. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at alle 

kaster sig ud i at udvikle nye bekendtskaber, men muligheden forstørres betydeligt.  

Tænk nu hvis vi kunne leve i et samfund, hvor mangfoldighed værdsættes, og fordomme ikke 

spiller nogen betydelig rolle, men hvor integration trives og udvikles. Hvis vi skal bekæmpe 

racisme, må den enkelte starte med sig selv – men alle kan have brug for en hjælpende hånd.  

Sofie Kümpel, Slagelse Gymnasium, 2014 
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Kulturklasser og kulturgrupper kan bekæmpe racisme - Thit 
Clausen 

Racisme. Et bredt udtryk som dækker mange betydninger, og skaber vidt forskellige associationer, 

alt afhængig af hvem du spørger. Bekæmp racisme i Danmark. En nærmest umulig heltegerning at 

udføre, som kun dygtige mennesker, som er gode med ord, kan få til at lyde som en let mission. 

Løsningen virker ellers indlysende og enkel, men når man skal have den til at fungere i praksis, 

falder den til jorden. ”Få befolkningen til at forstå diverse forskellige kulturer, livsstile, religioner 

og seksualitet.” Easy as…Eller… Beklageligvis er løsningen bare ikke helt så enkel og problemfri. 

”At forstå og acceptere hinandens kultur og livsstil.” Lige så snart at ordet kultur begynder at flyde 

på dine læber, det er nok egentlig dér, at det hele begynder at rode.  

Erkendelsen er, at løsningen ikke opstår ved et trylleslag, men tilmed også at første fase er at indse 

og acceptere et stadigvæk tilstedeværende samfundsproblem. Det er let at råbe højt, påpege 

problemet og spille hellig uden at bidrage med reelle løsninger selv, men det er jo ”okay”, fordi nu 

har vi indset, at problemet er aktuelt, og der findes jo politiske ledere, som kan løse problemet for 

os – de sidder der alligevel for det samme. 

Men virkeligheden er, at ansvaret ikke kun ligger hos landets politiske ledere – at selv ikke de kan 

kaste lidt tryllestøv og gøre Danmark til u-to-pi-a-et, hvor befolkningen lever i lykke og harmoni 

med hinanden. De har forsøgt. Paragraf efter paragraf er diskuteret, debatteret og nedskrevet for at 

sikre og beskytte landets folk mod racisme. Men hvem siger at blot fordi, det står sort på hvidt, kan 

det enkelte menneske identificere sig med det nedskrevne regelsæt? At blot fordi staten har bestemt 

det, stemmer folkets personlige holdning overens med dette? Den triste eller gode sandhed er, at det 

er så tilpas en lille del af befolkningen, som oplever racisme i deres hverdag, at det, hvis man ikke 

ved bedre, ikke bliver anset for et ”stort” problem. Der er altid mere ”ekstreme” tilfælde, som 

desværre på en underlig måde til tider retfærdiggør at: ”Så slem er racismen i Danmark da heller 

ikke” – netop fordi, det i andre lande, står meget værre til.  

Det er en cocktail af accept af forskellighed i befolkningen men ligeledes en forståelse for at det 

fremmede og ukendte nødvendigvis ikke er lig med fare. Men lige netop dette, er måske dét, som 

forårsager vores manglende forståelse. Uvisheden og de utallige fordomme om hvordan disse 

mennesker ”er”.  De andre. Og allerede dér opstår problemet, allerede nu er vi inddelt i kasser. Der 

er ”os” og ”dem”. Hvem er det overhovedet i første omgang, som har autoriteten til at sætte os i 

kasser? Hvem er det, som sidder med den uudtalte imaginære ”liste” og tikker kasser af og derefter 

peger i retning af, hvilken boks vi burde befinde os i? Forskelligheder vil altid forekomme, og er 

det egentlig ikke dét, som udgør de individer vi er? Den livslange kamp vi kæmper for at bevise, at 

jeg er ikke som de andre, og at jeg er unik, fordi jeg er anderledes? Vi er vel ikke født som 

bestemte typer grundet vores geografiske placering? Vi bliver nødt til at finde en balance for at 

undgå racisme og diskrimination, og det er ikke kun de politiske ledere som skal træde til, det 

handler ligeså meget om det enkelte individ – og især om forældrene.  
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Når børn bliver sat i verden, er de født uden fordomme, de er født med så at sige – et tomt glas. 

Forældrene vil gøre alt, der står i deres magt, for at fylde dette glas til randen med diverse normer 

samt værdier, som de finder passende. Så hvem kan i realiteten bebrejde et barn, som er vokset op 

med forældre, der i deres naivitet tror på, at Danmark kun er skabt for danskere, for at tro på, at der 

er en væsentlig altafgørende forskel på os som individer, fordi vi ikke deler den samme livsstil eller 

ikke har identisk hudfarve? Lige pludselig er det ikke så forunderligt, at barnet har fordomme om 

”dem der ser anderledes ud” og ekskluderer dem fra deres hverdag, fordi de er fremmede, ”farlige” 

og vi ikke ved, hvad de foretager sig i deres fritid eller forstår deres sprog. ”Deres sprog” og ”vores 

sprog”. Mennesket er ikke født racistisk, men det kan blive påvirket af dets miljø og i særdeleshed 

af de mennesker, som det ser op til.  

Danmark er et land, som står inde for ytringsfrihed og ligestilling, men visse mennesker burde 

skamme sig, da de under ingen omstændigheder hører til i denne kategori. Vi kan kun bekæmpe 

racismen ved at stå sammen, men også ved at spille på det samme hold, og være enige om hvad det 

er, vi kæmper for. I fællesskab skal vi nå målet via et samarbejde mellem de politiske ledere og 

befolkningen, og hvis alle disse parter arbejder sammen er eksistensen om et samfund uden 

racisme, et tilnærmelsesvis realistisk mål. Det primære problem er den manglende forståelse for 

hinandens kultur. Man burde indføre såkaldte ”kulturklasser”. Et nyt fag på skoleskemaet, hvor 

man underviser børn, fra de er helt små, i forskellige kulturer og lærer dem hvordan vores 

forskellighed ikke skiller os ad, men tværtimod forener os på et højere plan. Hvem siger, at den 

danske kultur er den ”rigtige”? Danskerne skal ikke smide deres egen kultur ud, men målet er at 

skabe plads og rum for andre kulturer i Danmark, men også at nå til et niveau, hvor selvom man 

ikke tilhører den samme kultur som sin nabo, kan man sagtens udvise forståelse for en anden 

livsstil end ens egen. Desuden kunne man oprette ”kulturgrupper” – kultur ”mashups” – lidt 

ligesom en datingside. Her kunne man finde mennesker og mødes i grupper, hvor man kunne 

samles til arrangementer, hvor alle typer mennesker med diverse etniske baggrunde, kulturer, 

livsstile mødes og bare ”snakker” og spiser sammen – eller spiller rundbold for den sags skyld. Det 

er da lige meget hvad de foretager sig, pointen er bare, at de laver noget sammen og at ”femøren 

falder”.  Potentielt kunne det blive en integreret del af samfundet, ligeså naturligt som at være et 

medlem i en madklub, gå til floorball eller gå i mødregruppe. Ideen er bare at afskaffe uvisheden 

mellem hinanden, og finde et fælles neutralt grundlag, hvor vi kan lære hinanden at kende, smide 

fordomme og misforståelser ud og ”starte på en frisk”. Denne proces går begge veje. Det er ikke 

kun en opsang til danskerne, men ligeså meget en påmindelse om, at vi er lige gode om det, men 

kun sammen, kan vi opnå et voksende positivt resultat.   

Thit Hammerich Clausen, Slagelse Gymnasium, 2014 
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Hvad er racisme, og hvad gør vi ved den? - Vera Høj Jabcke 

Vi skal have provinsen med! 

Jeg husker tydeligt en af de første samfundsfags timer, jeg havde på min efterskole i Vestjylland. 

Dengang gik jeg i 10. klasse, og i dagens time var emnet integration. Debatten begyndte hurtigt at 

flyde, det var en af de første gang hele klassen deltog aktivt i timens debat. 

Jeg er en pige der bor lidt udenfor Århus, i dag går jeg på Viby gymnasium, hvor vi er en stor 

blanding mennesker fra forskellige kulturer og baggrunde, dette giver os de bedste muligheder  for 

at få alle vinkler med i vores diskussioner, og at vi ikke kun skal forholde os til hvad vi læser, hører 

og ser.  

Jeg kommer selv fra Tyskland, min mor er dansk og min far er tysk og vi flyttede til Danmark da 

jeg var 5 år med mine to mindre søstre.  

På efterskolen i  Vestjylland, var vi kun 3 tre elever der kom fra Århus,  en elev der kom fra 

Ølstykke ved København, og en pige der kom fra Slagelse på Sjælland, alle andre var vaskeægte 

vestjyder. Jeg var så heldig, at jeg gik i klasse med de to fra Sjælland, nu tænker I nok, hvorfor 

heldig? Var de andre ikke også flinke? Forstå mig ret, angående diskussionen om integration.  

I den samfundsfags time gik det amok, klassen var delt op i to og vores holdninger var langt væk 

fra hinanden.  Jeg havde aldrig troet på, at medierne kunne være med til at skabe en holdning, men 

det viste denne diskussion mig.  Vestjyderne er ikke vant til at omgås med mennesker med anden 

etnisk baggrund, og de ved ikke andet end det, de bliver præsenteret for i nyhederne, som for det 

meste er blevet vinklet til, at undertrykke indvandrerne.  Der hvor jeg kommer fra, ved vi alle godt, 

at det der bliver sagt i medierne lige skal tages med et gram salt, men hvor skulle vestjyderne vide 

det fra?   

Det de holdte fast i var, at de syntes indvandrerne ”bare” kommer ind i landet, tager vores jobs, og 

udnytter skattesystemet.   

Vores lærer spurgte os,  hvad vores holdning til det danske pluralistiske samfund var.  Der var 

mange forskellige holdninger, men det der gjorde det største indtryk på mig var, at de fleste mente, 

Danmark skulle indføre assimilation i stedet for pluralisme. Det vil sige, at indvandrere ikke må 

beholde fx deres egen tro, fordi man skal tænke og leve som en dansker og dermed bliver nød til at 

skifte tro til kristendom.  Jeg kan stadig i dag ikke forstå, hvorfor de mener det. At fjerne livsvigtige 

værdier fra indvandrere, bare fordi nogle dansker mangler overskud til, ikke kun at tænke på sig 

selv.  

Jeg synes Danmark (storbyerne) er blevet meget tolerante og vi har fået et fungere pluralistisk 

samfund, nu skal vi også have provinsen med. Vi skal have dræbt fordommene, den eneste måde 

jeg kan se vi kan gøre er, at medierne skal blive neutrale med vinkling af personer og kulturelle 

baggrunde. Derimod skal vi vise vores gæstfrihed, byde indvandrerne velkommen og hjælpe dem 

tilrette. Vi ved alle sammen, at det ikke er nemt at komme ind som ny. Og at komme ind i et helt 

nyt land, hvor man ikke kender nogle og ikke kender og er vant til normerne, må være svært. Vi 
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skal forhindre dobbeltsocialisering ved at anerkende andre kulturer end vores egne, så indvandrere 

ikke skal leve utrygt. Mange indvandrere som er flyttet til Danmark for mange år siden, har dannet 

sig en ny identitet og er i gennem årene blevet  senmoderne familier med for eksempel  både mor 

og far på arbejdsmarked. Mange har kæmpet deres kamp for at blive værdsat af danskerne og nu er 

det vores tur til at give lidt tilbage.  

Tidligere dette år var jeg til et spændende foredrag ved Jacob Holdt. Jacob Holdt er antiracist og er 

blandt andet kendt for sin billedserie ”Amerikanske billeder” og holder i dag foredrag i hele verden 

om hans erfaringer og oplevelser. Han nævnte ofte ”Ingen er født som racist” og det har han da 

fuldstændig ret i. Jacob har været ude og blande sig med en masse forskellige minoriteter og har sat 

sig ind i deres tilgang til omverden og hvorfor de er, som de er. I foredraget fortalte han os både 

om, at han var medlem af Ku Kuxs Klan for at lære dem at kende og finde ud af hvad de går og 

tænker.  Det var alle former for racisme han fortalte om, ikke kun om indvandrere, men for 

eksempel også om rockere og om de fordomme man kan gå og havde om rockere og bandemiljøet.  

Jeg var dybt imponeret og foredraget efterlod mange indtryk hos mig. Den tilgang til at stoppe 

racisme med, at folk skal møde hinanden og konfrontere hinanden, i stedet for at begynde at 

opbygge fordomme og had til hinanden. Jeg tænker, hvis man kan sætte sig ind i en anden persons 

tid og sted, og kan se både konsekvenserne og fordele ved de forskellige situationer, er man et 

overbærende menneske, og kan lære sine medmennesker at give overskud videre. Det er den eneste 

måde, at racisme kan stoppe, det skal ikke være en globalisering der kommer fra de forskellige 

stater og lande, men noget der kommer fordi, at vi har lyst til at stoppe det, sammen.      

Vera Høj Jabcke, Viby Gymnasium, 2014 
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Vi må og skal lære at acceptere hinanden, for hvem vi er og 

hvem de er - Anonym 

"Hvis du rører ved de sorte striber får du negerbørn!" 

En relativt uskyldig barneleg over lyskrydset som for de fleste, mig selv inklusiv, ikke forekommer 

synderligt racistisk. Men det er den.  

I min verden forekommer racisme i små og store omfang. Som mellemrummet mellem de hvide 

striber på vejen, refleksen at krydse gaden for at undgå gruppen af andengenerationsindvandrere, og 

helt til Dansk Folkeparti ́s holdninger om hvilken form for indvandring de bryder sig om, og hvem 

de helst ville se sendt tilbage til hvor de er flygtet fra.  

For jeg tror ikke på et samfund, en verden hvor racisme og diskrimination ikke forekommer i større 

eller mindre omfang. Der ville altid være et had, en modsigelse, en udelukkelse af andre kulturer, 

normer, hudfarve og religion, der adskiller mennesker fra hinanden. Det er for mig som for mange 

andre et spørgsmål om hvilken sammensætning man er født i, og om hvorvidt man vælger at følge 

den nedarvede strøm man er havnet i. Disse grupper skal tage stilling til hvorvidt de selv føler, der 

er og ikke er plads til at være forskellige, om hvorvidt deres holdninger og meninger om andre 

mennesker skal udbredes, og videregives udenfor deres egen havelåger.  

Meninger er meninger og holdninger er holdninger. Vi kan alle ændre vores meninger og vores 

holdninger, men vi kan ikke fjerne dem fuldstændigt. Vi kan i fællesskab tage imod racisme, og 

gøre det ellers så tabubelagte emne til en del af vores dagligdag, og sammen ændre vores meninger 

og holdninger en bid ad gangen. For vi kan ikke ændre KKK ́s meninger om sorte, eller nynazisters 

meninger om ”ikke” rene racer, eller den frygt som 9/11 har skabt over for  

muslimer. Men det tror jeg heller ikke er løsningen på racisme. 

Men i stedet skal vi sammen tage fat på de små ting i hverdagen, som gør racisme til dagligdag. 

Ordlyden i Legen over vejkrydset skal nænsomt ændres. De skal vide at det ikke i orden at udpege 

og diskriminere sorte og kalde dem for negre. Vi skal vise respekt og åbenhed for alle.  

Det er de små ting der kan ændre de store – mange bække små, gør en stor å.  

Vi skal ændre vores daglige adfærd og gøremål som forekommer racistiske. Stoppe med at kalde 

unge indvandrere for perkere, stoppe med at kalde asiater for ris-gnaskere, stoppe med at kalde 

nordiske udseende for kartofler eller danskersvin. For racisme går ikke kun den ene vej. Hvis vi 

skal bekæmpe forskellighederne mellem os, må vi alle bære vores del af læsset. Vi må og skal lære 

at accepterer hinanden, for hvem vi er og hvem de er. Vi skal lære vores børn at behandle alle ens, 

uanset hudfarve, religion og familie. Gøre diskrimination til en diskussion med løsninger og 

konklusioner, og sammen udarbejde en løsning på racismen. Og den er lang, for der ville altid være 

fisk der svømmer mod strømmen, men hvis den modgående strøm er kraftig nok, ville den enlige 

fisk ikke mærkes i stimen.  
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Jeg selv er vokset op med mine forældres holdninger, som har præget mit syn på mennesker. Deres 

holdninger og meninger har gjort, at jeg i dag forholder mig relativt fordomsfri overfor mørke, lyse, 

gule, og hvide.  

Som jeg er blevet ældre, og selv er blevet et selvstændigt individ, har jeg fået mine egne meninger 

og holdninger. Alle sammen dannet ud fra de mennesker der omgiver mig i familien, i skolen og 

blandt vennerne.  

Jeg har været præget af mine venner og de af mig. De fleste har dog samme åbne holdning til 

racisme som jeg, men få har dog en helt anden mening. Og her mener jeg, at racisme kan 

bekæmpes. Hvis vi hver især hjælper hinanden til at se det gode i forskellighed, kan vi løse 

problemerne lidt ad gangen. Hvis jeg kan ændre mine venners og bekendtes holdning, stopper 

hjulet med at dreje. Deres forældre vil formentlig stadig være præget af racistiske holdninger, men 

deres børn, mine venner, videregiver ikke nødvendigvis denne holdning til deres børn.  

På den måde mener jeg vi kan bekæmpe racisme!  

Anonym, 2014 
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Er det danske lovgivningssystem årsag til problemet? - 
Anonym 

Skolen er fyldt med forskellige typer mennesker. Det er mandag morgen. Det har været en travl 

weekend. I indgangen står en stor gruppe af etniske mennesker. De spærrer vejen, så folk ikke kan 

komme ind på skolen. Skiltet rygning forbudt på skolens område strejfer mit syn. Alle står de med 

en smøg i hånden. Reglerne er åbenbart til for at blive brudt. Eller også er det nok bare fordomme.  

Fordomme som er blevet skabt i forbindelse med had til farvede mennesker. Egentlig er det ikke 

kun de farvede mennesker som står i indgangen og ryger. De hvide mennesker er mindst lige så 

regelbrydende som de mørke. Det er de stereotype opfattelser, der ligger bag fordommene.  

Fordomme og stereotype opfattelser kan man ikke undgå at have. Men ved at ændre sine fordomme 

og dermed gøre det enkelte menneskes sind mere åbent, vil racismen i Danmark i langt større grad 

formindskes. Som samfund kan man være med til at bekæmpe racismen. Jeg kigger på skiltet igen, 

prøver at ændre mine fordomme. Jeg bliver hurtigt enig med mig selv om, at regler reelt kan have 

en diskriminerende virkning. 

Inde på skolen sidder eleverne fordelt i små grupper. Jeg lægger mærke de forskellige typer af 

mennesker. Nogle høje og andre lave, nogle lyshårede og andre mørkhårede. Jeg mærker en varm 

følelse af plads til forskellighed. Særligt en pige vækker min opmærksomhed. Hun har langt mørkt 

hår, hun er udenlandsk af udseende. Hvis jeg skulle gætte ville jeg tro hun var fra Libanon. Jeg tør 

dårligt spørge. Man skulle nødig støde hende. Et spørgsmål kan hurtigt falde til det forkerte ben. 

Jeg ønsker ikke at støde nogen. Som Nelson Mandela sagde jeg hader racisme, jeg betragter det 

som en barbarisk ting, uanset om det kommer fra en sort mand eller en hvid mand. Det er 

skræmmende at man i et land som Danmark, ikke har respekt for hinandens forskellighed.  

Racisme kan hurtigt komme til udtryk på mange forskellige måder. Et sådant spørgsmål vil kunne 

skabe meget debat. Som udgangspunkt ville man tolke det som en racistisk ytring. Jeg holder mig 

tilbage og smiler sødt. Muligvis synes hun det var mærkeligt at jeg stirrede sådan? Måske hun fik 

fornemmelsen af at jeg ville sige noget? Mon hun tror jeg er racist? 

Jeg tænker tit på ikke at kigge forkert på mennesker der ser anderledes ud. Mine erfaringer siger at 

det er bedre at passe sig selv. For ikke nok med at danskerne er intolerante overfor personer med 

etnisk baggrund så har indvandrerne også deres fordomme om danskerne. Måske kunne både 

danskerne og indvandrerne berige det danske samfund med deres forskellige kultur? Tanken ligger 

langt fra fremtidens Danmark. Hvordan kan man bekæmpe racismen?  Jeg ser et samfund blandet 

af forskellige kulturer. Forskellige mennesker som har lyst til at inkludere deres kultur. De har 

mulighed for at gøre sig selv aktive og dermed give dem selv den rolle de ønsker at have. Det er et 

spørgsmål om man overhovedet kan bekæmpe racismen. Måske ved at have fokus på de kulturelle 

forskelle frem for raceforskellen.  

Den generelle holdning til racisme bliver svær at ændre på. Det danske samfund har indarbejdet en 

dansk indvandrerpolitik som er dørstopper for bekæmpelsen af racismen. Den danske 
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indvandrerpolitik er hård og stram. Gennem en test finder du ud af om du er god nok til at være 

dansker. Personer der skal igennem denne test, mister en del af sin oprindelige identitet. Racismen 

finder sted fordi indvandrerne ikke føler sig accepteret. Kan man overhovedet sige at denne test har 

en positiv effekt på det danske samfund? Og er det danske lovgivningssystem årsag til problemet 

racisme? 

Da jeg var i byen for nogle måneder siden, oplevede jeg direkte diskrimination. På vej ind på et 

diskotek stod en pige med etisk baggrund. Hun blev afvist på grund af sin hudfarve. Hvordan kan 

det være at nogle mennesker kan hade et andet menneske, på grund af en anderledes hudfarve? Jeg 

vidste ikke hvordan jeg skulle håndtere situationen. Jeg kunne vælge at gå, fordi jeg ikke ville 

befinde mig på et racistisk diskotek. Men samtidig var det jo ikke mig det var gået udover og natten 

var lang. Er danskerne blevet så intolerante, at de mener at personer med anden religion er 

generende for at deres aften kunne blive god? Som Nelson Mandela sagde er ingen mennesker født 

til at hade et andet menneske på grund af deres hudfarve, baggrund eller religion. Man må lære at 

hade, og hvis de kan lære at hade, kan de også lære at elske. For kærligheden kommer mere 

naturligt end dens modsætning. 

Klokken er blevet 8.15 og første time begynder nu. Mandag morgen, det bliver en lang dag. 

Religion er på skemaet. Læreren har startet på sin prædiken om de forskellige racer. Han tror på at 

man kan opdele mennesker i forskellige racer. Men at troen på at nogle racer er mere værd end 

andre er absurd. Måske skal vi i sidste ende indse, at der kun er én race – den menneskelige race, 

nemlig den vi alle tilhører. 

Anonym, 2014 
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Vi skal lære at acceptere hinandens forskelligheder - 
Anonym 

Mennesket og det ukendte har aldrig været en god blanding – og jeg tror at det er det der har gjort 

racisme til det store problem som det nu end er blevet til. Men hvorfor er mennesket så bange for 

det ukendte? Hvorfor er mennesket så bange for forandring?  

Når man kommer ud af et samfund hvor tryghed spiller en central rolle og man konstant bliver 

udsat for det ukendte, bliver man nødt til at tage det nye og ukendte til sig og blive tryg ved det. Jeg 

tror det er der det er gået galt. Vi er blevet træt af altid at skulle tage ting til os, som vi måske ikke 

har villet. Vi er blevet overvældet med nye indtryk hele livet.  

Og idet at det er nemmere at generalisere mennesker, så har vi besluttet at det er udlændingene der 

er det ukendte og derved er det der gør os bange, det farlige, som vi skal holde os fra. 

Generalisering er nok det mennesket er bedst til. Om det så er den flok unge mennesker som der 

kommer sammen gående ned af gaden, som jo helt sikkert skal ud og ryge en masse cigaretter, 

drikke sig helt væk i alkohol og måske lige tænde en pind, nu de er i gang – for det er jo det 

ungdommen gør. Om det er den ældre dame på vej fra fakta, som vi alle jo ved ikke kan tage vare 

på sig selv.  Eller den lille dreng der cykler alene hjem fra skole, som hvis forældre er dybt 

uansvarlige fordi de lader ham gøre det. Det er lige meget hvem eller hvad man udstråler, så har 

resten af menneskeheden fordomme om dig. De mindste handlinger kan få folk til at have et dårligt 

indtryk af dig.  

Og det er det vi skal ændre. Vores indstilling til nye og ukendte indtryk og vores vane med at 

dømme og generalisere mennesker. Vi skal hjælpe andre og ikke se ned på dem. Alle mennesker er 

ligeværdige, det tror jeg vi glemmer ind i mellem. Men vi er jo alle også lige en tand bedre end ham 

ved siden af. Det er i hvert fald det vi fortæller os selv. Vi skal lære at acceptere at vi alle er lige 

mennesker – hver og én. Men selvom vi er lige kan vi godt være forskellige, vi har nemlig de 

samme rettigheder. Så om man er fra Strandvejen eller fra ghettoen har du samme rettigheder. 

Danmark er et frit land, vi har alle ret til at være her og selvom vi skal passe på vores værdier skal i 

hjælpe hinanden. Og selvom nogen mennesker synes det er så frygtelig farligt at lukke andre 

kulturer ind i vores land for ”hvad nu hvis vi mister vores danskhed? ” men inderst inde føler vi nok 

alle sådan. Vi er nok alle sammen lidt racistiske inden i også udlændinge. For jeg tror at racisme er 

tegn på vi er bange for det ukendte – og det er vi alle vel? Vi er alle bange for at springe ud i nye 

ting. Selvfølgelig er nogen mere end andre, men det er noget vi alle er fælles om. Vi skal lære ikke 

at være bange for nye ting, eller i hvert fald bare at acceptere det.  

Vi lever i år 2014, tingene ændrer sig. Vi er blevet et mere internationalt land og samfundet 

udvikler sig. Her skal være plads til alle. Der er vel også en grund til de lige præcis er Danmark 

man har valgt at tage til. Vi er jo det lykkeligste folk, og selvfølgelig har alle ret til at blive en del af 

det. Man skal dele glæden med andre, ellers er der jo ikke noget ved den, hvis det kun er dig selv 

der kan føle den. Danmark er et yndigt land, fordi de mennesker der bor her er glade for landet. Det 

er nok derfor vi trækker så mange udenlandske til. Men  jeg kan altså ikke se forskellen på om det 
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er en bleg englænder, en gul kineser eller en sort afrikaner der kommer til landet. Et menneske er 

vel et menneske, uanset hvilken hudfarve man så end har?  

Vi skal lære at acceptere hinanden forskelligheder. Hvis alle mennesker var racistiske hver gang 

nogen mennesker var forskellige fra hinanden ville verdenens befolkning være bange for hinanden 

og begynde at have fordomme og sætte folk i kasser. Hudfarve er en nem ting at dømme folk på. 

Det er noget fysisk som man tydeligt kan se og derved ikke gemme væk. Hvis det var man ikke 

kunne lide der hørte forskellig musik fra en selv, ville man så også fra første øjekast dømme den 

person? Nej, for du ville ikke ane for hvad du skulle dømme personen, før du egentlig kendte 

personen. Måske er racisme bare en dårlig undskyldning for at have noget i mod andre, og tale 

dårlig om andre? Måske er det en måde at mennesket får sig selv til at se bedre ud i forhold til 

andre? Måske er det fordi vi mangler den selvtillid man føler, når man ved nogen er dårligere end 

én selv? Det ukendte får os til at føle os usikre, og mennesket har det bedst når det føler sig sikker. 

Jeg tror ikke man kan løse problemet med racisme før mennesket lære at acceptere forskelle, 

stopper med at være bange for det ukendte og ikke har fordomme mere – hvilket nok aldrig sker. 

Jeg tror racisme er en dårlig undskyldning for at sætte os selv i et bedre lys. Vi vil jo alle gerne 

være den bedste.  

Anonym, 2014 
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