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 Us and Them – a Critical Discourse Analysis of the Current 
Debate about Immigrants in Two Significant Danish 
Newspapers 
 
 
- Master’s Thesis-  
 
Abstract 
 
 
During the last 50 years, Denmark has changed a lot, due to the increased 

globalisation, the country’s membership of the European Union, and also the 

amplified immigration. In the 1960’s, Denmark had an upturn in the economy 

and it resulted in a scarcity of labour. People form several countries, such as 

Turkey, Pakistan and the Former Republic of Yugoslavia were invited to work in 

the country, as guest workers. Some of them returned home after a period, 

but most of them stayed. Later, more people immigrated to Denmark and 

today, almost 10 per cent of Denmark’s population is represented by 

immigrants and their descendants. This means that there is an increased 

attention on this issue, both on the political stage, but also in the media.  

The main goal of this thesis is to find out how the two Danish newspapers, 

Ekstra Bladet and Politiken are dealing with the debate on immigrants. Another 

important aspiration is to find out which consequences this debate might have 

for the society.    

 The theoretical framework for this thesis is based on critical discourse 

analysis, with a focus on the method used by the British scholar, Norman 

Fairclough. His three - dimensional conception of discourse is used as the basis 

for the analysis. Further, the thesis also draws on the French philosopher 

Michel Foucault and his views on power/knowledge, subject and truth.   

The method used in the thesis is a qualitative research method, where the 

focus is on the analysis of five newspaper articles. Three of them were 

published by the Danish tabloid newspaper, Ekstra Bladet, and the other two 

are two feature articles published by Politiken.  



 2 

 The analysis of the five articles shows that, on one side, the articles written in 

Ekstra Bladet are very negative in their description of immigrants. Words such 

as: they, them, Muslims, strangers are used for a description of the foreigners, 

while the Danes are referred to as we, us, or the Danes. This continuous 

division into two separate groups, us and them, results in a marginalisation of 

the ethnic minorities, not only in the media, but also in the society.  

On the other side, the analysis concludes that Politiken is much more positive 

when it deals with the issue of immigrants. The two feature articles do not 

focus on a division into us vs. them, but, on the contrary, the immigrants are 

viewed as a part of the Danish society. Moreover, they are a part of the 

debate, by participating in it.  

Furthermore, the negative description of the immigrants in the Danish media 

might have several negative consequences for the society. One of them is that 

immigrants will never become fully integrated in the Danish society, as long as 

they are not included in the community by the media, and as long as they are 

constantly referred to by using words such as the others or the strangers. 

Another consequence of this negativity in the media is that, the Danish 

population only gets a very blurred and misleading picture of immigrants and 

therefore becomes frightened of them.  

Nevertheless, by including the immigrants into the society and into the debate, 

and by gaining an insight into new cultures, and developing a better 

understanding of others, the Danish society could develop further, and become 

more homogeneous, rather then a society divided into several ethnic groups. 

Denmark will be a better place to live in, for everybody. But this is only 

possible by trying to put oneself in the shoes of the other, and trying to see if 

us and them could maybe become a common we.  
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Forord 
 

 

Idéen til denne kandidatafhandling er opstået for et par år siden, efter en 

samtale med et nyt bekendtskab. Efter en høflig præsentation af vores navne, 

stillede hun følgende spørgsmål til mig: ”Hvor kommer du så fra?” Jeg 

svarede, at jeg er født i Rumænien, hvorefter det næste spørgsmål blev: ”Nå, 

dvs. at du er sigøjner, ikke?”  

Denne samtale har sat dybe spor i mig, fordi fra den dag har jeg forstået, at 

vores virkelighedsopfattelse i meget høj grad er konstrueret af medierne. Hvis 

medierne fremstiller en bestemt emne på en bestemt måde, får de os til at 

tænke på en måde, frem for en anden. Hvis for eksempel en bestemt 

befolkningsgruppe er fremstillet meget negativ i medierne, kan det få 

konsekvenser for hvordan vi, som mediebrugere, opfatter denne gruppe. 

Derfor mener jeg, at det er meget interessant at finde ud af, hvordan de 

danske medier fremstiller indvandrerne, og hvilke konsekvenser denne 

beskrivelse kunne have for samfundet.  

 

Jeg vil gerne bruge denne mulighed for at takke min vejleder Jon Milner for 

kyndig vejledning og konstruktiv kritik gennem hele forløbet. Det har været en 

meget interessant og belærende proces.        

 

Desuden vil jeg gerne takke min familie, både den i Bukarest og den i Aarhus, 

for deres tålmodighed. Og til sidst en speciel tak til min far, Valentin – jeg ville 

ikke have været her uden dig!  
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1. Indledning 
 
                Be the change that you want to see in the world. (Mahatma Gandhi)  
 
 
I løbet af min tid i Danmark de seneste 12 år er jeg blevet opmærksom på 

mediernes rolle og stigende magt i samfundet. De fleste mennesker i verden 

bruger medierne til at få kendskab til det, der sker omkring dem. Vi ser eller 

læser en historie og får dermed et indblik i, hvad der sker i samfundet. Men 

spørgsmålet er, om vi kan stole fuldt ud på, hvad vi læser. Er mediernes 

historier og synspunkter altid sande? Hvis de ikke er, har det så konsekvenser 

for vores samfund? Man kunne også spørge sig selv på en mere filosofisk 

måde, hvad er Sandhed? Findes den, eller er den bare en illusion? 

 

 De sidste 50-60 år har Danmark ændret sig meget. Globalisering og 

Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union har ført til en øget 

indvandring og dermed en ændring i befolkningssammensætningen, og i dag 

er cirka 10 procent af Danmarks befolkning indvandrere eller efterkommere af 

indvandrere. 1 Derfor har emner som indvandring og integration fået en særlig 

fokus i de danske medier. Samtidig interesserer danske politikere og vælgere 

sig også for emnet, så hele indvandrerdebatten fylder ret meget i Danmark i 

dag.  

I de seneste år har der været en del forskning på området. Blandt dem der har 

beskæftiget sig med indvandrerproblematikken, er professor Lise Togeby. En 

af konklusionerne i hendes undersøgelse er, at hver gang der sættes fokus på 

de negative historier om indvandrere i medierne, så bliver befolkningen også 

mere bekymret for situationen. 2 Samtidig påpeger hun, at de negative 

historier er bedre ”mediestof”, end de positive historier er. 3 

                                                 
1 Kilde: nyidanmark.dk. http://www.nyidanmark.dk/da-
dk/spoergsmaal_og_svar/indvandrere_og_efterkommere/indvandrere_og_efterkommere.htm. Hentet den 24.01.2011 
2 Ifø lge Lise Tøgeby i Po lit iken, 24.10. 1997: Selvgjorte nyheder. Artikel downloadet fra Infomedia den 22.11.2010 
3Lise Togeby i Politiken, 05.04.1997: De fremmede som mediekampagne, af D.H. Sørensen. Artikel downloadet fra 
Infomedia 18.02.2011.  
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En anden der har undersøgt indvandrernes forhold i det danske samfund er 

M.U. Necef, adjunkt i indvandrerforskning fra Odense Universitet. Han har bl.a. 

konkluderet, at Danmark er et fjendtligt, racistisk og diskriminerende land, 

med meget lidt tolerance overfor indvandrere.4   

 

På grund af emnets aktualitet og væsentlighed og også ud fra personlig 

interesse mener jeg, at det er oplagt at lave en dybdegående undersøgelse af 

indvandrerdiskurserne i medierne. Jeg vil på denne måde bidrage til 

forskningen på området, og jeg vil samtidig sætte fokus på debatten. I denne 

afhandling vil jeg derfor søge at finde svar på følgende spørgsmål:  

 

1.1. Problemformulering 

 

        □ hvordan fremstilles indvandrerne i udvalgte danske medier,  

 

og, ud fra denne fremstilling, vil jeg desuden prøve at finde ud af, 

  

        □ hvilke konsekvenser denne fremstilling kunne have for 

samfundet i det hele taget? 

 

 

 

1.2. Metodiske og teoretiske overvejelser  

 

Min hovedinteresse er at søge at finde et svar på de ovenstående spørgsmål 

ved først og fremmest at fokusere på den sproglige udformning af 

                                                                                                                                                                  
 L. Togeby funderer sine udsagn på sin undersøgelse af indvandrerdebatten i medierne fra 1970 til 1995, som kan læses 
i bogen I syv sind fra 1995.  
 
4 M.U. Necef  i Politiken, 03.02.1997:Indvandrere  reguleres ud af arbejdsmarkedet. Artikel downloadet fra Infomedia 
den 22.11.2010 
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indvandrerdebatten og dernæst få et indblik i det samfundsmæssige 

perspektiv. Derfor vil afhandlingens teoretiske og metodiske udgangspunkt 

trække primært på kritisk diskursanalyse.  

I min undersøgelse vil jeg bruge den kritiske diskursanalytiker Norman 

Faircloughs teori, hvor han kombinerer lingvistisk analyse med en bredere 

social teori. Han har udviklet en tredimensionel model, hvor en given diskurs 

analyseres ud fra tre forskellige vinkler: som tekst, som diskursiv praksis og 

som social praksis. Denne tredimensionelle vinkel vil jeg anvende i min analyse 

af indvandrerdebatten, fordi den giver et bredt perspektiv. Samtidig vil jeg 

have in mente det faktum, at Fairclough er inspireret af bl.a. den franske 

filosof Michel Foucault og hans tilgang til diskursanalyse. Derfor vil jeg i min 

afhandling også inddrage Michel Foucault og hans syn på magt/viden, subjekt 

og sandhed. Disse begreber uddybes i kapitel 3.4.1.  

 

1.3. Empiri og afgrænsning 

 

For at kunne danne mig et reelt billede af indvandrerdebatten i de danske 

medier vil jeg analysere fem artikler fra to forskellige danske aviser, som er 

skrevet i løbet af de sidste 10-15 år. Da mit fokus vil ligge på den lingvistiske 

analyse, mener jeg, at det er nødvendigt at udvælge et par tekster, som er 

relevante i forhold til mit emne, som kan analyseres grundigt, og som samtidig 

viser et bredt billede af debatten. Det betyder, at jeg bliver nødt til at fravælge 

nogle artikler.  

 

Jeg har valgt at beskæftige mig med artikler skrevet i Ekstra Bladet og 

Politiken, fordi disse to aviser repræsenterer to meget forskellige holdninger i 

Danmark inden for indvandrerdebatten. De to aviser beskrives yderligere i 

kapitel 2.   

Der er skrevet utallige artikler om indvandrere og flygtninge i de ovennævnte 

to danske aviser de seneste år, og en dybtgående analyse af dem alle ville 

måske tage lige så mange år. Jeg har derfor valgt at afgrænse mit empiriske 
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materiale, da kritisk diskursanalyse ikke giver mulighed for at arbejde med et 

stort empirisk materiale, og fordi det vil det være umuligt i en afhandling af 

denne art. Derfor har jeg brugt den kvalitative metode til at finde mit 

kildemateriale, og min fokus ligger på fem forskellige artikler. De viser en lille, 

men repræsentativ del af det store billede. Artiklerne er valgt ud fra forskellige 

kriterier. Jeg har valgt at starte med tre artikler fra Ekstra Bladet. To af dem 

fokuserer på indvandrerdebatten, som den så ud i 1997, da Ekstra Bladet 

lancerede kampagnen De fremmede, og en af artiklerne er fra år 2000, men 

indgik også i den nævnte kampagne. Analysen fortsætter med to artikler fra 

Politiken, der fokuserer på indvandrerdebatten i dag, dvs. fra hhv. 2010 og 

2011. For at vise en anderledes måde at fremstille problematikken på end fra 

en journalists side, er de to artikler fra Politiken ikke skrevet af journalister, 

men af to personer, som giver udtryk for deres holdninger ved at skrive en 

kronik. Jeg har valgt at medtage disse to artikler, da jeg mener, at de også 

udgør et vigtigt bidrag til debatten. 

Der er en del usikkerheder forbundet med den anvendte metode, og dem er 

jeg indforstået med. Jeg er selvfølgelig klar over, at en analyse af et par 

artikler i to danske aviser ikke viser hele billedet i hele den danske presse, 

men i min research har jeg læst mange andre artikler og har derfor valgt at 

fokusere på dem, der på en eller anden måde er repræsentative. Fokusset 

ligger derfor både på artikler skrevet i 1997 og 2000, men også på artikler fra 

2010 og 2011, for at vise et bredt billede af debatten.  

Jeg er godt klar over, at hvis man selv vælger empirien, er man mere eller 

mindre subjektiv i sine valg. Men jeg har valgt empirien ud fra de ovennævnte 

kriterier og ikke ud fra mine egne meninger eller overbevisninger.    

 

Ved at vælge den nævnte empiri og analysemetode forventer jeg ikke at finde 

frem til en konklusion, som er endegyldig eller bedre, end en anden analyse af 

andre artikler fra andre aviser ville være. Jeg vil blot analysere en lille del af, 

hvad aviserne vælger at frembringe og håber på den måde at sætte en ekstra 

brik i det store puslespil, som denne debat er. Selvom hele problematikken slet 
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ikke kan beskrives som enten sort eller hvid, og selvom man ikke kan drage 

konklusioner ud fra få tilfælde, så vil denne afhandling forhåbentlig bidrage til 

debatten og sætte nogle ting i perspektiv. Som Michel Foucault selv sagde, 

findes der ikke nogen endegyldig sandhed. Derfor vil jeg heller ikke prøve på 

at finde den, for ”hvis man graver dybt nok ned i historien, finder man – en 

tom grav” (Heede 2004: 14). 

 

 

 

 

1.4. Afhandlingens struktur 

 

I kapitel 2 beskriver jeg den anvendte metode efterfulgt af en diskussion af 

metodens usikkerheder. 

 I kapitel 3 beskriver og diskuterer jeg vil opgavens teoretiske ramme. Jeg 

introducerer begreberne poststrukturalisme og hegemoni, og bagefter giver jeg 

et overblik over Michel Foucault og hans syn på magt/viden, subjekt og 

sandhed. Efterfølgende introducerer jeg begreberne diskurs og diskursanalyse, 

samt Norman Fairclough og hans tredimensionelle model for diskurs. I 

slutningen af kapitlet drager jeg nogle foreløbige konklusioner.  

I kapitel 4 undersøger jeg de fem udvalgte artikler ved hjælp af den kritiske 

diskursanalyse. Artiklerne bliver analyseret i den samme rækkefølge som de 

blev udgivet i, dvs. at jeg først analyserer de artikler, der blev udgivet af 

Ekstra Bladet i 1997 og 2000 og derefter analyserer jeg de to kronikker, som 

blev udgivet af Politiken i henholdsvis 2010 og 2011. Til sidst diskuteres et par 

af de vigtigste pointer i kapitlet.     

I slutningen af afhandlingen, i kapitel 5 konkluderer jeg på de vigtigste 

resultater, og jeg giver også svaret på problemformuleringen.  
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2. Metodiske overvejelser  
 
 

I dette kapitel redegør jeg for den anvendte metode, i forsøget på at finde et 

svar på problemformuleringen. Jeg præsenterer først empirien og dernæst den 

anvendte søgemetode. Til sidst i kapitlet reflekterer jeg over de mulige 

usikkerheder, der kunne være forbundet med den valgte metode.    

 

Min interesse og mit fokus ligger på indvandrerdebatten i de danske medier. 

Jeg har valgt at fokusere på avismediet, fordi undersøgelsen først og fremmest 

koncentreres på den skriftlige udformning af debatten, og fordi avisartikler er 

mere tilgængelige end for eksempel tv-udsendelser.  

Analysen koncentrer sig som nævnt i indledningen om fem forskellige artikler, 

som er udgivet af de to landdækkende danske dagblade, Ekstra Bladet og 

Politiken. De to aviser blev valgt fordi, de viser to forskellige holdninger i 

debatten, samtidig med at de er to af de mest læste danske aviser.  

Ekstra Bladet har jeg valgt af to grunde. For det første fordi avisen, ifølge 

Gallup5, med ca. 300.000 læsere hver dag, er den mest læste tabloidavis i 

Danmark. For det andet fordi Ekstra Bladet selv, ved at frembringe en 

kampagne, der handlede om indvandrere og flygtninge, har valgt at fokusere 

på indvandrerdebatten. Derfor er Ekstra Bladet meget relevant at anvende i 

denne opgave.  

Politiken er til gengæld valgt, fordi den er en af de mest læste danske aviser, 

med 380.000 læsere om dagen 6, og fordi den prøver at forholde sig neutralt 

til indvandrerdebatten. Politiken kalder sig selv Den levende avis og vil gerne 

være upartisk, kritisk, korrekt og uafhængig i sine artikler: ”Politikens 

journalistik skal være kritisk, saglig, korrekt og fair. Og Politiken viser i sin 

                                                 
5 Ifø lge http://www.gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202010v3.pdf. Hentet den 12.03.2011 
6Ifølge http://www.gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%204k1k%202011.pdf. Sidst set den 10.06.2011 
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journalistik respekt for menneskers privatliv, race, nationalitet, religion og 

livssyn.”7  

 

Tidsmæssigt omhandler artiklerne forskellige perioder. Jeg valgte at begynde 

min udvælgelse med et par artikler fra 1997, hvor Ekstra Bladet lancerede den 

famøse kampagne med titlen ”De fremmede”. Tidspunktet er valgt, netop fordi 

der denne årgang var et meget stort fokus på indvandrere i medierne. 

Artiklerne er meget relevante i min undersøgelse, fordi de handler om 

indvandrere og flygtninge. Den første artikel har titlen Danskerne og de 

fremmede8, den anden artikel har titlen Sæt dem i lejre9. Den første artikel er 

valgt, fordi den er meget relevant ud fra opgavens fokus, da den handler om 

”danskere” og ”fremmede”. Den anden er interessant, fordi den frembringer en 

læserbrevsskribents meninger om flygtningeproblematikken.  

En anden artikel, som jeg synes er relevant i min undersøgelse, er også 

udgivet af Ekstra Bladet, men først i år 2000. Denne artikel er udgivet under 

titlen Ekstra Bladet og de fremmede10. Artiklen er valgt, fordi den også 

fokuserer på ”de fremmede” på næsten samme måde, som den første artikel 

gør det. Her er titlen lidt anderledes, men i indhold og sprogbrug er den meget 

lig den første artikel, selvom den er skrevet tre år efter, hvilket er meget 

interessant, synes jeg.  

 

 Til sidst har jeg valgt to kronikker, udgivet af Politiken i henholdsvis 2010 og 

2011 for også at vise nutidens fremstillinger af problematikken. Samtidig har 

disse to artikler en anderledes vinkel på indvandrere, som vil blive uddybet på 

et senere tidspunkt. Den første har titlen Den hvide norms privilegier og 

forventninger11, og den anden har titlen Debat: Jeg vil nødig tale om racisme – 

                                                 
7Ifølge http://politiken.dk/debat/fakta/article874841.ece. Hentet den 26.05.2011 
8 Bilag 1  
9 Bilag 2  
10 Bilag 3  
11 Bilag 4  
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men når mit eget samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser jeg ingen vej 

uden om. En appel til venstrefløjen12.  

 

Empiriindsamlingen fandt sted fra oktober 2010 til marts 2011. Jeg benyttede 

databasen InfoMedia i min søgning, som jeg fik adgang til via CBS’ bibliotek. 

Jeg har i første omgang søgt artikler der blev udgivet af Ekstra Bladet og 

Politiken efter den 1. januar 1997, og har brugt søgeord som: indvandrer*, 

flygtning*, udlænding*, islam*, kristendom*, nationalisme*, fremmed*, 

andengenerationsindvandrer*. Denne søgning resulterede i en meget stor 

mængde materiale, ca. 60.000 artikler i første omgang. Da et sådan antal 

artikler ville være umuligt at analysere i en opgave af denne art, var jeg nødt 

til at sortere artiklerne flere gange. Derfor har jeg kun søgt efter artikler 

skrevet i Ekstra Bladet efter den 1. januar 1997 og har valgt at læse ca. to 

hundrede artikler, der handlede om fremmede, indvandrere eller flygtninge. 

Mange artikler handler om bestemte personer eller sager, og dem har jeg valgt 

fra. Desuden er der mange, der handler om bestemte politiske partier, og dem 

har jeg ligeledes valgt at udelukke fra denne undersøgelse. Så valget faldt til 

sidst på de tre ovennævnte artikler, som er meget repræsentative for 

debatten, fordi de handler om indvandrere og flygtninge, samtidig med at de 

også sammenligner dem med de etniske danskere.  

Efterfølgende har jeg søgt kronikker skrevet i Politiken i løbet af de sidste par 

år, dvs. 2009-2011, og har valgt at læse alle de kronikker, der var 

interessante mht. mit emne, dvs. kronikker som handler om indvandrere, og 

som har en ny eller anderledes vinkel på emnet. Jeg har orienteret mig i ca. et 

hundrede kronikker, og valget faldt på de to ovennævnte kronikker, da de 

viser et nuanceret billede af debatten.   

I analysen af de fem artikler har jeg udvalgt forskellige ord eller begreber, som 

jeg synes ville være interessante ud fra afhandlingens problemstilling.    

 

                                                 
12 Bilag 5  
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I denne afhandling benytter jeg som tidligere nævnt den kritiske 

diskursanalyse udviklet af Norman Fairclough, både som teori og metode. Hans 

tilgang til diskursanalyse er meget anvendelig i min analyse, fordi den 

inddrager både lingvistiske og samfundsmæssige perspektiver. En nærmere 

beskrivelse af den følger i afsnit 3.5.  

 

 

Opgaven er opbygget ved hjælp af en kvalitativ metode og består som tidligere 

nævnt af fem avisartikler. Det ideelle scenarie ville være at kunne analysere 

alle avisartikler, der blev skrevet i Danmark siden gæstearbejderne blev 

inviteret hertil i 1960’erne, men desværre er dette umuligt i en opgave af 

denne art. Det må jeg overlade til nogle andre eller til et andet tidspunkt. 

 

Den kvalitative metode er valgt, fordi opgaven benytter den kritiske 

diskursanalyse, og den giver derfor ikke mulighed for at arbejde med et stort 

materiale. Dette kan både være en fordel, men også en ulempe. Fordelen er, 

at hvis man kun har forholdsvis lidt materiale, kan man analysere det i 

dybden, men ulempen er, at man må fravælge alt andet materiale, som måske 

kunne have været interessant.   

Af andre usikkerheder, der er forbundet med metoden, vil jeg gerne nævne 

nogle flere eksempler: for det første kan man ikke drage konklusioner om hele 

billedet i danske medier ud fra to aviser, for det andet kan fem artikler ikke 

give et meget bredt billede af debatten, og for det tredje kan udvælgelsen 

være alt for subjektiv. Men jeg har prøvet at forholde mig objektivt til 

materialet, som enhver forsker bør gøre. Jeg har valgt forskellige artikler, som 

er skrevet på forskellige tidspunkter, men som er relevante og interessante i 

forhold til emnet. Selvom de fem artikler ikke viser hele debatten i Danmark, 

kan man gennem dem få et indtryk af en del af debatten, og det er meget 

vigtigt, synes jeg. Denne del afspejler avisernes synspunkter på netop det 

tidspunkt, de bliver udgivet, og de bidrager samtidig til debatten. Så derfor 
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synes jeg, at de er meget relevante for at kunne få et indtryk om mediernes 

fremstilling af indvandrere i nyere tid. 

 

Efter denne introduktion til afhandlingens undersøgelsesmetode vil jeg i næste 

kapitel gøre rede for afhandlingens teoretiske ramme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Teoretisk grundlag  
 
”Den intellektuelle skal ikke fungere som »hjernen bagved«, der fra 
skrivebordet definerer »den sande revolution«, men teorien skal indgå som 
redskab blandt en række andre i kampen.” (Heede 2004: 45)  
 
 
3.1. Intro  
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I dette kapitel vil jeg redegøre for opgavens teoretiske baggrund. Først vil jeg 

introducere vidensparadigmen poststrukturalismen og hegemonibegrebet, og 

dernæst vil jeg præsentere Michel Foucault og hans syn på magt/viden, 

subjekt og sandhed. Efterfølgende vil jeg redegøre for den kritiske 

diskursanalyse udviklet af Norman Fairclough, og jeg vil præsentere den 

tredimensionelle diskursive begrebsliggørelse, som han opererer med.  

Til sidst forsøger jeg at finde nogle foreløbige konklusioner ud fra de udvalgte 

teorier, og samtidig prøver jeg at forholde mig lidt kritisk over for dem. 

 
 
 
3.2. Poststrukturalisme  
 

I denne afhandling inddrager jeg den kritiske diskursanalyse som et 

hovedredskab. Diskursanalysen trækker på strukturalistisk og 

poststrukturalistisk sprogfilosofi, og derfor vil jeg her kort redegøre for 

begreberne. 

Poststrukturalismen er en sprogfilosofi, der opstod i 1960’erne i Frankrig, og 

som hævder, at vores adgang til virkeligheden altid går gennem sproget 

(Jørgensen & Phillips 1999: 17). Her har sproget en aktiv rolle og ses som en 

aktivitet, der skaber mening. Samtidig er det vigtigt at forstå, at denne mening 

er flertydig og ukomplet (Stormhøj 2006: 16).  

Poststrukturalismen har rødder i strukturalismen, som blev udviklet af den 

schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure. Han skelner mellem to niveauer i 

sproget, som på fransk betegnes som langue og parole. Langue er sprogets 

struktur, dvs. de tegn, der giver hinanden betydning, og som er uforanderlige. 

Parole er til gengæld den konkrete sprogbrug. Saussure mener, at tegnene 

ikke får deres betydning af virkeligheden, men af hinanden, i et netværk. 

Samtidig har et tegn en individuel værdi ved at være forskelligt fra andre tegn. 

Verden får betydning gennem sociale praksisser, hvor ting forbindes med 

bestemte tegn (Jørgensen & Phillips 1999: 19).  
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I det poststrukturalistiske syn, derimod, er der ikke mere en skarp grænse 

mellem langue og parole. Sproget opfattes ikke længere som en uforanderlig 

struktur, så betydningerne kan aldrig fastholdes. Tegnene får stadigvæk 

mening ved at være forskellige fra andre tegn, men det, de er forskellige fra, 

kan forandres, alt efter hvilken forbindelse de bruges i. Sprogets struktur, eller 

langue, skabes, reproduceres og forandres, netop i den konkrete anvendelse af 

sproget. 

Sproget er struktureret i mønstrer eller diskurser, og betydningerne skifter fra 

diskurs til diskurs. Disse diskursive mønstre vedligeholdes og forandres i 

diskursive praksisser. Vedligeholdelsen og forandringen af mønstrene skal 

derfor søges i de konkrete kontekster, hvor sproget sættes i spil. Samtidig ses 

sproget som en maskine der repræsenterer den sociale verden. Sproget er en 

aktivitet, som er betydningsskabende og virkelighedskonstituerende. Sagt med 

andre ord, diskursen er historisk kontingent, og virkeligheden er derfor 

diskursivt konstitueret. Desuden konstitueres virkeligheden gennem en 

bestemt sprogbrug i bestemte sammenhænge (Stormhøj 2006: 35). 

Samtidig er der altid en diskursiv kamp mellem flere diskurser, der gerne vil 

opnå hegemoni.  

 
 

 
 

3.3. Hegemoni 

 

Hegemoni betegner kampen omkring foranderlige forhold mellem klasser og 

grupper. Man kan etablere hegemoni ved at skabe alliancer og etablere ens 

egen ideologi, frem for andres. Dette sker gennem strategiske kampe, hvor de 

andre afvæbnes eller interpelleres (Fairclough 1992: 92).  

 

             Hegemony is leadership as much as domination across the economic, 
political, cultural and ideological domains of society. […] Hegemony is a focus 
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of constant struggle around points of greatest instability between classes and 
blocs, to construct or sustain or fracture alliances and relations of 
domination/subordination, which takes economic, political and ideological 
forms (Fairclough 1992: 92).  
 

Fairclough trækker i denne sammenhæng på Gramscis13 hegemonibegreb, der 

består i, at enhver udøver af en diskurs indgår i en kamp om at få mest mulig 

indflydelse på den herskende diskurs i samfundet. Denne kamp fortsætter 

konstant og er en dynamisk proces, hvor udfaldet altid vil være midlertidigt og 

åben for forandring. Hegemoni er aldrig stabilt. 

Kampen for at opnå hegemoni kan foregå flere forskellige steder, og ikke kun 

på den politiske scene, men for eksempel også i familien eller i skolen. Men 

også her har de dominerende grupper magt over for de andre, underordnede 

grupper (Fairclough 1992: 94). Samtidig, selvom folk ikke er bevidste, er 

modstand mulig. Derfor er hegemoni ikke kun et udtryk for dominans.  

Ifølge Fairclough kan hegemonibegrebet hjælpe os med at analysere, hvordan 

diskursiv praksis indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår i. 

Et aspekt af den hegemoniske kamp er den diskursive praksis, som bidrager til 

reproduktionen og transformationen af den diskursorden, den indgår i og 

hermed af de eksisterende magtrelationer (Fairclough 1992: 95). 

 

Hegemonibegrebet er således central i en diskursanalyse, fordi det kan give et 

billede af, hvilke diskurser der har en større magt i samfundet.    

 
 
 
 
3.4. Michel Foucault og viljen til sandhed  
 

           Jeg er sikkert ikke den eneste der skriver for ikke længere at have 
noget ansigt. Spørg mig ikke hvem jeg er og forlang ikke at jeg skal forblive 

                                                 
13 Antonio Gramsci (1891-1937) – italiensk tænker, kendt for sin (videre)udvikling af hegemonibegrebet, ifølge 
http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm, sidst set juni 2011 
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den samme; det er en folkeregistermoral, den styrer vores papirer. Fri os fra 
den, når den handler om at skrive. (Foucault 1972: 17) 
 

 

Michel Foucault har været en af de mest skelsættende filosoffer og 

idéhistorikere. Hans værker har haft en enorm indflydelse på vores opfattelse 

af samfundet, menneskerne og ikke mindst, magten.  

 

Foucault vil ikke selv klassificeres som hverken strukturalist, poststrukturalist, 

modernist, marxist eller freudianer. Han ser derimod sig selv som 

samtidsdiagnostiker og etnolog, og hans fokusområder er den vestlige kulturs 

diskurser, rationalitet og de officielle præmisser for vores tænkning (Heede 

2004: 9-10). Foucault prøver via sit arbejde at vise, at vores hidtidige 

forestillinger om sandheden om mennesket ikke gælder mere. Gennem en 

omfattende beskrivelse af bl.a. straffens historie og af samfundets behandling 

af forskellige grupper af mennesker, der på en eller anden måde er stemplet af 

samfundet som ”unormale”, som de gale, de syge, de kriminelle eller de 

perverse prøver Foucault at bevise, at alt dette er historiske konstruktioner. 

I modsætning til strukturalisterne, som fokuserer på eksistensen af tidløse 

strukturer, beskæftiger Foucault sig med de historiske forudsætninger for 

vidensproduktion, tænkning, osv. (Heede 2004: 55).  

Selvom Foucault ikke ville indrømme at tilhøre nogle bestemte ”ismer”, så er 

hans arbejde anset for at være både strukturalistisk og poststrukturalistisk.  

 
 

Denne afhandling fokuserer på mediernes fremstilling af indvandrere i 

Danmark, og Foucaults teori er relevant i denne forbindelse, fordi han var bl.a. 

interesseret i magten, og i hvordan den kommer til udtryk via samfundets 

behandling af forskellige marginaliserede grupper, som de kriminelle, de syge, 

de gale, osv.. Jeg vil i min opgave undersøge om nutidens indvandrere i 

Danmark, måske ikke er de samme mennesker som Foucaults ”gale”, ”syge”, 

og ”kriminelle”, eller om de bare fremstilles eller behandles på den måde af 
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medierne. Og hvis det er tilfældet, så kunne man prøve at udforske de 

samfundsmæssige konsekvenser, som denne fremstilling måtte have. Mere om 

det vil blive uddybet i kapitel 4.   

 

 

 

3.4.1. Magt/viden, subjekt og sandhed  

 

Forholdet mellem magt og viden er meget centralt hos Foucault. Magt findes i 

enhver social relation. Enhver relation er dermed en magtrelation. Samtidig er 

magt decentreret. Den er spredt over forskellige sociale praksisser og er 

fordelt på alle niveauer i alle domæner af det sociale liv.  

Magt producerer altid modmagt, men hvis den ikke fornys og omdefineres, 

fører den tilbage til magten. Det betyder, at livet er en kamp mellem magt og 

modmagt (Foucault 1975: 14). Samtidig tilhører magten ikke en bestemt 

klasse i samfundet og den bruges ikke til at undertrykke andre grupper med. 

Magten ”virker på den anden side ikke blot som en pligt eller et forbud for 

dem, som »ikke har den«. Den omringer dem, går via dem og igennem dem” 

(Foucault 1975: 41).  

 Endvidere kunne man også bruge Dag Heedes fortolkning og konkludere, at 

magten findes der, hvor der findes mennesker (Heede 2004: 40).  

 

Ifølge Foucault dominerer statens institutioner i dag befolkningen på samme 

måde, som fortidens kirker gjorde det. Kirkens magt, som var både religiøs og 

politisk, kalder Foucault for pastoralmagt. Han beskriver den bl.a. som: “[…] 

this form of power cannot be exercised without knowing the inside of people’s 

minds, without exploring their souls, without making them reveal their 

innermost secrets. It implies a knowledge of the conscience and an ability to 

direct it” (Foucault 1982: 214).  

Hvor pastoralmagten fokuserede på ”menigheden” og ”synderne”, er disse i 

dag erstattet af samfundet og det enkelte individ. Pastoralmagten udvikles til 
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en såkaldt bio-magt, hvor kirken er erstattet med forskellige former for 

institutioner: fængselsvæsen, hospitalsvæsen, og ”synderne” er vi alle 

sammen, når vi har behov for en form for behandling (Merkelsen 2007: 216). 

Samtidig er individet i dag både et magtprodukt og et magtinstrument (Heede 

2004: 24).  

 

Subjektet er et af hovedtemaerne i Foucaults værk, og det betyder to ting for 

ham. Begge forklaringer er tæt forbundet med en form for magt:  

 

          There are two meanings of the word ”subject”, subject to someone else 
by control and dependence, and tied to his own identity by a conscience or 
self-knowledge. Both meanings suggest a form of power which subjugates and 
makes subject to (Foucault 1982:212). 
 

Foucault kritiserer subjektet, fordi det ”tjener som magtens fjernbetjening”. 

Denne kritik af subjektet er inspireret af Friedrich Nietzsches ideer om 

humanitet, hvor han beskylder den for at give de svage i samfundet 

muligheden for at for magt (Foucault 1975:10). For Foucault bliver subjektet 

gjort til objekt af øjnene der kigger på. Desuden, inspireret af Nietzsches 

erklæring om, at ”Gud er død”, mener Foucault, at subjektet er død.   

 

Foucault modsætter sig den marxistiske tanke, som beskriver magt som noget 

dominerende og undertrykkende, der bliver udøvet af bestemte aktører. Han 

ser derimod magt som en slags selvdisciplinering eller selvledelse og dermed 

ikke som en disciplin, der udøves af nogle mennesker over nogle andre. I 

modsætning til marxisterne ser Foucault, som Nietzsche, magten som 

produktiv. Den konstituerer diskurser, viden, kroppe og subjekter. Mennesket 

er altid domineret af magtsystemer, og der er magt i alting. Magt er heller ikke 

noget, der er negativt eller destruktivt, den er en strategi, som kan bruges til 

at påvirke og forandre.  
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Magt og viden forudsætter gensidigt hinanden. Det samme gælder for magt og 

sandhed. Magten producerer viden, samtidig med at viden producerer magt 

(Foucault 1975: 42). For at vise sammenhængen mellem magt og viden bruger 

Foucault bl.a. undervisningsverdenens eksamen som eksempel. Eksamenen er 

en slags magtritual, der videreføres konstant. Den forbinder en vis form for 

magtudøvelse med en vis form for vidensdannelse. Viden er ikke bare en 

afspejling af virkeligheden.  

Foucault mener, at magten virker, fordi den forbliver usynlig. Det er 

subjekterne, der er i fokus, og ikke magten selv (Foucault 1975: 203). 

Samtidig, ved at være bevidste om en konstant overvågning og eksamination, 

disciplinerer menneskerne sig selv (Merkelsen 2007: 210).   

Der findes ingen neutral formidling af viden, da ethvert budskab behandler 

verden på en bestemt måde, og dermed bliver subjekterne påvirket i en 

bestemt retning. Sandheden er dermed diskursivt konstitueret.  

Diskursen sætter samtidig grænser for, hvilke ytringer der er mulige og 

meningsgivende i bestemte situationer og epoker. 

Ifølge Foucault er det aldrig muligt at finde ”Sandheden”, fordi der ikke findes 

nogen objektiv sandhed. Sandheden er altid socialt skabt og altid forbundet 

med magt. Eller sagt på en anden måde, vores opfattelse af sandheden og af 

sand viden og videnskabelighed er kun en diskursiv konstrueret forestilling i en 

given historisk periode (Merkelsen 2007: 211).   

 

Ifølge Foucault kan man hermed konkludere, at vi ikke kan finde en universal 

sandhed, da den ikke eksisterer. ”Det er ikke så meget »livsløgnen« Foucault 

søger at fratage os, men derimod de sandheder, vi bygger vores tilværelse og 

selv-forståelse på” (Heede 2004: 10).  

 
         Foucault is highly suspicious of claims of universal truth. […]  For 
Foucault, there is no external position of certainty, no universal understanding 
that is beyond history and society. His strategy is to proceed as far as possible 
in his analyses without recourse to universals. (Rabinow 1984: 4) 
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Med udgangspunkt i de ovennævnte beskrivelser vil jeg bruge de næste afsnit i 

denne afhandling på at finde den ”sandhed” der er til stede på et bestemt 

tidspunkt, men velvidende at den ikke er den universelle ”Sandhed”.   

 

 
3.5. Diskurs & diskursanalyse 
 
 
Jeg har valgt at beskæftige mig med en analyse af indvandrerdebatten i 

udvalgte danske medier, og for at kunne gøre det vil jeg bruge diskursanalyse. 

Diskursanalysen er et brugbart redskab til undersøgelsen af  

sprog og kommunikation, som også kan bruges til at determinere sprogets 

relationer til bredere sociale forandringer.  

 
Der findes flere forskellige definitioner af begreberne ”diskurs” og 

”diskursanalyse”, som kan anvendes på flere måder, men her har jeg valgt at 

forholde mig til den definition af diskurs, som Norman Fairclough bruger:  

” …discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the 

world and especially upon each other, as well as a mode of representation “ 

(Fairclough 1992: 63).  

Så diskurs ses her som både en handling, som mennesker bruger i forhold til 

verden eller til hinanden, og som en ”repræsentation” eller et symbol.  

 

Fra en lingvistisk vinkel bruges ”diskurs” både til at betegne skriftsprog og 

talesprog. Samtidig kan ”diskurs” bruges til at beskrive forskellige sprogbrug i 

forskellige situationer, som f.eks.: avisdiskurs, klasseværelsesdiskurs og 

reklamediskurs.  

I sociologien derimod, og i Michel Foucaults perspektiv, bruges ”diskurs” til at 

betegne forskellige måder at systematisere viden og social praksis på. Her kan 

for eksempel lægevidenskabens diskurs være en blandt mange andre diskurser 

inden for sundhed. Den dominerende diskurs inden for naturvidenskaben er 

bedst beskrevet med metaforen, ”mennesket er en maskine”, men det betyder 



 23 

ikke, at det samme gælder inden for en anden, alternativ diskurs. Der findes 

forskellige andre diskurser inden for den lægevidenskabelige diskurs, som for 

eksempel diskurser inden for den alternative behandling.  

 Diskursen er samtidig en del af den sociale praksis. Samtidig skal man være 

opmærksom på diskursens mulighed for forandring gennem tid (Fairclough 

1992: 3-4). 

  

Diskursanalysen anvendes til en analyse af disse forskellige mønstre og til at 

bestemme, hvilke konsekvenser de kan få.  

Fairclough har et dialektisk syn på diskurs, hvor den beskrives som både 

konstitueret af det sociale og konstituerende. Dette syn er baseret på 

Foucaults syn på den diskursive konstruktion af subjekter, objekter og 

begreber (Fairclough 1992: 64).  

 
 
 
 
3.6. Norman Fairclough & kritisk diskursanalyse 
 
 
Der findes forskellige tilgange til diskursanalyse, som diskurspsykologien, 

diskursteorien og den kritiske diskursanalyse. I min afhandling har jeg valgt at 

arbejde med den kritiske diskursanalyse med fokus på den udviklet af den 

britiske lingvist Norman Fairclough. Jeg mener, at hans tilgang til 

diskursanalyse er relevant, fordi han har udviklet en model for diskurs, hvor 

både den lingvistiske og det samfundsmæssige perspektiv spiller en vigtig 

rolle. Samtidig fokuserer man med den kritiske diskursanalyse på dækningen 

af de diskursive praksissers effekt på opretholdelse af ulige magtforhold. På 

grund af denne afhandlings fokus på en sociolingvistisk analyse af forskellige 

avisartikler, er den kritiske diskursanalyse et meget centralt værktøj.    

 Faircloughs tilgang trækker på Michel Foucaults diskursteori, der anvender 

diskursanalyse som en slags samfundsmæssig analyse. Fairclough har dog 



 24 

udviklet sin egen model for diskursanalyse, som jeg vil beskrive på i det 

følgende kapitel, 3.6.1.  

Foucaults tilgang til diskursanalyse er mere abstrakt end Faircloughs, og derfor 

er den ikke særlig velegnet til en lingvistisk tekstanalyse. Faircloughs approach 

er til gengæld en tekst-orienteret diskursanalyse, og derfor er den meget 

velegnet til min undersøgelse af indvandrerdebatten i medier. 

Kritisk diskursanalyse beskæftiger sig med en kritisk fortolkning af tekster14 

ved at analysere både de lingvistiske træk, men også teksternes forbindelse til 

den sociale kontekst, som de er en del af. Formålet med den kritiske 

diskursanalyse er at finde forbindelserne mellem sprogbrug og social praksis. 

Samtidig er diskursen med til at skabe den sociale verden.  

 

  Tekstanalysen er imidlertid ikke nok som diskursanalyse, fordi den ikke 

afklarer forbindelserne mellem teksterne og de kulturelle og samfundsmæssige  

strukturer. Der skal være en kombination af tekstanalyse og social analyse, 

mener Fairclough.  

 

 

3.6.1. Faircloughs tredimensionelle model 

 

Fairclough har udviklet en tredimensionel analysemodel, hvor han prøver at 

inddrage tre forskellige dimensioner af diskurs, som alle er lige vigtige i en 

diskursanalyse (Fairclough 1992: 72). Det vil sige, at i en analyse skal alle de 

tre dimensioner inddrages: teksten, produktions-, konsumptions- og 

distributionsprocesser, som er forbundede med teksten (diskursiv praksis), og 

den sociale praksis, som teksten er en del af.  

 

 

 

                                                 
14 ”tekst” er multimodal og bruges her for at beskrive både en skreven eller talt handling 
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Figur 1. Faircloughs tredimensionelle model for diskurs (Fairclough 1992: 73) 

 

 

 

 

Tekst 

 

Ifølge Fairclough kan man analysere en tekst ved at kigge på bl.a. fire 

forskellige elementer: vokabular, grammatik, kohæsion og tekststruktur. 

Desuden er der tre andre forhold, som man kan analysere: tekstens kohærens, 

intertekstualitet og de forskellige talehandlinger. Disse tre forhold er dog bedst 

egnede til analysen af den diskursive praksis.  

Når man beskæftiger sig med analysen af vokabular, skal man ifølge 

Fairclough ikke kun bruge de ordforklaringer, man får i en ordbog, da de ikke 

er nok, Konteksten spiller også en central rolle. Det samme ord kan have 

forskellige betydninger i forskellige sammenhænge, og det er vigtigt at være 

opmærksom på det. Samtidig skal man vide, at de forskellige ordvalg kan have 

politiske og ideologiske betydninger.  

En anden vigtig ting i tekstanalysen er valget af metaforer, da det kan vise 

vores syn på virkeligheden. Gennem valg eller fravalg af bestemte metaforer 

konstruerer vi vores virkelighed på forskellige måder.  
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Desuden er grammatik også en betydningsfuld del af en tekstanalyse. Her er 

det ifølge Fairclough især vigtigt at forholde sig til sætninger og deres 

opbygning, fordi hver sætning kan konstrueres på en bestemt måde, og det 

kan resultere i forskellige betydninger af bl.a. sociale identiteter eller 

relationer: ”People make choices about the design and structure of their 

clauses which amount to choices about how to signify (and construct) social 

identities, social relationships, and knowledge and belief” (Fairclough 

1992:76). 

 

Derudover gør det sig også gældende, at når man analyserer kohæsion, skal 

man undersøge sætningernes interne opbygning og relationen mellem dem. 

Det kan gøres ved at kigge på ordvalget, gentagelsen eller brugen af bestemte 

ord eller grammatiske konstruktioner, osv. (Fairclough:1992: 77). 

Til sidst kan man forholde sig til tekststrukturen, som er forskellig i de 

forskellige genrer.  

 

 

Diskursiv praksis 

 

Når man analyserer diskursiv praksis, skal man for det første tænke på, at en 

tekst altid er skrevet ud fra allerede eksisterende diskurser og genrer, som 

samtidig bruges til at fortolke teksten. En tekst kan modtages og fortolkes på 

forskellige måder, som afhænger af den sociale kontekst (Fairclough 1992: 

79). Ifølge Fairclough er det vigtigt at finde forbindelsen mellem de forskellige 

diskurser og de sociale sammenhænge, som de er en del af.  

 

En anden betydelig dimension hos Fairclough er intertekstualiteten. Det 

betyder, at tekster altid trækker på tidligere diskurser. Det vil sige, at i en 

fortolkning skal man udover selve teksten også tænke på andre tidligere 

tekster som handler om det samme emne. En tekst skal ses som en 
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forbindelse mellem fortiden og nutiden, da den omdanner gamle mønstre til 

nye (Fairclough 1992: 85).  

Udtrykket intertekstualitet blev skabt af den fransk-bulgarske filosof Julia 

Kristeva i 1966, som blev inspireret af den russiske filosof Mikhail Bakhtin. Han 

mente, at alle former for ytringer, skrevne eller talte, er forbundet med andre 

ytringer fra fortiden, eller med andre ytringer, der vil blive brugt i fremtiden.  

 

         For Bakhtin, all utterances, both spoken and written, from the briefest of 
turns in a conversation to a scientific paper or a novel, are demarcated by a 
change of speaker (or writer), and are oriented retrospectively to the 
utterances of previous speakers (be they turns, scientific articles, or novels) 
and prospectively to the anticipated utterances of the next speakers. Thus 
‘each utterance is a link in the chain of speech communication’ (Fairclough 
1992: 101-102).  
 

Intertekstualitet betyder, at tekster altid indeholder fragmenter eller elementer 

fra andre tekster, dvs. at der ikke findes unikke tekster. Sagt på en anden 

måde kan man ved hjælp af intertekstualitet forbinde fortiden med nutiden. 

(Fairclough 1992: 84-85). Alle nutidige tekster trækker på en eller anden 

måde på andre tekster eller begivenheder fra fortiden: ”The concept of 

intertextuality sees texts historically as transforming the past- existing 

conventions and prior texts- into the present” (Fairclough 1992: 85). 

 Ved intertekstualitet forstås samtidig, at alle kommunikative begivenheder 

trækker på tidligere begivenheder, så man aldrig begynder forfra (Jørgensen & 

Phillips 1999: 84). 

 

 Fairclough skelner mellem ”manifest intertekstualitet”, hvor der trækkes åbent 

på andre specifikke tekster, og ”interdiskursivitet” eller ”konstitutiv 

intertekstualitet”, hvor man konstruerer tekster ud fra elementer i 

diskursordener (Fairclough 1992: 85). Disse forskellige betegnelser er dog ikke 

udviklet af Fairclough selv, men af franske diskursanalytikere som Authier-

Révuz og Maingueneau i 1980’erne (Fairclough 1992:104).  
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Intertekstualiteten betegner det forhold, der viser, hvordan en tekst trækker 

på elementer og diskurser fra andre tekster. En tekst kan ses som en del af en 

”intertekstuel kæde”, dvs. en serie tekster, som bindes sammen i en kæde, 

ved at hver tekst inkluderer elementer fra andre tekster (Jørgensen & Phillips 

1999: 84). Intertekstualitet refererer også til historiens indvirkning på en tekst 

og på tekstens indvirkning på historien, da en tekst altid trækker på tidligere 

tekster (Jørgensen & Phillips 1999: 85). Ved at trække på eksisterende 

diskurser på nye måder, skaber man forandring, men mulighederne for 

forandring begrænses af magtrelationer. De dominerende grupper i samfundet 

kæmper altid om diskurser, og når en diskurs opnår hegemoni, har den magt. 

 

Man kan også trække på andre tekster på andre måder, for eksempel ved at 

henvise til dem. Det betegnes, med Faircloughs egne ord, som ”manifest 

intertextuality” (Fairclough 1992: 117). 

 

Social praksis 

 

For at undersøge en tekst i forhold til den sociale praksis, den er en del af, skal 

man være opmærksom på to ting: først skal relationerne mellem den 

diskursive praksis, og den diskursorden den indgår i, dækkes. Ifølge Jørgensen 

og Phillips kan diskursorden defineres som ”summen af alle de genrer og 

diskurser, som er blevet brugt inden for en social institution eller et socialt 

domæne”(Jørgensen & Phillips 1999: 83). Men diskursordner kan forandres og 

dermed påvirke både den interne diskurs i en institution og samfundets 

diskursorden (Fairclough 1992: 97). 

Dernæst skal man finde de delvist ikke-diskursive sociale og kulturelle 

relationer og strukturer, som danner rammen for den diskursive praksis. 

Her er det ifølge Jørgensen & Phillips ikke nok at bruge Faircloughs 

diskursanalyse, men der skal inddrages andre relevante teorier.  
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For at finde svaret på spørgsmål om social forandring eller sociale 

konsekvenser skal man først analysere forholdet mellem diskursiv praksis og 

den bredere sociale praksis (Jørgensen & Phillips 1999: 98). 

 
 
 
3.7. Nogle foreløbige konklusioner  

 

Michel Foucaults fokus på de marginaliserede grupper i samfundet, sammen 

med hans syn på magt/viden forholdet, og ikke mindst på magtens virkning på 

subjektet, kan kobles til vores tids sociale praksisser inden for næsten hvilket 

som helst område. Sammen med Faircloughs kritiske tilgang til diskursanalyse 

og hans meget tekstnære model for diskurs, er rammen for en dybdegående 

analyse dermed fundet.  

Men man skal også, som med alt andet, være opmærksom på kritikken og på 

de mulige svagheder, der findes ved de benyttede teorier. Den kritiske 

diskursanalyse har bl.a. været kritiseret for at være for venstre-orienteret og 

for tekstnær. Samtidig kræver den stort arbejde med detaljerne, så den er 

ikke egnet til en analyse af et stort empirisk materiale. Man skal selv udvælge 

nogle få tekster, som man kan fokusere på. Denne udvælgelse kan som nævnt 

tidligere blive mere eller mindre subjektiv, da forskeren selv er med i 

beslutningsprocessen. Det er en af de ulemper, man som forsker må acceptere 

og være opmærksom på.    

 

Michel Foucault er også blevet kritiseret meget gennem tiderne og blev kaldt 

både teknokrat og venstreorienteret anarkist. Der var nogle, der gik så langt 

som til at sammenligne hans tanker med Adolf Hitlers, i Mein Kampf (Rabinow 

1984: 376).  

 

Selvom jeg er opmærksom på kritikken og på svaghederne, har jeg valgt at 

bruge både Foucault og Fairclough i denne afhandling, da de begge er to 
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banebrydende tænkere, og samtidig er deres teorier meget relevante i en 

analyse af indvandrerdebatten i medierne.  

 

I dette kapitel har jeg introduceret afhandlingens teoretiske ramme, og med 

den in mente, vil jeg nu gå videre til det næste kapitel, hvor jeg vil bruge 

Faircloughs tredimensionelle model og Foucaults teori i en analyse af fem 

udvalgte diskursive begivenheder.  

 
 

 

 

4. Analyse  
 
             Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see. 
                                                                                             Martin Luther King, Jr. 
 
 
 
 
4.1. Intro  
 
 
I dette kapitel vil jeg undersøge de fem udvalgte artikler, med udgangspunkt i 

Norman Faircloughs tredimensionelle analysemodel og Michel Foucaults teori.  

 Først vil jeg beskrive teksterne ved hjælp af en sproglig analyse, dernæst vil 

jeg se nærmere på de produktions-, konsumptions- og distributionsprocesser, 

der er forbundet med dem (diskursiv praksis), og til sidst vil jeg finde en 

forklaring på forholdet mellem den diskursive praksis og det samfundsmæssige 

aspekt. 

 
 
 
Tekstbeskrivelse 
 
Ifølge Fairclough er de vigtigste elementer i en tekstanalyse følgende: 

ordvalg/vokabular, grammatik, kohæsion og tekststruktur (Fairclough 1992: 
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75). Jeg har valgt at se nærmere på ordvalg og grammatik, fordi jeg mener, at 

disse to træk er meget vigtige i en tekst og relevante i en tekstanalyse. Ved at 

vælge bestemte ord, frem for andre, vælger man at fremstille virkeligheden på 

en bestemt måde, frem for en anden måde. Samtidig gælder det også, at når 

man træffer valg vedrørende sætningernes struktur og design, vælger man 

også, hvordan man konstruerer sociale identiteter, sociale relationer og videns 

- og holdningsspørgsmål (Fairclough 1992: 76).  

 

 

 

Ordvalg 

 

Når man kigger på ordvalget, er tre ting i fokus: alternative ord eller 

synonymer, betydninger og metaforer. Her er det vigtigt at være opmærksom 

på, at man ikke kun skal se et sprog som noget, der har et vokabular, der er 

dokumenteret i ordbogen, fordi der er mange forskellige overlappende 

vokabularer, som svarer til forskellige domæner, institutioner, praksisser, 

værdier og perspektiver. Ifølge Fairclough skal man helst bruge begreber som 

”ordvalg”, ”leksikalisering” og ”betydningsfastlæggelse”, som er bedre end 

”ordforråd”: ”The terms ”wording”, ”lexicalization” and ”signification” capture 

this better than “vocabulary”, because they imply processes of wording the 

world which happen differently in different times and places and for different 

groups of people” (Fairclough 1992: 76-77).   

 

 

 

4.2. Analytisk eksempel 1: Danskerne og de fremmede, Ekstra 

Bladet, 31.03.1997 

 

Tekstbeskrivelse 
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Ordvalg 

 

I artiklen ”Danskerne og de fremmede” er der en overdreven brug af de to 

personlige pronominer ”vi” og ”de”, hvor ”vi” repræsenterer danskerne, og 

”de” repræsenterer de fremmede. Når forfatteren anvender den personlige 

pronomen ”vi”, så refererer han til alle de mennesker, der bor i Danmark, som 

betragtes som etniske danskere, og som har kristendom som religion. ”Hver 

dag forvandles det vante Danmarks-billede. Fra at være et harmonisk, 

overskueligt samfund præges vi i stigende grad af mennesker med en anden 

etnisk og religiøs baggrund.” (l. 1-2) ”Dansk levemåde er kulturelt og politisk 

præget af mange generationer med kristendommen som basis” (l. 39-40) 

(egne understregninger). 

Samtidig refererer ”de” til dem, der kommer fra Mellemøsten, Asien og Afrika, 

og har islam som religion: ” I dag kommer de fremmede især fra Mellemøsten, 

Asien og Afrika. De fleste af dem er muslimer… ” (l. 5). Så når artiklens 

forfatter Sven Ove Gade (Ekstra Bladets daværende chefredaktør) bruger det 

personlige pronomen ”de”, så refererer han først og fremmest til alle de 

indvandrere, der har islam som religion, og som kommer til Danmark.  

Ved at vælge at bruge pronominer som ”de”, ”dem” og ”deres”, over for ”vi”, 

”os” og ”vores”, formår artiklens forfatter at skabe et fjernt og negativt billede 

af en bestemt gruppe mennesker, ”de fremmede”, fordi han på denne måde 

tager afstand fra dem. Denne beskrivelse står i modsætning til den positive 

beskrivelse af Danmark og ”danskerne”.  

 

Ifølge Fairclough er det også vigtigt at være opmærksom på bestemte ”key 

words”(nøgleord). Det vigtigste er her at være opmærksom på, at betydninger 

ikke er stabile.  

Her vil jeg fokusere på et ord, der bruges igennem hele artiklen, for at betegne 

indvandrere: ”fremmed” eller ”fremmede”. ”Fremmed” er, ifølge Politikens 

Retskrivnings - og Betydningsordbog, et adjektiv, der kan betyde flere 

forskellige ting:  
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1. som har at gøre med andre lande 

2. som hører hjemme et andet sted 

3. ukendt  

I artiklen bruges adjektivet ”fremmed” sammen med den bestemte artikel ”de” 

til at beskrive de indvandrere og flygtninge, der kommer til Danmark som en 

homogen gruppe, og som stilles over for ”danskerne”. Når journalisten vælger 

at skrive ordet ”fremmed”, i stedet for ord som ”indvandrer”, ”flygtning” eller 

”udlænding”, fokuserer han i højere grad på at beskrive indvandrerne, som 

noget ”ukendt” og ”som hører hjemme et andet sted”. På den måde, får 

avisens læsere også indtrykket at indvandrerne tilhører en ”fremmed” gruppe, 

som står i modsætning til ”os”, ”danskerne”.  

Ved at bruge de to forskellige betegnelser, ”danskerne” og ”de fremmede” over 

for hinanden, formår S.O. Gade at skabe to forskellige grupper, som beskrives 

som modsætninger. Han skaber samtidig en ”os” versus ”dem” relation. Ved at 

tale om ”os” inkluderer han samtidig også læserne, som ligestilles med alle 

danskerne. Denne opdeling kommer bl.a. til udtryk i de følgende eksempler: 

”Vi har altid modtaget fremmede.” (l. 2-3). ”På intet tidspunkt har danskerne 

haft mulighed for at sige enten ja eller nej til de fremmedes indtog. ”(l.11) ” 

Hvorfor skal vi sørge for boliger til de fremmede?” (l.29-30) 

 

Når forfatteren skriver om ”de” over for ”vi”, skaber han en stor afstand 

mellem de to grupper, hvor ”de” refererer til noget, der virker langt væk og 

fjernt, mens ”vi” bruges til at beskrive alle ”os”, danskerne som en homogen 

gruppe, der ikke har eller ikke kunne tænkes at have noget med ”dem” at 

gøre. Den negative beskrivelse af de fremmede kommer til udtryk ved denne 

afpersonalisering. Som læser kan man ikke på nogen måde identificere sig 

med dem, der er beskrevet som en gruppe, der står for sig selv, og dermed 

ikke har noget tilfælles med ”os”, ”danskerne”, eller avisens læsere. Det ses 

tydeligt i eksempler som: ”De kalder sig politiske flygtninge, ofre for 

forbryderiske regimer. Men mange af dem drives utvivlsomt også af vores 

rigdom.” (l. 22-23). ”Fra at være et harmonisk, overskueligt samfund præges 
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vi i stigende grad af mennesker med en anden etnisk og religiøs baggrund. 

(l.1-2). ” Vi hjælper dem til en bolig,…”(l.24-25). 

Journalisten formår på den måde at skabe en slags fællesskab mellem ham 

eller avisen, og avisens læsere. Dermed bliver ”de fremmede” en gruppe, der 

står for sig selv og ikke har noget tilfælles med det konstruerede fællesskab. 

De bliver på den måde ekskluderet af samfundet. Dette konstruerede, eller 

forestillede fællesskab udgøres af det øvrige samfund. Ifølge Benedict 

Anderson er nationen ”et forestillet politisk fællesskab” (Anderson 2001: 48). 

Endvidere tilhører vi alle et eller andet forestillet fællesskab, men det sker kun 

i vores tanker. Anderson mener, at alle samfund er forestillede.  

Ifølge Torben F. Knap, forsker i dansk på Københavns Universitet, eksisterer 

der ikke nogen dansk fællesskabsfølelse eller danskhed uden for en 

mediemæssig sammenhæng. Han mener, at danskerne fastholder 

forestillingen om et dansk fællesskab gennem massemedierne (Knap 2005: 

95). Denne diskussion om danskhed vender jeg tilbage til i kapitel 4.7.  

 

 

Grammatik 

Modalitet 

 

Modalitet betyder ”måde”, og ved at analysere modalitet koncentrerer man sig 

om talerens tilslutning eller distancering til det sagte. I enhver sætning skal 

taleren angive, i hvilken grad han/hun er tilknyttet til sætningen (Fairclough 

1992: 158). Hvilken modalitet, der vælges, får konsekvenser for diskursernes 

konstruktion både af sociale relationer og af videns - og betydningssystemer. 

Modalitet kan være enten subjektiv, hvor talerens affinitet til en sætning er 

tydelig, eller den kan være objektiv, hvor affiniteten er implicit. I sætningen 

”Jeg tror, at de er smukke” er der en subjektiv modalitet, udtrykt ved hjælp af 

markøren ”Jeg tror”, hvorimod i sætningen ”De er smukke” er der en objektiv 

modalitet. Ifølge Fairclough indebærer brugen af objektiv modalitet meget ofte 

en form for magt (Fairclough 1992: 159), fordi ved at bruge denne form for 
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modalitet, fremlægges synspunkter som fakta, og afsenderen fremstår som 

den, der kender sandheden, og dermed har magten.  

Modalverber som ”skulle”, ”burde”, ”kunne” er også vigtige markører, når man 

vil etablere modalitet. Denne form for modalitet, hvor man udtrykker en 

mulighed, kaldes epistemic modality.  

 

Sætningens tempus er en anden vigtig faktor, der skal tages i betragtning. En 

sætning skrevet ved hjælp af nutid, som f.eks.: ”De er smukke”, er en 

kategorisk modalitet, repræsenteret ved brugen af verbet ”at være” i 

nutidsform.  

Hvis man gør brug af de såkaldte ”hedges”, som f.eks.: ”lidt”, nok”, og i stedet 

for sætningen ”De er smukke” anvender sætningen ”Jeg tror nok, at de er 

smukke”, så har man en mere moderat sætning og en lav affinitet. ”Hedges”, 

eller modaladverbier bruges, når man vil moderere en påstand (Jørgensen & 

Phillips 1999: 96).  

 

 Artiklen ”Danskerne og de fremmede” er skrevet ved brug af nutid i næsten 

alle sætningerne: ”Hver dag forvandles det vante Danmarks-billede” (l.1), ”De 

samler sig i bestemte kommune og kvarterer”(l.8), ”De kalder sig politiske 

flygtninge…”(l. 22). Disse udvalgte eksempler viser en kategorisk modalitet. 

I hele artiklen er der brugt objektiv modalitet, og det betyder, at enten 

udlægger forfatteren sine egne synspunkter som universelle, eller taler han på 

vegne af en hel gruppe. (Fairclough 1992: 159). Samtidig bruges her den 

passive form af verbet, som slører agens.  

Manglen på subjektiv modalitet viser en stærk affinitet til det sagte. 

Ifølge Fairclough er brugen af kategorisk og objektiv modalitet udbredt i 

medietekster, hvor man forvandler komplekse begivenheder og beskriver dem 

som fakta. ”They systematically transform into ”facts” what can often be no 

more than interpretations of complex and confusing sets of events” (Fairclough 

1992: 160-161).  
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Et andet vigtigt træk ved artiklen er brugen af retoriske spørgsmål som: ” 

Hvorfor skal vi betale for, at en somalier kan leve i Danmark?”(l. 29), ”Hvorfor 

klumper de sig i særlige kvarterer?”(l. 30-31), ” Vil vi fortsætte med at lade 

Danmark udvikle sig til et multi-kulturelt samfund?”(l. 46-47). Disse spørgsmål 

er brugt for at få læseren til at tænke på en bestemt måde, men samtidig viser 

de solidaritet med læserne.  

 

Ved at bruge modalverber som ”skulle”, ”kunne” og ”måtte”, og ”hedges” som 

”nok”, ”lidt”, etableres der en mindre affinitet til det sagte. Dette sker kun i 

den del af artiklen, hvor der tales om muligheden for at hjælpe flygtningene: 

”Vi kunne starte med at erkende, at nok skal vi hjælpe…”(l. 47), ”Vi skal 

hjælpe, hvor vi kan magte det..”(l. 49), ”Skulle nogle alligevel blive i 

Danmark..”(l. 52). Den lavere affinitet, der vises her, står i modsætning til den 

kategoriske modalitet, der bruges i resten af artiklen.  

 

Den talendes forhold til det sagte kan også undersøges ved at se nærmere på 

en teksts deiktiske markører eller deiksis. Deiksis betegner forholdet mellem 

det kommunikerede indhold og kommunikationssituationen, ved at vise hen til 

”den konkrete udsigelsessituation” (Jørgensen & Phillips 1999: 186). ”Vi” eller 

”jeg” viser for eksempel hen til dem, der taler, mens ”her” eller ”der”, henviser 

til det sted, man taler om; og ”nu” viser for eksempel hen til tidspunktet.   

Det deiktiske og såkaldte ”eksklusive” ”vi”15, som er brugt i artiklen, signalerer 

distance over for de andre, ”de fremmede”, men samtidig er dette ”vi” 

”inklusiv” og signalerer nærhed til den gruppe, der refereres til, dvs. 

”danskerne”.  

 

Diskursiv praksis 
 
 

                                                 
15 Mere om det ”eksklusive” vi vs. det ”inklusive” vi findes i Michael Herslund og Bente Lihn Jensens bog Sprog og 
sprogbeskrivelse fra 2003 
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Når man analyserer den diskursive praksis, kigger man på de produktions-, 

distributions - og konsumptionsprocesser, der er forbundet med teksten. En 

tekst trækker altid på allerede eksisterende diskurser og genrer, og samtidig 

anvender læserne også forhåndenværende diskurser og genrer i konsumption 

og fortolkning af tekster (Fairclough 1992: 79). Så for at kunne analysere de 

forskellige produktions-, distributions- og konsumptionsprocesser, der bruges i 

f.eks. en artikel, skal man først bestemme tekstens genre og finde ud af, 

hvilke diskurser den trækker på. 

Ifølge Fairclough defineres genre som:  

 

                  […] a relatively stable set of conventions that is associated with, 

and partly enacts, a socially ratified type of activity, such as informal chat, 

buying goods in a shop, a job interview, a television documentary, a poem, or 

a scientific article. A genre implies not only a particular text type, but also 

particular processes of producing, distributing and consuming texts (Fairclough 

1992: 126). 

 

Fairclough bruger også Mikhail Bakhtins definition af genrer (Bakhtin 1986:65), 

hvor genrer beskrives som: ”the drive belts from the history of society to the 

history of language”.  

Hver genre er ifølge Fairclough forbundet med et bestemt ”activity type”, 

”aktivitetstype”, eller en bestemt struktur.  

 

                An activity type can be specified in terms of the structural sequence 

of actions of which it is composed, and in terms of the participants involved in 

the activity- that is, the set of subject positions which are socially constituted 

and recognized in connection with the activity type (Fairclough 1992: 126).   

 
 
Samtidig kan hver type aktivitet konstrueres på forskellige måder (Fairclough 
1992: 127). 
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Så teksten Danskerne og de fremmede er en avisartikel, der tilhører den 

journalistiske genre. Det betyder, at den har en bestemt sammensætning og 

er skrevet ud fra nogle specifikke konventioner, som er forskellige fra 

eksempelvis et digt eller en opskrift. Samtidig er den produceret, distribueret 

og konsumeret på en bestemt måde, som er karakteristisk for medietekster.  

Artiklen er produceret som en del af Ekstra Bladets kampagne fra 1997, med 

titlen ”De fremmede”. Kampagnen bestod af bl.a. avisartikler, reklamer på TV, 

og læserbreve, hvor indvandrerproblematikken i Danmark blev diskuteret. 

Artiklen ”Danskerne og de fremmede” er startskuddet på kampagnen, hvor 

læserne opfordres til en debat om emnet ved at skrive læserbreve til avisen.  

Artiklen er skrevet af Ekstra Bladets daværende chefredaktør, Sven Ole Gade.  

Ifølge Fairclough er artiklens forfatter ikke nødvendigvis den, der har de 

synspunkter, der kommer frem i artiklen. Der kan være tale om en kilde som 

bestemmer artiklens synspunkter, eller der kan være flere forfattere til den 

samme artikel. Her er det Sven Ove Gade, der skriver artiklen, men det er 

umuligt at vide, om han frembringer en andens synspunkter. Jeg mener dog, 

at det er hans egne holdninger og samtidig Ekstra Bladets holdninger, da han 

flere gange i artiklen giver udtryk for det:” Men nu må tiden være inde, hvor vi 

spørger...”(l.46), ”… vil Ekstra Bladet i de kommende måneder intenst forsøge 

at skildre virkeligheden…” (l. 59-60). Som chefredaktør for Ekstra Bladet, 

skriver han på vegne af hans avis, og han udtrykker avisens holdninger, som 

samtidig er de samme som hans egne personlige holdninger.  

Samtidig skriver han, at han ser på emnet med danskernes øjne, dvs. med 

læsernes øjne: ”… de fremmede er det emne, der mest optager danskerne. 

Med deres egne øjne ser vi, hvordan de fremmede medvirker til at forvandle 

Danmark henimod [sic] et multi-kulturelt samfund” (l.34-36). 

 

Hvis man undersøger artiklens konsumption eller forbrug, kan man konstatere, 

at den er skrevet for at blive læst af danskere, dvs. der er tale om en kollektiv 

konsumption. Artiklen er udgivet af Ekstra Bladet, så den bliver primært 

konsumeret af avisens læsere.  
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Ekstra Bladet er den største tabloidavis i Danmark, med flere hundreder tusind 

læsere hver dag. I første halvdel af 1997 havde Ekstra Bladet 581.000 læsere 

om dagen.16 

Avisens typiske læser er ifølge Gallup en mand fra hovedstadsområdet med en 

erhvervsuddannelse. Han er mellem 30 og 49 år og bor i egen bolig i en familie 

med hjemmeboende børn mellem 0 og 19 år.17 Ifølge Gallup henvender avisen 

sig hovedsageligt til mænd med en kort uddannelse.  

I dag er avisens læsertal dog faldet. Den havde ca. 300.000 læsere i 2010, 

ifølge Gallup.18 

Poul Madsen, Ekstra Bladets nuværende chefredaktør, beskriver avisen som:  

 
               Når folk ser vores plakat eller forside, skal det krible og krable: ”Den 
avis må jeg have fat i.” Ekstra Bladet skal være avisen med de overraskende 
nyheder. Fræk, respektløs, grænseoverskridende, højtråbende og troværdig. 
En avis, man kan hade eller elske. Men som aldrig er ligegyldig. Den 
nødvendige avis.19 
 

Avisen beskrives dermed som grænseoverskridende og respektløs af dens egen 

chefredaktør. Med hensyn til avisens kampagne fra 1997 kunne man 

konkludere, at den blev ført ud i livet af samme grunde, dvs. for at overraske, 

chokere og for at vise, at man kan være grænseoverskridende. Samtidig er 

avisernes vigtigste mål at blive solgt, og jo mere man er i stand til at skabe 

skandaler, jo flere aviser bliver der solgt. Et af de klassiske nyhedskriterier er 

sensationskriteriet, og hvis man er i stand til at skrive på en måde, der er 

opsigtsvækkende, er man også sikker på at blive læst. Ekstra Bladets 

kampagne bliver også læst, kommenteret og husket, så artiklerne bliver 

konsumeret af mange læsere. Man kan så konkludere, at hvis avisens vigtigste 

målsætning er at få folk til at købe den, så har den nået sit mål i høj grad ved 

at lancere kampagnen ”De fremmede”. 

                                                 
16 http://www.gallup.dk/Laesertal/Laesertal2h97.pdf, downloadet den 23.11.2010 
17 http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/article1137616.ece, downloadet den 15.11.2010 
18 http://www.gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202010v3.pdf, downloadet den 12.03.2011 
19 http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/den_noedvendige/ekstra_bladets_mission/article203252.ece, downloadet den 
20.11.2010 
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 Med hensyn til artiklens distribution kunne man kalde den kompleks, fordi der 

er tale om en avisartikel som bliver trykt i en landsdækkende avis.   

 
 
Intertekstualitet  

 

”Danskerne og de fremmede” er den første artikel, der er skrevet som en del 

af en kampagne, så den trækker ikke på andre specifikke medietekster. Men 

artiklen er samtidig skrevet som et svar til regeringens politik, som har ført til 

en stigning i indvandringen til Danmark. Så selvom man ikke kan tale om en 

form for manifest intertekstualitet, mener jeg, at der er en intertekstuel 

forbindelse til den danske historie og religion, især til den kristne religion, som 

ses som en grundlæggende egenskab for det at være dansk. ”Dansk levemåde 

er kulturelt og politisk præget af mange generationer med kristendommen som 

basis.” (l. 39-40) Hermed bliver det underforstået, at alt det, der ikke har den 

kristne religion som basis, er udansk og dermed negativt. Dette bekræfter igen 

forfatterens synspunkt fra artiklens første linjer, hvor han mener, at 

muslimernes levemåde ”adskiller sig markant fra danskernes.” (l. 6) Han 

formår at beskrive muslimerne som en homogen gruppe mennesker, der er 

forskellig fra den anden gruppe, danskerne. Samtidig inkluderer han alle 

fremmede eller muslimer i samme gruppe, uden at have en forståelse for, at 

der sagtens kunne være store forskelle imellem de fremmede. Det samme 

gælder for beskrivelsen af danskerne, som ifølge forfatteren alle skulle tilhøre 

den samme kristne religion og have de samme levemønstre og kultur.  

 Her bliver det samtidig underforstået at man, ifølge artiklens forfatter, ikke 

kan være dansker og muslim på samme tid, hvilket ikke er rigtig, da man har 

religionsfrihed i Danmark. Det betyder, at man sagtens kan være både dansker 

og muslim, hvis man vælger islam som religion i stedet for kristendommen. 

Det samme princip kunne gøre sig gældende om det at være fremmed, der 

kan ikke stilles lighedstegn mellem det at være fremmed og det at være 

muslim. Forfatteren fokuserer ret meget på religionsspørgsmålet, netop fordi 
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han gerne vil vise, at der er en stor forskel mellem de to religioner, kristendom 

og islam, og dermed vil han skabe en stor afstand mellem de to grupper, 

”dem” og ”os.” Han vælger ikke at tale om de andre religioner, der findes i 

Danmark, eller om ateisme. Så kan man herfra konkludere, at journalisten 

især henvender sig til de danskere, der også er kristne.  

Denne stil er dog ifølge Fairclough meget benyttet i journalistiske tekster, hvor 

man kommer med kategoriske påstande om et emne, selvom man ikke har 

noget konkret at bygge dem på, eller selvom man ved, at artiklen kan være 

fortolket på forskellige måder af forskellige mennesker (Fairclough 1992: 129). 

 

Artiklen ”Danskerne og de fremmede” er også en del af en ”intertekstuel 

kæde”, hvor elementer fra artiklen bruges igen i andre tekster, eller hvor 

andre tekster bliver skrevet som svar på artiklen.  

 

 
Diskurser  
 

Artiklen trækker på forskellige diskurser, som f.eks.: den danske 

udlændingediskurs, nationaldiskursen, religionsdiskursen, den kulturelle 

diskurs.  

National diskursen vises ved hjælp af ord eller udtryk som: ”det vante 

Danmarks-billede”(l.1), ”dansk levemåde”(l.39), ”vores vante liv som 

danskere”(l.43), ”det danske samfund”(l.59). Som en del af den nationale 

diskurs er også udlændingediskursen, eller mere præcist, integrations og 

assimilationsdiskursen, som også kommer til udtryk i denne artikel, bl.a. i linje 

40: ”Gennem århundreder har vi fået impulser fra indvandrere, der er blevet 

en del af os selv.”  

Religionsdiskursen fremgår af betegnelser som ”muslimer”(l.5) vs. 

”kristendom”(l.39), ”mennesker med en anden etnisk og religiøs baggrund” (l. 

2). 
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Den kulturelle diskurs udtrykkes ved at fokusere på den danske kultur og 

danske værdier: ”… og alle har de beriget vores kultur.”(l. 4), ”Dansk 

levemåde er kulturelt og politisk præget af mange generationer med 

kristendommen som basis.” (l.39-40). 

 

 

 

4.3. Analytisk eksempel 2: Sæt dem i lejre, Ekstra Bladet, 
3.04.1997  
 
 
Tekstbeskrivelse 
 
Ordvalg  
 
For det første er titlen på artiklen, ”Sæt dem i lejre”, meget iøjnefaldende. 

Verbet ”at sætte” er her brugt i den imperative form (modus), ”sæt”, og 

udtrykker en ordre og signalerer samtidig en form for magt som nogle 

personer skal udøve over nogle andre personer. Her er der tale om et råd, der 

gives til de danske politikere, om de flygtninge der er kommet til Danmark. 

Det betyder, at dem, der har magten, skal bestemme, hvad der skal ske med 

flygtningene.  

Ved at vælge denne konstruktion bruger man ikke noget subjekt, og 

sætningen bliver derfor meget upersonlig. Afsenderen formår samtidig at 

afpersonificere de mennesker der er tale om, ved at omtale dem som objekter. 

Brugen af pronominet ”dem” signalerer samtidig, at der er tale om en gruppe 

mennesker, som afsenderen tager afstand fra. Ved at bruge betegnelsen 

”dem” skaber han samtidig en modsætning til et ”vi”, som repræsenterer alle 

danskerne. Eller sagt på en anden måde, så repræsenterer ”vi” majoriteten, og 

”de” eller ”dem” repræsenterer minoriteten.            
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 Substantivet ”lejr” bruges her for at betegne en flygtningelejr, men Børge 

Hartmann taler også om de tyske flygtninge efter 2. verdenskrig20, så på den 

måde sammenligner han de flygtninge, der er kommet til Danmark med 

flygtningene fra 2. verdenskrig. Som læser kommer man så også i tanke om 

koncentrationslejrene fra 2. verdenskrig, hvor jøderne blev massakreret, eller 

om Gulag-lejrene i Sibirien, hvor russiske og østeuropæiske fanger blev 

straffet og behandlet som slaver. Så ved at omtale flygtningene i Danmark på 

samme måde som man omtalte flygtningene under 2. verdenskrig, viser Børge 

Hartmann, at han synes, at flygtningene skal behandles på en bestemt måde.  

Han beskriver, hvordan flygtninge efter hans mening skal behandles: ”De 

boede i lejre bag den pigtråd, soldaterne havde efterladt” (l. 5-6). 

 Ved at tale på den måde om flygtninge viser Børge Hartmann, at flygtningene 

efter hans mening, består af en gruppe mennesker, der skal gemmes i lejre, 

langt væk fra det øvrige samfund. Han mener samtidig, at flygtningene ikke er 

på samme niveau som danskerne. Det kan bl.a. ses i linje 20-21, hvor han 

siger: ”Og de skal ikke bringes op på vores sociale niveau.” 

 
I linje 19 udtaler Børge Hartmann sig om flygtningespørgsmålet ved at sige 

lige ud, hvad han tænker, nemlig at de skal spærres inde: ”Hvis du vil have 

det lige ud: Spær dem inde.” For det første ved at bruge dette udtryk, taler 

han om flygtninge, som om de var nogle farlige forbrydere, der skal holdes 

væk fra samfundet. For det andet bruger han igen pronominet ”dem”, som 

viser den afstand, som han tager fra denne gruppe mennesker.  

 

De personlige pronominer ”de” og ”dem” er brugt, når man taler om 

flygtningene, som en modsætning til pronominet ”vi”, eller ”vores”, som 

bruges, når man omtaler danskerne: ”De skal ikke integreres, for de skal 

sendes hjem…(l.19-20). Og de skal ikke bringes op på vores sociale 

niveau.(l.20-21) … vi har jo ikke plads til dem… ”(l. 21-22). Denne opdeling i 

”vi” og ”de” eller ”os” vs. ”dem” forstærker afstanden mellem flygtninge og 
                                                 
20 2.verdenskrig fandt sted mellem 1939-1945 
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den øvrige befolkning, dvs. danskerne. Ved at tale om flygtninge på den måde 

bliver de automatisk ekskluderet af det danske fællesskab.  

 

Grammatik 

Modalitet 

Når man er opmærksom på diatesen, er et vigtigt træk ved artiklen brugen af 

verber i den passive form som for eksempel i: ”Flygtninge skal 

indkvarteres...”(l.1), ”De skal ikke integreres, for de skal sendes hjem…”(l.19-

20), ”Og de skal ikke bringes op på vores sociale niveau”(l.20-21). ”Og hvorfor 

skal de integreres…”(l.22). Ved at bruge passiv i stedet for aktiv sløres agens. 

Her betyder det, at ansvaret ikke er hos den, der udtaler sig (Fairclough 1992: 

182). Samtidig bliver sætningerne mere upersonlige, end hvis den aktive form 

blev brugt.  

Et andet grammatisk træk ved artiklen er brugen af nutid i de fleste sætninger, 

som viser en kategorisk modalitet. ”Han er ikke medlem af nogen foreninger 

eller partier” (l.8), ”Han synes…”(l.11), ”Børge Hartmann mere end antyder, at 

journalister tilbageholder og fortier oplysninger om flygtninge”(l.34-35).  

 

Et andet markant aspekt ved artiklen er brugen af modalverbet ”skulle”, flere 

gange: ”Flygtninge skal indkvarteres…”(l.1), ”De skal ikke integreres, for de 

skal sendes hjem…”(l.19-20), ”Og de skal ikke…”(l.20), ”Og hvorfor skal de 

integreres, når de alligevel skal hjem”(l. 22-23). ”Skulle” udtrykker her en 

nødvendighed, og ved at gentage den flere gange forstærkes den.  

 

 

 

 

 

 

Diskursiv praksis 
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Genre 

 

Artiklen ”Sæt dem i lejre” er skrevet i Ekstra Bladet som del af kampagnen ”De 

fremmede”. Som genre tilhører artiklen den journalistiske genre. Denne artikel 

er et interview med en af avisens læsere, som samtidig skriver mange 

læserbreve til avisen. Det er hans meninger, der kommer frem i artiklen ved at 

svare på forskellige spørgsmål, stillet af journalisten. Desuden kunne artiklen 

beskrives som en ”vox populi”. Selvom det er en læserbrevsskribent, der er 

valgt ud, bruges han som et eksempel på, hvad andre læsere også mener.  

Tekstens forfatter, Marie Louise Schrøder, forbliver i baggrunden og skriver 

ikke om hendes egne meninger, men ved at stille bestemte spørgsmål, og ved 

at bruge overskriften ”Sæt dem i lejre”, vinkler hun artiklen på en bestemt 

måde.  

Artiklen er bragt i Ekstra Bladet, så man kan samtidig konkludere, at selvom 

det er et interview med en læser om sine egne holdninger, så bliver også 

Ekstra Bladets holdninger fremvist på denne måde. Hvis den ikke skulle vise 

avisens meninger, så ville den nok ikke være bragt i avisen. 

Med hensyn til artiklens konsumption, så er den formentlig læst af Ekstra 

Bladets læsere, og der er tale om en kollektiv konsumption.  

Distributionen er kompleks, fordi artiklen bliver bragt i en landdækkende avis, 

som bliver læst af flere hundrede tusind personer hver dag. Samtidig kunne 

artiklen bruges i utallige andre kontekster, for eksempel som det er tilfældet i 

denne afhandling. 

 

Intertekstualitet 

Artiklen er som tidligere nævnt en del af kampagnen ”De fremmede”, og derfor 

er der en intertekstuel forbindelse med de andre artikler i kampagnen. 

Samtidig findes der i artiklen en association til fortiden, historien og 2. 

verdenskrig: ”Jeg så de tyske flygtninge efter krigen” (l. 5). Afsenderen bruger 

på den måde fortiden som et svar på nutidens problemer. Ved at bruge måden 

som flygtningene blev behandlet på under 2. verdenskrig som svar på den 
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måde, man også skal behandle flygtninge i Danmark, skaber artiklens 

hovedperson et helt andet billede af flygtninge, som slet ikke passer med 

virkeligheden. De flygtninge, der er i Danmark er ikke i den samme situation 

som dem fra 2. verdenskrig, og derfor kan de heller ikke sammenlignes. 

 

Diskurser 

Artiklen trækker på diskurser, som: flygtningediskursen, ”Flygtninge skal 

indkvarteres” (l.1), ”Jeg så de tyske flygtninge” (l.5), integrationsdiskursen, 

”De skal ikke integreres” (l.19-20), økonomidiskursen: ”Men det er, som om 

de glemmer, at det er skattekroner - andre menneskers penge, de bruger” 

(l.14-15).  

 

 

 
 
4.4. Analytisk eksempel 3: Ekstra Bladet og de fremmede, Ekstra 
Bladet, 30.01.2000 
 
 
Tekstbeskrivelse 
 
Ordvalg 
 

I de næste linjer vil jeg se på et par af de ord og udtryk, som er brugt i 

artiklen ”Ekstra Bladet og de fremmede”. 

Forfatteren bruger forskellige betegnelser for udlændinge. For eksempel er ”de 

fremmede” brugt både i titlen og inde i artiklen, men også ”muslimer”, 

”indvandrere” og ”nye danskere” er anvendt for at beskrive udlændingene. 

Samtidig beskrives udlændingene ved hjælp af andre udtryk, som for 

eksempel: ”muslimer vil overmande os andre”, ”islamiske nye danskere”, ”de 

fremmede der er blevet danskere”. Ordet ”islam” er brugt seks gange gennem 

artiklen, hvilket viser den store rolle, som religionen spiller her.  
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Ord som ”Danmark”, ”dansk”, og ”danskere” er anvendt gennem hele artiklen: 

”… og som forvandler Danmark.” (l.12-13 ), ”… traditionelle danske 

demokratiske forestillinger…” (l.49 ), … så må alle danskere inddrages” (l.88 ). 

Adjektiver som ”vante”, ”homogen”, ”teknisk avanceret”, demokratisk” er også 

brugt for at beskrive Danmark og danskerne: ” Fra at være et nogenlunde 

homogent folk bliver vi multi-kulturelle…”(l.13), ”Et demokratisk Danmark…” 

(l.35), ”… at leve i et teknisk avanceret samfund…” (l.72).  

Disse ord er benyttet for at forstærke det positive billede af Danmark som en 

modsætning til den negative fremstilling af muslimerne. 

 

I de ovennævnte eksempler ses det tydeligt, at journalisten i meget høj grad 

vælger at fokusere på en positiv beskrivelse af Danmark, danskerne og  

de danske værdier som en modsætning til den negative beskrivelse af ”de 

fremmede”, ”muslimerne”, og ”islam”.  

Det personlige pronomen ”vi” er benyttet flere gange i artiklen som et 

synonym for ”danskerne”: ”Ønsker vi…” (l.24) Og hvad gør vi…”(l.24)  

Samtidig er ”de”, ”de fremmede” og ”muslimerne” brugt, når der tales om 

indvandrere. 

 

Grammatik 

Modalitet 

 

Artiklen gør brug af en objektiv modalitet. Dette kan bl.a. ses i følgende 

eksempler: ”Det er ikke et spørgsmål om formuleringer hist og pist i Koranen, 

nej, det er den ubetingede fastlæggelse af islam som en politisk 

religion…”(l.47-48 ), … så vil de islamiske nye danskere være bundet af dens 

ubetingede politiske bud, der vil gå foran dansk lov.” (l.50-51).  

Som tidligere nævnt fremlægger journalisten hans meninger som fakta ved at 

bruge denne modalitet. Samtidig forstærkes denne faktuelle beskrivelse af 

brugen af verbet ”at være” i nutidsformen: ” De fleste af de nye danskere er 

muslimer.”(l.39 ), ”Islam er i klar modstrid med traditionelle danske 
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demokratiske forestillinger…” (l.49 ), ”Det er en virkelighed…” (l.56-57 ), ”Det 

er i sig selv en vanskelig opgave, så længe danskkundskaberne for mange af 

dem er ringe…” (l.68-69 ). Som Fairclough siger, viser brugen af nutid en 

kategorisk modalitet: ”simple present tense (’is’) realizes a categorical 

modality” (Fairclough 1992: 159). 

 

Diskursiv praksis 

 

Artiklen ”Ekstra Bladet og de fremmede” er produceret af Ekstra Bladet, som 

en del af avisens kampagne om ”de fremmede”. Den er skrevet af avisens 

chefredaktør, Sven Ove Gade, som et svar til en anden artikel, skrevet af Bent 

Melchior21.  

Med hensyn til artiklens konsumption vil jeg sige, at den er kollektiv, da den er 

udgivet af en landsdækkende avis. Distributionen er kompleks, artiklen bliver 

distribueret gennem avisen og kan samtidig læses og diskuteres, også flere år 

efter, som er tilfældet i nærværende afhandling.  

 

Intertekstualitet 

 

Artiklen er som tidligere nævnt skrevet som et svar til Bent Melchiors artikel, 

så der er tale om en form for ”manifest intertekstualitet”, som Fairclough 

betegner det. Samtidig er der i teksten brugt mange af de samme 

indvendinger som i den anden artikel, skrevet i Ekstra Bladet, ”Danskerne og 

de fremmede”, så der er også en åbenlys forbindelse til denne artikel. Titlen er 

ændret lidt, men mange udtryk ses igen: ”… som forvandler Danmark”, 

”muslimer”, ”de fremmede”, ”vi” og ”de”.  

Der findes en intertekstuel forbindelse til historien, fortiden: ”… de 

overskuelige flygtningegrupper, der tidligere er kommet til Danmark” (l.9-10), 

”Men intet i fortiden tåler sammenligning med den folkevandring…”(l.11-12), 
                                                 
21 B. Melch ior - tid ligere dansk overrabbiner, ifølge http://www.information.dk/person/bent-melchior. Sidst set juni 
2011 
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men også til kristendommen og Biblen: ”Her overfor står ikke mindst Kristi 

ord…” (l.41-42 ).  

 

 

 Diskurser 

 

Artiklen trækker på en række diskurser, såsom: religionsdiskursen, ”De fleste 

af de nye danskere er muslimer.” (l.39 ), ”Islam bygger på Koranen…” (l.40-

41), ”… den enkelte i forhold til Gud.” (l.43 ), national diskursen, ” det danske 

samfund2, (l.25)” et demokratisk Danmark”,(l.35) ” ønsker Danmark bevaret” 

(l.53), flygtninge og indvandrerdiskursen, ” … der om 40 år vil være 700.000- 

800.000 førstegenerations flygtninge og indvandrere…” (l.17-18).  

 

 

4.5. Analytisk eksempel 4: Den hvide norms privilegier og 
forventninger, Politiken, 31.8.2010 
 
 
 
Tekstbeskrivelse 
 
Ordvalg 
 
Et af de aspekter, som jeg gerne vil se nærmere på i det følgende, er 

ordvalget. Der er rigtig mange forskellige ord, som man kan vælge at 

analysere, men et af dem, der er brugt ret meget i denne kronik, er ordet 

”bleg”, i forskellige afledninger, som: ”bleg”, ”blege”, ”bleghed”. Adjektivet 

”bleg”, i flertalsformet ”blege” er brugt her for at beskrive danskernes 

udseende, men det forstærker samtidig den fysiske forskel mellem disse ”blege 

majoritetsdanskere” og de andre, hvilket beskrives som en ”ikke-bleg etnisk 

minoritet”.  
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Et andet adjektiv, der bruges for at beskrive danskerne eller majoriteten, er 

”hvid”, som igen er en forstærkning af den forudfattede mening om forskellen 

mellem danskerne og alle de andre. Ved at fokusere i så høj grad på fysiske 

egenskaber vil Helle Stenum vise nogle af danskernes fordomme over for dem, 

der ser anderledes ud. Samtidig indrømmer hun at ’vi’, dvs. danskerne ”er de 

normale”, og ved at gøre det fremstilles de andre, automatisk, som 

”unormale”.  

 

Artiklen blev publiceret i dagbladet Politiken som en kronik, men den blev 

skrevet i forbindelse med en debat om integration og teater, og det kan 

muligvis være en forklaring på dette fokus på de fysiske egenskaber. 

Skuespillet, som kunstform, fokuserer en del på det ydre.  Forfatteren bruger 

også spejlet som et redskab til at få os til at tænke anderledes, og det er også 

forbundet med noget magisk, på samme måde som teaterverden er, efter min 

opfattelse. Men en diskussion af denne art, selvom det er meget spændende, 

ville kræve en anden afhandlings sider.  

 

Et meget interessant træk ved denne kronik er beskrivelsen af de 

hverdagsprivilegier, man har som hvidt menneske. Helle Stenum forsøger at 

sætte fokus på alle de ting, som man tager for givet, når man er en del af den 

hvide majoritet i Danmark ved at bruger et bestemt anafor22. Hun gentager 

næsten 50 gange de to ord ”forventer ikke”, og på den måde understreger hun 

sine synspunkter yderligere. Hun beskriver de hvides privilegier i Danmark, 

men hun viser på den måde alle de fordomme, som danskerne har om 

udlændinge. Ved at få os til at tro at det er danskerne, hun taler om, formår 

hun på en udmærket måde at få læseren til at se hele situationen fra ”den 

andens” side og at føle, hvordan det er at være en del af minoriteten. 

 

                                                 
22 Anafor = et udtryk som viser t ilbage til en antecedent (Lundquist 2006: 109) 
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Som i de tidligere gennemgåede artikler ligger fokusset i denne artikel også på 

personlige pronominer som ”vi”, ”os” og ”vores”, vs. ”dem”. Men her bruges de 

forskellige betegnelser meget bevidst for at sætte fokus på denne inddeling og 

for samtidig at kritisere denne forskelsbehandling.  

 

Grammatik 

Modalitet 

 

 Kronikkens forfatter bruger en objektiv modalitet i de fleste sætninger: ”Nogle 

gange får man det indtryk…” (l.4), ” ’ Vi’ har i 30’erne…” (l. 46), ”Og når ’vi’ 

siger, at ’vi’ gerne vil inkludere ’dem’…”(l.58). Samtidig bruges der også 

modalverber og hedges, som viser en lavere affinitet til det sagte. Det kan 

bl.a. ses i eksempler som: ”Der kan være lang vej til den kritiske indsigt…” 

(l.144), ”Man kunne starte med at vende bøtten…”(l.150), ”Men sådan er det 

jo ikke” (l.6).  

 

 
Diskursiv praksis 
 
Genre 
 
Artiklen ”Den hvide norms privilegier og forventninger” består af en kronik, 

som er skrevet af forsker og konsulent Helle Stenum. Det er et bidrag til 

integrationsdebatten i Danmark, skrevet ud fra en subjektiv position.  

 

Den er som tidligere nævnt produceret i forbindelse med en debat om 

integration og teater i Danmark og blev senere publiceret i Politiken i en 

forkortet version. Distributionen foregår for det første i forbindelse med den 

ovennævnte debat, og efterfølgende i forbindelse med udgivelsen i Politiken, 

dvs. der er tale om en kompleks distribution. Konsumptionen er kollektiv, 

kronikken henvender sig til Politikens læsere.  
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Intertekstualitet 

 

I denne kronik er der en intertekstuel forbindelse til historien, hvor der lægges 

vægt på indvandringens historie: ”Bare inden for de sidste 100-150 år har 

Danmark været karakteriseret af indvandring, udvandring […] jøder til 

Sverige”(l.7- 48). Samtidig er der også en manifest intertekstualitet, hvor 

forfatteren omtaler en anden artikel, skrevet af P. McIntosh: ”Den 

amerikanske…”(l.69).  

 

 

Diskurser 

 

Integrationsdiskursen er det vigtigste i denne artikel, og det fremgår af udtryk 

som: ”Og når ’vi’ siger, at ’vi’ gerne vil inkludere ’dem’,…” (l.58), ”Hvordan 

kommer VI videre og bliver mere end ’vi’?” (l.150).  

Magtdiskursen er også fremtrædende, og det kan ses i udtryk som for 

eksempel: ”Og når ’vi’ siger, at ’vi’ gerne vil inkludere ’dem’, så taler vi 

sjældent om, at det stadig er ’os’, der er chefer og direktører, sidder i udvalg, 

der deler penge ud, skriver de stykker, der vises på teatrene…” (l.58-60), ”… 

’vi’ har brug for at kunne se vores position og den magt, der ligger hos den 

blege majoritet” (l.144-145). En historisk/antropologisk diskurs trækkes der 

også på ved at redegøre for indvandringen til og fra Danmark gennem tiderne: 

”Bare indenfor de sidste 100-150 år har Danmark været karakteriseret af 

indvandring, udvandring og blandet ind i kolonisering og slavehandel på højde 

med andre europæiske lande[…] ’Vi’ har i 30’erne udvist både begejstring og 

foragt for nazismen. ’Vi’ afviste op til Anden Verdenskrig jødiske asylansøgere 

ved grænsen, men menneskesmuglede også under krigen jøder til Sverige” (l. 

7-48).  
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4.6. Analytisk eksempel 5: Debat: Jeg vil nødig tale om racisme - 
- men når mit eget samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser 
jeg ingen vej uden om. En appel til venstrefløjen. 
 Politiken, 30.1.2011 
 
 
 
Tekstbeskrivelse 
 
Ordvalg 
 
Jeg vil starte med at se nærmere på de personlige pronominer, som er brugt i 

denne artikel.  

For det første læser man flere gange i teksten om ”vi”: ”Vi børn…” (l.3), ”… 

fordi vi som samfund…”(l.28), ”Og så længe vi afviser racisme…”(l.121). Det 

personlige pronomen ”vi” bruges her til at betegne samfundet, børnene, eller 

danskerne. Artiklens forfatter, Güzel Turan, inkluderer hermed sig selv i dette 

”vi”, selvom hun er af tyrkisk oprindelse. Ved at gøre det, beskriver hun sig 

selv som en del af det danske samfund, velvidende at hun også er af en anden 

etnisk oprindelse. Hun kan dermed være dansker og tyrker på samme tid uden 

nogle problemer.  

For det andet er det personlige pronomen ”de” brugt flere gange for at betegne 

Güzel Turans tyrkiske forældre: ”Til dårlige tider, som de sagde.” (l. 2), danske 

smede eller sosu-assistenter: ”Dem, vi opfordres til at solidarisere os med, er 

derimod smeden og sosu-assistenten…” (l.36-37). Det betyder, at hun viser en 

vis afstand mellem hende og hendes egne forældre, eller mellem hende og de 

danskere, der har en kortere uddannelse end hende selv.  

 

Artiklens forfatter formår at skabe en hel anden beskrivelse af minoriteten i det 

danske samfund, end det var tilfældet i Ekstra Bladets artikler. Hun betegner 

sig selv som en del af majoriteten ved at inkludere sig selv i dette ”vi”, som 

beskriver samfundet, og samtidig ekskludere hun sig selv af gruppen af 

lavtuddannede, hvad enten de er etniske danskere eller hendes egne.  
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 Der er også andre ord, som man kunne fokusere på i en tekstbeskrivelse, og 

nogle af dem er adjektiverne. Güzel Turan bruger forskellige adjektiver, når 

hun beskriver indvandrerne, som for eksempel: ”Lovlydige, veluddannede 

borgere…”(l.21), ”… til mig som mørklødet indvandrer.”(l.109). Til gengæld 

bruger hun andre, mere negative adjektiver til at beskrive den politiske scene: 

”… racistisk lovgivning…”(l..137), ”… dette mildest talt nedslående 

menneskesyn…”(l.150), ”… dystre scenarie…”(l.162). 

 
 
Grammatik 
 
Modalitet 
 
Der er en mindre affinitet igennem teksten, og det kan tydelig ses, når man 

kigger på brugen af modalverber, som for eksempel: kunne, skulle, måtte, 

burde: ”Alligevel kunne jeg med afsæt i regeringens politik føle mig 

fristet…”(l.16), ”Det kunne altså være en appel om…”(l.23), ”… eller skal man 

overtage dens politik i et omfang, der kan fastholde…”(l.56),” … og hans krav 

om en stram udlændinge- og integrationspolitik må tilgodeses af 

venstrefløjen”(l.65-66). 

Samtidig udtrykkes denne lavere affinitet også ved hjælp af hedges, som for 

eksempel i: ”… og at der vist nok alligevel er noget om snakken om en 

uoverstigelig kulturkløft;”(l. 77-78). 

 

 

 

Diskursiv praksis  

Genre 

 

Teksten er en kronik, som tilhører den journalistiske genre. Den er skrevet af 

cand.mag. Güzel Turan for Politiken for at deltage på den måde i 
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udlændingedebatten i Danmark. Den er udgivet som en kronik i dagbladet 

Politiken, så den er skrevet på en subjektiv måde, og forfatteren udlægger sine 

egne meninger.  

Konsumptionen er kollektiv, fordi den bliver primært konsumeret af avisens 

læsere. Artiklens distribution er kompleks, fordi den formodes at blive 

distribueret til hele landet. 23 

 
 

Intertekstualitet 

 

Der findes en manifest intertekstualitet, hvor Güzel Turan bl.a. omtaler en 

anden artikel, skrevet i Politiken, om ”Bjarne”, som er en eksempel på en 

dansk vælger, der ikke rigtig ved, hvem han skal stemme på. Samtidig er det 

også et eksempel på manifest intertekstualitet, når hun omtaler, hvad 

personer som Jesper Langballe24 eller Birthe Rønn Hornbech25 har sagt.  

I teksten er der samtidig en intertekstuel forbindelse til religionen, som ses 

som et af de vigtigste emner i integrationsdiskursen: ”Men hvis jeg nu var 

’Bjarne’ og af mine politikere på højrefløjen fik at vide, at islam er en 

voldsforherligende religion…”(l.73-74). Når hun bruger denne konstruktion, 

sætter hun sig selv i ’Bjarnes’ sted, dvs. i hvordan det er at være etnisk 

dansker og kun danne sine meninger om indvandrere via medier eller fra 

politikere. 

Der findes en intertekstuel forbindelse til fortiden, og det kan ses i eksempler 

som: ”… engang i halvfjerdserne” (l.19), ”… der faktisk har været 

indvandringsstop siden 1973” (l.90).  

 

 

Diskurser 
                                                 
23 I denne afhandling er der ikke taget højde for avisernes webudgaver 
24 J. Langballe er sognepræst og Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, ifø lge 
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFJELA.aspx, downloadet den 23.06.2011 
25 B.R. Hornbech er Fo lket ingsmedlem for part iet Venstre og var minister for flygtninge, indvandrere og integration da 
G. Turan skrev kronikken, ifølge http://www.ft .dk/Folketinget/findMedlem/VBIRH.aspx, downloadet den 23.06.2011 
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Kronikken trækker på diskurser, som for eksempel: den politiske diskurs: ”En 

appel til venstrefløjen”(titel), ”Det er derfor med meget bange anelser, jeg 

afventer det forestående folketingsvalg” (l.124), integrationsdiskursen: ”… der 

gjorde, at de aldrig blev «fuldt integreret»…”(l.9), uddannelse diskursen: ”… 

der med sine fem års skolegang og sin analfabetiske kone…”(l.17).  

 

 

 

4.7. Social praksis 

 

 

I de næste afsnit vil jeg, med udgangspunkt i de foregående tekstbeskrivelser 

og analyser, forsøge at finde en mulig forklaring på forholdet mellem den 

diskursive praksis og den sociale praksis, som teksterne er en del af. Først vil 

jeg se nærmere på hver artikel for at undersøge, hvordan danskerne og 

indvandrerne bliver omtalt. Derefter vil jeg se, om man kan drage en 

konklusion om denne omtale af de to grupper i artiklerne. Til sidst vil jeg 

undersøge, om der findes en tendens i alle de fem artikler, med hensyn til 

konstruktionen af ”os” vs. ”dem”, og om Ekstra Bladets vinkel i disse tre 

udvalgte artikler er forskellig fra Politikens, og, hvis den er, på hvilken måde. 

Man kan også spørge sig selv, hvilke konsekvenser har denne opdeling i ”os” 

og ”dem” for det danske samfund?  

Det er ikke sikkert, at der findes et endegyldigt svar til alle disse spørgsmål, 

men der findes sikkert forskellige udlægninger af sandheden.  

Man skal også huske, at der er meget, der ikke er med i disse fem udvalgte 

artikler, som måske er lige så vigtigt som det, der er med. Man kan også forstå 

en tekst igennem, hvad der ikke er skrevet. Blandt nogle af de ting, der ikke 

nævnes i disse artikler, er det faktum, at der mellem indvandrerne også findes 

nogle (mange) som ikke har islam som religion, eller også at der f.eks. findes 
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etniske danskere som konverterer til andre religioner end kristendommen, eller 

er ateister. Det betyder, at aviserne har truffet et bevidst valg om kun at 

fokusere på muslimer, hvilket kan forstås på forskellige måder. Enten er 

muslimerne valgt ud, fordi de ses som et problem, eller også er de valgt ud, 

fordi de udgør majoriteten af indvandrerne. 26  

 

Når man analyserer de fem artikler ved hjælp af Faircloughs tredimensionelle 

model, ses det tydeligt, at der i de fleste findes en diskursiv konstituering af 

den danske identitet, som hele tiden er repræsenteret som en modsætning til 

”de andres” identitet. Gennem en konstant opdeling i to grupper, som 

beskrives ved hjælp af de to personlige pronominer ”vi” og ”de” eller ”os” og 

”dem”, skabes der en meget stor afstand mellem dem, der opfattes som at 

være etnisk danskere og de andre, dem der tilhører en anden etnisk gruppe.  

 

I artiklen ”Danskerne og de fremmede” fra Ekstra Bladet findes der en klar 

opdeling mellem ”danskerne” og ”de fremmede”. ”Danskerne” er beskrevet 

som dem, der bor i et ”harmonisk” og ”overskueligt” samfund, og som har 

kristendommen som basis. ”De fremmede” derimod er muslimer, som gerne vil 

forvandle Danmark.  

Indvandrerne, ”de fremmede”, har ikke noget tilfælles med de etniske 

danskere ifølge denne artikel. Der findes en klar modsætning mellem dem, der 

er ”danskere” og dem, der er ”fremmede”. Danskerne er ”os”, der bor i 

Danmark og altid har gjort det, ”os” med den rigtige religion og de rigtige 

holdninger.  

Man kan dermed konkludere at ved at bruge denne opdeling i to forskellige 

grupperinger, ”os” og ”dem”, findes der ikke nogen form for forståelse for de 

andre. De ses som en gruppe, der står for sig selv og ikke har noget at gøre 

med det at være dansk, eller måske er en modsætning til danskerne. Dermed 

                                                 
26 Ifø lge tal fra 1.januar 2010, www.nyidanmark.dk/statistik, Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, 
beskæftigelse, sidst set den 26. maj 2011 
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er danskhed noget, der kun tilhører dem, som er kristne og har været det i 

flere generationer.  

 

Denne ekskluderingsmekanisme som Ekstra Bladet gør brug af, kan have som 

den yderste konsekvens, at der opstår en angst i det danske befolkning over 

for alt, der er fremmed eller ukendt. Eller måske en frygt for islam og en 

misforstået fortolkning af denne religion. Samtidig kan det betyde, at den del 

af befolkningen, der kommer fra andre dele af verden vil føle sig ekskluderet af 

samfundet. Dermed kan man udlede, at der findes en klar differentiering 

mellem ”os”, ”danskerne”, og ”dem”, ”de fremmede”, som så ikke giver 

mulighed for en mulig dialog eller integration.  

 

 

”Ekstra Bladet og de fremmede” er et andet forsøg fra avisen på at sætte 

indvandrerspørgsmålet på dagsordenen. Her, ligesom i artiklen ”Danskerne og 

de fremmede”, bliver der lagt en stor afstand mellem ”dem”, muslimerne og 

”os”, danskerne. Fokusset er her på beskrivelsen af islam som en klar 

modsætning til kristendom. Alle dem, der har islam som religion, er dermed 

inkluderet i en enkeltstående gruppe, hvis mål er at forvandle Danmark og at 

overmande os andre.  

Denne inddeling i to forskellige grupper, ”danskerne” og ”muslimerne”, 

betyder, at der, ifølge artiklen, findes en klar forskel mellem de to grupper. De 

har ikke noget tilfælles og har to meget forskellige syn på livet.  

En interessant ting er, at avisen vælger at omtale den danske befolkning som 

”danskerne” eller ”vi” og ikke som ”kristne”, som efter min mening vil være 

det oplagte, hvis man skal sammenligne to befolkningsgrupper ud fra et 

religiøst standpunkt.  

 

Hvilke konsekvenser har så denne beskrivelse for samfundet?  

For det første vil alle, der læser denne artikel og ikke har kendskab til religion, 

eller islam, blive angste over for, hvad islam og muslimerne vil betyde for 
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Danmark. For det andet betyder denne overdrevet brug af det ekskluderende 

”vi”, som vi så før, at ”de andre” ikke er taget i betragtning, og dermed ses 

som en gruppe, der står for sig selv. Som en tredje bemærkning er det vigtigt 

at være opmærksom på det faktum, at fra Ekstra Bladets side er fokusset 

rettet mod de udlændinge, der også er muslimer. Det betyder, at en meget 

stor del af de øvrige etniske minoriteter, der bor i Danmark ikke tages i 

betragtning, hvilket kan være et bevis på, at Ekstra Bladet er en snæversynet 

avis.   

  

 

 ”Sæt dem i lejre” er en blandt mange artikler fra Ekstra Bladets kampagne, 

med titlen ”De fremmede.” Her er det en læserbrevsskribent, der bliver spurgt 

om hans holdninger til flygtninge, og han indrømmer meget ærligt, at de bare 

skal spærres inde. Så ”de fremmede” er her fremstillet som en farlig gruppe 

mennesker, der skal holdes spæret inde, langt væk fra ”os”, præcis som ”de 

gale” og ”de kriminelle” i Foucaults værk. Forskellen er bare, at ”de fremmede” 

ikke er kriminelle eller gale (de fleste af dem). Men de ses som en 

marginaliseret gruppe, som ikke har eller skal have noget at gøre med resten 

af samfundet. Samtidig viser artiklen, at der findes en majoritet i Danmark, 

som her er repræsenteret af etniske danskere, som har magten over for den 

minoritet, som her er repræsenteret af flygtningene. Læserbrevsskribenten 

refererer her til politikerne, der skal bestemme, hvad der skal ske med 

flygtningene. Når flygtningene bliver omtalt på denne måde, meget upersonlig 

og generaliserende, og bliver inkluderet i en kategori, der står for sig selv, 

forstærkes dette magtforhold mellem de to grupper.  

 

Ved at lade en læserbrevsskribent komme med sine radikale synspunkter om 

flygtninge, deltager Ekstra Bladet i indvandrerdebatten på en meget normativ 

måde. Flygtningene skal spærres inde, fordi de ses som afvigere fra normen.  

Konsekvensen er, at dem, der læser avisen, får indtrykket at alle, der på en 
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eller anden måde er anderledes fra ”os”, ”danskerne”, skal holdes langt væk, 

fordi de er farlige.  

 

 

Kronikken med titlen ”Debat: Jeg vil nødig tale om racisme- men når mit eget 

samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser jeg ingen vej uden om. En 

appel til venstrefløjen” bruger de to begreber ”vi” og ” de” på en forskellig 

måde. Denne her gang inkluderer artiklens forfatter sig selv i den samme 

gruppe som alle de andre etniske danskere, selvom hun er af tyrkisk 

afstamning og ikke skjuler dette faktum. På denne måde indrømmer hun, at 

hun både kan være en del af majoriteten og minoriteten. 

Artiklen er skrevet som et svar til den strammere politik over for indvandrere, 

men det interessante ved den er, at den er skrevet af en tyrkisk kvinde, som 

samtidig inkluderer sig selv i det danske fællesskab. Man kan tydelig se en 

forskel fra de ovennævnte artikler fra Ekstra Bladet, hvor udlændinge aldrig 

bliver inkluderet i det ”vi”, der bruges til at betegne danskerne.     

 

 

I kronikken ”Den hvide norms privilegier og forventninger” er begreberne ”os” 

og ”dem” også til stede, men denne gang vil forfatteren gerne skabe 

opmærksomhed omkring brugen af dem i det daglige. Her bliver ”de blege 

majoritetsdanskere” opfordret til at se sig i spejlet og sætte sig i ”de andres” 

sted.  

I modsætning til Ekstra Bladets artikel bruger denne kroniks forfatter 

begreberne ”os” og ”dem” på en anderledes måde. For det første vil hun skabe 

opmærksomhed omkring problematikken med denne inddeling, og for det 

andet kritiserer hun danskerne for deres manglende forståelse for ”de andre”, 

og for deres fejlagtige integration:  

 

            Og når ’vi’ siger, at ’vi’ gerne vil inkludere ’dem’, så taler vi sjældent 
om, at det stadig er ’os’, der er chefer og direktører, sidder i udvalg, der deler 
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penge ud, skriver de stykker, der vises på teatrene, instruerer forestillingerne, 
køber billetterne, er kulturpolitikere, er kulturjournalister, er chefredaktører 
og… Fortsæt selv listen… (l. 52-54).   
 

Her er det ikke længere ”dem”, der er de onde, her er ”vi” dem, der ikke er 

opmærksomme på deres problemer, fordi ”vi” ikke er i stand til at se verden 

med ”deres” øjne. ”Vi” er dem, der har magten i samfundet, mens ” de” må 

kæmpe mod forskelsbehandling. 

 Selvom denne kronik ikke bruger pronominer som ”de” og ”dem” på samme 

negative måde som Ekstra Bladets artikler gør, så findes der her en ærlig 

indrømmelse af den magtposition, som nogle ”danskere” har i det danske 

samfund. Men hvis man skal bringe Foucault og hans syn ind i billedet, så er 

magt ifølge ham ikke noget negativ: 

 
              Man må holde op med hele tiden at beskrive magtens virkninger i 
negative vendinger: den »udelukker«, den »bekæmper«, den »undertrykker«, 
»den censurerer«, den »abstraherer«, den »maskerer« og den »skjuler«. 
Faktisk producerer magten noget. Den producerer noget reelt, den producerer 
et genstandsområde og nogle sandhedsritualer. Individet og den erkendelse, 
som man kan uddrage af det, henhører under denne produktion (Foucault 
1975: 210).  
 

 

 

Alt i alt, efter en grundig gennemgang af de fem avisartikler vil jeg nu se, om 

man kan tale om en tendens i den diskursive konstituering af begreberne ”os” 

og ”dem”.  

 

I de tre artikler udgivet af Ekstra Bladet findes der en tydelig markering af de 

to grupper. ”Vi” eller ”os” er de etniske danskere, mens ”de”, ”dem” eller ”de 

fremmede” er muslimerne. Når avisen kun fokuserer på den muslimske 

minoritet og ikke omtaler de andre (mange) minoriteter, der også findes i 

Danmark, kunne man være fristet til at beskrive Ekstra Bladet som en avis 
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med et meget snævert syn. I hvert fald hvis man beskriver avisen ud fra 

analysen af de ovennævnte artikler.  

Ved at omtale udlændingene på denne måde, bliver de automatisk ekskluderet 

af det øvrige danske samfund, uden nogen mulighed for integration. Samtidig 

holdes de også uden for debatten, fordi deres synspunkter ikke er til stede i 

Ekstra Bladets ovennævnte artikler. Det vil sige, at indvandrerdebatten i Ekstra 

Bladet faktisk kun er en ensidig debat, hvor kun dem med de ”rigtige” 

holdninger kommer med deres synspunkter. Desuden gør avisen brug af en 

kategoriseringsmekanisme, hvor befolkningen, som bor i Danmark, er opdelt i 

to grupper: ”danskerne” og ”de fremmede.”  Der lægges ikke skjul på, at ”de 

fremmede” er dem, der kommer fra Mellemøsten, Asien og Afrika og er 

muslimer. De er som tidligere nævnt beskrevet som en modsætning til den 

danske befolkning, som har kristendommen som et meget vigtigt fundament. 

Denne beviste kategorisering i ”os” og ”dem” giver anledning til at konkludere, 

at avisen gerne vil opretholde en afstand mellem de etniske danskere og de 

etniske minoriteter. Så længe de bliver fremstillet som tilhørende to forskellige 

kategorier, vil de to grupper aldrig være en del af det samme fællesskab.   

  

Denne negative fremstilling af indvandrerne i Ekstra Bladet har ikke kun 

konsekvenser for de etniske minoriteter, men også for ”danskerne”. 

Udlændingene bliver holdt uden for debatten og har dermed ikke mulighed for 

at frembringe deres synspunkter, og den del af den danske befolkning, der får 

sine informationer gennem Ekstra Bladet, får kun et ensformigt og meget 

negativt billede af de etniske grupper.  

Ekstra Bladet giver altså ingen mulighed for dialog fra Ekstra Bladets, den 

eneste dialog er mellem avisen og dens læsere, som også er etniske 

danskere.27 Det ses i de læserbreve, der blev sendt til avisen i forbindelse med 

kampagnen ”De fremmede.” Disse læserbreve spillede en vigtig rolle i hele 

                                                 
27 Det har jeg fundet ud af i min research, hvor jeg læste flere hundrede læserbreve, sendt til av isen i forb indelse med 
kampagnen ”De fremmede”, som alle er underskrevet af ”danskere”. Disse læserbreve kan læses via databasen 
Infomedia 
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kampagnen, og Ekstra Bladet brugte også meget plads i avisen på at udgive 

dem. Avisen ville vise, at den lytter til sine læsere. Men man skal heller ikke 

glemme, at disse læserbreve, eller ”vox-pops”, også bliver redigeret. Mange 

gange blev læserbrevene fulgt af billeder eller andre grafiske elementer, som 

forstærkede deres synspunkter. Så på den måde spiller Ekstra Bladet igen en 

vigtig rolle, når det vælger, hvad der skal med, eller ikke skal med i avisen.  

 

I de to udvalgte kronikker fra Politiken findes der et anderledes syn på 

udlændinge, end i Ekstra Bladet. Indvandrerne er ikke fremstillet på en negativ 

måde, og der er ikke mere fokus på religion. I den første kronik sætter 

forfatteren fokus på integration og på vores del af arbejdet. Hun mener, at kun 

ved at sætte os i den anden persons sted, kan vi forstå, hvordan det er at 

være på en bestemt måde. Så ved at gøre det, fremstiller hun udlændingene 

som normale personer, og ikke som et problem.  

 

Den anden kronik er skrevet af en udlænding, som betragter sig selv både som 

udlænding og som dansker. Hun inkluderer sig selv i det danske fællesskab 

ved at omtale sig selv som en del af ”vi”.  

 

De to kronikker kommer med meget subjektive meninger om 

indvandrerdebatten og bidrager til debatten på hver deres måde. Politiken 

viser ved at udgive disse kronikker, at der findes plads til alle i debatten, 

hvilket man ikke kan sige om Ekstra Bladet.  

Politikens fremstilling af indvandrere i disse to kronikker er meget positiv, og 

dette kan have en meget god konsekvens både for integrationen af 

indvandrerne i det danske samfund, men også for de danskere, der læser 

avisen og måske ser udlændingene med nye briller.  

En anden meget stor forskel mellem Ekstra Bladet og Politikens fremstilling af 

indvandrere er, at Ekstra Bladet fokuserer i meget høj grad på en beskrivelse 

af udlændinge som muslimer, mens Politiken taler om udlændinge som 

mennesker uden at sætte fokus på religion.  



 64 

 

Efter en nærmere analyse af de fem artikler er jeg blevet opmærksom på en 

anden mulig forklaring på avisernes opdeling i ”os” og ”dem”. Som nævnt i 

kapitel 4.2. er ”de fremmede” fremstillet som en gruppe, der står for sig selv, 

dvs. uden for det konstruerede fællesskab. ”De fremmede” er hovedsageligt 

”muslimerne”, mens ”os” er de etniske danskere. Men ifølge Benedict Anderson 

er dette fællesskab, som Ekstra Bladet i høj grad trækker på, imaginært 

(Anderson 2001: 48). Dvs. at det kun eksisterer i vores tanker. Det giver 

anledning til at spørge sig selv, hvad er danskhed, og er det et fænomen, der 

eksisterer?  

Ifølge Ekstra Bladet er danskhed bl.a. lig med kristendom, traditioner, 

åbenhed, homogenitet, frisind, tolerance og demokrati. Men denne meget 

positive beskrivelse af danskheden er kun forestillet, den findes kun fordi 

mennesker tænker på den måde. Således formår medierne at fastholde denne 

forestilling gennem en konstant gentagelse af de forskellige 

”danskhedsbegreber”. Samtidig ses alt, der er anderledes og ikke falder inden 

for kategorien ”dansk”, som noget negativt. Dermed bliver alle, der ikke er 

danske, fremstillet på en negativ måde.  

 

En mulig forklaring på denne problemstilling kunne være, at danskheden kun 

eksisterer ved at være forskellig fra noget andet. I Ekstra Bladet er det at 

være dansk forbundet med kristendom og demokrati, som dermed betyder, at 

muslimerne ikke kan være danske, fordi de ikke er kristne.  

Politiken erkender, at der er forskel på ”os” og ”dem”, og at det er majoriteten, 

der har de mest magtfulde positioner i Danmark, men samtidig ses 

indvandrerne ikke som en modsætning til danskerne. ”Vi” dækker også over 

udlændinge, så man kan godt være både ”fremmed” og ”dansk” på samme tid.  

Danskheden er i høj grad opretholdt gennem medierne, og den eksisterer ikke 

uden for dem: 
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                Der eksisterer ikke nogen dansk fællesskabsfølelse, som ikke er 
understøttet af et massemedium, og der eksisterer ingen danskhed – forstået 
som danskeres udøvelse eller dyrkelse af ’dansk identitet’ – uden for en 
mediemæssig sammenhæng. Der findes ingen danskhed uden for medierne. 
Det er kun i medierne (eller i kraft af medierne), at danskerne ’ mødes’ for at 
celebrere deres fællesskab (Knap 2005: 95- 96).    
 

 

Medierne konstruerer dermed danskheden, og denne konstruktion kan som 

tidligere nævnt både være ekskluderende eller inkluderede. Ekstra Bladet 

bruger danskheden som en slags eksklusionsmekanisme, hvor ”de fremmede” 

ikke er med, mens Politiken godt vil inkludere ”de andre”.   

Danskheden er et meget interessant begreb, men desværre er der ikke nok 

plads her til en mere omfattende diskussion af det.     

 

I Politiken derimod fremstilles danskheden som normen, og samtidig betyder 

det at ved at være normal, at man også har mere magt. Udlændinge er ikke 

en del af dette normale danske fællesskab. Betyder det så, at hvis de ikke er 

en del af normen, så er de unormale?  

Foucault har selv beskæftiget sig med forskellige minoritetsgrupper, som blev 

betegnet af samfundet som ”unormale.” De kriminelle blev lukket i fængsler, 

og de sindssyge blev indlagt på hospitaler. Alt dette ud fra et ønske om en 

normaliseringsproces. Indvandrerne og flygtninge bliver fremstillet i flere af de 

analyserede artikler som også værende forskellige fra den gældende norm, 

men i stedet for at blive lukket inde i fængsler eller hospitaler, forsøges de 

”normaliseret” gennem en integrationsproces. De skal helst lære at tale det 

samme sprog som resten af befolkningen, opføre sig på samme måde og have 

de samme værdier. De skal ”assimileres” og være en del af resten af 

fællesskabet. Men nu er fængselsinspektørerne, præsterne eller de dømmende 

institutioner erstattet af andre institutioner, som skal holde øje med disse 

normaliseringsprocesser. En af dem er medierne, som hele tiden definerer det 

”normale” og det ”unormale”, ”det rigtige” og ”det forkerte”. Massemedierne er 

vores tid dømmende institutioner. På samme måde som fortidens kriminelle 
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blev henrettet foran et jublende publikum28, bliver dem, der afviger fra 

normen, udstillet i medierne i vores dage. Medierne er i dag med til at 

bestemme over liv og død. Hvis de for eksempel vælger at betegne en person 

som terrorist frem for frihedskæmper, konstruerer de dermed en form for 

sandhed. 

Medierne har dermed en diskursiv magt, som også vises i de fravalg, de 

foretager. I Danmark vil medierne gerne sætte fokus på historier om afvigelser 

fra normen for på den måde at inddrage politikerne ind i billedet. Desuden er 

medierne med til at definere disse gældende normer ved at bestemme hvem, 

der afviger fra normen (Merkelsen 2007: 41). 

 

    

Denne diskussion om ”danskheden” giver anledning til at tænke på et nyt 

emne: staten eller nationen. Begrebet ”nation” dækker over forskellige ting. 

Ifølge Anderson er nationen et ”forestillet politisk fællesskab” (Anderson 2001: 

48).  

Der findes to forskellige opfattelser af den nationale idé. Den første stammer 

fra Frankrig og blev opfundet som en konsekvens af den franske revolution. 

Nationen er defineret her ved hjælp af begreber som stat, territorium, borgere 

og selvbestemmelse. Så et folk, der er suverænt og bor på samme territorium, 

udgør en nation. Denne definition bliver også kaldt politisk, her er det 

borgerne, der vælger, om de vil være medlemmer af en bestemt nation. 

Samtidig er denne definition ”subjektiv”, fordi man kan selv vælge nationen til 

og fra.  

Den anden variant er knyttet til Tyskland og landets fremkomst som 

nationalstat. Her er de vigtigste kriterier for at tilhøre nationen, at man har en 

fælles historie, kultur og sprog. Man kan ikke selv vælge, om man vil være en 

del af nationen, man er det, hvis man taler et bestemt sprog, eller hvis man 

                                                 
28 Som f.eks. i Frankrig, i det 18.århundrede. For en mere detaljeret gennemgang af de kropslige straffe, se Foucault: De 
spektakulære pinestraffe, i Overvågning og straf fra 1975 
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har en bestemt kultur. Denne definition kaldes derfor ”objektiv” (Jørgensen & 

Phillips 1997: 171-172).  

 Hvis man vender tilbage til ”danskhedsbegrebet”, kan man konkludere, at 

”danskerne” kan beskrives ud fra deres fælles historie, kultur og sprog. De er 

et homogent folk med fælles karakteristika og værdier. Man tilhører det 

danske fællesskab, hvis man har den samme kultur, historie og taler det 

samme sprog. Indvandrere og flygtninge, der kommer til Danmark, har 

normalt ikke disse tre fælles karakteristika med i bagagen, og derfor kan de 

ikke tilhøre resten af fællesskabet eller nationen. Det gælder, hvis man går ind 

for denne ”tyske” beskrivelse af nationen.  

Men hvis man for eksempel tager det danske sprog som et kriterium, for det at 

være dansk, er det ikke sikkert, at den ovenstående definition gælder. Mange 

af de etniske minoriteter, der bor i Danmark, taler dansk, men betyder det så, 

at de er danske? Der er ikke nemt at give et svar på dette spørgsmål, fordi 

man ikke kan vide, hvordan folk opfatter sig selv. Hvis en såkaldt 

”andengenerationsindvandrer” er født i Danmark, taler dansk og er medlem af 

den protestantiske kirke, kan man så betegne ham som ”dansk”? Hvis han er 

”dansk”, hvorfor beskrives han så ved hjælp af danske udtryk som 

”andengenerationsindvandrer”? Selvom man bruger den franske definition af 

nationen, hvor man selv kan vælge nationen til og fra, kan man ikke inkludere 

de etniske minoriteter her. Selvom de vælger at være ”danske”, er de ikke 

opfattet som danske af den øvrige befolkning, og den samme holdning gælder 

også i høj grad for medierne. Hvis medierne vælger at fremstille verden på en 

bestemt måde frem for en anden, kan de også konstituere den danske 

nationale identitet på en bestemt måde.  

 

Denne diskussion om nationen fører mig tilbage til magtbegrebet. Hvis 

indvandrerdiskursen i Danmark har taget en negativ drejning, betyder det, at 

der findes nogle mennesker eller institutioner, der har magten over debatten. 

Ifølge hegemonibegrebet findes der hele tiden en kamp mellem forskellige 

diskurser om at få mest mulig indflydelse i samfundet. Ekstra Bladet trækker 
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på islamdiskursen og indvandrerdiskursen på en negativ måde, og avisen 

formår derfor at konstituere verden på en bestemt måde. Indvandrerne og 

flygtningene ses ikke som en del af det danske fællesskab, men som en 

homogen gruppe, der er meget anderledes. Samtidig ses ”danskerne” også 

som en ens befolkningsgruppe, med samme religion og samme værdier. 

Avisen har dermed en utrolig stor magt, som vises i denne diskursive 

konstituering af indvandrerne som en modsætning til ”os andre”. Magten 

kommer til udtryk gennem denne konstruktion af sandheden på en bestemt 

måde.  

 

   

Desuden kan man heller ikke inkludere alle de etniske minoriteter i en 

homogen gruppe med samme kultur og sprog. Der findes forskellige etniske 

grupper i Danmark, som alle har deres egen religion, historie og sprog.  

Derfor er det uundgåeligt at konkludere, at de etniske grupper i Danmark 

bliver marginaliseret fra flere sider. For det første kan de ikke beskrives som 

en del af det danske fællesskab, så længe de har andre værdier og 

livsopfattelse. For det andet kan de heller ikke tilhøre en bestemt homogen 

”etnisk gruppe”, da der findes flere forskellige etniske minoriteter. Så ved at 

omtale de etniske minoriteter med ord som ”de”, ”dem”, ”de fremmede”, 

inkluderer Ekstra Bladet alle indvandrere og flygtningene i samme homogene 

gruppe. Indvandrere er bare ”dem”, der tilhører denne bestemte gruppe, som 

ikke har noget at gøre med ”os”, ”danskerne”. Den eneste ting som de etniske 

minoriteter har tilfælles synes at være den islamiske tro. Hvis Ekstra Bladet 

kun ser udlændingene på denne måde, mener jeg, at de skjuler en del af 

sandheden og virkeligheden.  

Endvidere er ”danskerne” heller ikke et homogent folk med fuldstændig 

samme værdier og sprog. Dem, der er født i Nordjylland, er forskellige fra 

dem, der er født på Sjælland eller Bornholm. Så man kan ikke generalisere og 

inkludere alle i samme ”danske” kategori. Derudover er ”Vi” kun dem vi er i 

kraft af vores forskellighed fra ”andre.” ”Vi” kan betegnes med ordet 
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”danskere”, hvis vi sammenligner os med tyrkere, svenskere eller andre 

folkeslag, og vi er hvide, hvis vi sammenligner os med afrikanere. Vores 

identitetsopfattelse eksisterer kun i kraft af vores forskellighed fra noget andet. 

Man kan beskrive en person ved at bestemme hans/hendes køn, alder, 

nationalitet, dvs. man kan være mand eller kvinde, ung eller gammel, dansk 

eller fransk.  

Samme princip gælder for nationen. En nation er fremstillet ved at være 

forskellig fra en anden. I en dansk kontekst kunne man beskrive Danmark ud 

fra landets forskellighed fra for eksempel Frankrig.  

 

I Foucaults optik er subjektet en historisk størrelse, som er fremstillet gennem 

forskellige vidensdiscipliner (som kriminologi og sexologi) og sociale 

praksisregimer (som disciplineringspraksisser i fængsel). Det vigtigste her er 

subjektiveringsmekanismen, hvor man på samme tid bliver underkastet 

magten og bliver formet som subjekt. Subjektiveringen sker gennem en 

disciplinering af kroppen, som beskrives ud fra forskellige diskursive 

identiteter, som mand, kvinde, kriminel, gal, syg, homoseksuel osv. (Stormhøj 

2006: 60). Den samme mekanisme sker i konstruktionen af ”os” og ”dem”. 

”De fremmede” bliver underlagt en subjektiveringsmekanisme, hvor, i stedet 

for at have en identitet som mænd, kvinder eller syge, tilhører de en homogen 

gruppe af ”minoriteter.” Samtidig har denne konstruktion af de to forskellige 

grupper, ”os” og ”dem”, formået at skabe en opfattelse af, at dem, der er 

anderledes, er ”forkerte”, og ”os” er de ”rigtige”. Desuden er ”vi” ikke kun 

”rigtige”, men også ”normale”, fordi vi er som de fleste andre, der omgiver os. 

Derfor ville det være bedre, hvis alle var på samme måde, for så vil vi alle 

være en del af det samme homogene fællesskab. Fra et foucaultiansk 

perspektiv kunne man tale om en disciplineringsproces. På samme måde som 

de kriminelle blev disciplineret i fængslerne, kunne man også disciplinere eller 

normalisere ”de fremmede” for at få dem til at blive som det øvrige fællesskab.   
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 Anderson mener, at sproget spiller en meget vigtig rolle i vores opfattelse af 

en national identitet. Trykketeknologiens indførsel på diverse nationale sprog 

har ført til en udbredelse af kommunikationen mellem mennesker, der ikke 

kender hinanden. Selvom de boede i forskellige landsdele, så havde de 

alligevel noget tilfælles: sproget. ”Alle de store klassiske fællesskaber 

opfattede sig selv som kosmisk centrale, forbundne til en overjordisk 

magtorden gennem et helligt sprog” (Anderson 2001: 55).  

Latin, som var fortidens officielle sprog, blev erstattet af andre sprog, og flere 

mennesker kunne følge med. Sproget og kulturen spillede en vigtigere rolle i 

samfundet. Samtidig begyndte mennesker at identificere sig med et bestemt 

sprog eller kultur, og dem, der boede på et afgrænset territorium, blev kaldt et 

”folk” og kunne tilhøre en ”nationalstat.”  

 

Denne opdeling i ”os” og ”dem” drejer sig om, hvem har magten i samfundet, 

og hvem var her først. Som Ekstra Bladet udlægger det i de ovennævnte 

artikler, så er ”danskerne” dem, der udgør majoriteten og dermed skal have 

magten. De andre, eller ”de fremmede”, er ”kun” en minoritet, og derfor har 

de ikke noget magt og skal heller ikke inddrages i debatten, ifølge avisen.  

Samtidig har medierne en stor magt i kraft af deres rolle i samfundet. De kan 

vælge at beskrive virkeligheden på en bestemt måde, gennem forskellige 

diskurser, og dermed konstruerer de verden på en bestemt måde. Der er hele 

tiden en kamp mellem flere diskurser, og medierne er med til at bestemme, 

hvem der vinder kampen. Hvis indvandrerdiskursen hele tiden kobles sammen 

med islamdiskursen eller kriminalitetsdiskursen, så formår medierne at skabe 

en konstruktion af realiteten, hvor indvandrere betegnes som kriminelle og 

muslimer. Denne diskurs er som nævnt tidligere dominerede i Ekstra Bladets 

artikler. Og hvis udlændingediskursen vinkles på en anden måde, hvor der ikke 

findes en opdeling mellem de to grupper, men ”de” bliver inkluderet i ”vi”, som 

det er tilfældet i Politiken, så kan virkeligheden blive frembragt på en ny måde.  

Alt i alt, ud fra den ovenstående diskussion konkluderer jeg, at medierne 

skaber virkeligheden, gennem deres diskursive konstruktion af den. Det er 
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aviserne, der bestemmer, hvad ordene ”indvandrer”, ”udlænding” eller 

”fremmed” skal kobles med, og samtidig er det også dem, der bestemmer, om 

”indvandrerne” er en gruppe, der står uden for fællesskabet, eller om de kan 

blive inviteret indenfor. Magten ligger derfor hos den, der holder pennen i 

hånden.    

 

Som en sluttende bemærkning vil jeg også nævne, at man ikke kan tale om en 

decideret tendens ud fra de fem udvalgte artikler, men alligevel viser de et 

meget godt billede af, hvordan indvandrerdebatten har været og er i dagens 

Danmark.  

  

 

 

 

 

4.8. Nogle foreløbige konklusioner 

 

Ekstra Bladet har haft et stort fokus på udlændinge i kampagnen ”De 

fremmede”. Ud fra de tre analytiske eksempler som jeg har valgt, kan man 

konkludere, at avisen fremstiller indvandrerne og flygtningene fra en negativ 

vinkel. De opfattes ikke som en del af fællesskabet, de beskrives derimod som 

en modsætning til det at være dansk. Danskheden kan kun bruges som en 

karakteristikum for dem, der har boet på det danske territorium29 gennem 

flere generationer, og som altid har været kristne. 30 Dermed er det 

underforstået, at alle dem, der kommer fra et andet land og har en anden 

religion, aldrig kan betragtes som danskere. Denne konstruktion af 

danskheden, som noget der kun tilhører dem, der har boet i Danmark gennem 

                                                 
29 Et  interessant begreb er i denne forbindelse Blut und Boden (tysk for Blod og jord), udtryk udviklet af W.Darrés i 
1930 og brugt af A. Hitler som en racistisk slagord. Hvis man skulle gå ind for sådan en opfattelse af danskhed, som 
noget der kun tilhører dem der har samme b lod og bor på samme jord, kunne diskussionen udvikle sig i en meget 
negativ retning, med negative konsekvenser. I sidste ende kunne man forbinde denne diskussion med den om den 
”rene” ariske race og med de efterfølgende konsekvenser, som vi kender fra Anden Verdenskrig.  
30 Ekstra Bladet ”glemmer” her at det danske folk ikke altid har været kristent 
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flere generationer, kan sammenlignes med den tyske opfattelse af etnicitet 

under 2. Verdenskrig, hvor kun den ariske race blev opfattet som ”ren”, og 

hvor alle de andre skulle udslettes. Man kan derfor konkludere, at muslimerne 

i Danmark eller den vestlige verden har erstattet jøderne, som en minoritet, 

der bliver lagt for had fra alle sider. Hvis denne udvikling forsætter, og hvis de 

højrenationalistiske bevægelser bliver udbredt i Europa31, vil det måske i sidste 

ende føre til en krig om religiøse overbevisninger mellem kristne og muslimer. 

Men selvom denne diskussion er meget interessant, er den alt for indviklet til 

at forfølge nærmere her.  

 Samtidig bliver indvandrerne også holdt uden for debatten, fordi deres 

synspunkter ikke bliver fremvist i Ekstra Bladets artikler. Avisen bruger i de tre 

artikler kun en megen ensidig forklaring uden at være åben for en dialog med 

de etniske minoriteter.  

I alle de udvalgte eksempler bruger avisen en ekskluderingsmekanisme, hvor 

”de fremmede” eller ”dem” er fremstillet som en gruppe, der står for sig selv 

og ikke har noget at gøre med resten af samfundet. Endvidere bliver 

”danskerne” kun beskrevet med positive ord og er automatisk inkluderet i det 

fælles ”vi”.    

Der er et meget stort fokus på islam som en dårlig eller farlig religion, når 

udlændingene bliver beskrevet, som om religionen er det eneste forhold, der 

kan bruges, når man taler om ”de fremmede”. Det beviser igen, efter min 

mening, at Ekstra Bladet har et meget snævert syn på mennesker og religion.  

 

I de to kronikker fra Politiken bruges ”vi” som en del af en 

inkluderingsmekanisme. Udlændingene er en del af fællesskabet. Der er 

samtidig fokus på integration og for en forståelse af ”dem”, der er anderledes. 

Selvom der ikke lægges skjul på det faktum, at det stadigvæk er majoriteten, 

dvs. de etniske danskere, der har magten i samfundet, så er der en større 

                                                 
31 Se f.eks. situationen i Holland, hvor Geert Wilders’ Frihedsparti får flere t ilhængere og den i Frankrig med Marine Le 
Pens Front National, ifølge http://www.kristeligt-dagblad.dk, Det-populistiske-hoejre-er-kommet-for-at-blive, sidst set 
juni 2011 



 73 

forståelse for de etniske minoriteter. De beskrives ikke som ”muslimer” eller 

”fremmede”, men derimod som ”indvandrere” eller ”etniske minoriteter”. Disse 

betegnelser er mere neutrale og fremstår ikke som negative, og religion tages 

ikke i betragtning. Så Politiken er derfor mere positivt indstillet over for 

udlændinge, end Ekstra Bladet er.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Konklusion 
 
 

Jeg vil gerne starte med at kaste et tilbageblik på begyndelsen af denne 

afhandling, hvor jeg stillede følgende spørgsmål:  

 

    hvordan fremstilles indvandrerne i udvalgte danske medier, og  

 

    hvilke konsekvenser kunne denne fremstilling have for samfundet i det hele 

taget? 

 

Nu vil jeg gerne se om disse spørgsmål er blevet besvaret, og på hvilken 

måde. 
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Jeg har benyttet den kritiske diskursanalyse for at undersøge fem udvalgte 

avisartikler, fordi den er meget velegnet til konkrete lingvistiske analyser af 

sprogbrug, men også til at få indblik i de diskursive og sociale praksisser, som 

teksterne er en del af.  

 

Jeg har valgt at beskæftige mig med de to danske aviser, Ekstra Bladet og 

Politiken, af flere grunde. For det første repræsenterer disse to aviser to meget 

forskellige synspunkter i debatten. For det andet har Ekstra Bladet haft fokus 

på indvandrerdebatten ved at lancere kampagnen ”De fremmede”, og jeg 

synes, at det ville være interessant at starte med at undersøge en del af den. 

Sidst, men ikke mindst, har jeg valgt to kronikker fra Politiken, fordi de viser et 

meget anderledes, men også et subjektivt syn på problematikken og er skrevet 

af hhv. en etnisk dansker og en dansk-tyrker. De er samtidig skrevet i 2010 og 

2011, dvs. at de er ret nye, og man får på den måde indblik i den nutidige 

debat.  

De fem udvalgte artikler viser derfor et bredt billede af debatten, da de både 

repræsenterer to forskellige vinkler fra to aviser, men tidsmæssig er de også 

ret udstrakte. Samtidig kan og vil analysen af fem artikler ikke vise et billede 

af hele debatten i den danske presse, men det var jeg indforstået med fra 

starten. Det er et af minusserne ved den brugte metode, da den kritiske 

diskursanalyse ikke giver mulighed for at arbejde med et stort empirisk 

materiale. Men det må man som forsker acceptere.  

 

Norman Faircloughs tredimensionelle model har vist sig at være særlig 

velegnet til en dybdegående analyse af de fem artikler. Jeg har brugt den til at 

undersøge artiklerne ud fra tre forskellige vinkler ved at se nærmere på 

teksten, den diskursive praksis og den sociale praksis, som teksterne er en del 

af.  

I beskrivelsen af teksterne har jeg på den ene side opdaget, at der findes en 

konstruktion af de to begreber ”os” og ”dem”, som bruges til at betegne de 

etniske danskere og de etniske minoriteter. Begreberne ”os”, ”vi” og 
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”danskerne” bruges igen og igen i Ekstra Bladets artikler, når man refererer til 

den danske befolkning. Samtidig bruges ord som ”dem”, ”de”, ”muslimer” og 

”fremmede”, når man taler om ”de andre”, dvs. dem der har anden etnisk 

baggrund end dansk.  

På den anden side har jeg også opdaget, at Politiken bruger en anden diskursiv 

konstruktion af begreberne i artiklerne. I den første kronik har forfatteren Helle 

Stenum vist, at man er opmærksom på denne opdeling i ”os” og ”dem”, og på 

de konsekvenser som følger med denne opdeling, men forfatteren har samtidig 

brugt sin stemme til at opfordre de etniske danskere til at prøve at sætte sig i 

den andens sted.  

Den anden kronik, som er skrevet af Güzel Turan bruger det personlige 

pronomen ”vi” til at betegne både den danske befolkning og også sig selv, 

selvom hun har en anden etnisk baggrund.   

 

Analysen af den diskursive praksis har vist at Ekstra Bladets artikler kan ses 

som en del af en intertekstuel kæde, da de alle er en del af kampagnen ”De 

fremmede”, og alle inddrager samme elementer. Mellem de to kronikker fra 

Politiken er der derimod ikke nogen intertekstuel forbindelse. Desuden har 

undersøgelsen også fundet ud, at Ekstra Bladet fokuserer i høj grad på 

religionsdiskursen og den nationale diskurs, mens Politiken lægger bl.a. stor 

vægt på integrationsdiskursen.  

 

Ved at inddrage Michel Foucaults syn på magt/viden, subjekt og sandhed, 

samt hans beskrivelse af marginaliserede grupper i samfundet, har jeg fundet 

ud af, at de fremmede bliver behandlet af Ekstra Bladet på samme måde som 

fortidens gale, syge og kriminelle. Endvidere kan man konkludere, at 

indvandrerne bliver gjort til objekter for debatten og mister dermed deres 

magt som subjekter eller individer. Desuden kan man ikke drage endegyldige 

konklusioner på nogen måde, da jeg er enig med Foucault i, at der ikke findes 

en universel Sandhed.  
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Ud fra disse fem analytiske eksempler kan man på den ene side konkludere, at 

Ekstra Bladet bruger en opdeling i ”os” vs. ”dem”, og dermed kan de etniske 

minoriteter aldrig blive inkluderet i det danske fællesskab, eller i denne ”vi”. 

Samtidig har denne negative fremstilling af indvandrerne ikke kun 

konsekvenser for dem som en minoritetsgruppe, men også for de etniske 

danskere. Indvandrerne bliver beskrevet som ”muslimer”, der vil ”forvandle 

det vante Danmarks-billede”, men de har ikke nogen mulighed for at forsvare 

sig selv på nogen måder, da Ekstra Bladet er meget kategorisk i sine 

fremstillinger. Samtidig bliver avisens læsere manipuleret og får kun mulighed 

for at læse de negative historier. Dette er kun et lille udvalg af de mulige 

konsekvenser, som denne negative fremstilling af indvandrerne har for 

samfundet. Der findes sikkert flere, men dem vil jeg lade andre tage sig af.   

På den anden side kan man tydeligt se, at Politiken bruger andre diskurser i 

artiklerne, som er meget forskellige fra Ekstra Bladets diskurser.   

 

 

Alt i alt, kan det konkluderes, at afhandlingen har opfyldt dens formål, nemlig 

at vise hvordan indvandrere fremstilles i nogle danske medier, og til at se på 

nogle af de konsekvenser som denne fremstilling kunne have for vores 

samfund.  

 Resultaterne af min undersøgelse viser en del af den samlede debat i dagens 

Danmark og kan bruges både som et vidnesbyrd for avisernes fremstilling af 

de etniske minoriteter, men også til at forstå, hvordan en negativ fremstilling i 

medierne kan resultere i meget negative konsekvenser for samfundet. Gennem 

en konstant opdeling i ”os” vs. ”dem” og en meget negativ beskrivelse af 

”dem”, vil man aldrig kunne opnå en forståelse for de etniske minoriteter. 

Endvidere kan der ikke være tale om nogen form for integration eller 

assimilation af indvandrerne i det danske samfund, så længe de bliver omtalt 

som ”de andre”, eller ”de onde”. 
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Der er flere samfundsmæssige konsekvenser der kan resultere ud fra denne 

opdeling i to grupper. Det værste, der kan ske pga. denne kategorisering i ”os” 

og ”dem”, er at de etniske danskere vil holde sig for sig selv og ikke være 

villige til at inkludere de etniske minoriteter i deres fællesskab. Det vil 

medføre, at indvandrerne vil føle sig som en marginaliseret gruppe, som ikke 

er velkommen i det danske samfund. Det kan i fremtiden føre til en negativ 

udvikling: de ressourcestærke etniske minoriteter, der ikke føler sig værdsat 

nok i Danmark, vil måske flygte til andre lande, mens andre nydanskere, der 

føler sig marginaliseret og lagt for had af medierne, måske vil blive kriminelle, 

eller leve hele deres liv som en del af ”et samfund uden for samfundet”. Dvs. 

at de vil have et liv hvor de mister forbindelsen med det øvrige samfund. 

Begge dele er destruktive for det danske samfunds fremtid. 

 

I skrivende stund er medierne beskæftiget med en ny ”os” og ”dem” 

diskussion, som er interessant med hensyn til Danmarks fremtid i en 

europæisk kontekst. Den handler om en ny grænsekontrol, som den danske 

regering vil indføre sammen med Dansk Folkeparti, for at bekæmpe den 

grænseoverskridende kriminalitet. Trods stærk kritik fra mange europæiske 

lande vil Danmark stadig have grænsekontrol. Det beviser igen, at ”vi”, 

”danskerne”, har nok i os selv og ikke vil have noget med ”de andre” at gøre. 

Denne attitude er meget opsigtsvækkende, i en tid hvor globaliseringen spiller 

en vigtigere rolle end nogensinde, og hvor mennesker og varer fra hele verden 

cirkulerer med høj fart. Spørgsmålet er: hvad bliver det næste?  

Hele verden udvikler sig og de nye sociale medier, der er kommet til, som for 

eksempel Facebook og Twitter, gør det muligt for os at kommunikere hurtigere 

og med flere mennesker end aldrig før. Hvis Danmark gerne vil udelukke sig 

fra omverden ved at lukke sig om sig selv og hvis det ikke vil deltage i denne 

globaliseringsproces, vil landet ikke kun gå i stå, men også mange skridt 

tilbage.  
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Der er stadig meget i det danske mediebillede, der bør udforskes, og det er 

muligt, at en forskning i andre artikler eller aviser vil vise et helt andet billede 

af debatten. Men det betyder ikke, at man kan finde frem til et endegyldigt 

svar, da dette ikke findes, som tidligere nævnt.  

Desuden kan min undersøgelse give anledning til et par nye spørgsmål, som 

for eksempel: Hvordan vil danskernes syn på indvandrere være hvis medierne 

ikke fokuserer mere på denne opdeling i ”os” og ”dem” og på de negative 

historier? Har medierne magten til at ændre befolkningens syn på indvandrere, 

eller ligger fordommene så dybt hos nogle, at de ikke kan laves om? Det vil 

fremtiden forhåbentlig vise.  

 

Man kan heller ikke vide, hvordan den danske indvandrerdebat vil se ud i 

fremtiden, men man kan kun håbe, at afstanden mellem ”dem” og ”os” vil 

blive mindre, både i medierne og i samfundet. Det vil gavne både Danmark og 

de etniske minoriteter. 

 En ting der er sikkert er, at det sidste punktum på denne side ikke bliver det 

sidste i debatten.    
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Bilag 1  
 
Ekstra Bladet | 31.03.1997 | 1. sektion | Side 10 | 1045 ord |  

Danskerne og de fremmede  

De fremmede : Danskerne og de fremmede  

Af Sven Ove Gade 

Af Sven Ove Gade, chefredaktør  
 
1Hver dag forvandles det vante Danmarks-billede. Fra at være et harmonisk, overskueligt samfund 
2præges vi i stigende grad af mennesker med en anden etnisk og religiøs baggrund. Vi har altid 
3modtaget fremmede. Ikke bare fra de andre nordiske lande, men også fra især Tyskland og 
4Østeuropa. Alle har de hurtigt forvandlet sig til danskere, og alle har de beriget vores kultur. 
 
5I dag kommer de fremmede især fra Mellemøsten, Asien og Afrika. De fleste af dem er muslimer 
6med et familie- og levemønster, der adskiller sig markant fra danskernes.  

7For få årtier siden kom de , fordi vi havde brug for deres arbejdskraft. I dag kommer de fleste som 
8flygtninge. De samler sig i bestemte kommuner og kvarterer. I store dele af Danmark ser man 
9sjældent en fremmed, men på Nørrebro i København, i Ishøj, Brøndby, Odense, Aalborg, Århus og 
10de andre større byer præger de i høj grad hverdagen. 
 
11På intet tidspunkt har danskerne haft mulighed for at sige enten ja eller nej til de fremmedes 
12indtog. De kommer bare, nogle som en konsekvens af familiesammenføringen. Vi modtager dem 
13og lader dem hurtigt være omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder for alle i Danmark. 
14Den officielle danske holdning er så nogenlunde: Vi er en af verdens rigeste nationer. Vi har 
15derfor en særlig forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød. Holdningen er ikke meget anderledes i 
16de andre rige europæiske lande. 
 
17Gode flyforbindelser har gjort det muligt at komme fra Afrika og Mellemøsten til Europa, 
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18herunder Danmark. Ud over usikre, i nogle tilfælde oprørende politiske tilstande, presser en 
19voldsom befolkningstilvækst i især landene omkring Middelhavet til at søge nye græsgange. Da 
20Vesteuropa lider under stagnerende, nærmest faldende befolkningstal, så er det naturligt, at de 
21føler sig fristede til at tage til Europa. Det er folkevandring pr. fly. Ingen har bedt dem om at 
22komme. De kommer bare. De kalder sig politiske flygtninge, ofre for forbryderiske regimer. Men 
23mange af dem drives utvivlsomt også af vores rigdom. Reelt er det store flertal nok mere 
24indvandrere end flygtninge i gængs forstand. Under alle omstændigheder glider de ind i det 
25danske samfund. Vi hjælper dem til en bolig, og de får bistandshjælp, indtil de måtte få et job. 
 
26Beslutningen om at lade dem komme er taget oppe i Systemet. Af velmenende politikere og af 
27den godhedsindustri, der er en følge af vores åbne holdning. De fleste danskere er optaget af 
28deres skæbne og situation. Mange er usikre, og nogle er direkte modstandere af den liberale 
29politik. De spørger: Hvorfor skal vi betale for, at en somalier kan leve i Danmark? Hvorfor skal 
30vi sørge for boliger til de fremmede? Hvorfor lærer ikke alle dansk? Hvorfor klumper de sig i 
31særlige kvarterer? Hvorfor udviser vi ikke de kriminelle flygtninge? Hvorfor tillader vi misbrug 
32af adgangen til familiesammenføring?  
 
 
 
33På Ekstra Bladet modtager vi hver måned 4-500 breve med disse og tilsvarende spørgsmål. De 
34fleste forhindrer pladshensyn os i at bringe, men brevenes mangfoldighed understreger, at de 
35fremmede er det emne, der mest optager danskerne. Med deres egne øjne ser vi, hvordan de 
36fremmede medvirker til at forvandle Danmark henimod et multi-kulturelt samfund. Stilles der 
37spørgsmål ved den førte politik, så følger hurtigt standard-reaktionen fra en række 
38meningsmagere: Pas nu på med den lille racisme. Den store, altfavnende godhed må ikke 
39antastes, for den er hellig. 
 
40Dansk levemåde er kulturelt og politisk præget af mange generationer med kristendommen som 
41basis. Gennem århundreder har vi fået impulser fra indvandrere, der er blevet en del af os selv. 
42Vores åbne politik er ved at skabe en ny situation. Nogle siger, at vi bare har at tilpasse os og 
43modtage de flygtninge, der opfylder asylkravene. Andre siger, at vi ligefrem skal være glade, for 
44muslimerne er et værdifuldt bidrag til vores vante liv som danskere, og at vi gør klogt i at vænne 
45os til et multi-kulturelt samfund. Dem, der siger dette, har i årevis været flittige i den offentlige 
46debat og fremstår som garanter for den officielle politik. 
 
47Men nu må tiden være inde, hvor vi spørger: Hvad ønsker vi? Vil vi fortsætte med at lade 
48Danmark udvikle sig til et multi-kulturelt samfund? Vi kunne starte med at erkende, at nok skal 
49vi hjælpe, hvor der er nød, men hvis godheden skal være altomfattende, bliver den meningsløs, 
50en konsekvens af frelsthedens tyranni. Vi skal hjælpe, hvor vi kan magte det, men det gøres bedst 
51og mest effektivt på stedet som katastrofehjælp. Kan det ikke ske i landet selv, så i et naboland. I 
52visse situationer kan det være nødvendigt at modtage politisk forfulgte flygtninge, men så snart 
53tilstanden er nogenlunde stabil, skal de vende tilbage til deres hjemland. Skulle nogle alligevel 
54blive i Danmark, har de en pligt til at lære dansk. Bistandshjælpen, der stiller dem lige med 
55danskere, virker som en sovepude. De skal i stedet have en særlig ydelse, der giver dem en vis 
56sikkerhed, men den skal være mindre end bistandshjælpen, for penge må ikke være drivkraften, 
57når de søger til Danmark. Dem, der bliver, skal dirigeres ud på arbejdsmarkedet. Har de en 
58uddannelse, så skal den udnyttes. Og har de ingen, skal det være et krav, at de får en. Der må 
59gøres alt for at undgå diskrimination på arbejdsmarkedet. 



 86 

 
60I erkendelse af fremmedpolitikkens betydning for det danske samfund vil Ekstra Bladet i de 
61kommende måneder intenst forsøge at skildre virkeligheden bag de mange smukke officielle 
62tilkendegivelser. Vi vil ikke mindst lade læserne komme til orde og forsøge at besvare de 
63spørgsmål, de stiller. Politikerne skal tvinges til at tage stilling til følgende to hovedspørgsmål: 
64Hvordan hjælper vi bedst og mest effektivt? Hvor mange indvandrere skal Danmark modtage?  
 
65Bag spørgsmålene ligger en erkendelse af, at Danmark og danskerne har et problem udløst af 
66indvandringen og den åbne politik. Hvad ønsker vi? Bare at fortsætte, velvidende at integrationen 
67kan slå fejl? Eller ønsker vi at få styr på udviklingen, mens det endnu er muligt? 
 
68Disse grundlæggende spørgsmål vil præge Ekstra Bladets artikler. Sammen med læserne vil vi 
69forsøge at få klarlagt, hvor tolerancens grænse går. Vi vil skildre virkeligheden og ikke lade os 
70styre af de tabuer, der i så vid udstrækning behersker den offentlige debat om de fremmede. Det 
71er netop disse tabuer, der skaber usikkerhed og forhindrer en åben og direkte debat. 

 

 (artikel downloadet fra Infomedia den 18.02.2011) 
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Bilag 2  
 
Ekstra Bladet | 03.04.1997 | 1. sektion | Side 7 | 655 ord |  

Sæt dem i lejre  

Af Marie Louise Schrøder 

1- Flygtninge skal indkvarteres, have mad og tøj og så i øvrigt blot vente på at blive sendt hjem, 
2mener Børge Hartmann fra Brønshøj For Børge Hartmann Christensen fra Brønshøj, 67 år og 
3pensioneret maskinarbejder, er det der med flygtninge egentlig ikke så indviklet. -Dem, vi gennem 
4FN har forpligtet os til at hjælpe, skal vi hjælpe. Ikke andre, siger han. Han ved, hvad flygtninge er 
5- han har nemlig selv set nogle: - Jeg så de tyske flygtninge efter krigen. De boede i lejre bag den 
6pigtråd, soldaterne havde efterladt. Der sad de, til de kunne sendes tilbage. De var sgu flygtninge. 
7Børge kan ikke huske, hvad han stemte ved sidste folketingsvalg, og han ved endnu ikke, hvem 
8han stemmer på til efterårets kommunalvalg. Han er ikke medlem af nogen foreninger eller partier, 
9men han skriver talrige læserbreve, hvori han raser mod eller ironiserer over alskens emner.  

 
 
10ANDRES PENGE  
 
11Han synes, Dansk Flygtningehjælp er noget 'lal'. - Kan du uddybe det?  
 
12- Generelt er det noget lal. Altså, hvis en industri-virksomhed kørte på dem måde, ville 
13medarbejderne hurtigt blive fyret. Staten køber aflad hos flygtningehjælpen ved at give dem i 
14opdrag at tage sig af flygtningene. Det er da i orden. Men det er, som om de glemmer, at det er 
15skattekroner - andre menneskers penge, de bruger. - Når det er skattekroner, er det vel vores alle 
16sammens penge? - Ja, men de kunne godt vise lidt mere omhu. Hvis jeg skulle skabe en 
17flygtningehjælp helt fra bunden, ville jeg først smide alle de gamle medarbejdere ud. Ud med 'det 
18plejer vi' og alle de gamle normer. Så ville flygtningene - altså de rigtige - få tag over hovedet, 
19mad på bordet og tøj på kroppen. Ikke andet. Hvis du vil have det lige ud: Spær dem inde. De 
20skal ikke integreres, for de skal sendes hjem, når der er fred i deres land. Og de skal ikke bringes 
21op på vores sociale niveau. - Ville det ikke være bedst, hvis de kunne forsøge sig selv? - Lille 
22ven, vi har jo ikke plads til dem med den arbejdsløshed, vi har. Og hvorfor skal de integreres, når 
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23de alligevel skal hjem. - Skal de så heller ikke lære dansk?  
 
24- Tja, hvis de selv vil, må de da gerne det. Jeg kan bare ikke se, hvad de skal bruge det til, når de 
25tager hjem til Somalia eller Sri Lanka. - Ville du ikke selv have svært ved bare at sidde passivt og 
26glo på ubestemt tid?  
 
27- Hvis jeg fik mad og tøj - hvilke behov skulle jeg ellers have? I øvrigt er krigen i Bosnien slut 
nu.  
 
28PIVERI  
 
29- Hvad med iranerne, der er flygtet fra præstestyret - de kan stadig ikke tage hjem?  
 
30- Ha, når det gælder om at gemme et barn fra dets mor, hvor gemmer de det så? I Iran! Så er det 
31åbenbart ikke for farligt. Sådan er det med Børge Hartmann. Han har altid et eksempel - ofte 
32hentet fra Ekstra Bladet - på nogen, der snyder og udnytter og lyver. - Hvis der nu er tale om en 
33krig, der varer mange år.. - Krige varer ikke længe i dag. - Jamen en helt tænkt, fiktiv krig ... - 
34Næ, nu skal vi ikke blive abstrakte. Børge Hartmann mere end antyder, at journalister 
35tilbageholder og fortier oplysninger om flygtninge. Og han synes, danskerne er tossegode. - Hvad 
36har bosnierne selv gjort i Sarajevo? Smidt alle serberne ud, selv om de har levet der i flere 
37hundrede år. - Ville du gerne have, at danskerne var sådan? - Mja, jeg synes, bosnierne her er 
38nogle pive-hoveder. Man kunne sikkert jage mig ud af Københavnstrup, men jeg skulle da nok 
39komme tilbage med en hurtigskyder. Det andet er piveri. Faneflugt. Og det skal vi ikke støtte.  

 

(artikel downloadet fra Infomedia 14. februar 2011) 
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Bilag 3  
 
Ekstra Bladet | 30.01.2000 | 1. sektion | Side 15 | 1314 ord |  

Ekstra Bladet og de fremmede 

Af Sven Ove Gade 

1Der lefles for de usaglige skræmmebilleder. Der lefles for den urimelige misundelse ved at 
2foregøgle, at der bliver taget noget fra dig. Hvem er skyldig? Det er naturligvis de fremmede. 
3Syndebukken er på banen igen, sluttede Bent Melchior i går sin Frontalt-artikel. Den tidligere 
4overrab-biner er kritisk over for Ekstra Bladets linje i udlændingepolitikken. Var han en kende 
5mere grov, ville han nok have skrevet, at vi spekulerer i udlændingepolitikken og driver 
6skrækpropaganda. Det er i hvert fald, hvad andre og nok så små ånder har udtalt i deres kritik. Det 
7følgende skal være et forsøg på at formulere et svar til Bent Melchior og samtidig fortælle, hvorfor 
8udlændingepolitikken nødvendigvis må være et af de problemer, der mest optager danskerne.  

 
 
9I sin nytårstale sammenlignede statsministeren udviklingen i disse år med de overskuelige 
10flygtningegrupper, der tidligere er kommet til Danmark. Den slags bevægelser vil altid være der, 
11for eksempel de russiske jøder, der kom for 100 år siden, og ungarerne i 1956. Men intet i 
12fortiden tåler sammenligning med den folkevandring, der er sket i de sidste årtier, og som 
13forvandler Danmark. Fra at være et nogenlunde homogent folk bliver vi multi-kulturelle, præget 
14af især mange muslimer. Man kan kalde udviklingen uundgåelig, ja, måske ligefrem ønskværdig. 
15Det er naturligvis en legitim holdning, men man kan vanskeligt afvise, at der vil blive vendt op 
16og ned på vante forestillinger. Når kyndige mennesker som for eksempel Poul Chr. Mathiassen 
17analyserer tallene og forsigtigt påpeger, at der om 40 år vil være 700.000-800.000 
18førstegenerations flygtninge og indvandrere, især muslimer, så trækker man rullegardinet ned. 
19Kritikerne er enten skrighalse eller ligefrem racister, der ikke vil godtage konsekvensen af 
20globaliseringen, eller også anklages de for propagandistisk at skrue tallene for højt op. Det har 
21blandt andet været en af statsministerens pointer.  
 
22Uanset om de 700.000-800.000 vil vise sig at blive til 600.000, 700.000 eller 800.000, så sker der 
23en forvandling af Danmark i løbet af få årtier. Og det må man nødvendigvis forholde sig til. 
24Ønsker vi overhovedet denne udvikling? Og hvis ikke, hvad gør vi så? Kan vi styre udviklingen 
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25og i givet fald hvordan? Hvad er konsekvenserne på kortere sigt for det danske samfund, 
26kulturelt, religiøst, politisk, socialt og økonomisk? Og hvad gør vi på det praktiske plan? 
27Hvordan sikrer vi en form for integration for ikke blot de mennesker, der befinder sig i Danmark, 
28men også for dem, der vil komme i fremtiden? Der er utallige spørgsmål, og som frie danske 
29borgere er det vores ret, at der bliver lyttet til vores meninger og taget hensyn til vore følelser og 
30ønsker.  
 
31Hovedspørgsmålet er naturligvis ikke - og bør ikke være - om vi skal hjælpe mennesker i nød, for 
32det skal vi ubetinget. Men når flygtningepolitikken forvandles til indvandrerpolitik, så har vi et 
33problem. Her er dilemmaet: På den ene side vil de fleste af os gerne hjælpe, men på den anden 
34side ønsker vi ikke frivilligt at åbne for en udvikling, der vil kunne underminere det Danmark, vi 
35har udviklet i de sidste 150 år. Et demokratisk Danmark, et samfund med respekt for adskillelsen 
36mellem religion og politik, et samfund præget af naturligt frisind og tolerance, et samfund, hvor 
37det er lykkedes at etablere et velfærdssystem, der kan være ufuldkomment og kritisabelt, men 
38som dog i sin helhed markerer et væsentligt fremskridt.  
 
39De fleste af de nye danskere er muslimer. Det udløser ikke bekymring hos Bent Melchior, uanset 
40at hans kendskab til udviklingen i Mellemøsten burde give ham en særlig indsigt. Islam bygger 
41på Koranen, der er absolut i sine krav og fastslår, at religionen giver hele loven. Her overfor står 
42ikke mindst Kristi ord: Mit rige er ikke af denne verden. Her er intet politisk budskab, her er 
43alene en fordring til den enkelte i forhold til Gud. Her er en klar adskillelse mellem religion og 
44politik. Det modsatte opleves i islam. Jeg nævner ikke dette, fordi der, som antydet af Bent 
45Melchior, er grund til at frygte, at muslimer vil overmande os andre eller f.eks. omvende kristne 
46(eller jøder) til islam.  
 
47Det er ikke et spørgsmål om formuleringer hist og pist i Koranen, nej, det er den ubetingede 
48fastlæggelse af islam som en politisk religion, der nødvendigvis må udløse bekymring på længere 
49sigt. Islam er i klar modstrid med traditionelle danske demokratiske forestillinger, og medmindre 
50det store flertal bliver sækulariseret og fraskriver sig Koranens bud, så vil de islamiske nye 
51danskere være bundet af dens ubetingede politiske bud, der vil gå foran dansk lov. Virkningerne 
52heraf kender Bent Melchior lige så lidt som jeg, men hvis man ikke frygter dem, så er man 
53utilgivelig letsindig. I hvert fald hvis man ønsker Danmark bevaret og udviklet som et rimeligt 
54harmonisk demokratisk samfund med respekt for det enkelte individ.  
 
55Historien viser, at ikke alle kulturer og religioner giver mulighed for at sikre en demokratisk 
56udvikling. Og i gruppen af mere tvivlsomme står islam ubetinget i forreste række. Det er en 
57virkelighed, enhver ansvarlig dansker må forholde sig til, og det er denne virkelighed, der 
58nødvendigvis må præge den overordnede debat om udlændingepolitikken.  
 
59Et andet hovedpunkt er velfærdspolitikken, som indebærer, at alle, der bliver danskere, omfattes 
60af dens principper. Sådan må det nødvendigvis være, for de fremmede skal behandles ordentligt, 
61men det vil i det lange løb virke som en magnet og underminere velfærdssystemet. Rent bortset 
62fra at det virker aldeles urimeligt, at for eksempel mere eller mindre tilfældige 10.000 somaliere 
63skal have dansk bistandshjælp frem for de millioner, som er langt mere trængende i den fattige 
64verden. Sagt lige ud: Dansk velfærdspolitik bør ikke være et instrument i flygtningepolitikken, 
65men det er den. Til ubodelig skade for velfærdssystemet og ikke mindst til ubodelig skade for 
66flygtningene ude i verden, hvor langt flere kunne hjælpes langt mere effektivt der, hvor de er.  
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67Se alt dette har ikke noget at gøre med, at vi skal tilstræbe at skabe rimelige uddannelses-, 
68arbejds- og boligforhold for de fremmede, der er blevet danskere. Det er i sig selv en vanskelig 
69opgave, så længe danskkundskaberne for mange af dem er ringe, og så længe indvandrer-
70miljøerne isolerer sig. Men det er ikke desto mindre problemer, der kan løses over en årrække, 
71forudsat der sker et opbrud fra det vante leve- og boligmønster. En klar erkendelse af hvad det 
72indebærer at leve i et teknisk avanceret samfund og ikke lade sig underholde gennem 
73velfærdssystemet. Menneskerettighederne er i alt for vid udstrækning blevet benyttet som et 
74fundamentalistisk begreb, hvor sigtet har været at få enhver til at forstumme. Holdningen har så 
75nogenlunde været: Uanset hvad du måtte mene, så skal du vide, at menneskerettighederne er 
76ubønhørlige og giver et retskrav, som vi i Danmark ubetinget må overholde. Men hvis disse 
77menneskerettigheder i deres praktiske virkninger virker urimelige og stødende, så er det udtryk 
78for en anden og mere realistisk erkendelse. Menneskerettighederne må ikke ophøjes til golde 
79principper, en ny ideologi, der skal foregive at bekæmpe undertrykkelse, men som med sine 
80absolutte krav tværtimod ender med at blive undertrykkende.  
 
81Kære Bent Melchior, dette er en del af baggrunden for Ekstra Bladets kritiske linje over for 
82væsentlige sider af den officielle udlændingepolitik, som vi finder vilkårlig og formynderisk, 
83uden respekt for en dansk hverdag og uden fornemmelse for, hvad der bør være ledende for et 
84ægte demokrati som et styre ved folket og ikke uden om folket. Hvis Ekstra Bladet har bidraget 
85til at udvide debatten og denne erkendelse, så kan vi kun være tilfredse, for det har lige præcis 
86været hovedformålet. Ikke som en debat vendt imod de fremmede, men nok så meget som en 
87debat om os selv og det samfund, der udvikler sig i ly af den officielle udlændingepolitik. Med al 
88respekt, så må alle danskere inddrages. For det er en udfordring til os alle og ikke blot den 
89herskende politiske klasse af fløjlsmaver, herunder så agtværdige notabiliteter som Bent Melchior 
90og Sven Ove Gade.  

 

 

(artikel downloadet fra Infomedia 20.02.2011) 
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Bilag 4 
 
Politiken | 31.08.2010 | Kultur | Side 7 | 1982 ord |  

Kronik: Den hvide norms privilegier og 

forventninger  

KRONIKEN: Integration begynder med, at vi sætter os i den andens sted 
- og ikke mindst sætter hende i vores sted. 

Af HELLE STENUM 

Helle Stenum er forsker og konsulent.  

1BEGREBERNE 'os og ' dem' har skruet sig ned i den almindelige opfattelse; blege danskere er ' 
2os', og indvandrere, muslimer, etniske minoriteter er ' dem'.  

3Mens der tales og kritiseres vældig meget, når det handler om ' dem', så sættes der sjældent spot på 
4' os'. Nogle gange får man det indtryk, at ' vi' har siddet på en paradisø uden forbindelse til resten 
5af verden, indtil ' dem' begyndte at komme og forstyrre ' os' for omkring 30 år siden.  

6Men sådan er det jo ikke.  

7Bare inden for de sidste 100-150 år har Danmark været karakteriseret af indvandring, udvandring 
8og blandet ind i kolonisering og slavehandel på højde med andre europæiske lande.  

9Omkring 500.000 danskere udvandrede til Nordamerika. Fra Kvæsthusbroen i Københavns Havn 
10gik ruterne bl. a. til New York. Ikke alle blev lukket ind; mentalt syge, handikappede, blinde, folk 
11med smitsomme sygdomme og de fattigste, som blev anset som en belastning for systemet, blev 
12afvist. ' Vi' emigrerede og nogle af ' os' blev afvist og udvist, og nogle gange blev ' vores' familier 
13splittet ad på ' Tårernes ø', Ellis Island.  

14Arbejdsindvandringen er heller ikke et nyt fænomen. Imellem 1860-1920 vandrede tre bølger af 
15økonomiske indvandrere til Danmark: Første bølge kom fra de lande, der tilsammen udgjorde Det 
16Tyske Forbund. 100.000 mennesker kom for at søge arbejde. Oftest var der tale om yngre 
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17håndværkersvende, og de søgte til købstæderne i Danmarks sydvestlige dele og til København. 
18Anden bølge bestod af et mindst lige så stort antal ufaglærte sydsvenskere, som både søgte 
19arbejde og ophold i byen og på landet i Østdanmark. I denne bølge var der lige så mange kvinder 
20som mænd, og mange af kvinderne arbejdede i de københavnske borgerhjem.  

21Den tredje bølge var polakkerne - hvoraf mange i virkeligheden var hviderussere og ukrainere og 
22de fleste kvinder, som især rekrutteredes til roemarkerne på Sydsjælland, Lolland-Falster og Fyn.  

23Jøder fra Rusland og politiske flygtninge indvandrede omkring 1900 og frem.  

24Den russisk-ortodokse kirke i Bredgade ikke langt fra Skuespilhuset var samlingssted for mange 
25russisktalende indvandrere.  

26Og indvandringen fortsatte i skiftende omfang op igennem det 20. århundrede.  

27Så ' vores' forfædre og slægter rummer sandsynligvis alle både indvandrere og udvandrere.  

28DEN VESTLIGE kolonisering af resten af verden var ' vi' også aktive deltagere i.  

29Nogle af de indvandrede svenske tjenestefolk arbejde måske i de rige huse i Frederiksstaden 
30omkring Amalienborg. Hotel Admiral ved siden af Skuespilhuset er bygget af en rig dansk 
31slavehandler, og Det Vestindiske Pakhus lidt længere henne var det ene ben i trekantshandlen 
32med slaver, våben og sukker. Danmark var den sjettestørste slavehandlernation og deltog i en af 
33verdenshistoriens største tvangsflytninger, hvor mere end 15 mio. afrikanere over trehundrede år 
34blev tvunget til primært Syd - og Nordamerika og Caribien.  

35Koloniherredømmet i Vestindien indebar senere bl. a., at små børn blev skilt fra deres forældre 
36og sendt til Danmark for at blive integreret og uddannet, og at koloniserede mennesker i 
37Vestindien ikke havde stemmeret og ikke kunne deltage i afstemningen om, hvorvidt de og 
38kolonien skulle sælges.  

39Og Grønland har også en kolonihistorie, der ikke rigtig er fortalt endnu, hvor bl. a. blege 
40majoritetsdanskere i mange år fik højere løn for at arbejde i Grønland end grønlændere - for 
41samme arbejde.  

42' Vi' har også deltaget frejdigt i racetænkningen i samme periode med udstillinger omkring år 
431900 i Tivoli af mennesker - indere, kinesere, grønlændere, afrikanere og bl. a. to børn fra de 
44vestindiske øer. En udstillingsrække, der sjovt nok er ' faldet ud' af de officielle beskrivelser af 
45Tivolis historie.  

46' Vi' har i 30'erne udvist både begejstring og foragt for nazismen. ' Vi' afviste op til Anden 
47Verdenskrig jødiske asylansøgere ved grænsen, men menneskesmuglede også under krigen jøder 
48til Sverige.  

49DET, AT etniske forskelle er blevet givet politisk og social betydning i et magthierarki - og at der 
50konstant er foregået etniske integrationsprocesser - er ikke noget nyt.  
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51En historiker har engang sagt, at en nation skabes ikke mindst gennem et kollektivt 
52hukommelsestab - og i den danske nationale fortælling er der en masse udeladelser, som ' vi' må 
53undersøge og anerkende, hvis vi vil forsøge at forstå ' os selv'.  

54' Vi' er - måske i stigende grad - et ekskluderende ' vi', som man som ikke-bleg etnisk minoritet i 
55praksis i hverdagslivet er udelukket fra - man bliver aldrig helt rigtig en del af den blege 
56nationale danske ' vi', og det understøttes af en lovgivning, som bliver stadig mere og mere 
57indrettet på praktisk forskelsbehandling med en juridisk fernis af formel ligebehandling.  

58Og når ' vi' siger, at ' vi' gerne vil inkludere ' dem', så taler vi sjældent om, at det stadig er ' os', 
59der er chefer og direktører, sidder i udvalg, der deler penge ud, skriver de stykker, der vises på 
60teatrene, instruerer forestillingerne, køber billetterne, er kulturpolitikere, er kulturjournalister, er 
61chefredaktører og ... Fortsæt selv listen..  

62Det er måske, fordi ' vi' er de normale, og der findes ikke en større magt end at være normal - 
63eller rettere at være menneske.  

64Hvis man beder folk om at se sig i spejlet og fortælle, hvad de ser, så vil rigtig mange kvinder 
65sige, at de ser en kvinde, kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund vil ofte nævne deres 
66etnicitet, men hvis man spørger en hvid mand om, hvad han ser i spejlet, så vil han typisk sige ' et 
67menneske'. Han opfatter sig og opfattes af andre typisk som et eksemplar af det universelle 
68menneske - alt andet er afvigelser.  

69DEN AMERIKANSKE kønsforsker Peggy McIntosh skrev i 1988 en artikel, hvor hun 
70reflekterede over sin egen position som hvid i det amerikanske samfund, hvor 
71forskelsbehandlingen på grund af hudfarve og etnicitet ofte er usynlig og tabuiseret for hvide - 
72fordi de jo netop ikke udsættes for den. Hvide har et dårligt syn for forskelsbehandling af andre, 
73fordi de selv befinder sig i en privilegeret position.  

74I det følgende vil jeg med inspiration fra McIntosh forsøge at beskrive de hvide 
75hverdagsprivilegier, som de tager sig ud i en dansk kontekst: MINE hverdagsprivilegier som 
76hvid: Forventer ikke at blive stoppet i paskontrollen pga. mit udseende.  

77Forventer ikke at blive sprunget over i café-og butikskøen pga. mit udseende.  

78Forventer ikke at blive stoppet af politiet, hvis -jeg kører i en smart bil.  

79-trækker med en låst cykel.  

80-sidder på en bænk over for en ambassade.  

81Forventer ikke at blive afvist i banken, når jeg vil låne penge.  

82Forventer ikke at blive afvist i døren til diskoteket.  

83Forventer ikke at blive bedt om at sørge for, at mit barn i skolen kan fortælle om baggrunden for 
84religiøse og folkelige traditioner - f. eks. pinse og chokoladepåskeæg.  
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85Forventer ikke at blive afvist i jobsøger og praktikpladsansøgerbunken pga. mit navn.  

86Forventer ikke at blive fulgt rundt i butikker af detektiver og vagter.  

87Forventer ikke - altid - at sidde ved siden af det sidste tomme sæde i bussen.  

88Forventer ikke at skulle forsvare alle hvide sexforbrydere og voldsmænd.  

89Forventer ikke, at jeg eller min familie bliver svinet til pga. vores udseende.  

90Forventer ikke at blive udsat for racistiske tilråb på gaden.  

91Forventer ikke at blive ignoreret af skolelæreren.  

92Forventer ikke at blive mødt med overdreven skepsis i mit nye job.  

93Forventer ikke, at jeg skal være ambassadør for alle ' hvide ' i Danmark.  

94Forventer at kunne genkende min egen placering i historie og kulturundervisning.  

95Forventer ikke at få afslag på lejlighed pga. mit navn eller udseende.  

96Forventer ikke, at folk, jeg ikke kender, udspørger mig om ' min religion', ' min kultur/etnicitet'.  

97Forventer at kunne genkende mig selv i nyhedsprogrammer, debatter, soap, reklamer, 
98valgannoncer mv. - og ikke som forbryder.  

99Forventer at kunne komme til orde.  

100Forventer ikke, at jeg skal stå til ansvar for alt, hvad ' hvide ' gør.  

101Forventer ikke at være et problem for mine naboer, hvis jeg flytter ind i en opgang.  

102Forventer ikke, at mit og min families køb af hus kan få naboens hus til at falde i pris.  

103Forventer at folk kan udtale mit fornavn, at de ikke kalder mig noget andet, hvis de ikke kan 
104udtale det, og at jeg ikke hele tiden skal stave det.  

105Forventer ikke at blive tiltalt som ' I' - ' I gør jo sådan og sådan...' refererende til en uspecificeret 
106etnisk storgruppe.  

107Forventer ikke til et møde på rådhuset at blive patroniseret og få at vide, at jeg taler vel nok godt 
108dansk, mens det emne, jeg taler om, bliver ignoreret.  

109Forventer ikke, at jeg skal spise (svinekød) eller drikke (alkohol) bestemte fødevarer for at 
110bevise, at jeg er god nok.  

111Forventer ikke igen og igen at høre eller skulle grine høfligt af vitser om ' hvide '.  
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112Forventer ikke at skulle lave mad i mit barns skole, der skal repræsentere hvid danskhed.  

113Forventer at kunne gifte mig, uden at der er nogen, der blander sig i det.  

114Forventer ikke, at jeg over for fremmede mennesker skal udtrykke min taknemmelighed over at 
115bo i Danmark.  

116Forventer ikke, at retssystemet vil dømme mig uretfærdigt, fordi jeg er ' hvid', og forventer ikke, 
117at nævningeting, dommere, forsvarere og anklagere alle er ' ikkehvide'.  

118Forventer ikke at skolevejleder/sagsbehandler kun råder mig til at blive sociolog 
119sundhedsassistent eller arbejde med rengøring, når jeg skal vælge uddannelse/job.  

120Forventer ikke at være et problem for ikkehvide forældre på mit barns skole, fordi jeg og mine 
121børn er hvide .  

122Forventer ikke, at folk går over på den anden side af gaden, fordi de er bange for mig.  

123Forventer ikke, at folk griber til deres tasker og punge, når jeg træder ind i rummet.  

124Forventer ikke at skulle være nogens etniske trofæ.  

125Forventer ikke, at jeg konstant undersøges som ' hvid dansker' i statistikker og undersøgelser om 
126familiemønster, arbejdsløshed, kriminalitet, værdier, religion mv.  

127Forventer ikke at blive mødt med paternalistiske foredrag om ' kultur', hvis jeg kommer for sent, 
128råber højt el. lign.  

129Forventer ikke, at mit uddannelsessted opfylder arbejdsgiverkrav om ' ingen hvide ', så jeg ingen 
130praktikplads får.  

131Forventer ikke, at arbejdsformidlingen opfylder arbejdsgiverkrav om ' ingen hvide ' ved 
132besættelse af ledige job.  

133Forventer ikke at blive spurgt om madvaner og religion til en jobsamtale.  

134Forventer at kunne rejse i det meste af verden.  

135Forventer selv at kunne vælge, om jeg vil skille mig ud fra mængden.  

136Forventer, at ' hvide ' er placeret på alle niveauer i hierarkierne.  

137Forventer ikke, at folk tiltaler mig som rengøringskvinden, når jeg er på et stort hotel.  

138Forventer, at samfundets autoriteter vil tale imod hetz og mobning mod min ' hvidhed'.  

139Forventer ikke, at ministre og store partier i Danmark vil udtale sig nedladende og fordomsfuldt 
140om ' hvide '.  
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141Forventer ikke, at jeg pga. min baggrund, min eksistens, min krop udpeges til samfundets 
142største problem.  

143Forventer, at samfundet vil tage mine oplevelser af forskelsbehandling alvorligt.  

144DER KAN være lang vej til den kritiske indsigt, ' vi' har brug for at kunne se vores position og 
145den magt, der ligger hos den blege majoritet. Ofte vil jeg som majoritetsperson kun kunne få 
146den indsigt ved at lære af andres erfaringer - af folk, der i kraft af deres minoritetsposition bliver 
147udsat for forskelsbehandling både mellem mennesker og institutionelt, for jeg oplever det jo 
148ikke selv. Det er det smarte ved at være placeret som det normale - som mennesket, som 
149målestokken.  

150Hvordan kommer VI videre og bliver mere end ' vi? Man kunne starte med at vende bøtten og 
151bruge den store uudnyttede viden, der ligger hos rigtig mange danskere med minoritetsbaggrund 
152om, hvordan eksklusionsmekanismer fungerer i praksis.  

153Så kan vi komme videre, men det kræver, at de blegansigter, der går ind i det - ind i 
154læringsprocessen - er villige til at befinde sig i den dobbeltbevægelse, som handler om at sætte 
155sig i den andens sted, men også at være villig til at sætte den anden i sit eget sted.  

156At være villig til at operere med forestillingen om, at min efterfølger, min kollega, min chef, 
157min ven ikke behøver at være et spejl af min bleghed.  

 
 
 
(artikel downloadet fra Infomedia den 14.02.2011) 
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Bilag 5 
 
Politiken | 30.01.2011 | Kultur | Side 13 | 2299 ord |  

Debat: Jeg vil nødig tale om racisme - 

- men når mit eget samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser jeg 
ingen vej uden om. En appel til venstrefløjen. 

Af GÜZEL TURAN 

1MINE FORÆLDRE har altid spinket og sparet, hvad der nu kunne spinkes og spares af deres 
2hårdt tjente penge som rengøringskone og svejser. Til dårlige tider, som de sagde.  

3Vi børn gik ud fra, at det måtte være arbejdsløshed, de snakkede om. Efterhånden gik det dog op 
4for os, at dårlige tider var den dag, vi ville blive smidt ud af Danmark.  

5Vi har skiftevis grinet og skældt ud, vi børn. Grinet, fordi vores forældre virkelig forestillede sig, 
6at det politiske klima i Danmark kunne blive sådan, at vi ville være nødt til at pakke vores 
7kufferter og rejse ' hjem'. Og skældt ud, fordi de udviste så ringe tillid til det land, de havde valgt 
8at bosætte sig i. For var det ikke netop denne mangel på tillid, denne modvilje mod at kappe 
9båndene til oprindelseslandet, der gjorde, at de aldrig blev »fuldt integreret«, som det så 
10forjættende hedder? Denne kronik er skrevet i den nervøse erkendelse, at der måske alligevel 
11ikke var grund til hverken at grine eller skælde ud på rengøringskonen og svejseren.  

12At de alligevel har haft fat i den lange ende, som en veninde så nøgternt kommenterede.  

13Måske er det indvandrerens lod at leve på værtslandets nåde. For skærer man helt ind til benet, er 
14det brutale vilkår vel »skik følge eller land fly«? Migranten kan, hvor tillokkende det modsatte 
15end kan lyde, ikke påberåbe sig samme ret som ' indfødte', statsborgerskab eller ej.  

16Alligevel kunne jeg med afsæt i regeringens pointsystem føle mig fristet til at skrive et 
17forsvarsskrift for fårehyrden, der med sine fem års skolegang og sin analfabetiske kone tog turen 
18fra en lille kurdisk landsby ved Konya i Tyrkiet til den nordeuropæiske metropol København 
19engang i halvfjerdserne. Fristes til at fortælle historien om, hvordan han og konen med hårdt og 
20fysisk nedslidende arbejde, som begge er mærket af i dag, har opfostret fire børn, der alle enten 
21har eller er i gang med en uddannelse. Lovlydige, veluddannede borgere, der bidrager til 
22samfundet med både skattekroner og eksemplarisk integrationsiver.  

23Det kunne altså være en appel om, at selv den ifølge pointsystem mest unyttige indvandrer 
24sagtens kan være et aktiv for samfundet. »Der er håb forude for selv den dårligst uddannede 
25muslim. Se bare mig og min familie«, kunne den indtrængende overskrift på sådan en appel være.  
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26Men her i mit 37. år er jeg ærlig talt blevet for gammel til at retfærdiggøre min 
27eksistensberettigelse.  

28DER KAN ikke herske tvivl om, at pointsystemet er indført, fordi vi som samfund gerne vil 
29betakke os for flere familiesammenføringer mellem fårehyrder og analfabetiske kvinder fra den 
30anatolske højslette.  

31Oppositionens modstand mod pointsystemet er således begrundet i bekymring for 
32majoritetsdanskerens ret til selv at vælge sin ægtefælle.  

33Det odiøse består for oppositionen altså ikke i, at lovgivningen er vendt mod bestemte 
34indvandrergrupper, men derimod at den får utilsigtede konsekvenser for ' rigtige' danskere. De 
35indignerede eksempler, som føres på banen, handler derfor aldrig om analfabeten Abdullah og 
36hans lige så analfabetiske kone Fatima fra Somalia. Dem, vi opfordres til at solidarisere os med, 
37er derimod smeden og sosu-assistenten, der stilles ringere end den højtuddannede og højtlønnede 
38dansker.  

39I stedet for at tage et opgør med pointsystemets underliggende racisme griber oppositionen til 
40eufemismen ' uddannelsessnobberi'.  

41Vi kan åbenbart ikke i længere appellere til hinandens retfærdighedssans og må derfor ty til en 
42mobilisering af janteloven.  

43Skidt pyt med det uretfærdige i en lovgivning, der bevidst går efter bestemte indvandrergrupper. 
44Men det uddannelsessnobberi, der udløser flere point til forskeren end til sosu-assistenten - det er 
45til gengæld lige til at hidse sig op over.  

46SOM DATTER af gæstearbejdere af den ovenstående, uønskede slags kunne jeg med en vis ret 
47påberåbe mig indignationen.  

48Men jeg ved bare af erfaring, at attituden kan virke anmassende og anspore nogle til at tænke og 
49andre - hvis de er hardcore nok - til at sige højt, at jeg da bare kan tage hjem, hvor jeg kommer 
50fra, hvis jeg ikke kan tåle mosten. Og det, må jeg indrømme, er jeg sgu også blevet for gammel 
51til.  

52Hvordan er det så gået til, at et af verdens absolut mest velstillede, demokratisk velfungerende og 
53fordelingspolitisk Europa. Der er i flere europæiske lande opstået stærkt højrenationalistiske 
54strømninger. Hvilket følgelig gør venstrefløjens dilemma reelt nok. Skal man i Danmark risikere 
55endnu et valgnederlag ved at stille sig i opposition til regeringens udlændinge-og 
56integrationspolitik, eller skal man overtage dens politik i et omfang, der kan fastholde 
57kernevælgerne og tilmed tiltrække de nødvendige vælgere hen over midten? Der er bare det ved 
58det, at Danmark ikke ' blot' og modvilligt følger en generel europæisk tendens. Vi fører an og er 
59med Birthe Rønn Hornbechs ord et »foregangsland«. Så nej, Danmark er ikke alene om sit 
60højrenationalistiske politiske indslag, men ikke ret mange andre steder er dette indslag rykket ind 
61i centrum af den politiske magt, har tilranet sig definitionsret og er blevet mainstream.  

62SÅ ER DER hensynet til ' Bjarne', som han har været døbt i en analyse i nærværende avis - en 
63svigefuld, såkaldt blå socialdemokrat, der ikke tøver med at skifte til Venstre eller Dansk 
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64Folkeparti, hvis han ikke føler sig tilgodeset af Socialdemokraterne på udlændingeområdet. Selv 
65om han kun udgør 6-8 procent af vælgerne, sidder ' Bjarne' med nøglen til magten, og hans krav 
66om en stram udlændinge-og integrationspolitik må tilgodeses af venstrefløjen.  

67Det har først (men for sent) Socialdemokraterne og nu (og med rettidig omhu) SF så gjort. Ergo: 
68Don't blame it on the Left, but blame it on 'Bjarne'. Det mest lige samfund gang på gang vælger      
69 at bringe sig selv i direkte karambolage med både EU og universelle menneskerettigheder for at 
70afværge, hvad der i denne omgang svarer til nogle få hundrede familiesammenføringer om året? 
71Der er ikke tale om et særegent dansk fænomen.  

72' Indvandringsskepsis' generelt og ' islamskepsis' i særdeleshed er på.  

73Men hvis jeg nu var ' Bjarne' og af mine politikere på højrefløjen fik at vide, at islam er en 
74voldsforherligende religion, der opmuntrer til terror, kvindeundertrykkelse og børnemishandling, 
75og i sit væsen i det hele taget er fjendtligt indstillet over for alt vestligt - og derfor en negation af 
76mig; hvis mine politikere på venstrefløjen så samtidigt kryber til korset og mumlende undskylder, 
77at de har været naive og ladet grænserne stå på vid gab, og at der vist nok alligevel er noget om 
78snakken om en uoverstigelig kulturkløft; hvis jeg så til denne dæmonisering og kryben til korset 
79blandt politikere skulle føje mediernes uhelbredelige trang til på billedsiden at akkompagnere 
80ethvert indslag om ' indvandrere' og ' integration' med burkaklædte kvinder og langskæggede 
81mænd, så langt øjet rækker, for at give et meget stærkt og foruroligende indtryk af ' det 
82multikulturelle', og hvis jeg samtidig højst sandsynligt ville være at finde blandt de 90 procent 
83danskere, der ikke har indvandrere eller flygtninge i deres omgangskreds, så ville jeg da bestemt 
84insistere på min ret til skepsis.  

85Og jeg, ' Bjarne', ville mene, at der herskede en pæn portion ansvarsforflygtigelse hos 
86venstrefløjen, når den sådan vælter læsset på mig.  

87ÅBNE grænser og åbne kasser rimer heller ikke. Det er nok den forklaringsmodel, der er mest i 
88vælten i disse post-pointsystem tider.  

89Folk skal være hjertens velkomne her i landet, så længe de ikke belaster systemet økonomisk. 
90Problemet er bare, at der faktisk har været indvandringsstop siden 1973. Logikken er, at 
91velfærdssamfundet er nødt til at være indvandringsfjendsk i sin natur for at sikre sin overlevelse.  

92Forudsætningen for, at det i Danmark overhovedet har været muligt at udvikle en så succesfuld 
93velfærdsmodel, er den relative homogenitet i befolkningssammensætning, etnisk, religiøst og 
94kulturelt.  

95Så den udstrakte solidaritet, der ligger i vores velfærdsmodel, er betinget af, at dem, vi skal 
96solidarisere os med, er nogen, vi kan spejle os i.  

97Hvis det blot på forhånd var givet, hvor langt denne solidaritet kan strække sig.  

98Der er vel ikke nogen naturlov, der dikterer, at den vestjyske fisker ikke skal kunne solidarisere 
99sig med den kurdiske landmand, hvor kættersk det end kan lyde? Er vores politikere og medier 
100netop ikke med til at definere for os, hvem der er i radarzonen for mulig solidarisering? Og er 
101etnicitet og religion opsummeret i ' kultur' virkelig de eneste og afgørende parametre for 
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102solidaritet? Det sidste argument er mere optaget af at forsvare ' tonen' i udlændingedebatten end 
103af at forklare den. Man skulle ikke tro det, men det kan faktisk afhjælpe racisme at fodre den 
104indre svinehund. Dette er selvfølgelig en ikke særlig loyal udlægning af det argument, som Erik 
105Meier Carlsen vist nok er ophavsmand til, at hvis man tillader folk at bryde med 
106integrationsdebattens tabuer, kan man afværge racistisk motiveret vold. Skræmmebilledet er 
107selvfølgelig Sverige med dets udprægede politiske korrekthed og deraf afledte hate crimes rettet 
108mod mørklødede indvandrere. Hensynet er her faktisk til mig som mørklødet indvandrer.  

109Hvis Jesper Langballe får lov til at sige, at min far dræber mig, umiddelbart efter at min onkel 
110har voldtaget mig, så slipper jeg således for at blive slået ned, som det naturlige instinkt ellers 
111tilsiger hos folk, der har lyst til at sige ovenstående, men som har fået mundkurv på af de 
112politisk korrekte.  

113JEG HAR længe vægret mig ved at tage ordet racisme i min mund. Kald det en 
114tilpasningsstrategi, men ingen bryder sig vel om den indsigt, at man lever i et samfund, der 
115fostrer racisme rettet mod en selv.  

116Men når jeg ser, hvordan racisme forklares og undskyldes som uomgængelig og nogle gange 
117endda bifaldes som ligefrem velgørende, når doseret i rette mængder, ser jeg ingen vej uden om. 
118Tendensen har været så længe undervejs, at vi kun bemærker den i en åbenlyst diskriminerende 
119lovgivning, som pointsystemet er udtryk for, eller når en Lars Hedegaard eller en Jesper 
120Langballe ' kammer over'.  

121Men tendensen er desværre klar. Og så længe vi afviser racisme som et fænomen, der allerhøjst 
122trives blandt dele af Dansk Folkepartis vælgere, slipper vi for at forholde os til light-udgaven, 
123der er ved at vinde indpas blandt de resterende 85 procent af os.  

124Det er derfor med meget bange anelser, jeg afventer det forestående folketingsvalg.  

125Dels fordi Dansk Folkeparti allerede har varmet op med både parabolforbud, kagemangel på 
126sygehuse og integrationsfilm med bare skandinaviske bryster ( for ikke at forglemme den 
127bebudede opgørelse af ikke-vestlige indvandrere i kroner og øre), dels fordi puljen af partier, jeg 
128kan sætte mit kryds ved, svinder ind for hvert valg. Efter først Socialdemokraternes og nu også 
129SF's kapitulation står kun Enhedslisten og de radikale tilbage.  

130Endnu tilsyneladende lykkeligt uvidende om den byrde og fare, indvandreren af den ikke-
131vestlige slags udgør for landet, og uden begreb om, hvilken lukrativ forretning omsat i 
132vælgertilslutning en dvælen ved denne fare og byrde har vist sig at være.  

133Ikke alene er det i den grad lykkedes Dansk Folkeparti at udvide marginen for, hvad der kan 
134siges og lovgives om i forhold til udlændinge/indvandrere - og det markant og irreversibelt. 
135Med pointsystemet er endnu en præmis tydeliggjort; nemlig at vi nu har grupper i samfundet, 
136hvis ret ikke legitimt og direkte kan forsvares.  

137Når racistisk lovgivning i selv Enhedslistens og de radikales terminologi kan blive til ' 
138uddannelsessnobberi', er det svært at fastholde illusionen om en opposition.  
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139En lykønskning til Dansk Folkeparti er vel på sin plads her. Pia Kjærsgaard har sejret i kampen 
140om indvandreren. Fra den ydmyge position som et ikke-stuerent parti, det politiske 
141establishment ikke ville danse med, er det lykkedes hende og partifællerne at rykke ind i 
142centrum af dansk politik og skabe en så stærk konsensus blandt selvsamme establishment, at 
143oppositionen må nedtone sit forsvar forminoriteter til fordel for konsekvenserne for majoriteten. 
144Indvandreren er ikke længere kun udgrænset og defineret uden for fællesskabet.  

145Hendes ret står ikke længere til moralsk forsvar. Hun kan allerhøjst påberåbe sig en juridisk ret - 
146hvis hun da ellers har fået tiltusket sig et statsborgerskab.  

147Moral er i det hele taget blevet et skidt afsæt i udlændinge-og integrationsdebatten, hvor - påstås 
148det - fædrelandets ve og vel er på spil.  

149HVAD stiller man så op over for dette mildest talt nedslående menneskesyn, der motiverer et 
150pointsystem? Man kan jo altid resignere, og det er som regel dér, jeg selv starter, hver gang 
151Dansk Folkeparti lukker op for godteposen. For det er som at få et dejavu: en stramning, som 
152for en stund skaber en stemning af ' nok er nok'. Lige indtil den næste stramning lanceres. Så 
153kan vi starte forfra med at synes, at nu er nok for alvor virkelig nok. Derfor har det resignerede 
154jeg svært ved at hidse sig op over pointsystemer.  

155For resigneret har jeg læst skriften på væggen og ved, at Dansk Folkepartis sande bedrift ikke er 
156leveringsdygtigheden i stramninger, men evnen til at skabe konsensus om just den foregående. 
157Se bare 24-års reglen. Den virker nærmest uskyldig i sammenligning med pointsystemet.  

158Ligeledes vil pointsystemet vinde indpas, når vi står over for den næste stramning.  

159Sådan er det så kløgtigt lykkedes partiet at normalisere holdninger og lovgivning, der ved det 
160indledende bekendtskab vakte harme og indignation. Tiden er ikke til ' nok er nok' men ' mere 
161vil have mere' og ' stram i dag - strammere i morgen'.  

162Men da jeg ikke engang selv kan holde ovenstående dystre scenarie ud, vil jeg i lyset af det 
163forestående folketingsvalg alligevel sende en appel til venstrefløjen.  

164Mit fordelingspolitiske hjerte banker nemlig i den retning, og jeg har endnu, modsat mine 
165forældre med deres pakkede kufferter, ikke opgivet håbet om, at den kan finde tilbage til sit 
166humanistiske menneskesyn.  

 
(artikel downloadet fra Infomedia 15.03.2011) 
 
 
 

 
 
  
 
 


