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Farard

Denne bog er fremkommet i skyggen af en del ubehagelige
hrendelser i mit liv.
Det var ikke mindst den galopperende galimatias i Jugoslavien, som i mangt og meget rystede op imine forestillinger om
etnicitetens rolie i moderne multikulturelle samfund, samtidig
med at det bragte min dalmatinske kone, Aleksandra savel som
mig se1v ud i en tilstand af permanent personlig krise. Her kom
grublerierne omkring mulighederne for et harmonisk multikulturelt samliv i Danmark, mit f\1lrste af tre here hjemlande, til at
sta som en ekstra krrevende udfordring.
Men pa trods af at vejen af en rrekke arsager ikke har vreret
let, har det vreret umagen vrerd. Det skyldes ikke mindst aIle
de sprendende nye bekendtskaber, som dette arbejde har
bel\1lnnet mig med. Jeg takker alle de mange talmodige personer, som velvilligt og hjrelpsomt har fundet sig i at blive gjort til
ofre for timelange samtaler om l\1lst og fast i Danmark. Deres
synspunkter og beskrivelser af livet "derhjemme" har ofte gjort
mig ondt. De har tvunget mig, efter nu 12 ar i det svenske, til
pa en rrekke punkter at revidere mit billede af hjemstavnen,
som for migranten altid har en tendens til at degenerere til et
fiktivt sk\1lnmaleri uden for tid og sted. Men det var rerligt
ment, og man kommer nu en gang lrengst med rerlighed. "To be
cruel to be kind". Jeg takker ikke mindst Bilal Inekci for hans
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omhyggelige forklaringer og k10ge n'td i arbejdets tidlige stadium.
AI den st0tte og hjrelp, som jeg har faet fra savel gamle som
nye kolleger, har nu endelig bilret mig i land.
Den st0rste greld i forbindelse med sammenskrivningen af
bogen skylder jeg som sredvanlig mine kolleger, Lars Giiran
Karlsson "Basso" og Aleksandra Alund. Disse to gamle venner i
n0den har med deres nrermest ubehageligt prrecise kritiske
sans gang pa gang gjort mig bilde stakandet og himmelfalden.
Deres hvasse r0de pen har forilrsaget, at jeg helt har sluppet
for at f01e mig arbejdsl0s indimellem, og pegefingeren landede
altid pa det sted, hvor det var mest 0mfindtligt.
I Danmark har Jan Hjarn0 gjort et omfattende arbejde med
faglig kritik af flere pa hinanden f01gende manuskripter, og
desuden pataget sig opgaven at luge svenske sprogblomster ud
af de danske bede. Jeg takker ham for hans interesse og kammeratlige skulderklap. Jeg takker Iigeledes Else Langtved Larsen pa Sydjysk Universitetsforlag varmt for en grundig og samvittighedsfuld korrekturlresning. Hvis bogen stadigvrek pa sine
steder er "to-sproget", sa er det ikke deres fejl, men udtryk for
min egen trang til at "efterbrodere". Men, "after all", sproget er,
Iigesom kulturen, et vresen under stadig udvikling. Blandinger
skaber synteser og nye muligheder, som kan f0re os aile
fremad, hvis~vi forstar at vrerdsrette demo
Blandt de "gamle" venner og kolleger skylder jeg ogsa Christian Horst en varm tak for hans gennemlresning af manuskripter, kritiske kommentarer, og opmuntring pa vejen. Nye venner
og kolleger er derimod Mustafa Hussain, Charlotte Hamburger
og Bashy Quraishy. Mustafa har vreret en inspirerende diskussionspartner. Charlotte vii jeg takke for hendes kritiske gennemlresninger af manuskripter og for hendes solidariske holdning i forhold til en forskerkollega i eksil, som ikke altid har
haft sa let ved at fa nys om, fat i og forsta det seneste nye fra
den danske indvandrerpolitiske front. At trreffe Bashy - som
jeg takker for omhyggelig gennemlresning af manuskriptet og
mange vigtige synspunkter - har for alvor faet mig til at forsta,
med hvilket mod Danmarks etniske minoriteter f0rer deres
kamp for anerkendelse og deltageise, med pen, tale og praktisk
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handling. Et arbejde, som fortjener st0rre opmrerksomhed, end
jeg i det mindste opfatter, der for det meste bliver det til del.
Til Institut for Socialantropologi ved Aarhus Universitet,
den arbejdsplads, som jeg har vreret ansat ved under arbejdets
gang, vii jeg rette en varm tak for interesse, moralsk st0tte og
god service, nar det var n0dvendigt, men ogsa for de inspirerende arbejdsopgaver man har forstaet at byde mig i form af
undervisning og vejledning for instituttets studerende.
Til slut en tak til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsrad for 0konomisk st0tte til projektet, "Indvandrerproblemet - to scenarier", hvilket skaffede mig nogle maneders
krerkommen arbejdsro til at spekulere over sp0rgsmalet om
multietnisk samliv i Danmark.
Moesgard ved Arhus, 20. Juli 1993
Carl-Ulrik Schierup
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HHfSnen lregger ingen reg, nar det regner uden for"
Kinesisk Ordsprog

1

Hvorfor lregger h¢nen ingen reg?
Sandhed er af denne verden.
Michel Foucault

"Du ved, det regner uden for!" Sactan forklarede en kvinde fra Tyrkiet den dansk-tyrkisk-kurdiske forfatter, Adil Erdem, hvorfor hun
ikke fandt det umagen vrerd at ga pa danskkurser. "Hvordan regner?", studsede Erdem. "Jo, det regner- i kommunen!", slog hun fast.
Ja, og sa lrenge det "styrtregner" ude omkring i kommunerne og ude
pa arbejdspladseme, syntes hun lige sa godt, at hun kunne blive
hjemme og gjjre det lidt rart for famiIien.
"Skal jeg forsta det sadan, at det ikke er nogen ide at ga og spilde
sine krrefter pa at sla sig frem i et system, det alligevel er h1Ibljjst at
tage kampen op med?", spurgte jeg de forsamlede pa et mjjde med
indvandrede i Kjjbenhavn, hvor Erdem fortalte denne historie som
en kommentar til mit foredrag om indvandrede pa det danske
arbejdsmarked.
"Hjjnen lregger ingen reg, nar det regner uden for", svarede
Erdem med hellvisning til et kinesisk ordsprog. Underforstaet: Nar
samfundet mjjder indvandreme med kulde, stempling og diskrimination, er der ingen virkelige muligheder for at engagere sig i
uddannelse, arbejde og et udbytterigt samliv. Ingen muligheder for
at reggene kan klrekkes og tilvrerelsen forankres.
Erdems underfundige kinesiske ordsprog danner sammen med
mange andre indvandredes og andre danskeres synspunkter og
overvejelser grundlag for den fjjlgende diskussion om de faktiske
problemer og mulighederne i det muitietniske Danmark.
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Under arbejdet med bogen kom jeg ofte til at trenke pa det den
amerikanske menneskerettighedsforkremper, W.E.B. Dubois engang kaldte for, det store ubenrevnte sp~rgsmal: "Hvordan f~les det
at vrere et problem...?"! - eller lidt anderledes formuleret: "Hvordan
f~les det at blive kaldt et problem?" Mig forekommer det nu, set i
bakspejlet, at dette sp~rgsmal burde anvendes som en hverdagshilsen til Danmarks indvandrede. For deres tilvrerelse indrammes af
definitioner af dem selv som et problem. Sa lrenge vi ikke tager
dette sp~rgsmaI alvorligt, vii det udg~re en barriere mellem det, vi
her i landet plejer at kalde for "samfundet" og dem, hvis liv overskygges af indvandrertilvrerelsens mange stemplende problemdefinitioner.
Med andre ord: "indvandrere som problem" er en dominerende
tankefigur i den danske offentlighed; "offeret" er selv skyld i sine
problemer. Igennem sine konsekvenser udg~r denne forestilling en
alvorlig hindring for, hvad der i den offentlige debat kaldes for en
"fornuftig integration". Det drejer sig med andre ord om en slags
selvopfyldende spadom. Jeg trenker her pa det ber~mte, "Thomas'
teorem": hvis folk definerer situationer som virkelige, sa er de virkelige
i deres konsekvenser. 2
Det er det gennemgaende tema i denne bog. Med udgangspunkt i
en kritisk granskning af begrebet "integration", som det er blevet
anvendt i dansk politik og offentlig debat, unders~ger jeg integrationens reelle former pa boligmarkedet, pa arbejdsmarkedet og i
uddannelsessystemet. Her viser det sig, at den udbredte forestilling
om indvandrere som problembrerere i sig selv har medvirket til, at
de etniske minoriteter ogsa m~der en problemfyldt virkelighed i
form af mistrenksomhed, nar det grelder arbejds-, uddannelses-, og
ikke mindst boligsituationen. Dette har igen givet anledning til diskrimination, segregation og udelukkelse i social, kulturel og politisk
forstand. Det har ogsa abnet feltet for en ny form for folkeligt
forankret racisme, som - med henvisning til "de andres" forskellige
og ikke-tilpasningsbare kultur - heIst vil skabe et etnisk "rent" Danmark. Denne racisme ser vi idag sla ind over voksende dele af samfundet og det politiske liv.
Samtidig, stillet over for voksende problemer, hrevder politikerne
over en bred front, at "ansvaret for en vellykket integration, pahviler
den enkelte indvandrer!" "Vi rna stille krav til indvandrerne!", lyder
! Dubois (1969).
2 En sprendende samfundsvidenskabelig diskussion af denne problemstilling er f¢rt af soci.
ologen Robert K. Merton (1978),
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det. Men hvis, under de greldende betingelser, dette "integrationspolitiske" slagord skal vrere udtryk for andet end simpelthen at
skylde skylden for en diskriminerende samfundsudvikling pa offeret
for denne udvikling, beh\'lves der en radikal rendring af det politiske
perspektiv. Vender politikerne sig med "krav" til en gruppe
samfundsborgere, er det samtidig n\'ldvendigt, at der fra samfundets
side etableres rimelige muligheder for at leve op til disse krav. Det
krrever i dette tilfrelde etableringen af en politik, som tilstrreber lige
muligheder for aile samfundsborgere, uagtet etnisk oprindelse, tro
og hudfarve; en Iigestillingspolitik, som kan modvirke f\'llgerne af en
omfattende racisme og diskrimination.
At landets h\'ljeste politiske ledelse nu (efteraret 1993), konfronteret med vigende opinionstal, tvrertimod at f\'lre en Iigestillingspolitik synes at f\'lle sig fristet til at anvende de etniske mindretal som
syndebukke for \'lkonomisk og social krise, lover ikke godt. Lad os
alligevel, pa trods af alarmerende faresignaler, vrere optimistiske.
Lad os h3.be pa, at en rendring trods alt er pa vej. En debat om
etnisk ligestilling befinder sig jo i det mindste stadigvrek pa den politiske dagsorden. Men for, at en sildan debat skal tage os ud over det
fremherskende d\'ldvande, er det n\'ldvendigt at trenke i helt nye
baner. Denne bog kan forh3.bentlig give et bidrag til dette.

Fra "sandhedspolitik" til dialog?
Det er efterh3.nden blevet sadan, at nar man trenker "indvandrer", sa
trenker man nresten altid samtidig "problem". I samme stund far vi
ogsa adgang til en rrekke frerdige recepter pa, hvad vi kan eller skal
stille op med dette problem. Dette styrer yore mader at opfatte og
handle pa i hverdagen: i regeringskontorerne, pa mediernes redaktioner, i forskernes arbejdsrum, i yore solidaritetsorganisationer, i
skolerne, pa socialkontorerne, i fagforeningerne, pa arbejdspladserne, pa diskotekerne og ude pa gaderne. Derfor handler det ikke
lrengere bare om betegnelser af De Andre, "indvandrerne", som "et
problem". "Indvandrerproblemet" udtrykker milder at se tingene pa
og handle derefter. De mange rutinemressige former for handling,
som vi betjener os af i dagligdagen, hrenger med andre ord intimt
sammen med b3.de vor made at se verden pa, tale om den og handle
pa. Dette kompleks af sammensatte processer, som forbinder sprog,
tanke og handling kaldes for diskurs.
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Diskurs er blevet et almindeligt begreb inden for samfundsvidenskaberne. "Diskurs" betyder en samling talemader og begreber som
tilsammen kanstlUerer et emne pa en vis made. Diskursen forsyner
os med et bestemt sprag, som er med til at forme vores viden, danne
yore opfattelser og styre Yore handlinger.
Den specielle diskurs, som drejer sig om "indvandrere" og "flygtninge" i Danmark er en ganske bestemt made at tale om "os" og "aile
de andre". Vi er kommet til at konstruere en forestilling om De
Andre, som regel de etniske minoriteter fra verden uden for det
¢konomisk og politisk dominerende Vesten, som de permanent
"fremmede", der ikke kan "tilpasse sig til det moderne samfund" pa
grund af deres "forskellige kultur". Dette grelder savel nyindvandrede som de etniske minoriteter, der efterhanden har boet her i
flere generationer. Unge minoritetsdanskere, f¢dt og opvoksede her
i landet, kaldes saledes stadigvrek for "unge indvandrere" og "fremmede". Dette udbredte syn har efterhanden filet status af en almen
"sandhed", som ingen for alvor stiller sp¢rgsmalstegn ved.
De fleste diskurser er strukturerede op omkring et eller nogle fa
centrale begreber. For den danske diskurs om "indvandrerproblemet" er en forenklet og stereotyp opfattelse af begrebet "kultur",
den krumtap, om hvilken alting drejer sig. Det handler om
kulturelle etiketter, som hreftes pa forskellige etniske grupper. Ofte
beskrives "den kulturelle arv" eller "indvandrernes" sakaldte
"kulturelle bagage" i nogle absolutte og mere eller mindre skrebneprregede kategorier; som en sa godt som "naturlig" eller "genetisk"
del af de individer og de folkegrupper, som antages at brere den.
Kulturen fremstilles som en nrermest medf¢dt og uforanderlig
"essens" i det enkelte menneske, som anses at bestemme dettes
tilh¢rsforhold til en vis folkegruppe. Og sa kan det nresten vrere lige
meget, om den enkelte sa ogsa i sin egen selvforstaelse, faktisk
vedkender sig denne paklistrede "kultur" eller ej. Man kategoriseres
alligevel ud fra sin (formodede) "kulturelle baggrund". Og der ses aU
for ofte bort fra, at den pagreldende har en mrengde helt individuelle egenskaber og i¢vrigt har gennemgaet en rrekke forskelligartede sociale og kulturelle erfaringer igennem sit liv (som arbejder,
som bonde, som intellektuel, som medlem af en bestemt politisk
bevregelse eller absorberet i en eller anden "sub-kultur").
Denne forenklede kulturforstaelse, afledt fra eu problematisk
forskningstradition inden for den antropologiske videnskab,3 er ble3 For en kritisk diskussion af dette kulturbegrebs anvendelse inden for "indvandrer~
forskninged\ se videre Tyden (1993).
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vet grundlag for konstruktionen af en rrekke begreber, som, isoleret
fra en bredere samfundsanalyse, beskriver socialt liv og sociale konflikter med ensidige henvisninger til "kulturforskeHe": "kultursammenst0d"/"kulturm0de", "kulturkI0ft"/"kulturkontakt", "kulturkonflikt"/"kulturforstaelse", osv. Men ogsa begreber som "de fremmede", "integration" og "ghetto" bygger pa denne ensidige kulturforstaelse, som via den sakaldte "indvandrerforskning" har fundet vej
ind i dansk hverdagssprog og hverdagstrenkning.
"Kultur" er hermed blevet et af den moderne tids mest brugte og
misbrugte gummibegreber, som i tide og utide anvendes som en forklaring eHer bortforklaring af de problemer, som de etniske minoriteter konfronteres med i samfundet. Man kan sige, at mange i grunden sociale og politiske sp0rgsmal er blevet "forklaret" skabelonmressigt i "kultureHe" termer. Det vii sige kulturaliserede. Der er gaet
inflation i begrebet "kultur". Dermed har vi udviklet en helt bestemt
made at tale om os selv og "de fremmede", De Andre, pa, som far
vigtige konsekvenser for savel de talende som de omtalte. Nar sammenhrenge og misforhold, som i grunden er af socio-0konomisk og
politisk karakter, bortforklares i klicheagtige kultureHe termer, tillader det os at se mangel pa ligestilling i arbejdsliv, i uddannelsessystem og pa det socialpolitiske og boligpolitiske omrade, som
udtryk for "kultureHe forskelligheder", mens vi samtidig - i god tro kan udelukke sociale uligheder, diskrimination, racisme og deres
struktureHe (samfundsmressige) arsager fra modeHen.4
Derfor indgar diskursen om indvandrere som et kulturelt betinget
problem ogsa som en del af samfundets politiske og 0konomiske
orden. Hvis det f0rst og fremmest er "indvandrernes kultur", der ses
som problemet, krrever problemets l0sning ogsa helt andre foranstaltninger, end hvis man i stedet skulie fokusere pa den made, som
institutionerne pa arbejdsmarkedet, boligmarkedet, den sociale sektor og i skolevresenet i al almindelighed fungerer pa. Sp0rgsmaIet
ville sa ikke lrengere kun eHer primrert vrere et "indvandrerproblem"
eller et "minoritetsproblem", men derimod et alment "majoritets-"
eHer "Danmarksproblem"; et problem, som maske bare tager sig
mere tilspidset ud, nar det handler om mennesker med en indvandrerbaggrund.
Samtidig med, at en etableret diskurs g0r det muligt 'for os at
beskrive eHer "konstruere" et emne pa en bestemt made - eHer
maske ligefrem "tvinger"os til det i mangel pa alternativer - sa
begrrenser den ogsa de mulige andre mader, hvorpa vi maske eHers
4 Hall (1992).
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skulle kunne forsta en problemstilling. Denne begnensning betyder
dog ikke det samme som, at folk bevidst skulle manipulere med
ltfakta lt , med 1!kundskaben med lfsandheden IIKundskabll og lJsandhed" er altid relative ting.
Ganske vist vii diverse "sandheder" ofte vise sig at vrere "sande" i
deres konsekvenser. Hvis vi taler om "indvandrerproblemet" pa en
vis made og handler derefter, kan vi risikere at skabe eller opretholde problemet igennem yore handlingers konsekvenser i virkeIigheden. Men der eksisterer ingen universel kundskab eller viden og
ingen absolut gyldige sandheder. Sandhed er ikke noget begreb, hvis
gyldighed kan afg¢res bare ved at henvise til fakta. "Sandhed er af
denne verden", som den franske sociolog, Michel Foucault, engang
udtrykte det. 5 "Fakta" far deres konkrete mening med det sprog, de
begreber, som de omtales igennem; altsa den diskurs, som de indgar
i og som i et vist samfund ftmgerer som "sandhed". "Ethvert samfund
har sit sandhedsregimente, sin almene 'sandhedspolitik'; det viI sige,
de diskurser, som det godkender, og som det lader fungere som
sande", konstaterer Foucault. Derfor kan "sandhed" og "magt" heller
ikke forstas I¢srevet era hinanden.
Det er for eksempel et ubestrideIigt faktum, at danske, som under
Anden Verdenskrig gjorde opr¢r mod den nazistiske besrettelsesmagt, blandLandet beskreftigede sig med at sprrenge en del jernbaner, broer og andre former for offentlig ejendom i luften. Men nogle
kaldte dem for "terrorister" og andre for "frihedskrempere". Begge
dele var Iige "sande" ud fra forskellige mader at tolke verden pa.
Men, mens det under krigen var den f¢rste betegnelse, "terrorister",
der havde status af en officiel "sandhed", som ogsa de respektable
danske medier af abenlyse arsager var tvunget til at holde sig tiI, sa
blev det senere den anden betegnelse, "frihedskrempere", som fik en
central plads i efterkrigstidens officielle historieskrivning.
Den britiske sociolog, Stuart Hall nrevner et Iignende eksempel
fra nutiden: palrestinensere der g¢r modstand mod den israelske
besrettelsesmagt pa Vestbredden.' Ligesom de danske "sabot¢rer",
bliver de snart beskrevet som "terrorister" og snart som
"frihedskrempere", alt efter hvilket perspektiv der anlregges. Det er
et ubestrideIigt faktum, at de kremper; men hvad betyder dette
egentIig? Det kan fakta alene ikke afg¢re. Og selve det sprog, som
vi anvender, er en del af problemet, hrevder Hall. Lige meget om sa
palrestinenserne er "terrorister" eller ej, hvis vi beskriver dem som
ll

5 Foucault (1980: 131).
'Fra Hall (1992).

,
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sactanne, og handler ud fra denne "kundskab", sa kan det fa konsekvenser i virkeligheden. M0dt med politimaossig eller militaor
repression kan civil modstand blive til et vaobnet opr0r.
Altsa: visse macter at benaovne eller beskrive ting pa, kan blive
"sande", fordi folk, som tror pa dem, ogsa handler efter dem, og
disse handlinger har konsekvenser i virkeligheden.
Vi kan vende blikket mod vor egen nutidige virkelighed. Her er
det absolut ikke ligegyldigt, om vi kalder mennesker med indvandrerbaggrund for "de fremmede" eller for "etniske minoriteter". Det
er ikke kun et sp0rgsmaI om terminologi, men om politik. Mens
"fremmede" naormest per definition er udelukkede fra almindelige
medborgerlige rettigheder, eller skal vaore taknemmelige for dem, vi
maske alligevel giver dem, er "etniske minoriteter" per definition en
del af dette samfund. Hvis vi behandler De Andre som etniske
minoriteter - som fuldvaordige medlemmer af dette samfund med ret
til at tale i forsamlingen og blive Iyttet til - sa kan det eventuelt fa
den positive effekt, at disse minoritetsmedborgere efterhanden ogsa
engagerer sig mere aktivt i samfundets demokratiske processer.
Men hvis vi fortsaotter med at tale om De Andre (det vil sige de
indvandrede og deres efterkommere f0dte og opvoksede i Danmark) som "fremmede", og behandler dem som mennesker, der ikke
h0rer til, kan det udmaorket i sin konsekvens betyde, at disse
"fremmede" ogsa faktisk opf¢l'er sig som fremmede, der ikke ser
dette samfund som deres og derfor heller ikke f01er ansvar for det.
Med det ovenstaende har jeg blandt andet villet vise, at
"indvandrerproblemet" i en vis forstand kan betragtes som sin egen
kilde. Men det er ikke sa let at aondre denne situation. For der findes kraofter i samfundet, som aktivt bidrager til at vedligeholde diskursen med sine handlinger, sin praksis, i hverdagen. Disse kraofter,
kan vi, som jeg viser senere, finde, hvor vi maske mindst venter det.
Det handler ikke bare om de abenlyst indvandrerfjendtlige nye
racistiske str0mninger, som er en i0jnefaldende del af vor tids politiske spektrum i Danmark og i Europa. Det handler heller ikke kun
om en pragmatisk indvandrerpolitik, som vaolger de tilsyneladende
enkleste 10sninger. Det kan ogsa for eksempel vise sig hos
"indvandrelvenner" i offentlige forvaltninger, eller i "forskersamfundet".
Men endnu vigtigere er det maske igen at understrege, at diskursen er et sprog. Ligesom det ikke er os som individer, der skaber det
danske sprog,nar vi taler det, men i en vis forstand sproget, som
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"taler" igennem os (og dermed "skaber" os), sa er ogsa diskursen en
slags "program", som "trenker" og "taler" igennem os".
Stuart Hall, giver et eksempel pa dette. 7 Vi opfatter maske ikke
personligt, at det moderne "Vesten" reprresenterer en "overlegen
civilisation". Men, hvis vi betjener os af en konventionel diskurs om
forholdet mellem Vesten og "aile de andre", vil vi maske pludselig
opdage, at vi alligevel taler fra et standpllnkt, som hrevder, at Vesten
er en overlegen civilisation. Det samme grelder "indvandrere". Hvis
vi taler igennem den almindelige diskurs om indvandrere i det danske samfund, kan vi pludselig komme til at opdage, at vi taler igennem et "sprog", som hele tiden rangardner "alle de andre" og deres
forskellige "kulturers" evne til at tilpasse sigtil "et moderne samfund", uden at det i og for sig beh\'lver at vrere udtryk for vores personlige opfattelse. Diskursen om "indvandrere som problem" er
udtryk for en "produktion af sandhed", sam systematisk adskiller
Vesten ag Resten (Aile De Andre); en "sandhedspolitik", som skaber
et samfund prreget af racisme, etnisk diskrimination og social segregation.
Men, hvor der er vilje, er der en vej. Det handler om viljen til at
udfordre de vedtagne definitioner og de fungerende sandheder. Det
handler om at stille kritiske sp\'lrgsmal og at medvirke til at udvikle
en anden made at prresentere forholdet mellem "as" og "De Andre"
pa.
Foreliggende bog reprresenterer f\'lrst og fremmest en klitik af
det, som har vreret og det, som er. Jeg fors\'lger pa forskellig made at
afsl\'lre, hvilke konsekvenser fokuseringen pa "indvandrerne som et
problem" har faet i den danske virkelighed; konsekvenser, sam
blandt andet kan betegnes med ord som "diskrimination" og
"racisme", men ogsa "opgivenhed", "passivitet" og "kapitulation", nar
det for eksempel grelder velmenende malsretninger om at skabe
"integration" gennem "inter-kulturel forstaelse".
En ny arienteling og en ny praksis kan vi kun skabe i frellesskab.
Det rna ske i et samspil og en regte dialog mellem ligeberettigede
samtalepartnere, mindretal som st\'lrretal. Det er en vrerdig udfordring for dansk demokrati ved en af artusindskiftets vigtigste
korsveje.

7 Hall (1992: 292).
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Dansk indvandrerpolitik og mulige lysglimt
Om bogens indhold
Det offer/problem-billede, som blev konstrueret via 1980ernes og
1990ernes offentlige debat i Danmark, udgl'lr en type af scenario,
som ogsa er velkendt fra andre lande.
Det er en problemstilling, som blandt andet er blevet underSl'lgt
af den engelske socialantropolog, Ralph Grillo,s som i begyndelsen
af 1980erne underSl'lgte synet pa etniske minoriteter blandt franske
embedsmrend, socialradgivere, trerere, politikere og forskere. Grillo
tager udgangpunkt i, hvad han kalder for "reprresentationsproblemet" i den franske socialstat. Med "reprresentation" sigtes til, hvorledes indvandrede minoriteters interesser reprresenteres i velfrerdsstatens politiske proces. Denne reprresentation er sjreldent direkte.
Grillo viser, hvorledes "indvandrernes kultur" "oversrettes" til
"ideologiske systemer" af socialriidgivere, lrerere, psykologer, sygeplejersker, fagforeningsaktivister og samfundsforskere og prresenteres som "sociate problemer", inden indvandrerspl'lrgsmaI overhovedet bliver tilgrengelige for den politiske proces. Hermed vendes
ogsa "reprresentationsproblemet" med et ironisk ordspil til en
"reprresentation af problemer". Grillo hrevder, at "hl'ljre" og
"venstre" i det franske politiske spektrum i hl'lj grad har en identisk
opfattelse af indvandrerspl'lrgsmaI (pa trods af at deres sprogbrug er
ret forskeIIig). Det vii sige, indvandrere skal "reprresenteres" af
professionelle grupper, som oversretter deres "problemer" til en officielt godkendt "diskurs", og som brerer dem frem igennem etablerede administrative og politiske hierarkier.
Grillo diskuterer her et generelt samfundssp¢rgsmal, som handler
om betingelserne for politisk deltagelse og demokratisk indflydelse i
det moderne samfund. Han hrevder, at spl'lrgsmalet er specielt
tilspidset for indvandrede minoritetsgrupper, som pa baggrund af at
deres kanaler for direkte demokratisk indflydelse pa vigtige beslutninger er indskrrenkede, havner i samfundets sociale og politiske
marginal. Denne type af marginalisering befrestes igennem knresretningen af en rrekke politiske begreber med strerk ideologisk ladning
- ikke bare i Frankrig, men ogsa i Danmark og andre vesteuropreiske indvandringslande.

8 Grillo (1985).
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Pi! h¢jde med Ish¢j
I Danmark blev det indvandrerpolitiske centralbegreb "integration".
Andet kapitel, "Der var engang en integrationspolitik", behandler
begrebet "integration" og dets betydning i den danske indvandrerpolitiske virkelighed. Dansk indvandrerpolitik har fra starten givet
dobbelte budskaber. Denne politik er blevet prresenteret som en
sakaldt "integrationspolitik". Mange har skreldt den ud for i virkeligheden at vrere en slags skjult "assimilationspolitik". Men i grunden
er den hverken det ene eller det andet. Indvandrerpolitikken er
efterhanden kommet til at fungere som en slags "integrationisme",
som pa en nrermest paradoksal made leder til retfrerdiggiilrelse af
segregation og etnisk diskrimination.
I kapitel tre, som jeg med en association til ex-Jugoslavien kalder
for "Etnisk rensning", gar jeg nrermere ind pa et andet ideologiskt
ladet udtryk: "indvandrerghetto" - et begreb som anvendes i politiske sammenhrenge pa en macte, sa det far udprreget diskriminerende effekter.
Diskussionen af "ghettoproblematikken", illustrerer jeg med
materiale fra Ishiilj kommune, hvor jeg i perioden 1986-88 beskreftigede mig med forholdet mellem de etniske minoriteter og de lokale
myndigheder.
Ishiilj har til stadighed givet nrering til den dominerende danske
diskurs om "de fremmede". Kommunen har ofte fungeret som en
slags "dansk model". Det var Ishiilj,9 som med sine rapporter i
1970erne var med til at lancere "indvandrerbegrebet" og sla ideen
om integration fast i offentlighedens bevidsthed - pa godt og ondt.
Pa godt fordi det kom til at afliilse det abenlyst diskriminerende og
antikverede "grestearbejder-" eller "fremmedarbejder-" begreb. Pa
ondt fordi man i samme andedrret lancerede forestillingen om
"indvandrerne" sam et kostbart velfrerdsproblem. Det var Ishiilj, som
gik i spidsen for en legitimering af diskriminerende holdninger til de
etniske minoriteter blandt brede befolkningslag i liilbet af 1980erne,
og det var ogsa Ishiilj, som i sidste halvdel af 1980erne for alvor
fyrede op under debatten am "familiesammenfiilringer sam problem". Dette skulle blive optakten til en dansk lovgivning i
1990erne, som igen blev en slags ouverture til vedtagelsen af nye
diskriminerende former for indvandringspolitik i Vesteuropa som
helhed.
Ishiiljpolitikernes bidrag til konstruktionen af et dansk
"indvandrerproblem" har med jrevne mellemrum fungeret som
9 Illdvalldrerrapport I (1976) og Il1dvalldrerrapport Il (1978).
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eksemplariske iIIustrationer af "Thomas' teorem": hvis folk definerer
situationer som virkelige, sa er de virkelige i deres konsekvenser. Igennem den made, hvorpa man har konstrueret og i sin praktiske poIitik anvendt skrremmebiIIeder af sociale problemer, segregation og
racisme, har man maske mere end nogen anden politisk akt0r i
Danmark bidraget til at g0re disse spactomme sande i sine
konsekvenser. Man har for eksempel advaret mod "indvandrerghettoer" i boligomracterne. Men samtidig har man igennem sin egen
manipulering med dette skrremmebegreb og igennem den kommunale boIigpoIitik effektivt bidraget til at isolere indvandrede minoriteter fra den danske lokalbefolkning, socialt, kultureit og politisk.
Ish0js vej fra en pragmatisk integrationspolitik til "etnisk rensning" b0r derfor ikke lrengere ses som et eksempel til efterf0lgelse,
men som et afskrrekkende eksempel pa, hvor langt ud pa den'
etniske diskriminations og den politiske totalitarismes overdrev
nogle aktueIIe almene tendenser i dansk og europreisk politik kan
f0re os.
Ogsa pa en anden made er Ish0j udtryk for andet end bare sig
selv. Ish0j er en marginaliseret "arbejderkommune", hvis danske
lokalbefolkning seiv i mange tilfrelde er blandt ofrene for den 0konomiske krise, for den h0je arbejdsl0shed og for velfrerdsstatens
gradvise nedmontering. Ish0j og andre udsatte kommuner er et vigtigt "Danmarksproblem", som iIIustrerer, hvoriedes krise og arbejdsl0shed bliver en taknemmelig grogrund for aktivering af diverse
syndebuksmekanismer, som sretter socialt truede befolknings-grupper op imod hinanden; det som den norske socialantropolog Ottar
Brox har kaldt for "strukturfascismen",1o
Et af de mest i0jnefaldende resultater af den 0konomiske krise og
den gradvise nedmontering af velfrerdsstaten, og samtidig en taknemmelig baggrund for udvikiingen af "strukturfascisme", er den
voksende marginalisering pa arbejdsmarkedet blandt en rrekke
udsatte grupper. Dette behandler jeg mere indgaende i kapitel fire,
"Velkommen Mustafa?", der drejer sig om indvandrernes arbejdsmarkedsforhold.
Her stiIIes to vigtige sp0rgsmaI. Hvorfor er arbejdsl¢sheden blandt
de etniske minoriteter sa overvreldende stor; flere gange h0jere end
den i0vrigt h0je arbejdsl0shed blandt majoritetsdanskere? Og
hvorfor befinder de indvandrede, som faktisk har beskreftigelse, sig i
sa uforholdsmressig h0j grad koncentrerede til arbejdsmarkedets
10 Brox (1972).
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allerdarligste jobs? Hvorfor er de fanget i en slags etniske erhvelvsghettoer, som danskerne efterhanden helt har ladt bag sig?
Mangel pa relevante sprogkundskaber og den n¢dvendige uddannelse blandt de etniske minoriteter er ikke en tilstnekkelig forklaring (hvilket tidligere forskning og en rrekke praktikeres erfaringer
har vist). Blandt andet derfor er det abenlyst vigtigt at diskutere
betydningen af etnisk diskrimination.
Problemdefinitioner i den danske offentlighed som hellied far
konsekvenser i form af en udbredt diskrimination, som institutionaIiseres i en slags uofficiel overenskomst mellem arbejdsgivere,
(etnisk) danske (majoritets-)ansatte og fagforeningerne. Denne
direkte og forsretlige institutionaliserede diskrimination far specielt
alvorlige konsekvenser, nar den kombineres med udbredte former
for indirekte diskrimination. Det vil sige effekter af en rrekke rutiner
pa det moderne arbejdsmarked, som i og for sig ikke bygger pa diskriminerende motiver som sMan. Kapitlet behandler savel direkte
som indirekte diskrimination pa baggrund af pagaende strukturrationaliseringer, nye former for arbejdsorganisation og rendrede
betingelser for at s¢ge et arbejde og g¢re en arbejdsmressig karriere
i dagens Danmark.
Forskere, ekspeJ1er og etniske mindretal taler om vi/kar og visioner
Et alvorligt problem med den fremherskende problem-offer logik,
der kom til at udg¢re en slags ideologisk basis for en bred national
konsensus om "indvandrerproblemet" er, at den har en tendens til at
udelukke alternative forklaringer og l¢sninger fra dagsordenen. Her
har ogsa "indvandrerforskningen" et ansvar. Dette sp¢rgsmal tager
jeg op til diskussion i kapitelfem: "Pa kulturens slagmark".
Det er pafaldende, hvor fa forskere der har unders¢gt de etniske
minoriteters problemer med det danske samfund i et bredere perspektiv. leg trenker nrermere bestemt pa et forskningsperspektiv,
som ogsa sretter dominerende ideologier, institutionaliserede interesser og etablerede politiske magtforhold under lup, og ikke bare
fokuserer pa de etniske minoriteter selv som studieobjekt. For
eksempel er en debat om institutionel diskrimination pa arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, med fa undtagelser, fravrerende
i forskningen og den offentlige debat. Denne ensidighed slar i sidste
instans tilbage pa de etniske minoriteters sociale virkelighed.
Samfundsforskningens kategorier og forklaringer har i de senere
ar faet voksende betydning for den politiske debat. Forskningens
begrebsdannelser populariseres, fyldes med ideologisk indhold og
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anvendes pa indvandrerkulturens slagmark til at legitimere forskelIige interessegrupperingers politiske standpunkter i den offentlige
debat.
leg har selv i lang tid tilh¢rt det akademiske felt, som kalder sig
for den danske "indvandrerforskning". Siden 1971 har jeg arbejdet
pa en nekke forskellige forskningsprojekter angaende migration og
etniske mindretal i Danmark. I I¢bet af disse godt 20 ar har mine
opfattelser hele tiden forandret sig. For eksempel f¢rte danske
indvandredes voksende organisering i I¢bet af 1980erne til, at jeg
mere og mere kom til at fokusere pa kultur som et dynamisk socialt
og politisk potentiale snarere end som statisk "kulturel bagage",11
Men det blev f0rst og fremmest oplevelser i IsMj i 1986-88, som fik
mig til at fatte hvor vigtigt det var at g¢re grundigt op med den danske offentligheds fokus pa "indvandrere som et socialt og kulturelt
problem".
leg havde i 1986 ladet mig hverve til en unders¢gelse i Ish0j
kommune, som jeg troede, skulle kunne bidrage til at I¢se nogle
"sociale problemer" i lokalsamfundet - for og med de etniske minoriteter. I stedet matte jeg erkende, at jeg snarere var tiltrenkt rollen
som "vabenhandler" for et af Ish¢j-administrationens regelmressige
felttog mod kommunens indvandrede, der f¢rtes med det velkendte
skyts som "kostbart socialt problem" og "problematisk kulturel baggrund",12 Udsat for krydsild midt imellem de kommunale myndigheder og politisk engagerede indvandrede, der protesterede mod
enhver "unders¢gelse" af sig selv og deres "kultur", arbejds- og famiIieforhold i kommmunalt regi, begyndte jeg sa smat at begribe det
danske "indvandrerproblems" politiske dimensioner.
leg fik en vrerdifuld anskuelsesundervisning angaende sammenhrengene mellem de etniske mindretals "kultur" og erfaringer, de
dominerende opfattelser af denne pastaet afvigende og problematiske kultur, og maderne hvorpa disse problembilleder ofte endte
med at fungere som selvopfyldende spadomme. Og min egen problematiske situation - i krydsilden mellem en offentlig myndighed og
mine "studieobjekter" - viste med al ¢nskelig klarhed, at vi forskere
ikke med rimelighed kan se bort fra vores egen rolle, nar det grelder

11 Som for eksempel i bagen Will They Still Be Dancing, somjeg skrev sammen med Aleksandra Alund (1987).
12 Journalisten, Nils Vier gay i sin bog Set ira Ish¢j (1988a) en detaljeret beskrivelse afvisse
dele af hrendelsesforlobet.
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skabelsen og opretholdelsen af de fremherskende problemforhold
og offentlighedens blilstemplede "sandheder",13
En kritisk holdning til de offentligt iscenesatte politiske og administrative former for praksis er altsil n¢dvendig. Vi (forskerne) mil
ransage vort eget bidrag til de rMende forhold. Vi er under aIle
omstoondigheder en del af selve den offentlige "diskurs". Vi er under
aIle omstoondigheder med til at forme den, og derfor ogsa forpligtigede til at g¢re os bevidst, hvor vi star, og i hvilken retning vi trookker diskursen. Vi er moralsk forpligtigede til at tage stilling med
abne ¢jne. Men for at kunne tage stilling til, hvor vi placerer os i
forhold til den dominerende diskurs - er vi tvunget til f¢rst at fa
¢jnene op for, at der faktisk ogsa findes trovrerdige tolkninger, som
udg¢r alternativer til de alment vedtagne.
I denne forbindelse ser jeg forskningsrapporter og betrenkninger
som en uadskillelig del af selve "indvandrerproblemet".
Forskerne har ofte designet de vaben, der anvendes pa
"indvandrerproblemets" kulturelle slagmark. Derfor er vi som forskere ogsa - under aile omstoondigheder - med til at skabe selve
denne virkelighed. Vi indgar som en vigtig del i den. Det er hermed
vigtigt at loose og tolke forskningsrapporter og betoonkninger kritisk
som en del af virkeligheden - og ikke bare som analyser eller beskrivelser om virkeligheden. Det b¢r tilf¢jes, at forskerverdenen er
begyndt at reagere og stille sp¢rgsmalstegn ved sin egen rolle i
udformningen af virkeligheden.
En granskning af det komplicerede samspil mellem videnskabelig
begrebsdannelse, populoor retorik og praktisk institutionel handling
er en svoor, men samtidig central udfordring,14
Populariserede versioner af forskningens tematiseringer gar igen i
diverse betoonkninger og rapporter fra offentlige myndigheder med
en videnskabelig gyldighed som i munden pa "eksperter" kan legitimere politiske interesser, der er helt I¢sgjort fra forskningens egentlige udgangspunkter. Naget lignende goolder farskellige grupper af
professionelle "indvandrereksperter", som i kraft af deres arbejde
kommer i ber¢ring med og er med til at forme de etniske mindretals
hverdag. Det goolder palitikere, og det goolder embedsmoond i forskellige offentlige forvaltninger (arbejdsformidlinger, socialforvaltninger, skoleforvaltninger, indvandrerkontorer- og radgivninger
etc.). Det drejer sig om ansatte i en rookke beskooftigelses- eller
13 FIA (Foreningen af Internationale Akademikere) arbejder nu organiseret med blandt
aodet denne problemstilling.
14 For en diskussion af denne problemstilling, se for eksempel Fred (1983).
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uddannelsesprojekter. Det handler om embedsmamd og konsulenter i forskellige fagforeninger. Det handler om solidaritetsorganisationernes arbejde (konsulenter i Dansk F1ygtningehjrelp, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens N¢dhjrelp og sa videre). Men det
grelder ogsa forskellige kategorier af "professionelle" indvandrede,
som for eksempel modersmalslrerere og foreningsaktive.
Disse "eksperters" udsagn er ikke bare udsagn om virkeligheden.
Eksperterne skaber virkelighed igennem at forme og organisere livsvilkarene for de mennesker, som de med deres ekspertise taler om.
Dette samspil - mellem en kategorisering og organisering af virkeligheden pa forskellige niveauer tager jeg op i kapitel seks, "Fra
kliche til kapitulation".
Her unders¢ger jeg nrermere forholdet mellem en forenklet
opfattelse af "kulturelle forskelle" og den made sagsbehandlere,
kommunale radgivere og ansvarlige for diverse "indvandrerprojekter" arbejder med indvandrere og flygtninge pa. Mangel pa positive
resultater af en rrekke ihrerdige indsatser, som gar ud fra et sadant
grundsyn, har idag f¢rt til, at en farlig passivitet og opgivenhed
breder sig. Denne passivitet og opgivenhed kan f¢re til en almen
kapitulation over for populistiske krav, som rejses af en ny kulturforskelsfikseret racisme.
Skal dette forhindres, er det n¢dvendigt at indse, at sp¢rgsmalet
om indvandreres og flygtninges "integration" ikke fl1lrst og fremmest
har at gl1lre med "kulturelle forskelle". "Indvandrerproblemet" er et
udtryk for velfrerdsstatens krise i det hele taget: en social, politisk og
moralsk krise, hvor de etniske minoriteter har faet rollen som de
vigtigste syndebukke for en rrekke problemer, som egentlig burde
behandles med en helt anden adresse. Det abenlyse resultat er I1Iget
racisme og diskrimination, som fl1lrst og fremmest rammer de unge.
Dette er temaet for kapitel syv: "Fejlfarvernes frasortering".
Kapitel otte behandler nogle af de sociale og kulturelle mekanismer, hvorigennem "indvandrerproblemet" som officielt scenarie
antager sin "selvbekrreftende" karakter, og "offeret antager offerets
billede"; som for eksempel nar unge reagerer mod diskriminationen
pa arbejdsmarkedet ved at ga ind i "etnisk forretningsvirksomhed"
eller mod anklager for "khomeinisering" fra reprresentanter for en
fremvoksende ny dansk racisme ved at sl1lge en identitet og et kulturelt stasted i et lokalt ny-religil1lst (for eksempel muslimsk) frellesskab. Men vi ser ogsa nye abninger; en begyndelse pa en dialog pa
tvrers af etniske skel og muligheder for en ny politisk praksis. Delle
er et tema for sidste kapitel, "Hinsides grrenselinjerne". Den begyn-
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dende dialog tyder pa, at et multietnisk samliv kan vokse [rem i
samklang med "danskhedens bedste tradition".

2
Der var engang en
integrationspolitik
Der skal to til en tango
Milton Gordon

"Assimilation", "integration" eller noget tredje?
Indtil midten af 1970'erne var det - alt efter hvilken politisk orientering man nu tilh¢rte - mest almindeligt at diskutere Buropas
indvandrede som "arbejdskraft", "udenlandske arbejdere", "fremmedarbejdere", "g1estearbejdere" eller som "et s1erligt lag i den
europ1eiske arbejderklasse". Rollen som arbejdskraft var endnu pa
den tid det dominerende tr1ek i indvandrernes sociale situation. Den
officielle opfattelse i mange lande, herimellem Danmark, var, at
"fremmedarbejderne" var som en slags "tr1ekfugle",1 der ville og
burde forlade "v1ertslandet", nar de havde sparet tilstr1ekkeIigt med
penge op og gjort den indsats pa arbejdsmarkedet, som det sakaldte
"v1ertsland" forventede af demo
Stoppet for ¢konomisk motiveret indvandring i forbindelse med
den sakaldte oIiekrise (1973) indledte en ny periode: midlertidigheden blev til permanens. "Fremmedarbejdere" blev efterhanden
betragtet som "indvandrere" og nogle steder (Holland) som "etniske
minoriteter". Dette skete pa trods af, at den officielle ideologi i flere
lande - specielt Vesttyskland, 0strig og Schweiz - principielt skulle
forts1ette med at holde fast ved en "g1estearbejderpoIitik". Det vil
sige en politik, som hardnakket dementerede, at efterkrigstidens
arbejdsmigranter rent faktisk (hvad enten man ¢nskede det eller ej)
1 For at anvende Piores (1979) ber¢mte udlryk.

28

po. kulturens slagmark

efterhanden blev fastboende etniske minoriteter, hvis fremtidige status som samfundsborgere, man derfor var tvunget til at tage op til
seri¢s overvejelse.
I denne situation - med et voksende antal familiesammenf¢ringer,
med migrantarbejderes etablering som en vigtig del af den fastboende befolkning i l¢bet af 1970'erne og med den nye flygtningeindvandring i 1980'erne - skulle "indvandrernes tilpasning" i deres
nye sakaldte "vrertslande" blive et centralt tema for den offentlige
debat.
1 Danmark som i de fleste andre europreiske indvandringslande
baserede debatten sig pa grundlreggende normative !orventninger,
sam svarer til det, man i indvandringsforskningen plejer at kalde for
"assimilation". Det vil sige: at "de fremmede" mere eller mindre
ensidigt skulle og burde tilpasse sig til "vrertslandets" eksisterende
samfundsm¢nstre og overtage en indf¢dt majoritetsbefolknings
sprag, kultur, og adfrerdsm¢nstre. Samtidig med, at de saledes indgik "pa lige fod" med den indf¢dte befolkning i "det nye samfund" og
dets kultur, forventede man sig ogsa, at indvandrerne skulle opgive
deres egen kulturtradition, etniske identitet, sprag og sociale institutioner. Dette byggede pa en forestiling om "vrertslandets" kultur som
en ensartet helhed. Det vil sige, et homogent samfund, som kendetegnes ved frelles vrerdinormer og frelles adfrerd. I sammenhreng
med denne opfattelse blev debatten prreget af modstillinger mellem
"afvigende" minoriteter fra Eurapas ¢konomiske periferi og
"majoriteten", der blev betragtet som brerer af en homogen samt
teknisk og moralsk overlegen nord- og vesteuropreisk kulturtradition.
Men dette var et fiktivt billede af virkeligheden.
For det f¢rste har den danske eller andre vesteurapreiske nationalstater aldrig udgjort ensartede kulturelle landskaber. I virkeligheden danner de rammen om en rrekke forskelligartede normsystemer, ideologier og kulturer. Dette hrenger sammen med befolkningens forskellige klassebaggrund, med forskellige livsformer knyttet til erhverv, med lokale traditioner og med fremvreksten af stadigt
nye subkulturer og konsumptionsorienterede livsstile.
For det andet giver assimilationsmodellen et forenklet indtryk af,
hvad der faktisk skete med 1960ernes og 1970ernes indvandrede.
Den reelle "tilpasning" i Danmark og andre vesteurapreiske lande
skulle blive en sammensat udvikling, forskellig fra land til land, fra
lokalsamfund til lokalsamfund og fra den ene indvandrergruppe til
den anden. I visse sammenhrenge slog "assimilationsmodellen" igen-
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nem mere eller mindre som forventet. I andre tilfa:lde sa man
tva:rtimod etniske minoritetssamfund udvikle egne sociale institutioner, egne ¢konomiske fors¢rgelsesformer og egne politiske organisationer. Men disse nye m¢nstre val' for det meste ikke kendetegnet af en fortsrettelse af en oprindelig kultureI "tradition". Nye typer
af socialt sammenhold og politisk organisering udvikIede sig som
udtryk for de indvandredes specielle made at forholde sig til den
diskriminering og udelukkelse, som de m¢dte i indvandringslandene.2 Og de nye m¢nstre val' desuden langtfra altid kendetegnet af
etnisk renhed. Tvrertimod ser vi overalt, hvordan nye blandede
identiteter, nye etnisk blandede sociale og kulturelle Iivsformer og
nye tvreretniske politiske organisationer er vokset frem i samspillet
mellem indvandrede minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningerne.3

Endelig skulle det, for det tredje, vise sig, at indvandringen efterhanden gay anledning til grundlreggende rendringer i samfundet som
helhed. Indvandrerne fra Middelhavsomradet og "den tredje verden"
kom til at udg¢re en slags "sub-proletariat":4 det vii sige en underordnet del af de vesteuropreiske landes arbejderklasser, som forventes at udf¢re de mindst prestigefyldte, mest snavsede, farlige og
fysisk kra:vende og de darligst afl¢nnede jobs. St¢rre dele af de
"indf¢dte" arbejderkIasser fik mulighed for at avancere til vell¢nnede faglrerte jobs eller funktionrerjobs i det private erhvervsliv
eller i offentlige institutioner. 5 Del' opstod - blandt arbejdsgivere,
fagforeninger, arbejdsformidlere og kommunale myndigheder normer om, hvordan man skulle opf¢re sig over for de forskellige
etniske kategorier, nar det gjaldt job-ans¢gninger, krav om uddannelse, forfremmelse og fordeling af arbejdsopgaver i virksomhederne. Disse forventninger (hvilket jeg tager nrermere op i kapitel
fire) blev i sig selv til barrierer, som lukkede for alternative karriereveje for uddannede og kvalificerede indvandrede; mennesker, som
ikke f¢Ite sig tilfredse med deres tiltrenkte underordnede stilling i
den fremvoksende etniske arbejdsdeling.
Under indtryk af denne udvikiing samt krav fra organiserede
indvandrergrupper og en liberal opinion skete del' i flere europa:iske indvandringslande (Holland, Sverige, England) fra midten af
1960erne og fremefter gradvist en omorientering mod nye former
2 Schierup (1989), Schierup & Alund (1991)
3 Gilroy (1987), R¢gild (1988), Alund (1991a)
4 Jf. Rex (1989).
5 Jf. for eksempe1 Persson (1972) og Westerg§rd (1973).
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for "integrationspolitik". Denne politik havde sakaldt "multikulturelle" ambitioner. Den multikulturelle forestilling om integration
tilkendegiver i princippet en vilje til at udvikle samfundets institutioner pa en made, sa en tolerant gensidig tilpasning mellem grupper med forskellig kulturel baggrund bliver politisk og praktisk
mulig. Samtidig understreger forskellige integrationspolitiske programmer, at samfundet (i princippet) aktivt bpr prioritere en kamp
mod etniskt betingede former for ulighed og diskriminering.
Ogsa Danmark formulerer fra begyndelsen af 1980erne - blandt
andet under indtryk af udviklingen i Sverige - en politik, der har
"integration" som et generelt om end relativt uspecificeret ma1. 6
Man vedkender sig principielt, at denne integrationspolitik ma tage
et vist hensyn til "indvandrernes kulturelle baggrund". Man opererer
ogsa med en ligestillingsmalsaotning, der taler om, at indvandrerne
efterMnden ma saottes i stand til "at klare sig i samfundet pa lige fod
med danskerne".
Men den reelt eksisterende integrationspolitik har i hpjere grad
udpeget indvandrerne som kulturelt problematiske, end den har
taget positive kulturelt motiverede hensyn. Dette har pakaldt kritik
fra bilde liberalt og venstreorienteret hold, som haovder, at dansk
indvandrerpolitik repraosenterer en reel assimilationspolitik under
daokke af en retorik om "integration". Det er dog spprgsmalet, hvilket jeg diskuterer naormere i det fplgende, om savel assimilationspolitik som en kulturpluralistisk integrationspolitik idag egentlig
udgpr en samfundsmaossig realitet i Danmark. Et sideblik pa en af
de klassiske teorier om assimilation peger pa, at vi maske hellere
skulle tale om 1980ernes og de tidlige 1990eres danske indvandrerpolitik som en slags realpolitisk "integrationisme"; en ideologi, der
daokker over markante sociale uligheder, og som fremmer en segregering, der i stadigt hpjere grad fplger etniske skillelinjer.

Tilfl£ldige hlsninger og lokale initiativer
Fra slutningen af 1970erne gennemfpres en raokke reformer pa det
indvandrerpolitiske omrade. Udenlandske statsborgeres stilling i
samfundet bliver forbedret pa flere punkter. Den nye udlaondingeloy fra 1983 lovsikrer indvandrede borgeres ret til familiesammenfpring og indfprer desuden liberale asylbestemmelser for flygtninge.
Indfprslen af stemmeret i kommunalvalg (efter svensk forbillede)
6 Indenrigsministeriet (1980).
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giver udenlandske statsborgere mulighed for l<lget lokal politisk indflydelse. Samtidig anerkender offentlige betrenkninger, at der sa vidt
muligt bl<lr tages hensyn til indvandrernes kultureHe baggrund i forbindelse med deres integration i det danske samfund. 7
Af den indvandrerpolitiske redegl<lrelse fra 1983 fremgar det saledes, at indvandrerne skal integreres i det danske samfund med en
rimelig grad af hensyntagen til deres kulturelle baggrund og, at der
skal etableres et samarbejde med indvandrerne bade med hensyn til
indvandrerpolitikken pa lokalt plan og med hensyn til den statslige
indvandrerpolitik.
Men indvandrerpolitikkens konkrete strategier har dog som
helhed altid vreret baret frem af assimilatoriske holdninger, hrevder
en rrekke kritiske forskere. 8
Den politiske og institutionelle praksis - centralt savel som lokalt
- har vreret domineret af konformitet i problemll<lsningerne, hrevdes
det. Det vil sige et princip om, at integrationen af indvandrede
befolkningsgrupper bl<lr bygge pa sa fa forvaltningsmressige srerforanstaltninger som muligt. Denne assimilatoriske grundholdning
har udml<lntet sig i en frygt for, at srerlige servicetilbud skulle fl<lre til
en geografisk koncentration af indvandrergrupperne og til fremvrekst af permanente etniske gruppedannelser isolerede fra eHer "i
opposition til omgivelserne".
Det prreciseres ingen steder nrermere, hvad det egentlig indebrerer at tage hensyn til indvandrernes kultur "i rimeligt omfang", fremhrever politologen Charlotte Hamburger. 9 Samtidig slar de indvandrerpolitiske redegl<lrelser fast, at sagsbehandling skal finde sted hos
samme myndigheder, som behandler tilsvarende forhold blandt
Itdanskerne".
I grunden handler det om en provisorisk ad hoc politik, som
aldrig har faet nogen fast formulering, hrevder Christian Horst; 10 et
forhold som han forklarer ved, at formuleringen af dansk Indvandrerpolitik fra 1970erne og fremefter er foregaet som en stadfrestelse af serie pragmatiske kompromisser mellem en rrekke
forskellige politiske aktl<lrers kortsigtede interesser, men aldrig som
en principlel stillingtagen til en I grunden central politisk, moralsk
og social problematik. Et hovedprincip har vreret, at integrationen
fl<lrst og fremmest pahviler indvandrerne selv, og at integrationen
7 F.eks. Indenrigsministeriet (1980 og 1983).
8 For eksempel B0gelund-Nielsen (1984). Horst (1986 og 1991), Hamburger (1989 og

1990).
9 Hamburger (1989, 1990).
10 Horst (1991).
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bl'Jr finde sted pa basis af sa fa srerforanstaltninger som muligt.
Behandlingen af en rrekke problemforhold er prreget af konformitet
og tager ikke udgangspunkt i forskelligartede kulturelle og sociale
forudsretninger. Forestillinger om den etniske gruppes egen kultur
som selvstrendig faktor i en frelles samfundsudvikling er fuldstrendigt fravrerende, papeger Horst." "Ligestilling" betyder hermed i
praksis, hrevder han videre:
at give indvandrerne den samme behandling som danskerne, med sa fa
srerforanstaltninger sam muiigt, hvilket betyder, at man flilrst ser problemerne, n§r de opst§r, individuelt og gentagne gange, og at de sanktioner,
der kan ivrerksrettes, m§ udledes af den praksis, der er udviklet i forhold til
danskerne. Egaiitetsprincippet eller iighedsprincippet i dansk kultur har
hermed underg§et en rendring. Det betyder nu konformitet i behandlingen
af problemforhold, fremfor at vrere et tilstrrebt ideal, der tager sit udgangspunkt i forskelligartede forudsretninger.

Tilfreldighedsprreget understreges af, at gentagne redegl'Jrelser og
betrenkninger i tidens Il'Jb har stadfrestet, at det er primrer- og
amtskommunerne, der har det praktiske hovedansvar for at fl'Jre
indvandrerpolitikkens malsretninger ud i livet. Meget tyder pa,
hrevder Hamburger i bogen, Assimilation eller integration? fra 1989,'2
at primrerkommunerne i praksis oftest fl'Jrer en assimilatorisk orienteret politik, eller i det mindste en politik som ikke aktivt understl'Jtter nogen samlet malsretning om at tage hensyn til indvandrergruppernes kulturelle baggrund. Et organiseret samarbejde med indvandrergrupperne pa det politiske og forvaltningsmressige plan finder
sjreldent sted. Sagsbehandlingen er som helhed prreget af konformitet og tager ikke hensyn til forskellige socio-kulturelle forudsretninger, mener integrationspolitikkens kritikere. 13
Indvandrerpolitikkens hovedlinje kendetegnes altsa ikke af vidtgaende kulturelle hensyn. Men samtidig er det et spl'Jrgsmal, som jeg
nrevnte i indledningen, om man egentlig med nogen rimelighed kan
kalde dansk indvandrerpolitik for "assimilatorisk".

11 Horst (1988a: 3).
12 Hamburger (1989).
13 B0gelund.Nielsen (1984), Horst (1986 og 1991). Stillet over for denne i hovedsagen
veldokumenterede kritik, er det vigtigt at bemrerke at de lokale variationer er relativt store.
Man b~r ikke se bart fra, at deT, Iigesom i andre dele af Europa, efterhflnden vokser nye
former for strategier frem fundt omkring i kommunale forvaltninger og serviceinstitutioner.
Medarbejdere g~r pa lamer og lreeee sig at forst" problemerne omkrinp indvandrernes
integration i termer af kultur: "kulturel baggrund", "kulturel bagage', "kulturm¢de",

"kultllrsammenst¢d". Der udvikles i praksis en lang rrekke "kulturtilpassede" servicefunktioner, kurser og informationsvirksomhed for indvandrere.
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Kulturel og strukturel assimilation
I de fleste danske diskussioner om indvandrersp0rgsmal og indvandrerpolitik, er opmrerksomheden mere eller mindre fuldstrendigt
koncentreret til det kllltlirelle felt. Det er sjreldent at st0de pa indlreg,
som diskuterer "indvandrersp0rgsmal" i forhold til det danske
samfunds sociale struktur og politisk-0konomiske udvikling som
helhed.
Det er imidlertid vigtigt kritisk at kunne diskutere sp0rgsmal om
"kulturel assimilation" i en bredere historisk og samfundsmressig
kontekst, og i den forbindelse har vi brug for den amerikanske historiker, Milton Gordons begreb "strukturel assimilation". Ved strukturel assimilation forstar Gordon en social integrationsproces, der er
kendetegnet ved, at den anglo-amerikanske majoritet og forskellige
indvandrede minoritetsgrupper gensidigt nrermer sig hinanden i
hverdagslivet. Det handler om at gifte sig pa tvrers af etniske grrenser, om venskabsforhold, kommunikation og samarbejde i lokalsamfundene. Men strukturel assimilation udtrykker ogsa et Iighedsideal, som indebrerer, at indvandrede og deres efterkommere for at
kunne betegnes som fuldt "assimilerede b0r bringes til at deltage i
institutionelle aktiviteter og hverdagsliv pa lige fod med majoritetsbefolkningen. En gennemf0rt strukturel assimilation indebrerer
samme arbejdsvilkar, indkomster, politisk deltagelse og indflydelse
for hele befolkningen uanset oprindelse. En af de grundlreggende
forudsretninger for, at en etnisk minoritet kan betragtes som
"strukturelt assimileret", er if0lge Gordon, at den er fuldt ligestillet
med majoriteten, 0konomisk, politisk, med hensyn til anvendelse af
uddannelsessystem og opnaet uddannelsesniveau, samt med hensyn
til benyttelsen af samfundets velfrerdssystem.
Pa grundlag af sin kritiske analyse af de etl)iske minoriteters stilling i det amerikanske samfund konkluderer Gordon imidlertid, at
en sadan ligestilling udeblev. Der er i realiteten sket en voksende
grad af "akkulturation"14 blandt USAs forskellige etniske grupper,
som i det mindste delvist er smeltet ind i frelles amerikanske kulturog Iivsformer; det vii sige har assimileret sig "kulturelt". Men samtidig er der ikke sket overbevisende skridt mod en "strukturel assimilation": det vii sige en reel ligestilling i social forstand. "Der skal to
til en tango", siger Gordon, og den anglo-amerikanske majoritet har
i virkeligheden aldrig for alvor budt de etniske minoriteter op til
14 At indvandrere f1 akkultureres" betyder, at de efterhanden opgiver kulturelle vreremader
og vurderinger, sam prregede dem [\'If indvandringen.
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dans; det vil sige, givet dem en reel chance for at assimilere sig
(strukturelt) i det amerikanske samfund. Nar sa forskel1ige underpriviligerede etniske grupper efterhanden begynder bevidst at
understrege eller konstruere deres srerlige etniske egenart, b¢r man
se dette som en social og politisk modreaktion mod faktisk diskriminering snarere end som udtryk for en oprindelig kultur og tradition. Politiske krav om social ligestilling fremf¢res under drekke af
"respekt for den kulturelle egenart". En lignende udvikling ser vi
idag i Europa.
Manglende "strukturel assimilation" fremmer dermed en kulturelt
udtrykt segmentering eller enklavisering i samfundet, i USA savel
som i Vesteuropa, hrevder migrationsforskeren Aleksandra Nund i
bogen, Skyddsmllrar, som er en sammenlignende unders¢gelse af
forholdet mellem etnicitet og social klasse i Nordamerika, Sverige
og Vesteuropa i¢vrigt.l 5 En reelt eksisterende "kulturpluralisme" er
under sadanne betingelser derfor heller ikke udtryk for en fri og
ligestillet udfoldelse af forskellige folkegruppers oprindelige
kulturelle egenart og muligheder - i det amerikanske samfund savel
som i Skandinavien. Den er snarere udtryk for en "strukturel tvang".
Den enkelte gruppe fremf¢rer sin konstruerede kulturelle egenart
som et symbolsk vaben i kampen for at vinde politisk legitimitet og
for at skaffe sig indflydelse pa, hvorledes "social retfrerdighed" skal
defineres og udm¢ntes politisk.

Et oplreg til kulturel apartheid?
Som nrevnt ovenfor, er det blevet hrevdet, at der bag forestillingen
om "integration" i dansk indvandrerpolitik ligger en grundholdning
om "kulturel assimilation".
Denne generelle orientering har holdt sig hele vejen op gennem
1980erne. Det fremgar for eksempel af indenrigsministeriets
betrenkning om Integration af indvandrere i Danmark fra 1990. 16 Den
overordnede malsretning for "integrationspolitikken" beskrives her
stadigvrek i hovedtrrek udtrykt som assimilering eller tilpasning af
den enkelte indvandrer til majoritetens normsrettende kultur. Det
synes at handle om frygten for, at kulturelt anderledes, som har
"vanskeligheder med at forsta det danske samfunds struktur og
virkemade", kan risikere at udvikle sig til en "minoritetsgruppe, i
15 A.lund (1985).
16 Indenrigsministeriet (1990).
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uheldigste fald i opposition til omgivelserne" P Det fremhreves, at
der b0r tages hensyn til den kulturelle baggrund, og man taler
stadigvrek om det vigtige i at "samarbejde med indvandrerorganisationerne". Men det pragmatiske formlH med dette synes at vrere, at sa effektivt og hurtigt som muligt - kunne inddrage indvandrerne i
den "normale danske beslutningsproces" og lrere dem at leve efter
de "normer, der grelder i det danske samfund",18 Nogen forestilling
om indvandrede minoriteter som selvstrendig faktor i en frelles
samfundsudvikling m0der vi ikke.
I denne og tidligere betrenkningers opfattelse af integrationsmalet indgar tillige en ligestillingsbetragtning, som i IlVert fald delvist
svarer til Milton Gordons begreb om "strukturel assimilation"; det
vil sige et lighedsprincip om, at indvandrerne efterhanden b0r
srettes i stand til at klare sig pa lige fod med danskerne, med sa fa
srerforanstaltninger som muligt,19
Begrebet "integration" i denne betrenkning, ligesom i dansk
indvandrerpolitik og offentlig debat i det hele taget, skelner dog
ikke eksplicit mellem assimilationens (dvs. "integrationens")
"kulturelle" og "strukturelle" aspekter. Et strukturelt begrundet
ligestillingsmal er ogsa efterhllnden tnldt i baggrunden i sammenligning med den dominerende holdning i 1970ernes indvandrerpolitiske betrenkninger: for eksempel Socialministeriets Betamkning om
udenlandske arbejderes soeiale og samfundsmcessige tilpasning fra
1975. Dengang var fokus pa en socialt rimelig fordeling af materielle
ressourcer; ikke pa kulturelle forskelle.
Samtidig synes 1980ernes og 1990ernes integrationsbegreb at
fungere som en legitimering af manglende reel ligestilling. I praksis
finder vi i offentlige betrenkninger nresten altid et fordrekt samspil
mellem "integration" som Iighedsbetragtning og "integration" som
kulturel assimilering, men uden at det g0res eksplicit. Det star skrevet mellem linjerne, sa at sige, at det er det "gode" ligestillingsmal,
som legitimerer en kulturel assimilering til indvandrernes eget
bedste.
Det er nemlig tredjelandeindvandrernes anderledes kultur, der, i
modsretnihg til "indvandrerne fra de nordiske lande, fra Det
Enropreiske Frellesskab og fra Nordamerika", forhindrer dem i at
"klare sig selv", som det formuleres i Indenrigsministeriets oven-

17

Op.cit.: 15.

18 Op.cit.: 16.

19 Jrevnf¢r den kritiske diskussion i Horst (1986c).
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mevnte betrenkning,20 hvormed det indirekte antydes, at de ma trere
pa velfrerdssystemets 0konomiske ressourcer. Manglende reel ligestilling (dvs. - "strukturel assimilering") kan dermed ogsa mere eller
mindre indirekte (bort-)forklares som en negativ konsekvens af
indvandrernes anderledes kultur. 21 Dette er den (legitimerende)
ideologiske kerne i dansk indvandrerpolitik.
"Hvor forskellige kan vi vrere i Danmark?" - et sp0rgsmal som
formuleredes i en upubliceret rapport fra Socialdemokratiets
forretningsudvalg - udtrykker pa en symptomatisk made denne
grundholdning. 22 Meningen forekommer klar: presset pa vor tolerance med "de fremmedes" anderledes kultur og vrerdigrundlag b0r
holdes inden for rimelige grrenser. Denne 0gede skepsis (pa tvrers af
det meste af det politiske spektrum) mod 0nskvrerdigheden af
"kulturel mangfoldighed" udm0ntes i praksis gennem den nyeste
lovgivning pa indvandreromradet med dens vregt pa blandt andet
begrrensning af familiesammenf0ringsretten og nedskreringer i
modersmalsundervisningen.
Samtidig lregges der op til en lovligg0relse af det, som visse kritikere har kaldt for en reel "apartheid": det vil sige muligheden for med henvisning til afvigende etnisk oprindelse og kultur - at under
visse forhold systematisk og legalt at regulere adgangen til knappe
materielle og sociale goder efter etniske kriterier.

Med ondt skal ondt fordrives
Med denne overskrift trenker jeg specielt pa diskriminerende
former for politisk praksis, som s0ger at l0se "indvandrerproblemet"
ved at "opI0se" eller "fortynde" del. Et eksempel pa denne
"fortyndingspolitik" er "kvoteordninger" pa skoleomradet.23 Men
mest udbredt og mest kontroversiel er denne form for "etnisk rensning" pa boligomrMet.
Det grelder de mere eller mindre officielle regIer, som i visse
kommuner fastsretter kvotaer for, hvor mange udlrendinge eller
danskere med indvandrerbaggrund, der kan tillades som lejere i
udlejningsbyggeriet; en praksis, der strider mod internationale
20 Indenrigsrninisteriet (1990: 15).
21 Schwartz (1985).
22 Citeret fra WOrzS0fensen (1988c: 148)
23 Se de generelle overvejelser i for eksempel Indenrigsministeriets integrationsrapport fra

1990.
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konventioner.24 Selv antallet af familier med udansk etnisk
baggrund, som kan tillades i en enkelt trappeopgang, har lrenge
vreret strikt reguleret i visse kommuner.25
Man forestiller sig, at "indvandrerne ikke lrerer sig dansk, hvis de
bor for mange sammen". Men en almindelig begrundelse for spredningspolitikken er ogsa, at man hermed forhindrer udviklingen af
racistiske holdninger. Man antager nemlig, at det provokerer
danskernes "tolerance", nar indvandrerne far lov til "at klumpe sig
for meget sammen". Igennem pa denne made at "integrere" den
enkelte indvandrede ved at g\'lre hende usynlig i samfundet, ved at
garantere et "maximum af en indvandrerfamilie pr. trappeopgang",
skulle denne diskriminerende politik altsa beskytte de etniske minoriteter mod racisme og diskriminering.
Sadanne former for praksis kan finde deres politiske legitimering
i offentlige betrenkningers gentagne programmatiske opfattelse af,
at en positiv integration af indvandrerne fremmes af et spredt
bosretningsm\'lnster og bevidste bestrrebelser pa at forhindre
geografisk koncentration af bestemte etniske grupper i enkelte
boligomrader og bydele. 26 Men ligesom nar det grelder indvandrerpolitikken som heIhed, har de centrale myndigheder generelt set
f\'lrt en pragmatisk ad hoc linje, og mere eller mindre overladt de
vigtige principbeslutninger til de enkelte kommuner.
Med dommen for racediskrimination mod Ish\'lj kommune i 1990
burde der vrere oprettet et prejudiceret retsgrundlag for at g\'lre op
med denne type af diskriminerende myndighedsud\'lvelseP Men
siden - med den seneste politiske udvikling og Indenrigsministeriets
redeg\'lrelse pi\. indvandreromradet fra 1992 _28 skete der tvrertimod
det, at kommunernes praktisering af mere eller mindre officielle
kvotaordninger endnu engang fik officiel st\'ltte fra centralt hold.
Tidligere betrenkningers programmatiske grundholdning,z9 "at en
spredning af indvandrerne er en social n\'ldvendighed" skulle hermed
blastemples med en klarhed som mest af alt minder om en legalisering. Dommen mod Ish\'lj Kommune har imidlertid gjort det vanskeligt at forsvare denne diskriminerende politiks gennemf\'lrelse i
praksis. Socialdemokratiets omdiskuterede Beslutningsforslag B65
24 Sam FNs racediskrimineringskonvention og Europadidskonventionen om migrerende
arbejderes retsstilling.
25 Se Ufer (1988a) og kapilel2.
26 For eksempel Indenrigsministeriet (1983).
27 0stre Landsrets Domme (1989).
28 Indenrigsministeriet (1992: 21) samt Beslutningsforslag nr. B 65 (1992).
29 Se for eksempel Betrenkning (1986).
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(1992) om "bedre integration og sikring af udlamdinges retsstilling"
repnesenterer i denne sammenhreng et fors0g pa at omga vanskelighederne igennem at foresla nye indirekte former for diskriminerende praksis;30 en politisk orientering, som i 1993 skulle fa den
nytiltradte socialdemokratiske indenrigsminister og ansvarshavende
for indvandrer/flygtningeomractet, Birte Weiss', uforbeholdne
st0tte.31 Hermed havde sa den centrale statsmagt i realiteten ogsa
givet gr0nt (ideologisk) Iys for det "kommunernes opr0r" mod den
officielle statslige flygtningepolitik, som man senere (sommeren
1993) sa kraftigt skulle ford0mme fra centralt hold med opfordringer til "ansvarsbevidsthed" og "byrdefordeling".

En integrationistisk segregationspolitik
Samtidig fortsatte man med at tale om "integration" i statslige redeg0relser og pa den politiske arena.
"Integration" er blevet et etableret ideologisk begreb, som har en
abenlyst positiv klang. Derimod har udtryk som "langsom integration", "svagt integreret", eller allervrerst "uintegreret" karakter af
skreldsord, der udtrykker brist pa "harmoni" og associationer til
"sociale problemer". Men "integrationen" fremstar som en speget
pakkel0sning pa det sakaldte "indvandrersp0rgsmaI", hvis der i
normen om "ligestilling" samtidig er indbagt en norm om enshed og
usynlighed; hvis "integration" i praksis kommer til at indebrere, at
afvigende etniske grupper kulturelt set rna blive som "majoriteten"
(eller det stereotype, idealiserede billede af denne) for at kunne
g0re sig fortjent til at nyde godt af bestrrebelserne for at g0re dem
ligestillede med danskerne; eller hvis visse kategorier af Danmarks
befolkning frivilligt og med taknemmelighed b0r udsrette sig selv for
diskriminering for at undfly diskriminering og racisme.
Lige meget, hvor meget indvandrerne sa end g0r for at blive som
"danskerne", kan integrationsargumentet altid anvendes som efterrationalisering af, at reel ligestilling ikke finder sted. Med andre ord:
en indvandrer, som ikke er "ligestillet", er en indvandrer som ikke
har ladet sig (kulturelt) "integrere". Denne stempling, udtrykt som
pastande om "forskellig kultur" eller "afvigelse", er srerligt problematisk i et samfund som er prreget af stigende social ulighed, opl0sning
30 Se

for eksempel den kritiske kommentar fra Det Danske Center for Menneskerettigheder (1992).
31 Meyer (1993: 5). Birte Weiss' holdning gay anledning til st<erk kritik fra de etniske minoriteters side (Quraishy's 19933, Holstein 1993).
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af traditionelle politiske loyaliteter, moralsk krise og nye indvandrerfjendtIige politiske bevregeisers voksende indflydelse pa offentligheden.
Vi star i en situation, hvor det ikke lrengere er rimeligt at betegne
dansk indvandrerpolitik som "assimilatorisk". I begyndelsen af
1990erne blev modsretningen mellem programmatiske erklreringer
om "ligestilling" og den voksende reelle ulighed, som f¢lger etniske
linjer, mere pafaldende end nogen sinde f¢r. Det blev den borgerlige regerings indvandrerpolitiske principerklrering fra 1992,32 som
tydeligere end nogen sinde f¢r skulle sla fast, at det (sa godt som)
udelukkende er offeret (indvandrerne) selv, der er skyld i sine
problemer. Der star saledes: "Malet for den enkelte indvandrer rna
vrere at erhverve de n¢dvendige frerdigheder, der g¢r det muIigt at
klare sig selv", og videre, at der ikke rna "herske tvivl om, at
hovedansvaret for en velIykket integration pahviler den enkeite
indvandrer". Den manglende "integration" - et begreb, som heller
ikke denne redeg¢relse giver nogen nrermere definition af - kan
hermed uden forbehold f¢res tilbage til fejl (kuIturelIe eller individuelle) hos indvandrerne seiv.
Dette problematisering-af-offeret billede udg¢r det ideologiskpolitiske bagland for en dansk realpolitisk "integrationisme", som
har taet status af almen "sund sans" i politikken, i medierne og i
befolkningen som helhed; en slags majoritetens snusfornuftige
konsensus, omkring hvilket et bredt politisk spektrum kan finde
sammen.
Denne konsensus skulle blandt andet manifestere sig igennem en
kraftfuld argumentation for en systematisk "spredningspolitik" pa
bolig- og skoleomractet, og i den reviderede udlrendingelovs restriktive holdning mod familiesammenf¢ringer i 1992.33 Men det handler
ogsa om en for¢get satsning pa kulturel assimilation pa daginstitutions- og uddannelsesomradet. Hvis der ikke g¢res seri¢st op med
denne politiske orientering, kan den komme til at fungere som en
retfrerdigg¢relse af ¢get reel kulturel, social og politisk segregering
(adskillelse) af de etniske minoriteter snarere end som en positiv
tilskyndelse til en kontinuerlig virkelig integration eller assimilation
i det danske samfund. Hvis det forholder sig sadan, er det ikke
"assimilation" som sadan, der er den store fare, men snarere den
patvungne segregering i kombination med institutionaliseret diskri-

32 RedegfJrelse for ell samlet bulvandrerpolitik (1992).
33 Udlrendingelov (1992).

40

Pa kulturens slagmark

mination pi! boligmarkedet, pi! arbejdsmarkedet og samfundet il'lvrigt.

3
Etnisk rensning
Jeg tror, vi kan lrere en hel masse af vore indvandrere. AIle, dec vii bevare deres
selvrespekt sec sadan pa det. Ellers kan vi godt holde op med al den snak om, at
danskerne er humanister.
Per Madsen,
Hargmes!er, Torslunde-Ish¢j (1976)
Iranerne optrreder, som de stadig var hjemme i Iran, og tyrkerne som hjemme i
Tyrkiet. Det er ikke, hvad jeg forstar ved at tilpasse sig det danske samfund, og
nar indvandrere og flygtninge ikke vii det, synes jeg hellere, de rna rejse hjem,
hvee de kommer fra.
Per Madsen
Hargmes!er, Ish¢j (1987)

Ghettoisering som integrationismens spejlbillede
Begrebet "Integration" I den danske indvandrer-/flygtningedebat hal'
en slags modpol i begrebet "ghetto". Det sidste giver normalt associatloner til social afvlgelse, kriminalitet, void og racemodsretninger.
Ligesom "integration" er ogsa begrebet "Indvandrerghetto" blevet
allemands tankegods. Ordet "ghetto" val' oprindelig betegnelsen for
de j0dlske kvarterer I Europas byeI'. I nyere tid er begrebet og dets
betydningslndhold dog mere og mere blevet knyttet til de sorte
bydele i USAs metropoler. Herigennem er ghettobegrebet blevet
behreftet med en her rrekke associationer, som hrenger sammen med
den made, hvorpa de sortes samfund i USA traditionelt er blevet
fremstillet af forskere, medler og i politlske sammenhrenge. Nu
senest er begrebet blevet reeksporteret fra den nye verden til den
gamle, som en socialt problematiserende betegnelse for lokale
etniske mlndretalsmilj0er i Europas storbyer.
I den offentlige debat I Danmark er del' blevet etableret en slags
automatisk kobling mellem lokale, geograflske koncentratloner af
etniske minoriteter og aile de negative forestillinger, som for det

42 P& kulturens slagmark
meste forbindes med USAs sorte bydele,l Det betragtes som en
selvf¢lge, at hvis der bliver "for mange" indvandrede i et boligomrMe, bliver dette til en fattigdomsfrelde; et slumornrade, fyldt med
sociale problemer, som mennesker ikke har krrefter til at befri sig
fra; kort sagt en "ghetto". Oftest er det "offeret" selv, der far skylden,
som nar man for eksempel siger, at indvandrernes problemer beror
pa, at "de ikke vil integreres". Nar de er "for mange", omgas de kun
med hinanden, og sa har man slet ingen chancer for at g¢re "dem" til
almindelige, lovlydige gennemsnitsdanskere. De fastholder stredigt
deres "traditionelle kultur". Dette forhindrer dem i at tilpasse sig til
et "moderne samfund". De bliver "sociale tabere". Desuden opstar
der helt naturligt "kulturkonflikter" mellem "uintegrerede" indvandrede og den "integrerede" danske befolkning. Man ser det tilsyneladende som noget helt legitimt, at danskerne reagerer med racistiske og diskriminerende holdninger imod "de fremmedes" tilstedevrerelse i lokalsamfundet.
Den offentlige optagethed af begrebet "indvandrerghettoer" gar
tilbage til de tidlige 1970eres diskussioner om fremmedarbejdernes
eller grestearbejdernes tilpasning i Danmark.2 Siden er frygten for
ghettoen kommet til at udg¢re en rodfrestet folkelig forestilling, et
stadigt tilbagevendende tema i den politiske debat, et krert agurketidsstof for medierne og et taknemmeligt ramateriale for offentlige
betrenkninger.3
En af debattens forgrundsfigurer har siden midten af 1970ernes
vreret lsh¢j kommunes borgmester, socialdemokraten Per Madsen. I
Ish¢j har man fra administrationens side systematisk oparbejdet den
type af ghettoskrrek, som skul1e komme til at gennemsyre hele den
danske indvandrerpolitiske trenkning (til trods for at danske toppolitikere regelmressigt har taget afstand fra den radikale mMe,
hvorpa den kendte Ish¢j-borgmester har udtrykt sine synspunkter).
Ghettoens skrremmebillede legitimerer etniskt definerede forbud
mod udlejning af boliger til indvandrede; en praksis som har "smittet
at" i andre danske kommuner og som er blevet bakket op moralsk
og politisk fra centralt hold. Pa denne macte har Danmark faet en
egen kommunalpolitisk model, som handler om en slags "etnisk
rensning".
Fra 1987 g¢r Per Madsen desuden Fremskridtspartiet rangen
stridig som bannerf¢rer for en intolerant og integrationsfjendtlig
I En god diskussion af, hvad danskere opfatter sam "ghettoer", findes i Svane Hansen
p992a: 197611).
Wilrz~S¢rensen

(1988d) har skrevet en interessant sammenfatning af denne debat.

3 Se for eksempel op.cit og den kritiske diskussion i Beckert og L0nnrot (1987).
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panikbevregelse rettet mod Danmarks muslimske indvandrede.
Tonen i hans budskab virker frast0dende pa mange fremtrredende
socialdemokratiske politikere. Men det viser sig, at hans populistiske budskab appellerer strerkt til et bredt udsnit af de kriseramte
danske vrelgere. Angrebet rettes mod centralmagtens uduelighed og
kortsynede arrogance, mod de rige kommuner, som udnytter og
diskriminerer de fattige, samt mod arbejdssky og "khomeinis-tiske"
indvandreres kolonisering af anstrendige danske lokalsamfund, hvor
de udhuler de magre offentlige velfrerdsbudgetter.
Det blev i h0j grad Per Madsens og Ish0js fortjeneste, at ghettogespenstet skulle blive indbagt som en hovedingrediens i 1980ernes
ny-racistiske og anti-muslimske indvandrer-/flygtningedebat. Det
blev ogsa i h0j grad Ish0j Kommune, som s0rgede for, at denne
usmagelige bolledej kunne fortreres i prent selskab. Det hele skulle
glide lettere ned, efter at kommunen havde engageret en "rigtig"
forsker, Eyvind Vesselbo, til at krydre bagvrerket med objektive
videnskabelige beviser, saglige tabeller og imponerende diagrammer.
Der gar hermed en lige linje fra Ish0js energiske indvandrerpolitiske aktioner til den seneste revidering af den danske udlrendingelovgivning i 1992.4 Pa trads af, at Ish0j Kommune (efter et energisk
forarbejde fra lokale tvreretniske grresradsorganisationer) sa sent
som i 1991 skulle blive retsligt d0mt for racediskrimination pa grund
af sin forskelsbehandling pa boligomradet, skulle selv samme politiske princip (boligapartheid) alligevel fa det bla stempel fra h0jeste
sted i regeringens oplreg til den nye udlrendingelovgivning, som blev
vedtaget af Folketinget i 1992. Men hvis betrenkninger, mediefelttog
og politiske udspil fra Ish0js kommunale politikere gang pa gang
viser sig at sla tonen an for nye indvandrerpolitiske initiativer og for
rendringer i den indvandrerpolitiske lovgivning, sa handler en
diskussion af kommunens "indvandrerprablem" om andet og mere
end en kuriositet i dansk kommunalpolitisk historie.
En granskning af "tilfreldet Ish0j" har betydning for forstaelsen af
vigtige politiske prablemer og dilemmaer, som Danmark star over
for idag. I det f01gende viser jeg, hvorledes en fra begyndelsen
humanistisk retorik i samspil med en realpolitisk og pragmatisk politik efterh1\nden udarter til en form for "etnisk rensning". Denne
udvikling har en rrekke vigtige politiske implikationer med aimen
betydning for indvandrerpolitik og samfundsudvikling i Danmark.
4 Indenrigsministeriet (1992), UdlrendingeloY (1992).
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Ish\'lj - denne unge og ualmindeligt velplanlagte "m\'lnsterby" i den
sydlige del af hovedstadsomradet _5 gemmer pa en s\'lrgelig historie
om forvandlingen af sympatiske humanistiske ambitioner og socialstatslige visioner til et autoritrert "etnokrati". Det er et nyttigt
lrerestykke; en advarsel, som det grelder om at tage alvorligt.
Udviklingen viser, hvor farlig enhver politik efter mottoet, "maJet
helliger midlerne!", er. Enhver pragmatisk politik, som hrevder, at
man kan forhindre diskriminering og racisme igennem diskriminerende former for forvaltningsmressig praksis, f\'lrer ub\'lnh\'lrligt mod
reel af-integrering og segregering. Der fyres op under racistisk intolerance, som far offentlighedens og det politiske etablissements
velsignelse. Der skabes etniske konflikter - ovenfra og ned - som
manipuleres i integrationens navn. De etniske minoriteter isoleres
og enklaviseres. Ghettoiseringen viser sig at vrere en pragmatisk
"integrationismes" mere eller mindre uomgrengelige spejlbilled e.
Vore humanistiske vrerdier undermineres i et samfund, hvor folk
udelukkes fra grundlreggende rettigheder og demokratisk medindflydelse pa grund af udseende, etnisk oprindelse og religi\'ls bekendelse.

Den humanistiske vision som forduftede
I l\'lbet af 1980erne blev Ish\'ljs borgmester som sagt en central
symbolfigur i den stadigt mere ophedede indvandrer/flygtningedebat; af indvandrervenner udhrengt som racistisk hetzmager, "en
nalestribet gr\'lnjakke", selve personificeringen af intolerance og sort
reaktion; af Glistrupianere, Krarupister og andre forsvarere af en
kulturelt og racemressigt ubesmittet dansk nation behandlet som en
nrer taktisk allieret; af det politiske etablissement adopteret som et
bolvrerk for den sunde fornuft.
Borgmester Madsen er saledes kendt i brede kredse for sine ofte
strerkt f\'llelsesladede angreb pa indvandrernes farnilieformer og
kultur og for sit "skik f\'llge, land fly" ultimatum i en tid, hvor den
offentlige opinion har udpeget indvandrernes "anderledes kultur"
som et af samfundets mest kontroversielle sociale problemer.
Men de fleste har nok glemt, hvordan det begyndte. Derfor vii jeg
ga Iidt tilbage i tiden.

5 Se for eksempeI Niels Ufers (1988a: 11ft) delaljerede beskrivelse af den avancerede,

menneskevenlige lokalplanl<egning i Jsh~j.
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Det hele startede med, at davrerende viceborgmester i TorslundeIsh0j kommune, Per Madsen, i 1970 gik pa fjernsynet med et kraftigt
angreb pa Arbejdsministeriets forS0g pa at etablere en barakby for
grestearbejderne i Aved0re, i fors0g pa at afhjrelpe deres boligmangel, som det sakaldte Elkjrer-Hansen Udvalg havde konstateret. 6 Per Madsen advarede mod etableringen af en grestearbejderghetto og slog i stedet til lyd for, at man afhjalp indvandrernes
bolign0d ved at lade dem bosrette sig i de nye, tomme nybyggede
lejligheder i Ish0j kommune. Borgmesterens opfordringer blev fulgt
op med annoncer i det davrerende "Fremmedarbejderblad" angaende tomme boliger i Ish0j. Efterhanden som hvervningskampagnen
bar frugt, udviklede kommunen fremsynede visioner for indvandrernes integration i lokalsamfundet.
Sretter man sig til at lrese Ish0j Kommunes "Indvandrerrapporter"
fra 1970erne, kan man godt fa sig en overraskelse.7 Her finder man
nemlig et varmt forsvar for en tolerant og multikulturel integrationspolitik; en politik, som vil vrerne om indvandrernes kulturarv i
en and af demokratisk samvirke, sociale ligestillingsbestrrebelser og
mellemfolkelig forstaelse.
Megen kritik er blevet rettet imod disse rapporter - for fordomsfuldhed og diskriminerende beskrivelser af kommunens etniske
minoriteter. Men trods alt b0r rapporterne vurderes som helhed og
pa baggrund af den tids debatklima og holdninger - hos politikere,
blandt organisationerne, og i den danske befolkning. De kommunale politikere og embedsmrend i Ish0j var tydeligt pavirkede af
studiebes0g i Sverige, og indvandrerrapporterne kan, i det mindste
delvist, betragtes som et progressivt slag for at indf0re svenske
tilstande i Danmark. Dette faldt udmrerket i tract med de 0vrige
visionrere malsretninger om at skabe et menneskevenligt milj0 og et
socialt retfrerdigt lokalsamfund forud for sin tid; ideer som pa den
tid kendetegnede den socialdemokratiske ledelse i en kommune, der
gennemgik en rivende udvikling som en del af 1970ernes store
nybyggerier i det sydlige K0benhavn.
I midten af 1970erne, i en tid, hvor hele den danske offentlighed ja selv mange avantgardister blandt selvudmevnt progressive liberale og venstrefl0jsfolk - stadigvrek talte om "grestearbejdere" eller
"fremmedarbejdere", talte Ish0j kommunes politikere og rapporter
konsekvent om "indvandrere", som var i Danmark for at blive. Mens
de danske fagforeninger stadigvrek talte om "samme vilkar" udeluk6 Arbejdsministeriet

(1970).

7 IlldvaJu!rerrapporf I (1975), 11ldvalldrerrapport II (1978).
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kende i form af formelle rettigheder, taler Ish~'ljs Indvandrerrapport
II om ligestilling som noget, der aktivt matte tilvejebringes igennem
en serie srerforanstaltninger fra samfundets side. Behovet for en
engageret og malrettet politik, der kunne skabe sociale forudsretniuger for en reel ligestilling i samfundet, fremf¢res i forhold til
danske politikere og den danske offentlighed som et grundlreggende
princip for en progressiv og humanistisk indvandrerpolitik.
I overensstemmelse med dette grundprincip kritiseres de generelle retningslinjer, som socialministeriet i 1975 fremkommer med i
sin "Betrenkning om udenlandske arbejderes sociale og samfundsmressige tilpasning" (Danmarks f¢rste vigtige indvandrerpolitiske
principerklrering pa centralt plan), i skarpe vendinger. Den politik,
der her lregges op til, skriver Ish¢jrapportens forfattere, bygger pa
den grundlreggende opfatte1se, at ligestilling bedst opnas gennem at
stille samme tilbud til ractighed for danskere og indvandrere - at der
b¢r vrere frerrest mulige srerforanstaltninger for indvandrerne. En
sadan politik medf¢rer imidlertid, konkluderer Indvandrerrapport
II, "at personer, heriblandt st¢rsteparten af indvandrerne, som ikke
er i stand til at benytte de givne tilbud i virkeligheden, stilles darligere end andre". Det er, slaende nok, prrecis samme kritik af dansk
indvandrerpolitik, som skal blive blive fremf¢rt af oppositionelle
venstreorienterede intellektuelle bade 10 og 15 ar senere. Ish¢j
Kommune var uden tvivl forud for sin tid.
Indvandrerne burde, argumenterer Ish¢jrapporten - igennem
oplysning, radgivning, uddanne1se, ops¢gende socialt arbejde og
stimulering af foreningsvirksomhed - pa egne prremisser aktivt
srettes i stand til at integrere sig positivt i det danske velfrerdssamfund. Stat og kommune rna aktivt hjrelpe indvandrerne med at overvinde sproglige og kulturelle begrrensninger, men ogsa med at klatre
over de urimelige sociale barrierer, som det omgivende samfund
satte op for en rimelig og ligestillet integration. Det gjaldt den
allestedsnrervrerende hverdagsracisme. Men det handlede ogsa om
en reel etnisk diskriminering i skolerne, pa et segregeret arbejdsmarked, pa boligmarkedet og i fritiden; alvorlige problemer som
ingen ansvarlige myndigheder i Danmark kunne tillade sig at blunde
for. 8
Denne aktive srerbehandling burde vrere den overordnede
indvandrerpolitiske malsretning for kommune og stat, hrevdede
Ish¢js politikere og embedsmrend, selv om sadanne indsatser ville
vrere forbundne med betydelige ¢konomiske omkostninger for det
8 For eksempel i

Indvandrerrapport U: 123.
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danske samfund. Som en konsekvens af dette opretter kommunen
ractgivnings- og servicefaciliteter, som er f>Jr sin tid i et Danmark,
som endnu langt fra har opdaget eller erkendt, at det er blevet et
indvandringsland. Man tager ogsa positive initiativer pa skoleomradet, hvor man en tid oven i k>Jbet alvorligt overvejer sa overbevist
"multi-kulturelle" l>Jsninger som den ambiti>Jse svenske model, der
bygger pa sakaldt "tokulturelle klasser". Indvandrerrapport II foreslar i varme vendinger, at der indrettes et "indvandrernes hus". Det
skal fungere som et faolles center for aile kommunens indvandrede;
et samlingssted for indvandrede (maond savel som kvinder og b>Jrn),
et aktivitetscentrum og et radgivningscentrum; et knudepunkt for en
koordinering af aile kommunens initiativer over for indvandrerne.
Rapporten fremf>Jrer ogsa det store behov for information og
kommunikation pa indvandrernes egne sprog og pa deres egne
vilkar. Man kritiserer det sakaldte "Fremmedarbejderblad",9 som i
perioden 1971 til 1977 udkom pa serbo-kroatisk, tyrkisk og urdu for
ikke i tilstraokkeligt omfang at have taget hensyn til indvandrernes
egne >Jnsker. Men man beklager alligevel bladets lukning. Det var
trods alt bedre end ingenting. Radioens udsendelser pa samme
sprog er utilstraokkelige som informationskilde, haovder rapporten.
Fremmedarbejderbladet burde erstattes af et nyt medium. Der
burde gives st>Jtte til oprettelsen af et "indvandrernes eget blad",
som ogsa skulle henvende sig til andre end de "tre store sproggrupper" (jugoslaver, tyrkere, pakistanere).10
Ved siden af princippet om reel ligestilling fremhaoves et andet
grundprincip, som minder om princippet om "valgfrihed" i den svenske indvandrerpolitik. Det vil sige, at tilpasningen til de danske
samfundsforhold nul ske med fuldt hensyn til indvandremes egen
kulturelle baggnmd. Der g>Jres alt for lidt i Danmark for at sikre at
"indvandrerne kan videref>Jre egne sproglige, kulturelle og religi>Jse
traditioner",ll En sactan indvandrerpolitik er intet andet end en
assimilationspolitik, haovder Ish>Jjrapporten kritisk. En skadelig politik, som vii fa alvorlige negative konsekvenser for savel de voksne
indvandrere som de kommende generationer med tilpasningsproblemer, identitetskriser m.v. til f>Jlge.
Uden en "statslig indvandringspolitik, som tager sigte pa at give
indvandrerne mulighed for at bevare deres egen kultur m.v., en politik, som samtidig kan skabe grundlag for, at den danske befolkning
9 Med st¢tte fra Dansk Arbcjdsgiverforening, LO og Specialarbejderforbundet.
10 Indvandrerrapport II (1978: 40).
11 Op.cit.: 38.
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bIiver i stand til at madtage ag amgas indvandrerne pasitivt ag
acceptere deres kultur, vil det vrere vanskeIigt far kammunerne, at
gennemf0re en sadan palitik lakalt", kankluderer rapparten. Men
trods alt er det dag "under aIle amstrendigheder n0dvendigt, at
kammunerne hver far sig ag sammen ivrerksretter aktiviteter, sam
giver mulighed far et pluralistisk samfund". 1gen, en kritisk bredside
mad danske palitikeres ligegyldighed ag laden sta til haldning, sam
vel nreppe nagen sinde, hverken tidligere eller senere, er blevet
farmuleret mere /)'ndigt af det liberale eller venstrearienterede
etablissements fartalere far en fremsynet multikulturel dansk
indvandrerpalitik.
Ish0jrappart II udviser agsa mange steder en sund distance til
kammunens egne initiativer ag faranstaltninger. Man kan frygte,
fremf0res det, at visse af de integratiansfremmende faranstaltninger, sam Ish0j kammune har sat i gang, i reaIiteten kan kamme
til at 0ge "fardanskningen af indvandrerne" pa en uheldig,
afhrengighedsskabende made. Derfar b0r man kambinere radgivning med "sproglige ag kulturelle aktiviteter, sam har til farmal at
videreudvikIe indvandrernes egen identitet", far eksempel gennem
at "mativere ag st0tte aprettelsen af natianale fareninger, drevet af
indvandrerne selv.J2
Indvandrerrappart II fremf0rer videre det vigtige i, at Ish0js avervejende muslimske indvandrede far gunstige muligheder far at
aprette en lakal maske. Bargmester Madsen selv gar, nresten mere
averbevisende end nagen senere reprresentant far landets Iiberale
indvandrervenlige etablissement, i brechen far de mange pasitive
elementer, sam han mener, indvandrernes kultur kan tilf0re
kammunens dagIige liv ag apbygningen af et pasitivt frelles sacialt
milj0. Det grelder ikke mindst familiesammenhaldet, sam han fremhrever sam et gadt eksempel til efterf0lgelse far mange danskere.
F0lgende citat er fra et interview med bargmesteren i Beriingske
S0ndag fra 1976: 13
De danskere, del' hal' mest mod indvandrerne, det er ... dem, del' selv hal'

svrerest ved at klare sig. De sel', at del' kommer Dagen, som ikke kan sproget, men som er p§ h¢jeste gear for at klare dagen og vejen... Man beundrer ogs§, at de kan prrestere at f¢re et familieliv, som de g¢r. De gar ikke
med fremmede damer. De sidder ikke p§ vrertshuse og skaber sig tossede.
De sender deres b¢rn i skole, renvaskede og pame i t¢jet hver dag. De
passer deres ting, og de betaler deres husleje til tiden. De hal' orden i
12 Op.cit.: 39.
13 Berlingske Sondag (1976).
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sagerne. Og sa kommer der nogle af vores, sam ikke engang gider at ta'
hrenderne op af lommen, og som piver over de mindste ting. Vi kan ikke
vrere det bekendt. leg trof, vi kan lrere en hel masse af yore indvandrere.
Der er alligevel mange, der ikke vii vrere bekendt, at de fungerer darligere
end dem, der har sa lidl. AIle, der vii bevare deres selvrespekt ser sMan pa
del. Ellers kan vi godt holde op med al den snak am, at danskerne er
humanister.

Danskere sam fremturer med intalerante ag indvandrerfjendtlige
haldninger er en skamplet for Ish0j, sam giver hele lakalsamfundet
et darligt image i den danske affentlighed. "Jo mere I kritiserer, ja
frerre danskere vii flytte herud. Ish0j far et darligt 1ygte",14 advarer
bargmesteren. Hans argument bakkes ap af lederen for kammunens
indvandrerkantar, Edith Tabassum, sam kritiserer den made,
indvandrerne hrenges ud pa sam lakalsamfundets syndebukke. Hun
kan aplyse jaurnalisten fra Berlingske Tidende am, at indvandrerne
skal apf0re sig dabbelt sa gadt sam danskerne for at blive accepteret. "Er der en, der trreder lidt ved siden af, ja sa hakker man pa
dem allesammen",15 I Indvandrerrappart II skriverhun, at "bar der
mere end en indvandrerfamilie i en apgang, er danskerne ligeglade
med apgangens udseende. Man bruger indvandrerfamilien sam
undskyldning",16
Rigtignok farnemmer man agsa under det hele en slags let nedladende ag paternalistisk beskytterhaldning. Indvandrerne beskrives
af ag til sam charmerende b0rn, eller "redle vilde", sam skal beskyttes og apdrages i averensstemmelse med falkeaplysningsidealet fra
sacialdemakratiets tidlige ar. Eller sam Madsen udtrykker det med
en blanding af averbrerenhed ag beundring: "Deres baggrund er ja
nresten jardhulerne". Edith Tabassum, udtaler i sp0g, at Ish0j
kammune i grunden burde fa st0tte fra DANIDA for sit amfattende
"praktiske u-Iandsarbejde",17 Samtidig med, at rapporten varmt slar
til Iyd for kulturel pluralisme ag selvbestemmelse, rummer den agsa
etnocentriske fardomme, der fremstiller de tyrkiske indvandrede
sam dumme 18 ag pakistanerne sam arbejdssky ag snu.!9
Hvis det i den realpalitiske virkelighed bliver nedvurderende
fardomme snarere end visianerne am en demakratisk kulturpluralisme, sam kammer til at vejlede den daglige farvaltningsmressige
140p.cit.
150p.cit.
16 Indvandrerrapport II: 123.
17 "Staten burde drekke..."(1978).
18 For eksempel Indvalldrerrapporl II (1978: 143-44.
19 For eksempel op.cit. (1978: 51).
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praksis, sa afsl0rer utopien sig som et af den sociale ingeni0rands
luftkasteller. Og gar man mermere ind pa de seneste femten ars
indvandrerhistorie i Ish0j, er der nok en del der tyder pa, at Indvandrerkontoret i realiteten opfatter sig selv som en slags kolonialadministration med aIle de former for manipulerende magtanvendelse
og del-og-hersk teknikker, som traditionelt har va>ret forbundet
med at aksle "den hvide mands byrde".

Realpolitisk integrationisme
Det koster at f0re en fremsynet indvandrerpolitik. Det lades Ia>seren af Indvandrerrapport II ikke i tvivl om. Samtidig med, at rapporten pla>derer for en udarbejdelse af en sammenha>ngende og
konsekvent statslig og kommunal indvandrerpolitik, som sa>tter reel
IigestiIIing og kulturel pluralisme i h0jsa>det, pra>senterer Indvandrerrapport II ogsa en omfattende regning for kommunens integrationsbestra>belser, som stiles direkte til staten.
En ra>kke sa>rforanstaltninger er n0dvendige ude omkring i de
enkelte kommuner for at sikre et positivt integrationsforl0b og
harmoniske forhold mellem nye indvandrergrupper og lokalsamfundenes danske befolkning. Ish0j kommune har taget sit ansvar, siger
rapporten, og vist vejen frem gennem sine mange konkrete initiativer. Men en ga>ldsplaget udvikiingskommune kan ikke i Ia>ngden pa
egen hand ba>re omkostningerne for en sadan politik. Et af de generelle principper for den konsekvente og fremsynede indvandrerpolitik, som de danske politikere nu ma formulere, b0r derfor va>re, at
staten kompenserer kommunerne for deres merudgifter til sa>rforanstaltninger for indvandrere. Ellers vil dette automatisk f0re til
en reel stigning i kommunens skatteprocent; i forvejen en af landets
h0jeste. 20
Samtidig b0r der, i forbindelse med statens udligningsbidrag til de
enkelte kommuner, tages hensyn til de faktiske meromkostninger
som tilstedeva>relsen af et stort antal indvandrere fra "fremmede
kulturkredse" faktisk tiIfNer en kommune alene igennem selve
deres tiIstedeva>reIse, fremf0res det. En af de vigtigste arsager er, at
kommunens ti procent indvandrere udg0r et svagt skattegrundlag
for en i forvejen hardt belastet kommunal 0konomi, ha>vder rapporten; langt svagere end hvis det drejede sig om en tilsvarende andel
gennemsnitsdanske familier. Det anstrenger kommunens bestra>bel20 Op.cit.: 157. Se ogs~ "Staten burde drekke..." (1978).
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ser for at skabe et tilfredsstillende alment serviceniveau for aile sine
indbyggere; danskere savel som indvandrere.
Det drejer sig i realiteten om et anseeligt millionbell'lb, ha:vder
rapporten, som ikke kan kompenseres igennem, at indvandrerne for
det meste benytter sig mindre af socialbidragssystemet end
danskerne. De store reelle ekstraomkostninger skyldes dels, at
arbejdsll'lshedsprocenten er meget hl'lj (over en tredjedel af
kommunens I'lkonomisk aktive indvandrede er uden arbejde allerede i midten af 1970erne). Samtidig er der fa:rre af de indvandrede
kvinder, som er ude pa arbejdsmarkedet end danskerne, og der er
gennemsnitligt et stl'lrre antal (ikke skattebetalende men servicekra:vende) bl'lrn i indvandrerfamilierne end i danske familier. Endelig er langt hovedparten af de indvandrede (mest ma:nd), der rent
faktisk er ude pa arbejdsmarkedet, af strukturelle og andre arsager
forvist til det lokale arbejdsmarkeds lavtll'lnsomrader. De betaler
derfor i gennemsnit mindre skat, end hvis det havde drejet sig om et
tilsvarende antal danske Il'lnmodtagere.21
Ishl'lj kommune var saledes foran sin tid pa mere end en made.
Man var med til at grundla:gge den tolerante multikulturelle
diskurs, som stadigva:k idag ba:res videre af dele af Danmarks liberale og venstreorienterede indvandrervenlige etablissement, specielt
i forskerverdenen og blandt de "professionelle" i forskellige dele af
det institutionelle system i stat og kommuner. Men man var ogsa
med til at grundla:gge et andet syn: indvandrerne som en uproduktiv
gruppe af bl'lrnefl'ldende velfa:rdsklienter, som udgl'lr en belastning
for danske skatteydere. Sidstna:vnte diskurs blev som en stafet
grebet og fl'lrt videre af Glistrup og Fremskridtspartiet, for senere at
ga tilbage til til Ishl'lj-socialdemokraterne og fra midten af 1980erne
at blive en af grundpillerne i den intolerante ideologi, som efterhanden er kommet til at underla:gge sig stl'lrstedelen af Danmarks politiske spektrum.
Pa grundlag af presset fra Ishl'lj og andre kommuner indfl'lrtes en
sa:rlig udligningsordning for kommuner med et betydeligt antal
indvandrere og flygtninge. 22 Men kommunen sikrede sig statens
moralske stl'ltte for et andet pragmatisk og realpolitisk grundprincip,
som fl'lrtes frem i kommunens indvandrerrapporter og igennem
regelma:ssige aktioner i pressen. Det ga:lder muligheden for syste21 Op.cit.: 161.

pa 5,6 millioncr kroner i den
s<:erlige udligningsordning vedr¢rende indvandrere. Kommunen modtog desuden et ekstra
tilskud pa ca 20 millioncr kroner sam vanskeligt stillet komrnune i hovedstadsomradet pa
grund af det store aotal flygtninge og indvandrere.

22 1 1988 modtog Ish¢j kornmune for eksempel et tilskud
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matisk gennem de almennyttige boligselskabers udlejningspraksis at
kunne begrrense antallet af indvandrede i den enkelte kommune.
Dette "spredningsprincip", skulle med "Betrenkningen om indvandrernes bosretningsmpnster" afgivet af et ministerielt udvalg i 1986
blive vejledende for dansk indvandrerpolitik og dansk kommunal
praksis i det hele taget.
Men allerede i 1976 var denne specielle form for institutionaliseret diskriminering af de etniske minoriteter pa boligmarkedet i princippet blevet blastemplet af folketingets ombudsmand.23 Forhistorien var en officiel kommunal skrivelse til samtlige boligselskaber i
Ishpj kommune, hvor borgmesten henstillede, at man ikke mere nyudlejede til udlrendinge. Det udtalte formal er at holde det samlede
antal indvandrede i kommunen under ti procent af den samlede
befolkning. I forhold til offentligheden legitimeres dette med
henvisning til (ikke navngivne) "videnskabelige underspgelser fra
udlandet", som skulle have bevist, at dette udgpr den maximale tolerancetrerskel i et hvilket som heist moderne boligomrade. Borgmesteren fremfprer ogsa i pressen, at det er helt urimeligt, at IshPj, en
af landets "fattige" kommuner, skal palregges urimeligt store byrder
for at Ipse Danmarks indvandrer-problem. Han efterlyser en
sammenhrengende dansk indvandrerpolitik og solidaritet fra de rige
nordsjrellandske kommuner med lav skatteprocent, hpje indkomster
og nresten ingen indvandrere. De kommunale udligningsordninger
rna indbefatte srerlige hensyn til kommuner med mange indvan-"
drere,samtidig med at det bpr blive helt legitimt ad administrativ vej
at begrrense andelen af indbyggere med indvandrerbaggrund i den
enkelte kommune.
Dette leder hurtigt til politiske konfrontationer. Forbundet af
Arbejdere fra Tyrkiet (FAT) anmelder borgmesteren til ombudsmanden for racediskriminering. Denne beder borgmesteren om en
redegprelse, som fremsendes i et langt personligt brev fra borgmesteren til ombudsmanden i juli 1976. Han godtager - muligtvis ud fra
den kendte logik at "malet helliger midlerne" - borgmesterens redegprelse, hvor det blandt andet pointeres at en spredning af indvandreme f¢rst og fremmest skal tjene til at sikre en forsvarlig integration i
samfundet. Ombudsmanden godtager saledes myten om, at for
mange indvandrere fra fremmede kulturer skaber ghettodannelse og
pakalder intolerante holdninger og racisme blandt majoritetsbefolkningen.
23 Folketingets

ombudsI~ands beretning (1976).
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Hensti1lingen til de almennyttige boligselskaber kunne ikke helt
hindre antallet af beboere med indvandrerbaggrund i at vokse, og
antallet naede efterhanden op til lidt over 10 procent. Derfor besluttede byractets socialdemokratisk-konservative flertal i 1980 at
pahegge samtlige almennyttige boligselskaber "forudgaende godkendelse af ethvert lejemal". Denne byractsvedtagelse blev i 1985
suppleret med en ny vedtagelse, der yderligere gjorde det obligatorisk, at ans0gerne i forvejen skul1e have boet i kommunen i en
arnekke. 24 AIle nye lejemal i det almennyttige boligbyggeri skulle
godkendes direkte fra borgmesterkontoret. Et rigor0st kontrolsystem blev bygget op omkring kvoteordningen, haovder Niels
Ufer. 2S Ikke alene har man med aIle midler s0gt at bringe antaIlet af
minoritetsmedborgere ned under de magiske 10 procent i kommunen sam helhed. Man har ogsa straobt efter at regulere etniske
minoritetsfamiliers fordeling efter kvarterer og enkelte opgange ind
ide mindste detaljer. 26

Korstoget mod Khomeinisterne
Knap ti ar efter udgivelsen af Ish0js f0rste indvandrerrapport har
borgmester Madsens officieIle pibe faet en ganske anden lyd. Tolerante og humanistiske toner er en saga blot. Sam det lyder i
Berlingske Tidende 12. august, 1987:
Vi f0ler, at en hel del af de 30.000-35-000 kr. hvert indvandrerbarn koster
arligt er spild!. For det patriarkalske system i Indvandrerfamilierne forhindrer Indlevelse i det danske samfund og laser enhver form for udvikling
fast... Nar de skal d0bes, far de fremmede navne. Nar de skal giftes, bliver
manden eller konen hentet I deres hjemland, og nar mrendene bliver
midaldrende, mener de ikke, at de har pligt til at sta til radighed for
arbejdsmarkedet mere... Arbejdet I slg selv er ikke et mal for indvandreren.
Sadan er deres kulturm¢nster... Sadan ville det have vreret, hvis de havde
levet hjemme I den tyrkiske landsby. Men de lever altsa I Ish¢j... Det er
ikke, hvad jeg forstar ved at tilpasse sig det danske samfund, og nar
indvandrere og flygtnlnge ikke vil det, synes jeg hellere, de ma rejse hjem,
hvor de kommer fra ...

Lignende pastande fremf0res gentagne gange i TV og radio - lokalt
og pa landsplan. Madsen taler ogsa pa TV am, at man efter tysk
24

Ufer (1988a: 75).

Op.cit.: 75ff.
26 Se videre, op.cit.: 77ff.
25
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model (som et alternativ til en stadigt mere vanskelig og kostbar
integration) burde kunne betale et st0rre engangsbel0b til indvandrere, der varigt vil forlade landet.
Ish0js embedsmrend bakker borgmesteren op. Edith Tabassum,
kommunens "indvandrerekspert"27 (if0lge kommunens davrerende
sekretariatschef, Ole Olsen, den i landet som "ved allermest om
indvandrere")28 og davrerende leder af Indvandrerkontoret, kan
oplyse B. T. om, at "indvandrerne tvinges til aftalte regteskaber", og
at "en tyrkisk pige er i h0j kurs. Hun kan koste 100.000 kr" i Tyrkiet.
Det "at unge indvandrere i Danmark rejser til hjemlandet og henter
en regtefrelle", har i0vrigt udviklet sig til "et 0konomisk, kulturelt og
boligmressigt problem for mange indvandrerkommuner i Danmark".
Pa bistandskontoret kan souschef, ave Skjelmose, fortrelle B. T., at
"Tidligere var de indstillet pa at klare sig selv og tog gerne de jobs,
andre ikke ville have... Men den yngre generation er begyndt at
finde ud af, at det er nemmere at fa bistandshjrelp".29
"Vi kan ikke blive ved med at dremme op for de problemer,
indvandrere og flygtninge med deres anderledes levevis giver os",
slar borgmesteren fast i samme reportage i B. T.30 Han frygter
konfrontationer og taler om en farlig "Khomeinisering". De ortodokse muhammedanere er blevet mere synlige i gadebilledet, og
isrer med kvinderne er det en ren jammer. De bliver holdt nede i
middelalderlige tilstande og kommer slet ikke ud pa arbejdsmarkedet; dels fordi de overhovedet ikke kan dansk; dels fordi de patriarkalske familieforhold ikke tillader dem at fa en uddannelse.
Konsekvensen er, mener Ish0j borgmesteren, "at vi ikke kan blive ved
med at lovgive, som om aile har den samme kulturbaggnmd".
Det lyder faktisk som et forsvar for apartheid. Det vil sige en
vision om et samfund, hvor det grundlreggende demokratiske princip om lighed for loven srettes ud af kraft; et samfund hvor forskellige love og forordninger skal grelde for forskellige grupper af
mennesker, som udpeges med henvisning til kulturelt-etniskt definerede srertrrek. Det var derfor ogsa udtryk for mere end en ubehagelig sp0g, nar gamle Hassan over sin te i Ish0j-centret dagen efter
borgmesterens TV-optrreden spillede f0lgende trumf ud: "Vi har
faktisk siddet og diskuteret, om vi ikke skulle spare sammen til en

27 EIIehpj og Mikael (1987).
28 EIIeh~j (1987).
29 B.T(1987).
300p.cit.
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billet til borgmesteren for en hjemsendelse til Sydafrika. Herhjemme i Danmark h\'lrer han i hvert tilfrelde ikke till".
Det er ganske vist... og det er videnskabeligt bevist!
Kampagnen mod familiesammenf¢ringsretten
Madsens anti-muslimske korstog trendte lunten til et sandt medierabalder. En ophidset debat om indvandrere og flygtninge, muslimsk
flodb\'llge, racisme kontra demokratiske grundprincipper bliver et
dominerende tema i folketingsvalget, efteraret 1987.
Madsens hovedkrav er, at der ad lovgivningens vej rna ske en
mere jrevn fordeling af den indvandrede befolkning mellem
kommunerne. Med en andel pa knap 13 procent indvandrerelflygtninge i den samlede befolkning tvinges Ish\'lj kommune nu
til at brere en urimeligt stor ande1 af Danmarks samlede \'lkonomiske byrde for integrationsprocesen, hrevdes det; en integration
som med den voksende "khomeinisering" bliver stadigt vanskeligere.
Borgmesteren vil derfor have statsligt sanktionerede kvoter for
flygtninge og indvandrere.
I \'lvrigt vurderes det tidligere "videnskabeligt" testede 10ft pa ti
procent nu, med hensyn til integrationens vanskelige vilkar, som alt
for h\'ljt sat. I et brev stilet til Kommunernes Landsforening i maj
1987 skriver Per Madsen, at en kvote pa fern procent indvandrere i
en kommune nu er mere realistisk. 31 Brevet til Kommunernes
Landsforening blev i efteraret videresendt som bilag til en skrivelse
til davrerende justitsminister Erik Ninn Hansen," hvor der fokuseres
pa familiesammenf\'lringerne, som tog fart fra slutningen af
1970erne. I skrivelsen til justitsministeren ses de som det centrale
problem for den kommunale integrationspolitik savel som for dansk
indvandrerpolitik i det hele taget.33 Pa grund af familiesammenf\'lringer udsrettes i forvejen hardt belastede kommuner som Ish\'lj,
if\'llge borgmesteren, for en helt ukontrollerbar \'lgning af svrert integrerbare indvandrede.
Som bilag til borgmesterens brev medf\'llger ogsa en underS\'lgelse
foretaget af kommunens indvandrerkontor, hvoraf det fremgar, at
23 tyrkiske mrend, som var indvandret til Ish\'lj kommune omkring
1970, i l\'lbet af godt 15 ar, igennem familiesammenf\'lringer, havde
givet anledning til indflytningen af en gruppe pa ialt 371 til kommu31 Ish¢j Kommune (1987a). Se ogs§. 0stergaard S¢rensens notits iFS
[1I!omw!ioll (1988b).

"!'hoi Kammane (1987b).
33 Et gennemgaende Ish¢j-tema, sam man allerede finder i [rldvandrelTapport II (1978).
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nen. Denne historie, som er Ish¢js helt egen moderne version af den
gamle historie om den liUe fjer, der bliver til fern h¢ns, giver anledning til sensationsoverskrifter i pressen i l¢bet af hele efteraret 1987.
For eksempel oplyser JyIIandsposten under overskriften, "Eksplosiv
va::kst: 23 indvandrere blev til 371", at ISH0J kommunes "analyse"
viser, at de 23 oprindelige indvandrere om en kort arra::kke vil
udg¢re mindst 450-500 personer, og at "yderligere 20-30 famiIier i
kommunen pra::sterer samme eksplosive va::kst".34 I en anden notits
fra 27. oktober kan samme avis meddele, at Ish¢j borgmesterens
oplysninger om, "at en opholdstilladelse kunne betyde indvandrerfamiIier pa op til 40 personer" vii f¢re til "Lynindgreb mod masseindvandring" i form af en stramning af famiIiesammenf¢ringsreglerne; en julegave til den danske befolkning fra en justitsminister,
hvis va::rste anelser er blevet bekra::ftet af Ish¢js katastrofealarm. 35
Per Madsens krav om begra::nsning i retten til famiIiesammenf¢ring m¢der udbredt sympati blandt danske politikere, og selvom
det ikke lykkes for justitsminister Ninn-Hansen at gennemf¢re sine
intentioner, fastslas nu dagsordenen for den kritik af famiIiesammenf¢ringsreglerne, ,som omsider skal sla igennem med revisionen
af udla::ndingelovgivningen i 1992.36 Den konservative formand for
Folketingets socialudvalg, Agnete Laustsen, mener ligefrem, at
udla::ndinge, der "driver muhammedansk korstog, skal sendes hjem".
En ra::kke socialdemokratiske partikoUeger tager delvist afstand fra
Per Madsens frisprog, men giver ham i princippet ret og st¢tter
kravet om en kvoteordning,37
Andre, iblandt disse en ra::kke repra::sentanter for danske indvandrerorganisationer, kritiserer derimod skarpt Madsens udtaleiser og
politiske holdning som en usaglig og ondsindet hetzkampagne.38
"Det er racistiske udtalelser, han kommer med. Han er va::rre for
indvandrersagen end Mogens Glistrup", udtaler Necmi Dogan,
generalsekreta::r i Forbundet af arbejdere fra Tyrkiet til BT.39
"Borgmesteren star presset af ¢konomiske problemer i sin
kommune. Nu bruger han indvandrerne som syndebuk".
Samtidig skandaliseres kommunens "analyse" af famiIiesammenf¢ringernes udvikling i en rrekke artikler i Information. Unders¢gelsen afsl¢res som en politisk uansvarlig og dertil uvidenskabelig og
34 Thomsen (1987).

35 Thomle (1987).
36 Udllendingelov (1992).
37 Andersen (1987a).
38 Andersen (1987b).
39 Bjerre (1987).
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amat¢rmressig manipulation med tal pa et vilkarligt grundlag. 40 "Det
er med god vilje", skriver kultursociologen, Christian Horst,41 "eller
endog med den bedste vilje - umuligt at fastholde hverken de
konkrete tal eller tendenserne i udviklingen i en argumentationskrede, der blot med en rimeligt redruelig fremskrivning skulle f¢re
frem til tilstande pa en halv million tyrkere omkring ar 2000. Men
med en god portion modvilje og et underlag af etnocentriske stereotyper, kan man fa mange ting til at falde pa plads".
Konfronteret med opinionspresset blandt den indvandrede
befolkning (hans eget vrelgergrundlag) ser selv borgmesterens Mndgangne partifrelle og socialdemokratisk medlem af Ish¢js byrad,
Ahmet Bajram, sig tvunget til at sige fra. "Det er noget vrerre pjat",
udtaler han til Information. "Man har h3.ndplukket 23 indvandrere,
og sa har man faet nogle absurde tal... Per er lidt for hurtig".42
Heller ikke Per Madsens nreste fors¢g pa at rejse en offentlig
opinion mod familiesammenf¢ringer bliver nogen ubetinget succes.
Pi\. basis af "objektive fakta", som senere viste sig umulige at identificere, hrevder han, at det, at de unge tyrkiske indvandrere fortsretter
med at hente regtefreller til Danmark fra de anatoliske landsbyer,
leder til, at der pa grund af indgifthed f¢des et alarmerende antal
fysiskt og mentalt handicappede b¢rn. Han opfatter dette som et
vigtigt sundhedspolitisk problem, som burde pakalde en tilbundsgaende videnskabelig analyse. Men her rna selv hans egne embedsmrend i Ish¢j-forvaltningerne sige fra. 43 Associationer til eutanasi og
krematorieovne er vel ogsa ret nrerliggende.
Dette far Ish¢js borgmesterkontor til at se sig om efter en rigtig
"forsker", som kan legitimere kommunens politiske linje pa et mere
stuerent videnskabeligt grundlag. Efter i lrengere tid at have unders¢gt markedet, finder man endelig, hvad man s¢ger, i skikkelse af
Eyvind Vesselbo, magister i kultursociologi og ansat ved Danmarks
Statistik. Under den suggestive og skrebnemrettede titel, I gar. I dag.
I ovelmOigen, barsler Vesselbo i 1990 med en imponerende taleksercits og en samling nydelige grafiske fremstillinger af indvandrerbefolkningens uhremmede vrekst, som i forordet bakkes op af
professor i demografi ved K¢benhavns Universitet, P.c. Mathiesen.
Ved, igennem en rrekke selektive forskervalg, at blrese flot og
konsekvent pa aIle hidtil vedtagne videnskabelige procedurer for
40 Senere genoptrykt i i Ufer (1988a: 75-85).
41 Horst (1987a). Se ogs~ Horst (1987b-d).
42 Ufer (1988a: 84).
43 Ufer (1988b)_
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udarbejdelse af befolkningsregnskaber,44 lykkes det fuldt ud for
Vesselbo, at beknefte de panikagtige forudsigelser i Ish¢j kommunes oprindelige "analyse". Med en serle fremtidsscenarler eller
mulige "udviklingsmodeller", som bygger pa antagelser om en "st¢rre
eller mindre grad af tilpasning til det danske samfund", kan han
demonstrere, at en "udgangspopulation" af tyrkiske fremmedarbejdermrend indvandret omkring 1970, i begyndelsen af nreste arhundrede, igennem familiesammenf¢ringer og biologisk reproduktion,
vil vrere vokset mellem 35 og 59 gange. Rapporten blev trykt i
10.000 eksemplarer og spredt vidt og bredt over landet; et PR-fremst¢d af et omfang som vel er ret usredvanligt for kommunale rapporter.
Et arbejde af en "modig mand med en stor interesse for etniske
minoriter" priser Iyllands-Posten Vesselbos indsats for at give Ish¢j
kommune den "tilbundsgaende indvandrerrapport", som kommunen
hidtil havde manglet. Modig skal man vrere, "nar man leger med
politisk dynamit", konkluderer avisen. 45 Og dynamit var det ganske
vist. For rapporten skulle ikke alene give "Ish¢j-modellen" for etnisk
rensning en lrenge efterlyst videnskabelig opbakning. Der er nreppe
tvivl om, at unders¢gelsen siden har vreret med til at legitimere de
vigtige politiske beslutninger om en stramning i reglerne for familiesammenf¢ring, som i dag stiller den danske retsstat i et ganske
darligt lys.46

Fremskridtspartiets ndfordring
Sammenligner vi Ish¢js programmatiske kulturpluralistiske og
indvandrervenlige diskurs i sidste halvdel af 1970erne med Madsens
abenlyst indvandrerfjendtlige og anti-muslimske korstog 10 ar
senere, virker det som nat og dag. Men der er i det mindste en
vresentlig lighed. I begge tilfrelde - 1970erne savel som i 1980erne g¢res indvandrerne op i kroner og ¢rer. I begge tilfrelde - i savel
1970erne som 1980erne - knyttes diskursen til sp¢rgsmal om
kommunal fordelingspolitik og statsbidrag. I begge tilfrelde f¢res et
argument om statsbidrag og udligning mellem de kommunale
44 Som det vises i Christian Horsts (1990) kritiske gennemgang at Vesselbos arbejde, Kan
tal diskriminere?

45 Broks0 (1990).
46 Kritiseret for at stride mod internationale konventioner af blandt andet Amnesty International, Mellemfolkeli~:t Samvirke og Det Danske Center for Menneskerettigheder. For
en sammenfatning af kntikken se Quraishy (1992).
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budgetter pa baggrund af betydningsfulde reformer, som rammer
udviklingskommuner med et svagt skattegrundlag specielt hardt.
Fra midten af 1970erne handlede det om en forringelse af de
kommunale udligningsordninger. Den umiddelbare baggrund for
Ish0j-borgmesterens voldsomme offensiv i pressen i 1987 er et afslag
fra Indenrigsministeriet pa en ans0gning om 0gede tilskud pa grund
af de mange udlrendinge i kommunen. Men Iigesom i 1970erne er
der ogsa tale om mere dybtgaende amdringer i lovgivningen, som
lregger et 0get pres pa kommunens i forvejen anstrengte finanser.
Det handler i 1987 ikke mindst om omlregningen af arbejdsl0shedslovgivningen, som forventedes at lede til, at de mange arbejdsl0se minoritetsmedborgeres lange frerd gennem ledighedskarrusellen efterbanden ville f0re dem fra det statsIigt finansierede
dagpengesystem og ind i afhrengighed af (delvist) kommunalt finansierede bistandsydelser. I Ish0j, med mange indvandrere og en h0j
arbejdsl0shed (over 33 procent af de udenlandske statsborgere),
farudsa de kommunale embedsmrend, at dette ville komme til at
betyde en belastning for de kommunale budgetter. 47
Igen g0res indvandrerne op i kroner og 0rer. 48 Men, mens argumenter, som fremhrevede social Iighed for etniske minoriteter samt
kulturel valgfrihed, endnu var gangbare i sidste halvdel af 1970erne,
er de det nreppe i 1987 med et koldt socialt nedrustningsklima og en
stadigt mere intolerant indvandrerlflygtninge-debat. Derimod kan
billedet af svrert integrerbare muhammedanere med et stort antal
omkostningskrrevende b0rn f0res frem som et slagkraftigt argument
i striden om den kommunale byrdefardeling. Og Per Madsen far
st0tte fra savel Anker J0rgensen (davrerende formand for Socialdemokratiet) og Uffe Ellemann-Jensen, som begge (med Ekstra
Bladets formuIering) er med pa at stoppe de "rige kommuners
friI0b".49
Taler man med lokale oppositionspolitikere og kritikere af Ish0js
indvandrerpolitik blandt ansatte i kommunens forvaltninger, far
man dog et noget andet perspektiv pa tingene. Indvandrerne er
systematisk blevet hrengt ud som syndebukke for kommunens
darlige 0konomi, hrevder de. De sma merudgifter som indvandrerne
kan siges at pM0re kommunen, star slet ikke i forhold til den poIitiske storm, der blreses op med jrevne meIIemrum. Den statslige
471flg. egne interviews.

48 Ekstraudgifterne for indvandrerne anfl'1res af kommunens embedsmrend til mellem 10 og
12 millioner kroner, hvoraf ca. to tredjedele drekkes via den srerlige kommunale udligningsordning for indvandrere eller via srerlige statslige tilskud.
49 Ekstra Bladet (1987).
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stl'ltte og udligningsbidragene til indvandrerne misbruges systematisk. For eksempel bruges fremmedsprogede eIever i Ishl'lj som
"murbnekker" for at skaffe midler til danske bl'lrn. 50 Det samme sHir
journalisten, Niels Ufer fast som konklusion pa en en gennemgang
af Kommunens budget: 51
Med sit darlige image i landets medier er der et budskab, det er lykkedes
for Ish0j at srelge til amverdenen: At denne kammune har srerlig store
udgifter pa grund af indvandrerne
Et nrermere kig pa Ish0js budget ag regnskab viser gadt nak, at for Ish0j
grelder det, at det er dyrt at were [attig, - men arsagen til fattigdammen er
ikke indvandrerne - det er kommunens greld pa over en halv milliard
kroner. 52

Det er dog et spl'lrgsmal, om ikke der fl'lrst og fremmest Iigger politiske motiver bag Per Madsens intensive korstog mod indvandrerne i
1987, mens de l'lkonomiske motiver kommer i anden rrekke.
Eller sagt pa en anden mMe: det billede af uintegrerbare og
arbejdssky, velfrerdsnassende, muslimske indvandrere, som fremskridtspartiet allerede med stor flid har oparbejdet i forbindelse
med 1980ernes flygtninge/indvandrerdebat indkasseres i politisk
ml'lnt i form af lokait socialdemokratisk valgflresk. Vi befinder os i
50ln[omlOtioll (1984).
51 Ufer (1988a: 47ft).

52 Ish¢js fattigdom skyldes isrer et svagt beskatningsunderlag; det Iaveste i K¢benhavns amt.
Forklaringen er arbejdsl¢sheden. En aoden §rsag til en darlig ¢konomi er et start kasseunderskud. I modsretning til de fleste andre kommuoer slas Ishl?lj med en enorm greldsbyrde,
hvilket betyder, at en meget stOf del af kommunens skatteindtregter hvert ar er beslaglagt
til afdrag og renter (Ufer 1988a: 47). Baggrunden er den hurtige opbygning af Ish¢j "fra
pl¢jemark pa en snes lh", indbe(attende meget omfattende ag ambiti¢se offentlige
anlregsarbejder (veje, stisystem, skaler ag andre offentlige institutioner).
Men Ish¢j kommune kunne ikke overleve ved egen kraft. Derfor flir kammunen egs§.
betydeJige tilskud udefra i form af blaktilskud ag forskelIi~e lldligningsordninger; nresten
dobbelt sa meget per indbygger som i resten af landet, slar Ufcr fast (Ufer 1988a: 48).
Dertil kommer betydelige tilskud til kornmunen pa baggrund af dens srerligt lave beskatningsgrundlag, srerlige tilskud i hovedstadsudligning, samt andre statslige tilskud.
Ish¢j kornrnunc modtager altsa pa en rrekke omrader betydeligt st¢rre kampensation
gennem forske11ige tilskudsordninger. Samtidig er det svrert at finde faste haldepunktcr for,
hrevder Ufer, at kornmunen, pa grund af sin st¢rre andel indvandrede borgere, egsi1 skulle
have st¢rrc udgifter til offentIig service end andre af landets kommuner. Bade omkostningerne per daginstitlltionsplads og daginstitutionsdrekningen er lavere end i resten af amtet,
og i¢vrigt lregger indvandrernes b¢m i langt ringere grad end danske b¢m besla~ pa
vuggestuer eller b¢rnehavepladser. Ogsi1 omkostningerne per skalebarn er lavere end 1 det
I'lvrige amt, inklusive udgifter til rnodersmalsundervisning, tolke, stl'ltleforanstaltninger m.\'.
Det eneste sted man kan fa I'lje pa en srerJig belastning er konranthjrelpsudgiftenJ hvilket
dog virker naturligt, "uanset hudfarve'\ i en kommune, hvor halvde1en af baJigerne er
almennyttigt baJigbyggeri.
ISh¢)s merudgifter til indvandreme bcregncs af kommunen (1988) til knap 11 mil1iancr kr.
(der' omfatter revl og krat og lidt til") (Ufer 1988a: 50), hvoraf ornkring 7,5 millioncr refun~
aeres igennem den srerlige kommunale udligningsordning for indvandrere elier srerlige
sta1sJige bidrag.
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en situation, hvor Fremskridtspartiet (efter sit katastrofevalg i 1984)
ser et aggressivt indvandrerfjendtligt budskab som basis for sit politiske come back. Men Madsen griber Fremskridtspartiets handske,
da han abent opfordrer vrelgerne til at g\'lre folketingsvalget i 1987
til "et valgslag om indvandrere".53
To ar senere, i forbindelse med kommunevalgene i 1989, beviser
strategien for alvor sin effektivitet. Socialdemokratiet far "et kanonvalg i Ish\'lj". Her "bel\'lnnes borgmester Per Madsen for sin indvandrer-politik", skriver Politiken, med et rekordh\'ljt personligt stemmetal,54 og socialdemokratiet kommer med 12 af 17 pladser i byradet til at indtage monopol pa den politiske magt. 55
Madsens viceborgmester, Leif Grunds\'le (S), betegner stemningen blandt sine partifreller som "euforisk" og tilf\'ljer, at "pa
landsplan ville partiet ikke tage skade af at Iytte til den made, der
f\'lres indvandrerpolitik i Ish\'lj".56 Her prresenteres altsa en stensikker recept pa, hvordan Danmarks st\'lrste arbejderparti kan sla hard
politisk m\'lnt af landets sma etniske minoriteter ved systematisk at
markedsf\'lre et budskab, som hrenger "de fremmede" ud som syndebukke for \'lkonomiske problemer og social nedrustning. Det drejer
sig med andre ord om et socialdemokratisk svar pa Fremskridtspartiets udfordring under det velkendte motto: "If you can't beat them join them!".

En fremsynet og fornuftig indvandrerpolitik?
Det "spredningsprincip", som lrenge er blevet praktiseret med hard
hand i Ish\'lj, synes efterhanden at blive betragtet af de fleste politiske partier i Danmark som udtryk for en "fremsynet og fornuftig
indvandrerpolitik". I tidens l\'lb har denne politik optradt i forskellige skikkelser. Senest i 1992, efter 0stre Landsrets dom mod Ish\'lj
kommune for racediskriminering, forklredt under drekke af
(tilsyneladende etnisk neutrale) sociale kriterier, nar, som det Iyder,
"en ensidig beboersammensretning truer den sociale stabilitet i et
omrade... uanset om der er tale om danskere eller udlrendinge".
Det grelder folketingets beslutningsforslag nr. B 65, som har til
hensigt at abne adgang for, at kommuner midlertidigt kan beslutte
at suspendere greldende udlejningsregler i almennyttigt boligbyg53 Northroup (19S7).

54 Rasmussen og Aabo (1989).
55 I stedet for tidligere 9 af 17.
56 Rasmussen og Aabo (1989).
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geri.57 Det fremgar, at forslaget i sin helhed sigter pa "at sikre et
mere varieret boligudbud til flygtninge og indvandrere", eftersom
"en strerk ensidighed i bosretningsm.,snstret" anses at skabe
"problemer for integrationspolitikken", ikke alene i boligomraderne,
men tillige i skolerne, med hensyn til en rrekke offentlige institutioners arbejde samt i forhold til kulturelle tilbud i lokalomradet.
Det danske Center for Menneskerettigheder fremhrever i en
kritik af forslaget, at dette nyeste initiativ for i praksis at redde den
kommunale etniske kvotepolitik i sine intentioner, sin formulering
og praktiske tillempning er i klar strid med FNs konvention am
afskaffelse af enhver form for racediskrimination og sikring af lighed
for loven, uanset race, hudfarve eller national eller etniske oprindelse, sam Danmark har tiltradt.58
Beslutningsforslaget betyder i praksis, at man gar ind for at rense
"overskydende" indvandrede borgere med en afvigende etnisk
baggrund vrek fra det kommunale territorium med administrative
magtmidler i form af kommunalpolitisk kontrol med de almennyttige boligselskaber. For mange "u-integrerede fremmede", sam afviger fra danske kulturelle normer, opfattes sam et kostbart velfrerdsproblem, der skaber grobund for racisme og omsiggribende
voId, sam f.,slge af sammenst.,sdet mellem uforenelige kulturer. Det
er en form for argumentation, sam vi ogsa kender fra forskellige nyracistiske bevregelsers retorik i andre europreiske lande. Denne
"fremsynede indvandrerpolitik" bygger i realiteten pa en forestilling
am "etnisk rensning"; et frenomen sam er blevet ford.,smt verden
over i forbindelse med den systematiske skabelse af "etniskt rene"
territorier i borgerkrigens (ex-)Jugoslavien.
Nogle vil maske synes, at en sammenligning af "spredning af
indvandrerne" i Danmark med "etnisk rensning" i Bosnien er at
trrekke linjerne lige lovligt hardt op. Men tankegangen bag det danske beslutningsforslag er alligevel ikke helt fri for at minde am de
argumenter, sam serberne og kroaterne i Bosnien-Hercegovina
anvender for at retfrerdigg.,sre sine etniske rensningsaktioner blandt
landets muslimske befolkning. I den offentlige debat taler man
begge steder am at islamisk kultur, de mange b.,srnef.,sdsler og afvigende orientalske skikke truer kristne og europreiske kulturvrerdier.
Bade Serbiens Slobodan Milosevic og Kroatiens Franjo Tudman har
i deres politiske retorik fors.,sgt at appellere til den europreiske
offentlighed, ved at fremstille sig selv sam Europas yderste bolvrerk
57 Beslutningsforslag nr. B 65 (1992). Se i¢vrigt ogsa diskussionen i MoIsing (1993).
58 Det Danske Center for Menneskerettigheder (1992).
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mod Orienten og den truende islamiske fundamentalisme. Denne
tankegang b0r egentlig ikke komme bag pa os i et selvtilstrrekkeligt
FOIt Europa, hvor Ish0j borgmesterens korstog mod "de khomeiniserede" maske bare er et tegn i tiden.
I sin konsekvens, drejer sagen sig om demokratiets vilk!1r i fremtidens Danmark. Desvrerre er dette kommet til at sta i skyggen af den
ensidige optagethed af indvandrerne som en 0konomisk byrde for
skatteyderne i den offentlige debat. Men det handler f0rst og fremmest om politik. I Ish0j har Per Madsen og det socialdemokratiske
pat'ti, nok med st0rre held end noget andet sted i Danmark, systematisk udnyttet indvandrersagen og ghettoskrrekken i opg0ret med
partipolitiske rivaler - til h0jre og til venstre - og opnaet en faktisk
politisk monopolstilling. Det drejer sig om en srerlig form for fedt
valgflresk, som gractigt fortreres af danskernes indre svinehund i en
situation prreget af social krise og moralsk vildradighed.
Der er ikke sa fa "fremskridtsarbejdere" i Danmark og i Ish0j.
Men mange har altsa nu i stedet fundet deres egen profet - eller
deres ayatollah, som mange minoritetsmedborgere plejer at kalde
ham - i Ish0js autoritrere, men folkelige borgmester. Forestillingen
om "Ish0j Ayatollahen" - dette ironiske modbillede til den antimuslimske hetzkampagne og beskyldningerne for "khomeinisering"
hentyder til, hvad kritiske indvandrede fra Tyrkiet, Pakistan og Iran
opfatter som en autoritrer, udemokratisk, korrumperet og grundlreggende udansk lederstil; en stil, som mest af alt minder dem om
de vrerste sider af det politiske liv i de lande, de har ladt bag sig.
Det er et indtryk, som ogsa deles af danskere, som jeg har interviewet. Det grelder ikke mindst en del mennesker, som selv tidligere
har arbejdet i kommunens forvaltninger og derigennem lrert Ish0js
srerprregede styreform at kende indefra, ofte gennem dyrek0bte
personlige erfaringer. Det er ogsa det billede, som m0der os i reportageserien, Set fra Ish¢j, fra 1987,59 hvor Niels Vfer - (vel nok den
eneste journalist, som seri0st har arbejdet pa at trrenge ind under
huden pa Ish0js "indvandrerproblem") blandt andet kan konstatere
f0lgende:
Tyrkerne kommer fra et land med autoritrere strukturer. Man retter sig for
sin egen sikkerheds skyld efter autoriteterne og er ikke vant til at diskutere
med disse.

Problemet er, at de i Ish¢j er kommet til et samfund, der i det stykke
ligner det tyrkiske. Ish¢j adskiller sig fra meget andet Danmark ved at have

59 Genoptrykt i Urer (1988a).
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karakter af en et-partistat. En sMan hverken 0nsker eller forventer
borgernes indblanding.
Pastanden om Ish0js et-partistat-karakter skyldes ikke alene, at Per
Madsen har vreret borgmester siden 1974, fra fa ar efter byens grundlreggelse... Ogsa andre steder i Danmark hal' vi set strerke borgmestre, der er
blevet for magtfuldkomne. Men i Ish0j forvrerres situationen af, at byen er
sa ny, at aIle ledende poster i byen er besat af folk, der skylder Madsen
deres stilling... Alt det har vreret med til at skabe et samfund med talrige
lodrette kommunikationslinjer og alt for fa pa tvrers.

Det er en opfatteIse, som jeg fik bekrreftet imine samtaler med
Ishlilj kommunes indvandrede. Men de lodrette kommando!injer
passerede tilsyneladende altid en formidlende instans: Indvandrerkontoret. Nogle opfattede, at kontoret arbejdede pa en made, som
er helt uforenelig med dansk demokrati og retsorden:
"Ishlilj skaber os om til passive problemer og far tilskud for at llilse
demo Vi accepteres kun, nar vi optrreder i den permanente k!ientrolle. Indvandrere, som viser personligt initiativ og sretter sig op
imod kommunen, far underslilgt deres personlige forhold, og man
forslilger at knalde dem pa aile mulige macter. Jeg plejer at kalde
indvandrerkontoret for 'Gestapo'. "
Kommunens tolke anklagedes for at have en nlilglerolle, hvad enten
man nu lilnskede at benytte dem eller ej:60
"Man siger at indvandrerne skallrere dansk. Jeg kan godt selv klare
mig pa dansk. Hvis jeg har et problem, insisterer de alligevel pa
tolken, som taler darligere end jeg g¢r. Jeg tror ikke pa, at vores
problemer kommer videre fra Indvandrerkontoret. Indvandrerkontoret skul1e hjrelpe indvandrerne, men hjrelper bare kommunen
med at styre indvandrerne.
Tolkene hjrelper kommunen. Bagtaler os. Anvendes som spioner.
Rapporterer til indvandrerkontoret. Rapporterer, hvem der taler
ondt om Per Madsen og kommunen. Kontoret ¢delregger indvandrernes !iv. Alt skulle vrere bedre uden del. Lederen hjrelper en del
mennesker og far til gengreid dyre gaver."

60 Se ogsa Vfers (1988a) reportager fra Ish~j, hvor Indvandrerkontorets rolIe opfattes
lignende made.
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Har Grundtvig levet forglEves?
"I Ish¢j virker det, som om Grundtvig har levet forgaeves", afslutter
Ufer sin artikel om "Ish¢js civile samfund". Det er den autoritaere og
topstyrede forvaltning, som forklarer den i¢jnefaldende mangel pa
foreningsliv blandt kommunens indvandrede, mener han; noget som
han ser som en af de alvorligste hindringer for en positiv integration
i det danske samfund. De interviews, som jeg selv foretog med
kommunens indvandrede i 1987/88 bekraefter helt og holdent denne
opfattelse. Hvad jeg derimod ikke helt kan give Ufer ret i er, at
indvandrerne selv i al almindelighed skulle vaere uvidende om de
vide muligheder, det danske samfund i princippet giver for at udvikle et rigt organisations- og foreningsliv.
1 mine interviews fortaelles om energiske fors¢g pa at starte
forskellige former for foreninger. Der fortaelles om deciderede
indvandmforeninger, som mange opfatter burde ga pa tvaers af de
enkelte etniske grupper. Men det handler Iige sa ofte om det store
behov som mange, isaer blandt de unge, f¢ler for en blandet og aben
"venskabsforening" eller "kllltlllforening'~ hvor indvandrede medborgere og andre danskere kan m¢des, omgas og udveksle erfaringer.
Jeg matte gang pa gang lytle til et naermest skrigende behov for
kontakt, et db om hjaelp til - ja netop - integration. Det handlede
om et sted, hvor man kunne m¢des og omgas pa nogenlunde Iige
vilkar med lokale danskere; en fredhellig oase, hvor man ikke skulle
f¢le sig udsat og udelukket som uvelkommen "fremmedarbejder",
"udlaending" eller "sort"; en f¢lelse som mange havde i forhold til
danske foreninger, tillokale ungdomsklubber og ogsa ofte i forhold
til Ish¢js lokale kvartersklubber. Men for at realisere dette var man
afhaengig, ikke alene af offentlig st¢tte, men ogsa af at kunne disponere over lokaler til formalet. Og den ene efter den anden kunne
fortaelle om den arrogance, hvormed kommunen havde afvist
ans¢gninger om b1Ide det f¢rste og det sidste.
Dette rimer darligt med den holdning som oprindeligt udtryktes i
Ish¢js indvandrerrapport; nemlig at et selvstaendigt og rigt foreningsliv blandt indvandrerne burde udnyttes som en central
indgang til en positiv integration. Men mine interviews tyder pa, at
denne arrogance kan bunde i mere grundlaeggende interesser end
slet og ret ¢konomiske eller praktiske hensyn. Det fremstar som et
sp¢rgsmal om politisk kontrol. Og det er netop her, vi kan begynde
at se problematikken omkring "spredning af indvandrerne", fra et
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helt andet perspektiv end den sredvanlige offentlige udhrengning af
"de fremmedes kultur" som hindring for "integrationen".
For det skulle ret hurtigt i Ish¢js indvandringshistorie vise sig, at
indvandrerne nok ikke val' slet sa autoritetstro, som man pa linje
med Ufer maske kunne forvente. De indvandrerorganisationer, som
faktisk blev dannet, viste sig nemlig allerede tidligt at brere pa bade
politisk indsigt, en udmrerket forstaelse af det danske samfunds
demokratiske muligheder samt en praktisk handlekraft, som pa
afg¢rende mader skulle srette sig pa tvrers, nar det gjaldt udformningen af Ish¢js indvandrerpolitik.
Det begyndte med at FAT (Foreningen af Arbejdere fra Tyrkiet)
anmeldte kommunen til Folketingets Ombudsmand for racediskrimination pa boligomradet i 1976, som jeg har omtalt tidligere.
Nreste sammenst¢d skulle ske efter publiceringen af Ish¢js IndvandreJ1'GppOrf II i 1978.
Pa et stort offentligt m¢de i Pakistansk Forening, ford¢mmes
rapporten som "bevidst forvrrenget" og "racistisk".61 Der rettes kritik
mod kommunens made at udregne "omkostningerne for indvandrerne" pa. Pakistanerne hrevder, at udregningerne er faktamressigt
ukorrekte. De bel¢b man kommer frem til er vildt overdrevne.
Kommunens argumenter er tendenti¢se og f¢rer til, at socialt
sarbare minoritetsgrupper hrenges ud som et "kostbart velfrerdsproblem". En uafhrengig ekspert, som er nrervrerende ved m¢det, kritiserer de kommunale forvaltninger for (pa trods af al tale om
kulturel valgfrihed og medindflydelse) i deres daglige virksomhed at
drive "indvandrerkontrol", snarere end "indvandrerpolitik".62
Men ogsa her rettes den skarpeste kritik imod den
"kvoteordning", som skal knresrette et maximum af "10 procent
udlrendinge i en kommune". Den er i modstrid med internationale
konventioner om menneskelige rettigheder og racediskriminering,
hrevder man. Det er samtidig pakistanerne, som i 1979 f¢rst ber¢rer
"spredningspolitikkens" vigtige polifiske dimensioner.
De ser det som et alvorligt problem, at loftet pa 10 procent automatisk vil begrrense indvandrernes indflydelse pi! lokalpolitikken;63
61 Jacobseo (1979).

62 Ogsa de tyrkiske indvandrerc kritiserer Ifld~'al1drerrapport If. Det sker specielt cftef, at en
tyrkisksproget skolelrerer i Ishl'1j i 1980 oversretter rapporten til tyrkisk. Denne bliver, if¢lge
danske og tyrkiske lokalpolitisk aktive, fyret fra sit lrererjob, cftef at der har rejst sig kraftige protester mod rapportens diskriminerende orntale af Ish¢js tyrkiske lokalbefolkning.
Denne fyring, hrevdes det, har indvandrerne tolket sam en pohtisk fyring (straf for opfor~
dring til "uro" i forbilldelse med oversrettelse af 11ldmndrerrapport II) (Kilde: egne jtlter~
views).
63 Dcttc fremf0res blandt andet af den pakistanske forsker, Farooq*i.Azaarn (1979), sam
sidst i 1970erne i en periode var ansat som konsulent i Ish~j kommune.
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et aktuelt problem i en situation, hvor man forventer, at udenlandske statsborgere (efter svensk forbillede) ellers snart skal fa
deres krav am stemmeret i lokalvalg gennemf¢rt. 64 Dette h¢rer til
den slags emner, sam det er sva:rt at diskutere med danske politikere. Men mine egne interviews med kommunens indvandrede 10 ar
senere tyder i det mindste pa, at pakistanernes politiske overvejelser
ogsa la:nge har va:ret vejledende for Ish¢js politiske etablissement;
ganske vist i rent negativ forstand.
Politisk marginalisering
Nok virker det, sam am man i Ish¢j kommune malbevidst har
fors¢gt at "integrere" indvandrerne politisk. Men den mi'tde man har
gjort det pa, minder mange af de indvandrede, jeg talte med, mere
am det politiske system i deres "hjemlande", end de bryder sig am
eller kan acceptere; specielt nu nar de opfatter, at de burde va:re
kommet til et h¢jtudviklet vesteuropa:isk land med en politisk tradition, sam er respekteret af demokratisk sindede mennesker over
hele verden. "De behandler as, sam am vi befandt as i Tyrkiet", var
en anklage jeg skulle m¢de gang pa gang, nar jeg talte med indvandrede fra Tyrkiet (tyrkere og kurdere). Disse skulle (efterh!'tnden
sam pakistanerne udvandrede til andre kommuner) komme til at
udg¢re hovedparten af Ish¢js stemmeberettigede minoritetsmedborgere.
Mange af de, sam nu er lidt a:ldre, var i 1970erne kommet til
Ish¢j sam overbeviste socialdemokrater og meldte sig hurtigt ind i
den 10ka1c socialdemokratiske partiorganisation. Men der skulle de
m¢de en alt for velkendt form for klanpolitik. Et na:rmest forbl¢ffende scenario rulles op igennem disse beretninger; et netva:rk af
intriger med kommunens indvandrerkontor som edderkoppen i
midten. Siden slutningen af 1970erne har kommunens indvandrede
gang pa gang kritiseret indvandrerkontoret for f¢rst og fremmest at
fungere sam et kontrol- og overvagningsorgan, som i aIle ta:nkelige
hverdagssituationer skyder sig indimellem den enkelte (indvandrede) borger og kommunens andre forvaltninger. Man klager over en
patvungen "klientisering"; for eksempel ved at folk, sam taler
udma:rket dansk imod deres vilje skulle va:re blevet tvunget til at
kommunikere med andre forvaltninger igennem indvandrerkontorets tolke. Man ha:vder desuden, at disse er darligt kvalificerede og
64 Hvilket da ogsil sker i forbindelse TIled <endringer i Udlamdigeloven i 1980, og for f\1rste
gang tar praktiske konsekvenser i forbindelse rued kommunevalgene i 1982.
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ikke har indvandrernes tiIlid. 65 Politisk aktive indvandrede i kommunen har pa denne baggrund flere gange i tidens klb Imevet
kontoret nedlagt og argumenteret for, at en effektiv radgivning med
indvandrernes tillid skulle kunne organiseres effektivt med betydeligt frene midler.
I en analyse af de pakistanske indvandreres organisations- og
integrationsbestrrebelser fra 1979, umiddelbart efter udgivelsen af
IshiZljs Indl'andre17'apport II, beskrev den pakistanske forsker,
Farooq-i-Azaam IshiZlj-administrationens indsats pa fiZllgende made: 66
Indvandrerkontoret blev dannet af Ish¢j kommune i 1975 for at hjrelpe de
indvandrede arbejdere med de daglige problemer, som opstod i samspillet
med det danske samfund. I de fa a1', der er gaet siden dets oprettelse er
indvandrerkontoret blevet ber¢mt for clets intriger mod de indvandrede

arbejdere. Centret har en pakistansk og en tyrkisk tolk med en dansk chef.
Disse nrerer ringe tHlid hos de indvandrede arbejdere, nal' det grelder Qversrettelser med videre. Ikke desta mindre, for at etablere kontrol over de
indvandrede arbejdere, krrever a1le forvaltninger i kommunen
(skattekontoret, beskreftigelses- og bistandskontorer, de almennyttige
boligselskaber osv), at de indvandrede arbejdere skal kommunikere med

dem indirekte igennem Indvandrerkontoret. Dette tjener to form§l: for det
fiZlrste bliver de enkelte indvandrede arbejdere gjort afhrengige af Indvandrerkontoret, n§r det grelder alle afg¢rende sp¢rgsm§l i hverdagen; for det
andet er det p§ denne mMe muligt for embedsmrendene i de forskellige
afdelinger at fa fuld information (som systematisk samles ind af Indvandrerkontoret gennem Mde uformelle og formelle kanaler) om den enkelte
indvandrer, inklusive aIle dennes "svage punkterl[. Indvandrerkontoret har

ogs§ spillet en afg¢rende rolle, n§r det grelder at forpurre forskellige fors¢g
fra pakistanske arbejderes side pa at forene sig. Det opererer inden for
rammerne af det pakistanske indvandrermilj0 gennem en mindre gruppe
pakistanske arbejdere, som kontoret tilbyder mindre llbe10nninger" til

gengreld. Centret opretholder ogs§ nrer kontakt med politiet og med andre
Iignende centrer i andre kommuner. Det forsyner politiet med
"information" am enkelte indvandrede arbejdere og de andre kommuners
centrer om forskellige metoder, som man anser som nyttige, nar det grelder
am at etablere lien effektiv kontrol tr over de indvandrede arbejdere.

Da jeg selv foretog min undersiZlge!se i kommunen 10 ar senere, Val'
en star del af pakistanerne udvandret til andre kommuner, hvor
man opfattede sig bedre behandlet. I stedet val' stiZlrrelsen af det
tyrkiske indvandrermiljiZl vokset en del. Ellers syntes ikke meget at
En apfattelse, sam agsa gengives i Dfers (1988) samtaler rned indvandrede i Ish(ij
Karnmune.
66 i-Azaam (1979).
65
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have forandret sig. Man kunne stadivrek opleve at h0re indvandrerkontoret beskrevet som en slags "koloniadministration", hvis vigtigste funktion i virkeligheden, mente man, sas (af de kommunale
myndigheder) som at holde styr pa "de vilde" igennem sin 0konomiske eller moralske klemme pa centrale n0glepersoner i det
interne kommunale "indianerreservat".
Tyrkiske indvandrede, som jeg talte med om den politiske
udvikIing siden slutningen af 1970erne, kunne fortrelle om, hvordan
nogle fa indvandrere blev tildelt 0konomiske privilegier, jobs og
politisk position mod en forpligtigelse til at holde social og politisk
kontrol med "deres indvandrere". Igennem disse loyale n0glepersoner kunne de kommunale forvaltninger (formidlet igennem indvandrerkontoret) fa stadig information om, hvad der foregik i indvandrermilj0erne, hrevdedes det. Man kunne ogsa anvende disse gidsler
som lokale h0vdinge, der skulle sa splid imellem forskellige etniske
grupper og interessegrupper i de lokale indvandrermilj0er. De
pagreldende stramrend blev beskrevet som "agenter", som skulle
forpurre ethvert fors0g pa at organisere sig politisk og stille krav til
kommunen; for eksempel ved selv at tilkrempe sig ledende positioner i foreninger eller infiltrere politiske aktionsgrupper. Her kom et
indgaende kendskab til og udnyttelse af indvandrernes lokale familieforhold kommunen til gode, mente man. En foreningsaktiv
indvandret beskrev situationen pa f0lgende made:
"Folk, som fors0ger at oprette foreninger uden om kommunens
lndvandrerkontor bliver udsat for regelrette modkampagner. Jeg
har bitre personlige erfaringer. Da jeg fors0gte at oprette en forening anvendte de blandt andet min egen fretter imod mig. Han
arbejdede som tolk i kommunen og var en loyal medarbejder, som
var bange for at miste sit job. De truede med at fyre ham, hvis han
ikke makkede ret. De fik ogsa XX, som er nrer yen til borgmesteren,
til at stille op til bestyrelsen. Han blev valgt pa sin families og slregts
stemmer. Siden f0rte han konsekvent en politik for at fa foreningen
lukket. Hrevdede at vi var kommunister, provokat0rer og farlige.
Intet af dette er sandt. Vi gik ind for demokratiske principper og
havde folk af aIle politiske afskygninger, som st0ttede os. Men vi tog
indvandrerb0rnenes situation i kommunen op pa dagsordenen. Det
var man bange for."
Personer, som har fors0gt at organisere sig inden for rammerne af
den eksisterende socialdemokratiske partiorganisation, kunne fortrelle om lignende oplevelser. Sa snart, der blev fremsat krav, som
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handlede om indvandrernes specielle situation, manipuleredes de
aktivister, som stod bagved ud, hrevdede man. Hvis dette er korrekt,
synes der altsa at eksistere en type af politiske grundprremisser, som
pa forhand d¢mmer ethvert fors¢g pa at fa en reel demokratisk
medbestemmelse i den lokale socialdemokratiske partiafdeling til at
mislykkes. Hvis det virkelig forholder sig sMan, kan det heller ikke
forundre, hvis partiloyaliteten har mattet sikres pa anden made end
gennem appeller til politisk overbevisning. Unge savel som gamle,
kunne berette om, hvordan de oplevede, at partidisciplinen sikredes
gennem en kombination af stokke- og gulerodsmetoder, straf og
bel¢nning.
Det kunne handle om, hvordan man selv eller ens b¢rn var blevet
lovet penge eller en lejlighed i kommunens almennyttige boligbyggeri, hvis man ville stemme pa eller agitere for socialdemokratiet.
Eller man kunne fa at vide, hrevdedes det, at forvaltningen sa ville
lregge et godt ord ind hos en arbejdsgiver i forbindelse med en jobans¢gning. 67 Andre hrevdede, at man havde fors¢gt at sikre deres
loyalitet med l¢fter eller trusler, som handlede om forhold (politisk
straf eller ¢konomiske privilegier) i det tyrkiske udvandringsomrade; en realitet, som hvilede pa kommunens kontrol (igennem
tjenester og personlige loyalitetsbilnd) med tyrkiske stramrend med
en strerk position i indvandrernes sociale netvrerk; l¢fter eller trusler som for eksempel kunne realiseres med tyrkiske forretningsmrend eller den tyrkiske ambassade som mellemled.
Muligvis blandt andet takket vrere en sadan feudal taktik sikrede
socialdemokratiet sig fra 1982 et ekstra "indvandrermandat" i byradet; af stor betydning i en situation, hvor man var nrer ved at have
absolut majoritet. Dette eftertragtede absolutte flertal opnaede man
faktisk i 1986, hvor partiet erobrede 9 af sytten mandater (stadigvrek
inklusive et "indvandrermedlem" af byrMet). Men allerede i forbindelse med dette "andet indvandrervalg" begyndte partiets greb om
indvandrerne at svigte. Informanter fortreller, at de blev mere og
mere skuffede over hele tiden at skulle vrere stemmekvreg uden at
kunne fa vigtige "indvandrersager" op pa dagsordenen. Dette f¢rte
til danneIsen af en lokal "indvandrerliste". Den efterf¢lgende valgkamp blev ganske beskidt, kendetegnet af, hvad der mest kom til at

67 Lignende historier om trusler eHef l¢fter fra de kommunale forvaltninger fik jeg at h¢re
fra indvandrere, sam fortalte, at de kommunale politikere ville overtale dem til at undlade
at vidne i den IIh¢ring'\ sam fandt sted i fora ret 1988 angaende kommunens diskriminereode boligpolitik.
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ligne, en regulrer hetzkampagne mod indvandrerlistens spidskandidat, Mehmet Baran. 68
Disse negative erfaringer skulle efterhanden komme til at betyde,
at flere og flere indvandrede s0gte over til partier og lokale indvandrerlister til venstre for socialdemokratiet i forbindelse med
kommunevalget i 1989. Borgmesteren fik nu mere end nogensinde
f0r grund til at handhreve Ish0js kvotepolitik; en etnisk rensningspolitik med politiske fortegn.
Per Madsens og socia1demokratiets jordskredssejr (se ovenfor)
skulle betyde, at indvandrerne endegyldigt skubbedes ud i en politisk 0rkenvandring. De kom til at sta over for et absolut socialdemokratisk politisk monopo1, som nu hvilede pa et abenlyst
fremmedfjendtligt budskab til den danske lokalbefolkning. Dermed
var det Iykkedes for Ish0j Kommune at udelukke de etniske minoliteter fra reel parlamentalisk medindjlydelse pa kommunens anliggender.

"De viI ikke integreres!"
I sit tidligere omtalte brev til ombudsmanden fra juli 1976 gay Per
Madsen en lang redeg0relse for de skadelige virkninger af koncentrationen af indvandrere i visse kommuner og boligomrader. Redeg0relsen er sprekket med en rrekke socialt forstaende argumenter af
en type, som senere er kommet til at indga som brerende temaer i
den dominerende danske indvandrerpolitiske opfalleise af integrationssp0rgsmaJet.
Det handler for det f0rste om argumentet, at den st0rre og st0rre
koncentration af fremmedsprogede husstande i bebyggeiserne
for0ger sprendingen mellem danske og udenlandske beboere til
skade for begge parter. Derfor b0r man i indvandrernes egen interesse holde andelen af fremmede pa et lavt niveau i de enkeite
kommuner og boligomracter.
Hvis man fra 1980ernes og 90ernes perspektiv ser tilbage pa Per
Madsens brev, virker delle argument dog ikke srerligt overbevisende. I en tid, "hvor vi har oplevet voldelig terroraktivitet fra gr0njakkers og andres side mod indvandrere nresten aile steder bortset
fra i Ish¢j, fremstar Ish0j", for at sige det med Dfers ord, "som et
civilisatorisk paradis i forhold til mange provinsbyer og K0ben68 Se for eksempel Sydkysten (1985).
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havn".69 Det var et argument, som jeg ogsa selv mlildte, da jeg interviewede embedsmrend og kvinder i Ishlilj kommune i 1987. Man
fremhrevede, at Ishlilj faktisk aldrig havde oplevet egentlige
"racekonflikter", som man kaldte det. Man opfattede, at dette maske
skyldtes at "de unge danskere simpelthen ikke tlilr lave baIIade, nar
indvandrerne er sa mange sammen. Sa snart, der er optrrek til
noget, sa dukker der jo straks en ti stykker af dem (indvandrerne)
op af asfalten. Men for eksempel i Greve Strand, hvor der ikke er sa
mange af dem - der er det noget andet".
Mine egne interviews med indvandrede i Klilbenhavnsomractet
bekrrefter dette indtryk. "Sorte", som bor i omrlider med fa etniske
brlildre eIIer slilstre, synes ofte at flille sig truet rent fysisk af den
danske lokalbefolkning; efter deres udsagn specielt efter 1985, da
Fremskridtspartiet for alvor satte ind med sin anti-muslimske kampagne.
Men selvom de kommunale embedmrend tydeIigt nok var bevidste om, at indvandrergruppernes tendens til at bosrette sig nrer
hinanden har en nlildvendig social og tryghedsmressig funktion
(specielt i et samfund pneget af lilget racisme og diskriminering),
holdt man sig loyaIt til det argument, som man aIIerede kan finde i
Per Madsens brev til Ombudsmanden fra 1976. Her reflekterer
borgmesteren over "de forskeIIige nationaliteter(s) og indvandrere(s)... tradition for strerkt sammenhold og freIIesskab, hvilket
forhold sammen med sprogproblemerne danner den vanskeligste
barriere mod... integration(en)".70
I 1976 var denne "integration", stadigvrek iflillge Per Madsen,
noget som "et flertal af indvandrerne selv lilnsker". De gik derfor i
realiteten imod deres egne udtalte lilnsker og langsigtede interesser,
nar "for mange" bosatte sig i de samme omracter. Det var den
kommunale forvaItnings opgave at lede dem pa rette vej, venligt
men bestemt. 1980ernes tale om "khomeinisering" handler derimod
om en direkte anklage for bevidst sabotage af samfundets velmenende integrationsbestrrebelser fra fundamentalistiske, muslimske
indvandrergruppers side.
Per Madsen er naturIigvis ikke den flilrste, som har fremsat del1l1e
type af argumenter. De har lrenge vreret af betydning inden for savel
forskningen som den politiske debat ogsa i en rrekke andre laude.
Men den pastand, at visse grupper af indvandrede har tendens til at
bosrette sig tret ved hinanden, i sig seiv skulIe bremse en positiv og
69 Ufer (1988a: 81).
70 Folketingets ombudsmands beretning (1976).
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alsidig integration i samfundet, er dog langt fra en ubestridt sandhed. I danske sammenhrenge er sp0rgsmalet blandt andet blevet
diskuteret af Birgitte Beckert og Gitte L0nnrot, som pa basis af en
unders0gelse blandt indvandrede fra tyrkiske landsbyer i K0benhavnsomradet konkluderer, at et nrert sammenhold og frellesskab
fungerer som grundlag for bade gensidig hjrelp, vigtig kollektiv
information om samfundet som helhed samt for en n0dvendig social,
kulturel og psykologisk tryghed. De ser dette som vigtige forudsretninger for en levende kommunikation mellem gruppen og samfundet i0vrigt samt for en positiv integration i det danske samfund i det
hele taget. 71
Men pa trods af, at det virker videnskabeligt uholdbart, som
Beckert og L0nnrot hrevder, sa viser argumentet om "indvandrernes
modstand mod integrationen" sig alligevel i sidste ende at vrere
sandt; men ikke pa helt samme made, som man maske forestiller sig.
Argumentet bekrrefter nemlig under aile omstrendigheder sig selv
igennem sine sociale konsekvenser; et udmrerket eksempel pa
Thomas' teorem, den selvopfyldende spadom. Den boligdiskriminering, som er forbundet med den made, hvorpa den danske
"spredningspolitik" praktiseres, kan nemlig i sig selv medf0re en
forstrerkelse af den etniske gruppedannelse og give den en bade
mere "traditionel" og en mere segregeret eller "enklaviseret" karakter, end den ellers ville have haft. Hvis handhrevelsen af spredningspolitikken udarter i politiske hetzkampagner, hvor de etniske minoriteter bliver gjort til syndebukke for 0konomisk krise og sociale
problemer, bliver det nrermest uundgaelige resultat 0get intolerance, reel segregering og ituslaede sociale relationer mellem
danskere og minoritetsmedborgere samt voksende etniske modsretninger. Det vii i praksis sige en reel af-integrering af ellers ret sa
velintegrerede etniske minoriteter.
Lad os fortsrette med at se pa, llVad den kommunale spredningspolitik egentlig betyder i menneskers hverdag.

Under diskrimineringens kolde hand
Ufer var den f0rste, som (i 1987) for alvor fors0gte at belyse dette
pa grundlag af en aben, 0ps0gende journalistik. n Reglerne
medf0rer "at danskere springer over indvandrerne i boligk0en, at
71 Beckert og L¢nnrot (1987). En lignende konkillsion er Billent Diken (1993) kommet til.
72 Ufer (1988a: 26).
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der opretholdes 'positivIister' ... over opgange, hvor indvandrere
'har loy' til at flytte ind i (nemIig, hvis der ikke bor nogen med ml'lrk
hudfarve i forvejen) og 'for store' familier udsrettes for kraftige...
trusIer", konstaterer Ufer. Mange indvandrede har fern, ti eller flere
gange i trrek oplevet fl'lrst at fa et brev fra den almennyttige
boligforening om, at deres anSl'lgning om et lejemal er blevet
iml'ldekommet, for kort efter at fa et nyt brev, som afkrrefter denne
positive besked med meddelelsen, "lkke godkendt, da kvoten for
udlrendinge er opbrugt". Pa trads af dette stiger andelen med
indvandrerbaggrund i kommunen aIligevel til noget over de ti
procent i 1980erne. Herefter synes problemet ikke lrengere at vrere,
at forhindre antallet af indvandrede i at vokse. Det bliver, at skaffe
sig af med en del af de ul'lnskede "fremmede", allerede som bor i
kommunen.
Det fl'lrer til en type af systematisk "boligapartheid", som indebrerer smertelige oplevelser for den enkelte. Dette blev der blandt
andet vidnet om under en hl'lring omkring lshl'ljs forskelsbehandling
pa boligomradet, som pa initiativ af "Foreningen mod fremmedhad i
lshl'lj" fandt sted i foraret 1988. Dagbladet InfO/mation skriver i sit
referat fra hl'lringen blandt andet fl'llgende: 73
Det ene tyrkiske vidne efter det andet pa h¢ringen kunne fartrelle enslydende beretninger am, hvordan de havd<; faet afslag efter afslag pa lejIigheder i Ish¢j med henvisning til kammunens kvateardning. Og det til trods
for at de fleste 112. generationsindvandrerell havde boet det meste af deres

liv i Ish¢j, ag til trods for at de if¢lge AABs vedtregter er berettiget til en
lejlighed, nar deres nummer kammer ud.
De unge tyrkere fortalte am en magtesl¢shed ag en Mrdhrendet behandling pa kammunekantoret ag i det kammunale indvandrerkantar, del' ved
flere lejligheder fremkaldte en havedrystende latter i den fyldte centersa!.
Et gennerngaende tema i vidneforklaringerne val', at en familie fik brev
fra AAB (Arbejdernes AndelsbaIigfarening) am, at deres lejlighed val'
bebaet af for mange mennesker, ag at nagle matte farlade den. Nar de sa
s¢gte et nyt sted at ba i kammunen fik de afslag af kammunen med henvisning til kvateordningen, del' blandt andet betyder, at del' ikke rna ba mere
end

en indvandrerfamilie i hver opgang.

[Der val'] eksempler pa at arbejdsl¢se smatamilier fik tilbudt firevferelseslejligheder til 3800 kroner (uden ell, nar de s¢gte tavrerelses lejlighedel' - ag derefter fik afslag af kammunen pa grund af for lav indtfegt...
Flere af tyrkerne fortalte, at de i desperation kl'lbte ejerlejligheder, sam
de ikke havde rild ti!.

73 0stergaard S¢rensen (1988a).
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Ofte er den eneste mulighed, der star tilbage efter fern til ti afvisninger, at "flytte til en anden kommune - eller hjem til Tyrkiet",
konstaterer Information's reporter. Mine egne interviews med unge
minoritetsmedborgere i kommunen peger dog pa, at alternativet "at
flytte til en anden kommune", for mange handler mere om en teoretisk end end reel mulighed.
Mange unge mennesker ville ganske vist heist blive boende i Ish¢j
pa grund af det gode fysiske milj¢ og den tryghed, som de f¢ler i
lokale netvrerk mellem slregtninge og folk med lignende etniske
baggrund og erfaringsverden som dem selv. Men der er aIIigevel
masser af eksempler pa, hvordan unge familier, som brrendende
¢nsker at flytte hjemmefra, har s¢gt lejlighed efter lejlighed i den
ene kommune efter den anden, men altid med samme negative
resuItat. Dette synes at skyldes, at andre k¢benhavnske kommuner
praktiserer prrecis samme "boligapartheid" som Ish¢j, dog uden at
g¢re sa meget vresen af det.
Nar praksisen med at underkende lejemaI for at holde indvandrere ude, har bredt sig til flere andre kommuner, konkiuderer Ufer
i 1987,74 rna den betragtes som et "Ied i en udvikling" snarere end et
enkeItstaende tilfrelde. For Ish¢j kommune betyder dette konkret,
at borgmesterkontoret far aivorlige problemer med at realisere sine
politiske og administrative mal: det vil sige at gennemf¢re det
etniske udrensningsprojekt. Hvis den "etniske rensning" bliver en
alment accepteret tankegang, som praktiseres pa samme made af
nabokommunerne, sa findes der jo ingen steder at flytte folk hen.
Repatriering (udvisningl"hjemsendelse") fremstar som det eneste
aIternativ. For de etniske minOliteter betyder det, at de havner i en
hdbl¢s svikm¢lle. fa den ene side angribes de for at vrere for mange
i lejlighederne, og pa den anden side kan de ikke fa nye lejligheder,
hverken i Ish¢j eller andre kommuner.
Men samtidig kommer ghettoskrrekken mere og mere til at ligne
en selvopfyldende spadom. Ved at forhindre indvandrede i at s¢ge
nye boliger kan man i realiteten komme til at styrke det, man kalder
for indvandrernes "traditionalisme". Man tvinger generationerne til
at leve trettere pa hinanden end mange bade yngre og reldre har Iyst
ti!.75 I Ish¢j og andre danske kommuner bor mange unge med andre
74 Ufer (1988).
75 I Ish0j kommunc fortsatte det saledes stadigvrek at vrere almindeligt, at fre generationer
(bedsteforreldre, helm og b0rneb0rn) bor i samme lejlighed. Dette forekommer dog snarere

som udtryk for politisk~administratlv tvang end for indvandrernes "traditionalismefl eller
0konomiske overvejelser. Dette syncs ogsa at bekrreftes af en sammenligning, som jeg i
midten af 1980erne foretog mcIIem indvandrere fra samme omrade i Tyrkiet, som havde
bosat sig deIs i Ish¢j og dels i Botkyrka kommune i Stockholmsomdidet (sc ogsa Hjarn¢
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ord stadigvaok sammen med deres foraoldre af tvang - altsa ikke fra
foraoldrenes side, men fra kommunens - fordi de ikke tillades at s0ge
egne lejligheder pa lige fod med andre danskere. Man styrker
"familismen" og den sakaldte "tradition". Samtidig bliver "ghettoproblemet" selvindlysende for enhver. Nar de unge "indvandrere" pa
denne made forhindres i at flytte hjemmefra, kan enhver dansker jo
se, at "indvandrerne ikke vii integreres".
Argumentet er dermed blevet selvbekraoftende. Argumentet for
den diskriminerende boligpolitik er jo, at indvandrerne ikke kan
integreres, hvis man ikke bryder deres familiem0nstre og deres
slaogtssammenhold op. Men ved at indf0re kvoteordninger forhindrer man effektivt den unge generation i at danne eget hushold, selv
om bade de selv og deres foraoldre egentlig vii det. Endelig, for at
g0re hele situationen endnu mere uigennemskuelig og modsaotningsfuld, virker det, som om man i Ish0j i andre kommunale
sammenhaonge systematisk udnytter den "traditionalisme" 0konomisk, som man selv sa indtraongende advarer imod, men samtidig
konsekvent underbygger med den kommnnale boligpolitik. Pa
baggrund af denne dobbeltmoral forekommer ankIagerne om
"Autoritaore maond", "store familier" og "Khomeinisering!" ganske
kyniske.
Jeg har allerede naovnt den politiske kontrol gennem lokale "sorte
h0vdinge", som, mange af de interviewede haovder, har vaoret praktiseret systematisk igennem en laongere arraokke. Samtidig er det et
gennemgaende tema i mine interviews med kommunens indvandrede, at bistandskontoret systematisk og langvarigt synes at have
fulgt en lignende politik i sin administration af det indre reservat.
Gang pa gang matte jeg h0re folk fortaolle om, hvordan deres
anmodninger om bistandshjaolp var blevet afvist af sagsbehandlerne
med opfordringer til at s0ge hjaolp hos slaogtninge, foraoldre, onkler,
"rige slaogtninge" eller velhavende og politisk indflydelsesrige
indvandrede i lokalsamfundet.
Denne type af praksis skulle formidles gennem indvandrerkontorets "ekspertkundskab", dets detailviden om de enkelte indvanderfamiliers og slaogters forhold samt dets naore personlige band til
fremstaende forretningsmaond i indvandrernes sociale netvaork. Det
vii sige folk i n0glepositioner, som har en 0kononrisk klemme pa
talrige "etniske" br0dre og s0stre i de k0benhavnske lokalsamfund.

1987).1 Botkyrka, hvor man ikke havde TIagen boligdiskriminering at tilsvarende type som i
Ishelj, boede de fleste yngre indvandrere fra Tyrkiet i kernefamilier.
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Hvis det virkelig forholder sig pa denne macte, repnesenterer de
kommunale myndigheder i Ish>'lj altsa en aktiv, systematisk og helt
bevidst medspiller i de sakaldt "traditionelIe" frellesskaber, som man
sa kraftigt kritiserer. Meget tyder pa det. For eksempel er det
nreppe helt tilfreldigt, at personnumrene i en rutinemressigt fremstillet dataliste over kommunens godt 1.200 tyrkiske og kurdiske
indvandrede, som jeg selv (i egenskab af forsker) fik tilstillet direkte
fra de kommunale myndigheder i 1986, var sammenk>'lrte sa omhyggeligt, at det var muligt derigennem at se i detaljer, hvordan de
enkelte individer var i slregt med hinanden; ikke bare inden for, men
ogsa pa tvrers af de enkelte husstande.
Kampen mod de lokale netvcerk
Allerede fra sin alIerf>'lrste start retter ideen om kvoter for indvandrere et grundst>'ld mod en hvilken som heIst form for demokratisk
integrationspolitik. Accepteres denne tankegang officielt og forsynes
med de centrale statslige autoriteters bla stempel (som det skete i
Danmark med ombudsmandens svar til Per Madsen fra midten af
1970erne), sa har man givet et helt klaIt ideologisk signal til den
danske majoritetsbefolkning. Man skal vcere pa vagt over for de
"fremmede", som faktisk b>'lr behandles som et uintegreret fremmedlegeme i den danske samfundskrap. De skal f>'llge andre retsregler end, nar det grelder majoritetsbefolkningen. For, hvis de
bliver "for mange", udg>'lr de en fare for almenvellet og den sociale
orden. Det slar tonen an for en systematisk negativ forskelsbehandling, mand og mand (eller kvinde og kvinde) imelIem, ogsa i lokalsamfundets hverdag.
Pa trads af dette budskab, som i tolerancens navn ganske utvetydigt opfordrer til diskriminering og udst>'ldning, sa er der alligevel
meget, der tyder pa, at mange indvandrede - muslimer som ikkemuslimer - pa et tidligt stadium har indpasset sig pa positive macter i
danske lokalsamfund og pa danske arbejdspladser; dette helt pa
trads af en tvivlsom indvandrerpolitik. Det er i hvert fald et indtryk,
jeg selv ofte har faet, nar jeg i l>'lbet af de sidste 20 ar har vreret ude
og interviewe indvandrede rundt omkring i Danmark. Det grelder
specielt dem, som har vreret med "hele vejen"; fra 1960'ernes eller
de tidlige 1970'eres "arbejdskraftindvandring" til idag. 76

76 Det belmeftedes ogsa, i det mindste delvist, af en sarnrn~mlignende unders¢gelse af
indvandreres integration, sam jeg sammen med Aleksandra Alund (1987) gennemf¢rte i
begyndelsen af 1980erne.
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Ud over fleksible tilpasningsstrategier fra de indvandredes egen
side trar jeg, at disse positive erfaringer skyldes den relativt abne,
tolerante og pluralistiske karakter, som det danske samfund (i det
mindste tidligere) har haft sammenlignet med en nekke andre lande
bade inden for og uden for Europa.?? Det er faktisk noget vi kan
vrere stolte af. Det var ogsa et billede, som jeg mange gange fik
bekrreftet, nar jeg i 1988 interviewede indvandrede fra Tyrkiet i
Ish0j kommune og i K0benhavnsomradet. Mange sa nrermest med
nostalgi tilbage pa "de gode gamle dage". Det var dengang, man,
hvis man 0nskede det, stadigvrek kunne fa loY at spise sin medbragte
frakost i samvrer med danske kammerater pa arbejdspladsen. Og
det var, da de unge endnu turde bes0ge blandede diskoteker, uden
at have god grund til at frygte for at blive forfulgt og fysisk
lemlrestet. Det var kort sagt dengang, man endnu havde sa nogenlunde lov til at f01e sig "integreret i samfundet".
Krisen og arbejdsl0sheden satte naturligvis kammeratskabet under pres allerede fra midten af 1970erne. Men mange venskaber og
lokale tvreretniske netvrerk overlevede alligevel presset. Det var
f0rst i 10bet af 1980erne, at det hrendte for alvor. Derfor la "gamle
dage" egentlig ikke sa forfrerdeligt langt tilbage.
De interviewede anf0rte typisk to historiske brydningspunkter for
deres smertefulde "afintegreringspraces": det vil sige, nar de for
alvor begyndte at f01e sig systematisk udelukkede fra den danske
majoritetsbefolknings hverdag. Det f0rste brydningspunkt ligger
omkring 1985, umiddelbart efter at Fremskridtspartiet for alvor og
systematisk lancerer sin antimuslimske hetzkampagne i st0rre skala.
Det andet og maske mest fatale brydningspunkt ligger i 1987, da Per
Madsen samler Fremskridtspartiets handske op og stemmer i med
det anti-muslimske kor.
Nu begynder man for alvor at f01e sig isolerede. De kommunale
embedsfolks og ny-racisternes fjendtlige sprag skaber fremmedhad
blandt danskerne og skrrek og vrede hos indvandrerne. Danskerne
trrekker sig tilbage fra omgang med deres tidligere venner blandt
indvandrerne. De "khomeiniserede" indvandrere t0r nu ikke lrengere komme ned om hj0rnet og tage den sredvanlige pilsner med
kammesjukkerne. Der bliver ogsa ballade i ungdomsklubben og pa
diskoteket. Ens b0rn mobbes og fryses ud af deres sma danske

77 Se for eksempel vort cget (ovennrevnte) (Schierup and Aluud 1987, Schierup 1988)
sammenlignende studium af jugoslaviske indvandreres integration i henholdsvis DanrnarI<
og Sverige.
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"kammerater". Man begynder for alvor at frygte for sit Iiv og for sin
sikkerhed.
Mine samtaler med f~rst og fremmest tyrkiske indvandrede i Ish~j
(i 1988 godt et halvt ar efter at borgmester Per Madsen havde
indledt et voldsomt felttog mod familiesammenf~ringer og
"khomeinisering") vidner om, at der synes at have eksisteret en
ganske betydelig grad af kllltlirel assimilation i forhold til, hvad der
typisk betragtes som "dansk kultur". Denne kulturelle assimilation
synes ikke sa sjreldent at have gaet Mnd i Mnd med, hvad Milton
Gordon (se kapitel to) kalder for "strukturel assimilation" i den
private sphrere og i lokalsamfllndet. Det handler alt i alt om en type
af llformel kommllnikation og menneskeligt samkvem, som mange
danskere sikkert sklllle kalde for "integration".
Det grelder maske nok mest midaldrende mrend med indvandrerbaggrllnd, som kom til landet allerede i 1970erne. Hos disse
mennesker kan man m¢de et nrermest nostalgisk billede af den ikke
sa fjerne for tid i 1970erne og f¢rste halvdel af 1980erne. Det var
dengang "danskerne var goe nok", og man havde "mange venner".
Det var dengang "jeg godt turde ga pa vrertshus alene". Men nu er
vennerne borte og "de sorte" bandlyste fra pub'en. Chikanen g¢r
dagligdagen til en pr¢veIse:
"Vi har for eksempel prablemer med naboerne, som raber racistiske
slagord som 'Sorte aber, skrub hjem med Jeri'. 'Sydkysten'
[Iokalavisen] smides ikke ind ad brevsprrekken lrengere, men
direkte pa trapperne. Sa klager folk over, at udlrendinge er nogle
svin og griser til... Min brar har klaget til kommunen, og bedt dem
kIage til avisen. Men de vii ikke hjrelpe... Det er det samme med
reklamerne. De smider alt pa gllivet. Ikke ind ad brevsprrekken Iigesom hos danskerne. Med arbejdsl¢sheden er der blevet mere og
mere ballade. Vi har altid villet vrere gode venner med danskerne.
Men det gar ikke. Vi vii gerne forklare om vores kultur og sadan
noget. Forstaelse imellem os. Men, hvordan skal vi g¢re, nar de
handler, som de g¢r. Vi kommer lrengere og lrengere vrek fra hinanden. Vi bliver altid udelllkket fra diskotekerne. De beder om
medlemskort. Eller standser os pa grund af paklredningen, mens
danskerne passerer i samme paklredning... Engang ville vi tage en
stopper op i bilen. Men hun ville ikke k¢re med os, nar hun sa, at vi
var 'sorte'. Vi g¢r vores bedste, men man accepterer os ikke".
Men lad os nu se pa nogle personlige erfaringer, som formidler
minder af en nrermest eksemplarisk "integration":
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"Inden der blev problemer hjalp vi alle sammen hinanden her i
gaden. Med sma og store ting i hverdagen, du ved. Og nar der skulle
haldes St. Hans Fest, far eksempe1, sa sendte vi brev ud til alle i
kvarteret. Sa m0dtes vi i familiekiubben ag samlede ind... Sa betalte
vi hundrede kraner hver, og sa k0bte vi en hel akse. Vi lavede grill,
drak snaps og delte sadavand ud til ungerne. Sa haldt vi fest hele
natten. u

If01ge mine infarmanter, var det altsa ikke kun mrendene, der var
"integrerede". Ish0j star i det mindste far en del tyrkiske familier far
et samfund, hvor man nak har haft det mest nrere og hyppige
samkvem med andre familier i det lakale tyrkisk-danske etniske
samfund, men samtidig et ret abent forhold til danske nabaer og
familier i kvarteret. Dette samkvem har nak vreret mest pasitivt i
dele af kommunen, hvor der findes en lakal identifikatian med ens
kvarter og gode m0depladser, eller hvor man har jrevnaldrende
b0rn, der leger sammen.
En af mine interviewpersaner fartreller om "at vi nede i kvarteret,
hvor jeg bar, har sadan naget, vi kaider for en "familiekIub". Han
fortsretter:
"Der kom vi ofte hele familien. Det har altid vreret meget hyggeligt.
Og det har altid vreret blandet - danskere og indvandrere. Jeg synes
meget om den klub. Vi betaler et lille kontingent, og sa er der nagen
der er vagt i lokalet. Jeg har ofte vreret vagt dernede."
Men han fartreller ogsa am, hvardan "det hele blev 0delagt".
Han peger pa en direkte farbinde1se mellem den negative danske
indvandrerlflygtningedebat med bargmester Per Madsen i spidsen
og sammenbruddet af de pasitive farhold til danskerne i lakalsamfundet:
"Efter at Per Madsen optractte pa fjernsynet, blev jeg bange. To
dage efter kom en flok rockere og masede sig indo De pravakerede
og truede mig og familien ag sagde, at vi s'gu skulle skrubbe hjem og
hrenge as i bananpalmerne, i stedet for at hrenge amkring her.
Danskerne i klubben blev ogsa bange. Jeg er ikke kommet dernede
siden. Vi f01er as ikke velkomne, ag jeg t0r ikke tage ansvaret for at
tage mine b0rn ag min kane med derned."
Faktisk var disse "rockere", if01ge den interviewede, typisk nak ikke
fra Ish0j - som trads alt synes at vrere prreget af naget mindre ractne
etniske farhold end de fleste mindre "indvandrertrette" lokalsam-
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fund i omn'ldet - men fra en anden del af det sydlige Stork0benhavn.
Konsekvenserne var imidlertid lige alvorlige for det.
Mistroen og den udtalte eller uudtalte racisme rammer den, som
f0rst er kommet til at f0le sig tilstrrekkeligt sarbar, overalt: pa
arbejde, pa gaden og i de offentlige transportmidler. En yngre
tyrkisk mand kunne fortrelle f0lgende om sin "sidste bustur i
Danmark":
"For en maned siden sad jeg i bussen pa vej til Holte. Mange var
tvunget til at sta. Der var en herrens trrengse!. Jeg flyttede min taske
og tiIb0d dem, der stod ved siden af, pladsen. Men folk rykkede
bare lrengere vrek. Ingen ville sidde med en 'sort'. Samme dag gik
jeg hen og k0bte en brugt bi!. Siden har jeg aldrig benyttet mig af et
offentligt transportmiddeI."
Man f0ler sig stemplet, ikke bare som "fremmed", som "sort" eller
som "perker", men ogsa som "fundamentalist" og "muhamedansk
kvindeundertrykker". Som mand kan man, som i det f0lgende
eksempel, f01e sig anklaget for at spille en chauvinistisk rolle, som
man slet ikke kan genkende eller identificere sig med:
"Borgmesteren har proppet nogle falske forestillinger i hovedet pa
folk. Forleden, da jeg gik ned i centret, var der en dansk bekendt,
som stoppede mig og spurgte, hvorfor min kone ikke var med. 'I
tyrkere slipper jo ikke jeres koner ud'. 'Hvad pokker ved du om
det?', svarede jeg. 'Jo, din kone kan vel ikke selv ga ud og handle i
Bilka.' Jeg ved ikke, hvordan de har faet den slags ind i hovedet."
Men ogsa kvinderne selv kunne fortrelle om, hvordan de sa en
direkte forbindelse mellem "indvandrerhetzen", et negativt billede af
sig selv og deres familier og en voksende chikane og diskrimination i
deres dagligdag. F0lgende kan sikkert tages som en ret typisk
dagligdags hrendelse:
"Det begyndte for alvor for et halvt ar siden. Efter at borgmesteren
optrildte pa TV, sa tror danskerne, at vi er blevet menneskeredere...
Vores gamle venner bliver mistrenksomme, og indvandrerhaderne
er mere uforskammede end nogen sinde f0r. Forleden da jeg
ventede ved kassen i Bilka, var der to danske kvinder, der trrengte
sig frem i k0en. 'Dit sorte svin', sagde den ene af dem, 'bag i k0en
med dig!' En mand, der stod bagved gay sit besyv med: 'Sildan
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nogen som dig, skal se og skrubbe af til Istedgade', sagde han. 'Sa
bliver der ikke flere k¢er her!"'.
En del synes at opleve, at det gar vrerst ud over b¢rnene. En mor
kunne fortrelle f¢lgende:
"Den reldste er 12. Sa har vi en pa 10 og en lille pa 5. Jeg ser sort pa
deres fremtid. De danske b¢rn vil ikke lege med vores unger. De har
lrert af deres forreldre, at fremmedarbejderne er dyr. Efter Per
Madsens udtalelser er det blevet meget vrerre. Mine b¢rn taler godt
dansk, og der er kun en indvandrerfamilie i vores blok. Men der er
alligevel ingen, der vil lege med dem lrengere. Per Madsen er ingen
socialdemokrat. Han er bare racist. Jeg har stemt pa ham for sidste
gang. Men danskerne ser desvrerre ud til at vrere glade for ham."
Mistrenksomheden og omverdenens udpegende og segregerende
holdning mrerkes ikke alene i det danske lokalsamfund, i forholdet
mellem indvandrede og danske familier og i skolen, men ogsa ind i
de tyrkiske indvandrede mrends helt eget "kulturelle reservat". Det
vil sige de lokale tyrkiske cafeer eller "klubber", som de kaldes.
Yngre mrend kunne fortrelle om, hvordan indvandrerkafeen tidligere ogsa havde vreret et sted, hvor man kunne omgas med
danskerne, hvor man kunne vrere "vrert", pa "hjemmebane" sa at
sige:
"Vi spillede billard og havde det skregt med hinanden. Vi kunde
ogsa lane en bil af hinanden i en snrever vending, eller g¢re hinanden sma tjenester. Det skete ogsa, at vi lante penge af hinanden."
Men indvandrerhetzen og stemplingen af de "fremmede" som
muhamedanske fundamentalister g¢r sit, ogsa her:
"Nu, efter at Per Madsen stod frem i TV og snakkede am at indvandrerne er khomeinister og skal skrubbe hjem, sa kommer de
[danskernel ikke mere. De blev sure pa os, ser det ud til. De tror pa
Per Madsen. Men, hvis de bare trenkte sig lidt om, sa havde de
overhovedet ingen grund til det."
Men de sam er mest sarbare er maske nok trods alt dem, som kom
senere tillandet, det vil sige omkring eller efter midten af 1980erne;
det vil sige, hvad "veteranerne" mindes som tidspunktet, hvor "de
gyldne dage, da danskerne var OK" var passe. Det grelder unge
mennesker, som er kommet til Danmark gennem familiesammen-

Etnisk rensning 83

f,;ringer. Men det kan ogsa grelde unge mrend, der er kommet som
f1ygtninge. Sadanne mennesker kan f,;le, at de er kommet "fra en
krig tiI en anden". Pa trods af, at man er bade ung og har en gymnasieuddannelse fra sit oprindelsesland, kan det f,;les nresten umuligt
at tage kampen op med en fjendtlig omverden. Som for eksempel
"Orhan", som ikke kunne fa sig seiv til at ga pa danskkurser. For,
som han forklarede mig, "det piner mig og ga rundt og h,;re pa aIle
de racistiske udtryk. Og hvis jeg lrerte sproget bedre, skulle det g,;re
endnu mere ondt."
Men de yngre synes i det hele taget at f,;le isoleringen srerligt hardt;
tankevrekkende pa baggrund af den almene tendens til, at den abne
racisme f,;rst og fremmest synes at vinde terrren blandt de unge
danskere. 78 En yngre mand, sidst i tyverne, som lrenge aktivt har
s,;gt kontakt med danske unge, kunne fortrelle om en situation, der
for ham og hans kone mest af alt f,;Ies som en slags kulturel og
social "karantrene";
"Vi har et par danske naboer, som vi tit omgas. De er nresten ligesom tyrkere. Laver tyrkisk mad og byder pa kaffe.
Men ellers er det nresten umuligt at fa danske venner. De konstaterer bare, at man er 'udlrending'. Vi har fors,;gt mange gange. Men
de viI ikke have noget at g,;re med 'fremmedarbejdere"'.
Vi har mange klubber i lsh,;j - danske klubber - Ungbos klubber
for eksempel. Jeg har fors,;gt at bes,;ge forskellige klubber. Men de
viI ikke have indvandrere der. Jeg f,;ler et stort behov for at tale
med danskere - bade om indvandrerproblemer og om det danske
samfund. Men det er nresten umuligt at fa kammerater her i landet.
Vi er pa forhand stemplede som 'udlrendinge', 'fremmedarbejdere', og der er lukket for enhver kontakt allerede pa forhand. Jeg
har ogsa fors,;gt pa diskoteker. Men folk vil ikke snakke med
'sortharede'. Ingen at snakke med pa arbejdspladsen. Ingen at tale
med i klubberne. Mine naboer, som er sa s,;de, det er reldre mennesker. De tror, at de unge er blevet pavirket af nazisterne.
Ja, indvandrerne har det virkelig ikke godt.
Se nu. I sidste uge, da jeg var pa vej hjem, sa var der to unge
danskere, som kom forbi. F,;rst hilste de pa mig. Men bagefter, da
jeg havde passeret, sa kastede de sten pa mig bagfra. Og min kone,
hun er ogsa blevet meget nerv,;s. Hun er specielt bange for at ga ud
78 Som det fremgar affor eksempeI Blum (1986a).

84

po. kulturens slagmark

h;jrdag og fredag. Mange mennesker er blevet sa voldelige. Men
reldre mennesker, de er meget si1lde. Mine naboer siger, at det er
meget dumt, at folk opfi1lrer sig pa den made."
Den daglige chikane, diskrimineringen og truslerne om racistisk
void, som virker sa dramatisk forvrerret i li1lbet af 1980erne, skulle fa
mange til faktisk at overveje at tage den yderste konsekvens af
kampagnen mod "de fremmede": at fly landet, som ej synes at
vedkende sig sine minoriteter, hvor meget man end fi1llger skikken.
Men der synes ikke lrengere at eksistere en reel valgmulighed. En
tyrkisk-dansk mand i midten af 30erne formidler sine overvejelser
pa fi1llgende made:
"Jeg kom til Danmark som 17 arig. Dengang var danskerne venlige,
og jeg havde mange venner. Nu er det helt anderledes, og mine
venner er forsvundet. Jeg vil gerne rejse hjem nu med familien, som
Madsen foreslar. Men jeg kan s'gu ikke. Hvis vi rejser til Tyrkiet, er
vi ogsa udlrendinge dernede. 'Hvad fanden ska de hernede efter,
siger folk. De er jo danskere! '"
Den realpolitiske integrationisme synes med andre ord - for at
sammenfatte de ovenfor gengivne personlige erfaringer - at have
bidraget til en reel "af-integrering"; brudt sprede tvreretniske
netvrerk i lokalsamfundet mellem danskere og indvandrede der,
hvor de faktisk synes at have eksisteret; "enklaviseret" de lokale
etniske minoriteter i en de facto "ghettoiseret" kuiturel og social
isolation; saret og "klientiseret" mennesker, som ikke allerede i
forvejen havde affundet sig med klientrollen. Det vil sige, aktivt
skabt et udsat "indvandrerproblem".

Et integrations}Jolitisk hasardspil
Lad os endnu engang vende tilbage til Gordons assimilationsmodel,
som jeg omtaite i kapitel to. Jeg tror vi kan se det, som sker - ikke
bare i Ishi1lj, men ogsa andre dele af Danmark - som et subtilt
samspil mellem de to aspekter af, hvad Gordon kalder for den
"stmkturelle assimilation". Det vil pa den ene side sige forholdene i
samfundets lokale civile liv (privat og familiesfreren og de lokale
sociale netvrerk) og pa den anden side forholdene i den institutionelle og offentlige sphrere. Hvis de etniske minoriter gi1lres til
problemer i den offentlige sphrere og institutionssfreren, kan de
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hermed samtidig blive uhyre sarbare i den civile sfrere. Sarbarhed og
isolation i civilsfreren betyder igen, at minoriteterne bef\'lves vigtige
sociale ressourcer for selv at engagere sig i en aktiv kamp for lige
vilkar. Dette forekommer uhensigtsmressigt set ud fra et langsigtet
samfundsmressigt perspektiv. Men maske er det alligevel netop
dette, som er meningen med en pragmatisk kommunal politik i en
trrengt ¢konomisk situation. Man synes at lede efter argumenter,
som kan underst¢tte en populistisk konsensus, der bortforklarer
skattetryk og kommunale strukturproblemer med henvisning til De
Andre.
Fikseringen pa "indvandrere som problem" leder opmrerksomheden bort fra sociale og ¢konomiske problemer, som er svrere at I¢se,
fordi de er forbundet med grundlreggende politiske magtforhold og
interessemodsretninger i samfundet. Ved at anvende indvandrerne
som syndebukke kan hardt trrengte politikere undga at tage alvorligt
fat om roden pa disse problemer og interessemodsretninger, men
samtidig beholde deres politiske legitimitet og underbygge deres
magtposition. Det handler om et kompliceret "syndebukssyndrom".
"For tyve ar siden var vi forargede over den racisme, der blev
udtrykt af nogle hvide i USA", skriver Information,79 '''Hvis de sorte
kommer hertil, sa flytter vi!' I dag bliver et tilsvarende argument
taget som en helt reel og officiel begrundelse for at diskriminere
mod udlrendinge af borgmestre, kommunalbestyrelser og boligselskaber. Indvandrerne og flygtningene bliver gjort til syndebukke for
det almennyttige byggeris problemer og kommunernes darlige
¢konomi", konstaterer avisen. Dansk sakaldt "integrationspolitik" pa centralt savel som lokalt plan - er efterhanden kommet helt pa
h¢jde med Ish¢j. Ish¢j modellen er blevet adopteret af et stigende
antal af landets kommuner; en form for institutionaliseret etnisk
diskrimination, umiskendeligt og gentagne gange officielt blastemplet fra centralt hold, selvom det, da dette strider mod de
internationale menneskerettighedskonventioner, som ogsa Danmark har tilsluttet sig, har vist sig vanskeligt fuldt ud at legalisere
den via lovgivningen.
Den almeng¢relse af "Ish¢j-modellen", der efterhanden er sket er
strerkt diskriminerende i forhold til dem, der har mest brug for en
bedre og st¢rre bolig. For eksempel kan de kommunale "godkendelsesordninger", som efterhanden bliver mere og mere udbredte over hele landet, anvendes til at hindre en stor minoritetsfamilie, der bor elendigt, i at fa en moderne og billig 579 Nielsen (1993).
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vrerelseslejIighed, der star tom i Ish0j eller Hvidovre, og i 0vrigt ikke
kan lejes ud. De f0rer ogsa til, som jeg har vist, at unge par blandt
de etniske minoriteter forhindres i at flytte hjemmefra og danne
eget hushold, og derfor pa ubestemt tid tvinges til at sambo med
forreldre eller svigerforreldre under pressede boligforhold.
At det er sa svrert for udlrendinge og etniske minoritetsmedborgere at fa en ordentlig bolig, betyder dels, at de gennemgaende er
tvunget til at bo ringere end danske majoritetsfamilier i samme sociale situation, dels, at de er et let bytte for et sort boligmarked med
fremleje pa urimelige vilkar, boIigdus0r med videre. Bomulighederne begrrenses for dem, der ikke har 0konomiske muligheder for
at k0be egen bolig, til del nyeste og dyreste og det mest socialt
"belastede" almennyttige byggeri, samt reldre, utidssvarende privat
eller kommunalt udlejningsbyggeri. I hovedstadsomradet, hvor
problemstillingen tegner sig skarpest, koncentreres ressourcesvage
familier efterhanden mere og mere til de fa kommuner, der endnu
ikke har indf0rt ulovligt diskriminerende, kommunale godkendelsesordninger - for eksempel K0benhavn og H0je Taastrup.
I en situation, hvor kommunernes 0konomi er stadigt mere
trrengt, 0nsker de at beskytte sig mod darlige skatteydere og udgiftskrrevende familier. Samtidig fremf0rer Boligforeningernes
landsforening, at de ikke 0nsker for mange udlrendinge pa et sted,
for sa flytter danskerne. Men dette virker dog som et ganske forslidt
skinargument. Fraflytningen af ressourcestrerke danskere fra det
sociale boIigbyggeri i 0konomisk udsatte kommuner startede f0r
indvandrerne overhovedet begyndte at flytte ind i begyndelsen af
1970erne. Det er baggrunden for, at indflytningen af indvandrere,
som i for eksempel Ish0js tilfrelde, oprindelig blev set som en
l0sning for de 0konomisk svage forstadskommuners udlejningsproblemer i det sociale boligbyggeri.
I rapporten, Etniske glUpper og boscetning, som handler om de
etniske minoriteters bosretningsm0nstre i hovedstadsomradet, borer
Beckert og L0nnrot dybere i dette problem. De skriver blandt
andet: 80
Indvandrernes flyttem0nster har weret karakteristisk ved, at denne befolkningsgruppe er flyttet mod de almene flyttestr0mninger. Mens de
ressourcestrerke danskere... i stigende omfang er flyttet fra forstadskommunerne syd og vest for K¢benhavn, er indvandrerne derimod i stigende

omfang flyttet derti!. Den nogenlunde tidsmressige sammenfaldende akkumulation af indvandrere og akkumulation af sodale og ¢konomiske
80 Beckert og L0nnrot (1987: 37-8).

Etnisk rensning 87
problemer i disse forstadskommuner er ofte blevet opfattet som to
udviklingsstr¢mme, der har en direkte forbindelse med hinanden, s1Uedes
at indvandrernes tilstedevrerelse opfattes som direkte arsag til de
herskende problemer, og antaJlet af indvandrere bliver derfor opfattet som
en kommunal malestok for, hvor meget en kommune kan klare... Denne
uheldige sammenblanding af to udviklingsstr¢mmes indbyrdes forbindelse,
har i nogen grad medf¢rt, at den boligpolitiske debat har mistet sin politiske saglighed, og den ensidige fokllsering pa antaJlet af indvandrere har i
h¢j grad virket tilsl¢rende m.h.t. forstaelsen af den egentJige arsagvirknings-sammenhreng... indvandrernes tilstedevrerelse (er) ... ikke den
bagvedliggende arsag til de kommunale problemer; deres tilstedevrerelse er
derimod blot et symptom pa de problemskabende boligmressige fordelingsmekanismer, del' hal' forarsaget, at stadig flere ressourcesvage indbyggere bliver koncentreret i de mindst eftertragtede omrader. Indvalldrerne
udg¢r saledes klln en del af det ressourcekrrevende indbyggerklientel, og
nar politikere og andre skyder skylden for kommllnernes problemer pa
indvandrerne og ikke pa det ressourceknevende klientel som helhed, er
det udtryk for diskrimination, der i h¢j grad stigmatiserer indvandrerne
som problemskabere, og som giver grobund for racisme...

En eventuel "spredning af indvandrere" reprresenterer derfor heller
ikke nogen kssning for forstadskommunernes problemer. En sadan
l¢sning er ikke "arsagsbekrempende", men blot "symptomdrempende".81 Virkelige l¢sninger krrever tilbundsgaende handlinger,
som er direkte rettet mod arsagsbekrempelse. Det grelder for
eksempel dybtgaende indgreb pa det boligpolitiske, skattepolitiske
og socialpolitiske omracte, som skulle kunne nedbryde boligsegregationen i det hele taget og pa lrengere sigt skabe st¢rre lighed mellem
kommunerne.
Ish¢js strategi, som efterMnden helt skulle komme til at dominere debatten omkring de etniske minoriteters boligforhold, og hvis
praksis omkring ulovlige godkendelsesordninger efterhanden i realiteten er blevet adopteret som en almen danske model for
"integration", har derimod netop vreret at anvende det etniske minoriteter som en mediemressigt opblrest indsats i et kommunalpolitisk
spi! om udligningsbidrag og specielle st¢tteordninger; en strategi
som hurtigt slog tilbage i form af en negativ stempling af lokalsamfundet som helhed. Dette har kun kunnet ¢ge den negative socialt
bestemte udvrelgelse. Denne nydelige og velplanlagte by, der rutinemressigt benrevnes "Istanbulh¢j" eller "Istanh¢j" i aftenpressen, far
som en slags rekyl af sine egne kommunalpolitikeres Mrdtslaende
agitation et ganske ufortjent Iygte i det ganske land; som en slags
810p.cit.
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tredjeverdensslum; som en "tyrkerghetto", hvortil der kun flytter
socialt belastede danskere, som er absolut tvungne til det.
Denne agitation skaber naturligt nok en politisk reaktion blandt
de etniske minoriteter selv, som jeg har beskrevet det i det forgaende. Og nar den kommunale administration kommer i en stadigt
skarpere politisk modsretning til de etniske mindretal, 0ges samtidig
motivet for "etnisk rensning" af det kommunale territorium. Man vil
holde antallet af valgberettigede mindretalsmedborgere sa lavt som
muligt. "Etnisk rensning" bliver hermed ogsa synonymt med udrensning af den politiske opposition. Men Ish0j-politikerne skyder igen
sig selv i foden. Nar strategien for "spredning af indvandrerne",
blandt andet som resultat af Ish0js egen agitation, sa smat bliver
antaget som landets almene indvandrerpolitiske doktrin og som en
almen kommunalpolitisk filosofi ud over hovedstadsomradet, sa
bliver den jo paradoksalt nok, som jeg har vist, ogsa umulig at praktisere for den enkelte kommune. Hvis aile kommunale bureaukrater
opfatter, at den acceptable andel indvandrere i netop deres
kommune ligger under, lige omkring eller umiddelbart over den
andel, som faktisk allerede findes, og indf0rer passende diskriminerende forholdsregler i overensstemmelse med dette, sa bliver de
etniske mindretal stavnsbandne for alvor.
Det bliver da ogsa tidspunktet (efter midten af 1980erne), hvor
doktrinen om etnisk rensning af kommuneme overgar til en agitation
for etnisk rensning af fandet i form af repatriering (hjemsendelse)
eller stop for den i international lovgivning hjemlede ret til familiesammenf0ringer. Fra nu af bliver indvandrerne gjort til indsats i et
st0rre og mere nedrigt spil end rafleriet om de kommunale udligningsbidrag. I Ish0j grelder det taburetter og politisk kontrol i en
situation, hvor den lokale politiske magtelite med sin manipulerende indianerreservatspolitik har skubbet de socialdemokratiske
minoritetskammerater i armene pa den lokale opposition til venstre,
samtidig med at den trues af Fremskridtspartiets populistiske retorik fra h0jre.
leg har peget pa, hvilke dyrebare f0lger syndebukspolitikken og
den anti-muslimske "skik f0lge, land fly" kampagne (fra 1987) far pa
det lokale plan i form af iturevne sociale netvrerk og tvungen "afintegrering". Dette grelder ikke bare i Ish0j, men ud over det ganske
land, hvilket man har kunnet overbevise sig om, hvis man har fulgt,
hvad der er sket med de danske indvandrermilj0er i 10bet af de
allerseneste ar.
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Per Madsen er kun en af de politikere og debattprer, som i Ipbet
af 1980erne har slaet deres navne fast i den brede danske offentlighed ved hjaolp af hardtslaende budskaber rettet mod de etniske
minoriteter. Men hans budskab har en speciel betydning. Med
slagfaordig folkelighed og en problematisk legitimitet, som snylter pa
Danmarks stprste arbejderparti, har det pa en usaodvanligt effektiv
made skabt forudsaotninger for udviklingen af diskriminerende
holdninger pa danske arbejdspladser og i den danske arbejderbevaogelse. Nedmontering af velfaordsstaten, krise og social nedrustning er forbundet med globale processer, uigennemskuelige politiske magtforhold og komplekse strukturforandringer. Men her
serveres i stedet dunkle budskaber, som appelIerer umiddelbart til
de primitive drifter. Her praosenteres enkle problemlpsninger, som
det gar at forsta. Ligesom i krisens 0steuropa og i det tidligere
Jugoslavien er det lettere at forsta, at det er naboen - det vii sige
perkerne pa anden sal - der stjaoler brpdet ud af munden pa en, end
det er at forspge at saotte sig ind i omstaondighederne omkring
global omstrukturering, fagforeningernes nedtur, nationalpkonomi i
bplgegang, fordaokt spekulation pa bprsen elIer svimlende transnationale kapitaltransaktioner.
Ishpj-socialdemokraternes uomtvistelige politiske triumfer pa
basis af et abenlyst diskriminerende budskab er kommet til at
udgpre en farlig fristelse for dansk socialdemokrati. Samtidig har
Per Madsens krav om repatriering af de muslimske indvandrere ledt
til en konsolidering af den "fremmedarbejder-" eller "g1estearbejder"
problemdiskurs, som den danske fagbev1egelse aldrig rigtigt er
kommet ud over. Nu, set i bakspejlet, fples det som noget af et
paradoks, hvis man t1enker pa, at det oprindelig var Ishpj, som for
alvor slog begrebet "indvandrere" fast i den danske offentlighed.
Men det er maske netop dette - det vii sige en diskriminerende politiks forankring i de mest udsattes led - som bpr rette vor opm1erksomhed mod strukturelIe misforhold i fortid og nutid. Med udbredelsen af fjendtlige holdninger mod de etniske minoriteter blandt danske
arbejdere og i fagbeveegelsen retfeerdigg¢res en udstrakt diskrimineling
ogstl ptl andre felter end boligmarkedet. Det geelder ikke mindst nmdt
om ptl Danmarks arbejdspladser. Ogsa her bliver skjuIt og indirekte
diskriminering til retfaordiggjort og direkte diskriminering.
Dette diskuterer jeg n1ermere i n1este kapitel, som handler om de
etniske minoriteters store problemer og mindre muligheder pa det
danske arbejdsmarked.

4
Velkommen Mustafa?
Om arbejdets etniske deling
Lad alt hab fare, I som trreder indo
Dante Alighieri (Inferno)

I begyndelsen af 1970erne kunne direkt0r Jens Fisker i bladet
"Arbejdsgiveren" byde "Mustafa" velkommen som et krerkomment
tilskud til den ufaglrerte arbejdskraft i dansk industri,1 Samtidig
skulle DASF (Dansk Arbejdsmands og Specialarbejderforbund =
nuvrerende SID) i rapporten, Samme Vilkar - fagforeningsbevregelsens f0rste og eneste virkelige indvandrerpolitiske manifest - tale
om betydningen af at vise solidaritet med de nye "grester". Her
hedder det blandt andet:
Danmark har raet et nyt problem - fremmedarbejderproblemet. Det er et
problem, vi alle har helt inde pa livet, et problem som ber0rer os i vor egen
arbejdssituation og som vi mange gange ma tage stilling til i hverdagen...
Men fremmedarbejderne har abnet vort blik for mange ling. De har faet
os til at se, hvordan vi indhyller os i vor materielle velfrerdspolitik, hvordan
vi i forholdet til andre nationer roser as af vort l¢nmressige og sociale
stade, af dansk Mndvrerk og dansk kvalitet - for at glemme alle de svage,
sam vi har efterladt i delle velfrerdssamfund. Fremmedarbejderne er en af
disse grupper.
De har ogsa raet as til at indse, at arbejderbevregelsen tilsyneladende har
glemt sin internationale solidaritet til trads for, at bade kapital og arbejdskraft bliver mere og mere international. Vi har glemt at behandle
andre pa samme made, som vi selv ¢nsker at blive behandlet som arbejdende grester i et andetland.2
I Fisker (1970).
2 DASF (1970: 4), Rapporten blcv udarbejdet af et udvalg, bestaende af sekretrer i
Arbejsmrendenes og Specialarbejdernes Arbejds10shedskasse, Carl Damsted Andersen,
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Idag har vi ikke lrengere "fremmedarbejdere", men "flygtninge",
"indvandrere" og nye "etniske minoriteter" med fast rod i Danmark.
Denne del af den danske befolkning (omfattende st\'lrstedelen af
befolkningen med en etnisk baggrund i sakaldte "tredjelande")
beskrives dog stadigvrek som "de fremmede" i den pagaende offentlige debat om indvandrere og flygtninge som problem; et "andet
Danmark", som i den offentlige samtale systematisk defineres ud fra
"samfundet". St\'lrstedelen af disse indf\'ldte "fremmede" er efterhanden blevet fortrrengt fra industriens kerneomracter til arbejdsformidlingerne, til ATB/UTB- (arbejds- og uddanneIsestilbuds-)
ordninger, til bistandskontorerne eIIer til isoIerede \'Ier i arbejdsmarkedets mindst attraktive omrader.
Idette 1990ernes Danmark lregges ansvaret for den sociale
marginalisering og isolation f\'lrst og fremmest pa "indvandreren
selv". Dette sker, som beskrevet i kapitel to, i "integrationens" navn.
Men det officieIIe Danmarks indvandrerpolitiske formaninger til
"den enkeIte indvandrer" om at se "at erhverve de n\'ldvendige
frerdigheder, der g\'lr det mnligt at klare sig selv" formidler et skjnIt
bndskab;3 et "veIkommen til erhvervsghettoen". Pa trods af, at
"Mustafa" maske i tidens I\'Ib har Irert at betjene sig af et efterhltnden relativt varieret marked for bade "danskkurser", "integrationsprogrammer" og "uddannelsespakker", er han og "Fatima" aIligeveI,
hvis han/hun ikke kan eIIer vil blive eIIer fortsrette med at vrere
velfrerdsklienter, for det meste tvunget til "at klare sig selv" ude i
arbejdsmarkedets marginal.
Herude og nede "pa bunden" konfronteres den nyliberale doktrin
med den etniske diskriminations realiteter.
For eksempel har ansatte pa arbejdsformidlingerne Irenge kunnet
fortrelle om underhltndsaftaIer pa de store arbejdspIadser meIIem
danske arbejdere og arbejdsgivere, og mellem danske arbejdere,
st\'lrre arbejdsgivere, lokale fagforeninger og arbejdsformidlingerne. 4

oplysningssekret<er i DASF, John M01gaard og formanden for Fabrik- og Specialarbejdernes fagforening i Glostrup, Kaj Buch.
3 Fra Indenrigsministeriets redegorelse for indvandrerpolitikken (1992: 8); se videre kapitel
2.
4Det vaT en video, som jeg selv f¢rste gang fik del i fra oogleinformanter indenfor AF, som
jeg interviewede i 1987 - folk med et bade Iangvarigt og dybt kendskab til indvandrernes
arbejdsmarkedsbetingelser i K¢benhavnsomradet ~ men forst efter at jeg vaT blevet bedt
om at HUge slukke for den def" (bandoptageren) og palagt, at "dette her m~ ikke komme ud
med navns mevnelse". Senere har jeg flere gange f<1et sam me type af oplysninger fra
forskellige ansatte i AF, der blandt andet ogsIi har kunnet berette am et Vlst "hernrneligt
skrivebordscirkulrere" omkring kvoteaftaler imellem fagforeningerne, arbejdsgiverne og
AF.

Velkommen Mustafa? 93
Der "rna ikke findes" over fern eller ti procent, variende efter
arbejdsplads. Dette udg~r - forklarer man - en slags rettesnor, som
arbejdsformidlingerne - ganske vist med beklagelse - har f~lt sig
tvunget til at f~lge i deres henvisningspraksis over for indvandrerne.
Det synes altsa at handle om "kvoteordninger", ligesom pa boligomradet. Eller - for at sige det pa en anden made - om en forsretlig diskriminering, som er velorganiseret og udg~r en institutionaliseret del af den daglige praksis blandt de centrale akt~rer pa det
danske arbejdsmarked. Forskellen er imidlertid, at hel- eller halvoffielelle kvoter pa boligomractet lrenge har vreret et stormomsust
tema i den offentlige debat, mens diskrimination pa arbejdsmarkedet har vreret tys-tys; et tema som er blevet gemt og fejet under
gulvtreppet, selvom man i grunden godt ved, at problemet er
enormt.5 Hvis emnet overhovedet nrevnes, behandles det overfladisk
i offentlige betrenkninger. Det er heller ikke noget yndlingstema pa
forskningens dagsorden. Er vi heldige kan vi Mbe pa at finde en
mindre passage bagest i forskernes rapporter under en overskrift
som "Lidt om diskrimination"6 eller lignende.
Maske er disse ting for pinlige og for svrere til, at man rigtigt vil
gribe fat idem. Heller ikke indvandrerorganisationerne har, indtil·
for nylig, villet eller vovet at tage hul pa en virkelig diskussion om
dette alvorlige samfundsproblem. 7
Det er derfor af stor betydning, at savel regeringen som landets
vigtigste indvandrerorganisation (De Etniske Mindretals Sammenslutning i Danmark/ INDSAM) nu endelig synes at have sat en reel
kulegravning af ligestillingssp~rgsmaIet pa dagsordenen. 8 Her b~r
unders~gelser af forholdene pa arbejdsmarkedet indtage en meget
vigtig plads.

Mine egne interviews udf0rte jeg i K¢benhavnsomr§.det. Men Schj¢dt og Meiers (1989)
unders¢gelse af tyrkernes foehold pa det Iokale arbejdsmarked i Esbjerg tyder pa, at
lignende praksis er udbredt over landet.
5 Se for eksempel Hammer (1983) cHef Arbejdsmarkedsnrevnets sekretariat i K¢benhavn
P986).
Just Jeppesen (1989: 160), hvor emnet far 5 afbogens 184 sider. Et andet nyere eksempel
er Ottosens (1992: 62ff) beskrivelse af de etniskc minoriters arbejdsma[keds~ og uddan~
nelsessituation og muligheder, hvor problemet bevilliges 7 af ialt 80 sider under rubrikken
'Tilbageholdenhed, uvidenhed eller diskrimination?".
7 Et nyere eksempel pa dette i¢jnefaldende frav<er af en diskussion om diskrimination er
pjecen, Et modeme integratio1lsprogram (Mohammed et. al. 1992), forfattet af indvandrerrepr<esentanter i Kulturministeriets Arbejdsgruppe angaende forhedring af undervisningen
for voksne indvandrere.
8 Se for eksempel Nrevnet for etnisk ligestilling (1993), og INDSAM (1993). Ogsa Arbejdsmarkedsstyrelsens (1993) nye rapport, At In¢de banierer, repr<esenterer en positiv
signal<endring.
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Vigtige spprgsmi'tI om arbejde
Der er to store spllrgsmal, som umiddelbart bllr stilles, nar man gar i
gang med at undersllge de etniske minoriteters beskaoftigelsessituation i Danmark. Hvorfor er arbejdsl¢sheden blandt de etniske
mindretal sa overvaoldende stor; flere gange hlljere end den illvrigt
betydelige arbejdsillshed blandt majoritetsdanskere? Og hvorfor
befinder de indvandrede, som faktisk har beskaoftigelse, sig i sa
uforholdsmaossig hllj grad i arbejdsmarkedets allerdarligste jobs;
fanget i en slags etniske erhvelvsghettoer, som danskerne helt har ladt
bag sig?
Efterhanden er det ved at ga op for savel indvandrerne selv som
de involverede myndigheder, paodagoger og ledere af diverse
beskaoftigelsesprojekter, at danskkurser og uddannelse ikke i noget
rimeligt omfang leder til den Ilnskede aondring af dette beklemmende billede. Det er problemer, som jeg diskuterer i begyndelsen
af dette kapitel. Konklusionerne peger pa nlldvendigheden af at
stille spllrgsmalet om etnisk diskrimination pa dagsordenen.

Etnisk diskrimination
Med "diskrimination" mener man normalt negativ saorbehandling
eller forskelsbehandling af "ligevaordige" personer. 9 Diskrimination
pa arbejdsmarkedet lJetyder i denne sammenhaong en systematisk
saorbehandling - for eksempel i forbindelse med ansaottelser eller
forfremmelse til bedre jobs - af personer, som kan betragtes som
ligevaordige med hensyn til savel uddannelse som reelle faglige og
arbejdspladsrelevante menneskelige kvalifikationer. At denne saorbehandling er systematisk betyder, at det ikke bare handler om en
unfair behandling af enkeltpersoner, men om saorbehandling af hele
kategorier af mennesker: for eksempel, unge, gamle, kvinder eller
indvandrere. Nar det drejer sig om "etnisk diskrimination" sker
forskelsbehandlingen pa baggrund af saorlige etniske kendetegn
(markllrer). Disse kendetegn kan omfatte fysisk udseende, "faolles
oprindelse", faolles kultur, skikke og religion, sprag, navne, kropssprag, normer for familiedannelse, Ilkonomisk placering i samfundet, og hvem man gifter sig med.
Mennesker kan dels defineres som en etnisk minoritet "indefra" af
medlemmerne af denne minoritet selv, dels "udefra" af den sodale
omverden.
9 For en deltaljeret diskussion af begrebet se i~1Vrigt Bergman och Swedin (1989) samt
Lange och Westin (1981).
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Men nar jeg I det fiillgende diskuterer etnisk diskriminering sigter
jeg fiilrst og fremmest pa omverdenens opfattelse af, hvem som tilhiilrer en bestemt etnlsk minoritetsgruppe. Omverdenens negative
srerbehandling af en etnisk minoritet rammer en, lige meget om
man sa selv iilnsker at tilhiilre den pagreldende gruppe eller ej. Sagt
pa en anden made: hvis omverdenen nu engang betragter mig som
"tyrker", "sort" eller "perker", sa bliver jeg ramt af forskelsbehandling
af "tyrkere", "sorte" eller "perkere", lige meget om jeg sa selv betragter mig som "preredansk". Eller for at srette sagen pa spldsen med en
hlstorisk parallel: ogsa mennesker, som fiilrst og fremmest betragtede slg selv som "tyskere", blev tvunget til at brere davldsstjernen
(med alt hvad dette Indebar af etnisk diskrimlnering), nar omverdenen I det nazistiske Tyskland insisterede pa at definere dem som
llj0der",

Indirekte og direkte former for diskJimination
Hvor spiilrgsm1\let om dlskrimination hidtil overhovedet er kommet
op til overfladen I dansk offentlig debat og forskning, er det blevet
stillet som et spiilrgsmal om en type af handlinger, der udspringer af
en fordomsfuld indstilling eller negative holdninger hos mennesker
rundt omkring pa arbejdspladserne. lO Diskrlmination ses med andre
ord som udtryk for et individuelt holdningsproblem, der kan liilses
med tilstrrekkelige indsatser i form af "information", "oplysnlng",
"opdragelse" og "uddannelse" rettet mod den danske majoritetsbefolkning.
Men diskriminerende handlinger behiilver Ikke niildvendlgtvls at
have nogen forblndelse med en fordomsfuld Indstilling eller
negative holdninger til etniske minoriteter hos den, der udiilver
diskrlmlnationen. Systematisk etnisk forskelsbehandling kan
simpelthen vrere et resultat af, hvordan det moderne samfund og
det moderne erhvervsliv fungerer.
Jeg henviser her i fiilrste omgang til, hvad man ogsa plejer at kalde
for indirekte diskJimination,ll Det vil sige tilfrelde, hvor et krav eller
vilkar, der for sa vldt er lige for aIle, far som effekt, at en gruppe I
samfundet stilles ringere end en anden. Et eksempel kan vrere prlncippet om, at man, for i arbejdsliilshedslovgivningens forstand vrere
tilgrengelig for arbejdsmarkedet, skal kunne dokumentere, at man
10 For en forklaring af diskrimination, som bygger

pa en teori om

fordomsfuldhed. se for

eksempel Blum (1982 og 1986b).

11 For en grundig begrebsforklaring se for eksempeI SOU (1983: 18), Bergman Deh Swedin
(1989).
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har adgang til regelma;ssig pasning for sine bl'lrn uden for hjemmet.
Nyligt indvandrede, som havner bag i daginstitutionskl'len, kan som
helhed (utilsigtet) rammes uforholdsma;ssigt hardt af et sactant krav.
Noget lignende ga;lder for en ra;kke af de omfattende strukture/le
forandringer, der er sket pa arbejdsmarkedet siden midten af
1970erne. Det handler blandt andet om nye former for rekruttering
af arbejdskraft, ny teknik, nye organisationsformer og en opsplitning
af arbejdsmarkedet i en ra;kke mindre delarbejdsmarkeder, som
opererer mere eller mindre uafha;ngigt af hinanden. Jeg stiller
spl'lrgsmalet, om disse forandringer kan ta;nkes at give anledning til
forskellige former for indirekte diskrimination. Det vii sige systematisk diskriminerende former for handling, som rammer de etniske
minoriteter; uafha;ngigt af den enkeltes uddannelse og kvalifikationer, og uden at det i og for sig behl'lver at va;re hensigten.
Direkte diskrimination er derimod udtryk for forscetlige handlinger.
Det kan for eksempel handle om, at en arbejdsgiver stiller personer
ringere pa grund af deres etniske tilhl'lrsforhold. Forskelsbehandlingen kan naturligvis have at gl'lre med, at den paga;ldende arbejdsgiver har nogle personlige fordomme om indvandrere. Men det
behl'lver ikke Mdvendigvis at va;re tilfa;ldet. Forskelsbehandlingen
kan simpelthen - hvilket jeg viser med forskellige eksempler - ha;nge
sammen med, at hun eller han har visse konkrete (socialt begrundede) forretningsma;ssige interesser i at fl'llge en sadan ansa;ttelsespolitik. Det kan for eksempel va;re for at undga uro og protester
blandt arbejdspladsens danske ansatte, som opfatter deres egne jobs
og arbejdsvilkar som truede af "de fremmede" i en situation, som
pra;ges af I'lkonomisk krise, virksomhedsrationaliseringer og social
usikkerhed.
Dette og andre eksempler pa diskriminering udgl'lr sja;ldent
enkeltstaende tilfa;lde. Tva;rtimod indgar de i forskellige former for
institulionaliseret diskriminalion. Med institutionaliseret diskriminalion mener jeg former for forsa;tlig diskrimination, der er
"regelsat";12 direkte gennem lovgivningen, gennem bestemte forvaltningsma;ssige procedurer, eller gennem en etableret, socialt accepteret og rutinema;ssig praksis i hverdagen. Igennem en sadan praksis
kan ogsa lovgivning og forvaltningsma;ssige regler - som i og for sig
forekommer "etnicitetsblinde" - fortsa;tsligt og systematisk udnyttes
af forskellige aktl'lrer pa arbejdsmarkedet pa mader, som far omfattende diskriminerende konsekvenser.
12 Andersen (1987: 35).
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Det handler om institutionaliseret diskrimination i forbindelse
med etablerede interesser pa arbejdsmarkedet og i arbejdslivet, men
ogsa om de politiske og ideologiske prremisser, som g¢r en udbredt
institutionaliseret diskrimination mulig pa det danske arbejdsmarked. Konsekvenserne er en udprreget social og faglig isolering af de
etniske minoriteter inden for arbejdsmarkedets mindst attraktive
omrader. Her lrengst nede "pa bunden" af det danske arbejdsmarked fremgar det med al tydelighed, at en kamp for
IigestiIIing ogsa rna dreje sig om sa meget andet end at at rendre pa
nogle fordomsfulde holdninger. Det drejer sig blandt om de
grundlreggende sociale og politiske betingelser for at fa adgang til
demokratisk indflydelse; i arbejdslivets hverdag savel som i
samfundet som helhed. Sp¢rgsmalet om etnisk IigestiIIing er derfor
et samfundssp¢rgsmal i dette ords bredeste betydning.

Udstlldning og marginalisering
Indvandreres, flygtninges og etniske minoriteters situation pa det
danske arbejdsmarked har kun i ringe grad vreret genstand for
forskning. SeIvom der i l¢bet af de seneste ar er gjort en del fors¢g
pa at sammenstille til radighed staende data," Hjarn¢ (1990) er vor
statistiske viden pa omriidet stadigvrek mangelfuld. Et voksende
problem er, at den gruppe, der her interesserer os, omfatter bade
mennesker med udenlandsk statsborgerskab og indvandrede, som
efter nogle ar i landet, har opnaet dansk statsborgerskab. Disse ved
vi ikke sa meget om, da de medregnes i de totale opg¢relser over
danske statsborgere. Endelig er vi interesserede i forholdene for den
voksende gruppe af unge danskere, som er f¢dt her i landet som
b¢rn af indvandrede forreldre. Men "kun ved at se pa de oplysninger, der eksisterer for de mange indvandrede eHer b¢rn af
indvandrede, som har bibeholdt deres udenlandske statsborgerskab,
og antage, at det nok ikke star meget bedre til med de ¢vrige, kan vi

13 For eksempel HjarM (1990), La (1991), Ottosen (1992), Arbejdsmarkedsstyrelsens
rapport, At m(Jde banierer fra 1993 samt Dokllmentatioll om Indvandreres srernummer fra
1993, "Statistik om indvandrere og flygtninge 1993". Sidstmevnte har desvrerre af tids-

rmessige arsager ikke kunilet anvendes sam basis for dokumentationen i denne bog. Publikationen udg¢r det hidtil bedste statistiske faktaunderlag for en farstaelse af de etniske
mindretals situation i Danmark, sam ikke mindst giver et udmrerket indblik i forholdene pli
arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og hvad angAr rnodtagelse aE diverse bidragsydelser.
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fa et groft billede af indvandrernes sitnation pa arbejdsmarkedet",
konstaterer migrationsforskeren, Jan Hjarn\'l.14
Her er det ikke mindst arbejdsl\'lshedsstatistikken, som falder i
\'ljnene. Vi har i mange ar oplevet en ekstrem kontrast mellem
danskere og udenlandske statsborgere, nar det grelder arbejdsh~she
dens omfang. Siden midten af 1970erne har udenlandske statsborgeres arbejdsl\'lshed konstant ligget tre til fire gange over den danske.
Statistikken siger, at det er indvandrerkvindernes situation, der er
vrerst; ikke mindst blandt de tyrkiske kvinder, hvor hver anden
arbejdsl\'lshedsforsikret er uden job. Men samtidig kommer der flere
og flere advarselssignaler angaende "anden generations" eller "tredje
generations" problemer pa arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Ogsa unge fra de etniske minoriteter er i langt h\'ljere grad
arbejdsl\'lse end unge danskere, og de gar i langt mindre omfang
videre i uddannelsessystemet.

Arbejdsl/lshedsprocent for forsikrede, fordelt efter kIln, alder og
nationalitet, september 1990 (danskere, jugoslaver, tyrkere og
pakistanere).15
Danskere

Tyrkere

Jugoslaver

Pakistanere

Mrend:

16-2Hr
25-3Hr
35-4Hr

14

33

9

38

7

33

ar

7

41
36

45·66

Total:

8

28

24
26
21
26
24

35
29
32
32

39

Kvinder:

16-2Hr
25-34 ~r
35-4Hr
45-66 ~r
Total:

19

43

27

14

49

28

40

9

49

25

46

11

52

30

12

47

28

43
43

Kilde: Danmarks Statistik.

14 Hjarn" (1990).
15 For absolutte tal og i det hele taget en udvidet statistisk dokumentation angacnde
spl1rgsmal, sam tages op i dette kapitel 1 henvises til Dokumentation om Indvandrere (1993)
samt Arbejdsmarkedsstyrelsen (1993).
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I begyndelsen af 1970erne var de udenlandske arbejderes beskreftigelsesgrad h¢jere end danskernes. Den h¢je arbejdsl¢shed falder
sammen med omfattende strukturelle rendringer pa det danske
arbejdsmarked siden midten af 1970erne.'6
Indvandrerne var og er i uforholdsmressig b¢j grad tilknyttet de
konjunkturf¢lsomme brancher, som er blevet hardest ramt af den
¢konomiske krise og erhvervslivets omstrukturering i 1970erne og
1980erne. Mange indvandrede blev derfor, ligesom danskere,
arbejdsl¢se, fordi deres virksomheder gik nedenom og hjem, rationaliserede og skar personalet ned eller flyttede produktionen til
andre dele af verden.

Ledige (forsikrede) udenlandske statsborgere Uugoslaver, tyrkere
og pakistanere) fordelt efter A-kassel' (1 heltal og procent). Ledige
totalt (danmark) fordelt efter A-kassel' (procent). September 1990.
Pct.ledige
indv.rnedl.

Pct.ledige
total

Antal indy.
medl.

Antal Iedige
indv.medl

Textil og Beklredn.

704

295

42

Forebyg. B0rnefors.

449

199

44

13

Funktiomererne

279

103

37

10

Handel og Kant.

19

375

134

36

13

KommunaJarb.

756

253

34

8

Kvindeligt arb

3067

1227

40

18

Rest. og Bryggeri

400

175

44

19

Metalarbejderne

443

83

19

7

Specia1arb (SID)

9227

3591

39

16

0vrige kasser

2465

672

27

8

Kilde: Danmarks statistik.

Samtidig har arbejdsl¢sheden f¢rst og fremmest ramt de ufaglrerte.
Arbejdsl¢shedens fordeling mellem forskellige fagforbund (ovenstaende tabel) kan ses som et udtryk for dette. Typisk har forbund med
mange ufaglrerte medlemmer ogsa den h¢jeste andel arbejdsl¢se.
Det grelder for eksempel specialarbejderforbundet med en gennemsnitlig arbejdsl¢shed pa 16 procent og Kvindeligt arbejderforbund med knap en femtedel af alle medlemmerne uden arbejde
16 Se for eksempel LO (1991: 16).
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(1990). Og de fleste indvandrere er medlemmer af fagforbund med
en h\ilj arbejds1\ilshed.
At indvandrerne primrert hal' haft en stilling som ufaglrert arbejdskraft i konjunkturf\illsomme omriider af industrien, kan dog
kun forklare en del af deres h\iljere ledighedsprocenter, hrevder
Ingrid Henriksen i SFI publikationen, Indvandrernes levevilk&r i
Danmark (1985). En sammenligning af danskeres og udenlandske
statsborgeres ledighedsgrad inden for samtlige brancher, viser
nemlig at de sidstnrevnte ogsa rammes langt hardere af ledighed end
ikke-faglrerte danskere i samme brancheP Ogsa de indvandredes
regionale fordeling i landet med strerk overvregt pa hovedstadsomradet, hvor fremstillingserhvervene kunne notere en srerligt kraftig
tilbagegang i forhold til for eksempel Jylland, afvises som forkIaring'!"
Med andre ord kan de indvandredes uforholdsmressigt store
beskreftigelsesproblemer kun delvist forklares med deres srerlige
stilling pa arbejdsmarkedet. Man kan dog forestille sig, at de etniske
minoriteters overordentligt h\ilje ledighed hrenger sammen med, at
de hal' -haft langt svrerere end danskerne ved igen at komme i
arbejde, nar de f\ilrst engang er blevet arbejdsl\ilse. Gennemsnitligt
hal' mindretallene lrengere arbejdsl\ilshedsperioder end majoritetsdanskere. Nar en indvandret f\ilrst hal' mistet sit arbejde er det som
regel yderst svrert at (jnde veje tilbage til det ordinrere arbejdsmarked. Typisk hal' perioder med generel fremgang i beskreftigelsen
ikke f\ilrt til en srenkning af arbejdsl\ilsheden blandt de etniske minoriteter,!9
En nrerliggende forklaring til delle skulle kunne vrere, at de
etniske minoriteter hal' svrert ved at leve op til de mange nye kvalifikations- og uddannelseskrav pa det moderne arbejdsmarked.

Et spprgsmal om uddannelse?
Nye former for teknologi og nye former for arbejdsorganisation har
siden midten af 1970erne skabt behov for en stadigt mere veluddannet arbejdskraft. Arbejdsgiverne S\ilger f\ilrst og fremmest uddannet
arbejdskraft. Ofte sker dette i en grad, som slet ikke star i forhold til
17 Henriksen (1985: 112fl).
18 Ibid. Indvandrede inden for fremstillingserhverv i Jylland udviser saledes ikke alene en
IMjere ledighed end danskerne i summe omr<'lde, men ogs§ en h¢jere ledighed end indvandrede inden for fremstillingserhverv i hovedstadsregionen.
19 Se for eksempeIAF K(JbenlwwlS IlId\landrerprojekt (1988).
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de formelle uddannelseskrav, som et vist arbejde stiller. Denne
tendens har spredt sig ogsa til dele af servicesektoren, som tidligere
har vreret helt domineret af ufaglrert arbejdskraft. Det grelder for
eksempel reng0ringsarbejdet. "For at fa et reng0ringsjob idag skal
man heist have et truckf0rerbevis", som en reprresentant for LO
udtrykte det. 20 At g0re rent (uden for den sorte eller gra sektor af
arbejdsmarkedet) betyder, at man skal kunne arbejde med nye
former for maskiner. Det betyder ogsa at man skal vide, hvordan
man skal omgas med forskellige former for kemikalier og lrese
kompJicerede sikkerhedsinstruktioner.
Indvandrede har ligesom mange ufaglrerte danskere svrert ved at
forbedre deres tekniske kvalifikationer, fordi et flertal har en ringe
skolemressig baggrund. Dette handicap kan skrerpes pa grund af
sproglige barrierer.
Ogsa LO fremf0rer (ovennrevnte rapport) n0dvendigheden af
faglig kvalificering og uddannelse. Man st0tter blandt andet sin
opfattelse pa en sammenligning af ledighedsgraden inden for
forskellige fagforbund. LO noterer saledes, at vi i fagforbund som
Metalarbejderne og Funktionrererne, med mange faglrerte og
uddannede medlemmer, finder relativt fa medlemmer uden arbejde.
I Metalarbejderforbundet er ogsa de udenlandske medlemmer i
mindre grad arbejdsl0se end de danske. Man ser dette som udtryk
for at indvandrede, som har en faglrert eller anden uddannelse,
klarer sig bedre pa arbejdsmarkedet end deres ikke-faglrerte landsmrend.
Men det er en lresning af statistikken, som nok b0r tages med et
vist forbehold.
For det f0rste Jigger de etniske minoriteters arbejdsl0shedsgrad
utroligt h0jt (37 procent) ogsa i Funktionrerforbundet; nogenlunde
pa h0jde med deres arbejdsl0shed inden for andre forbund. For det
andet finder vi (hvis vi ser bort fra Kommunalarbejderne) faktisk
inden for netop de to nrevnte forbund (Metal og Funktionrererne)
den st¢rste kontrast mellem arbejdsl0sheden blandt danske og udenlandske medlemmer. Inden for Metalarbejderforbundet er arbejdsl0shedsprocenten blandt udenlandske medlemmer nresten tre gange
h0jere end gennemsnittet, og inden for Funktionrererne nresten fire
gange. Derimod er de udenlandske medlemmer i Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderne "kun" godt dobbelt sa hyppigt
arbejdsl0se som gennemsnittet af aBe medlemmer.
20 I samtale med undertegnede.
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Pa denne baggrund kunne man lige sa godt foresla en alternativ
lresning af statistikken, som fortreller, at det er specielt svcert for
minoriteterne (alt andet lige) at sla sig igennem eller holde sig fast
inden for omrader prreget af faglrert eller uddannet arbejdskraft.
Sp¢rgsmalet er, om det skyldes, at de faglrerte udenlandske statsborgere er mindre kvalificerede eller fleksible, nar det grelder videreuddannelse, end deres danske kolleger, eller om deres h¢jere
arbejdsl¢shed fortrinsvis skyldes andre arsager.
Faglig omskoJing og uddannelse er naturJigvis central for aile
arbejdsl¢se, faglrerte savel som ufaglrerte, danskere savel som
indvandrere. Dette behov er ofte srerligt udtalt blandt de etniske
minoriteter, hvis h¢je arbejdsl¢shed, ud over strukturelle og uddannelsesmressige arsager er blevet opfattet som udtryk for sprogJige
samt specielle kulturelle problemer,21 Den logiske konsekvens af
denne opfattelse var naturligvis at fremme foranstaltninger inden
for uddannelsesomradet. I f¢rste omgang blev der satset pa
danskundervisning. Men i l¢bet af 1980erne og 1990erne blev der
efterhftnden givet offentlig st¢tte til en rrekke speciaJiserede
kommunale uddannelses- og beskreftigelsesprojekter. Desuden blev
ATBIUTB reformen lanceret som en malrettet indsats mod
arbejdsl¢sheden, som poJitikerne ansa skulle fa afg¢rende betydning
for svage grupper pa arbejdsmarkedet,22
Mere omfattende og forbedrede uddannelsesindsatser er stadigvrek Mdvendige; ikke mindst blandt de etniske mindretal. Det b¢r
der ikke herske tvivl om. Men samtidig er der efterhftnden en hel
del, der tyder pa, at for¢gede indsatser, bedre malretning og bedre
koordinering pa uddannelsesomradet,ikke i sig selv er en tilstrrekkeJig betingelse for at nedbringe arbejdsl¢sheden og hjrelpe minoriteterne med at komme ud af erhvervsghettoen. De (desvrerre alt for
fa) studier, som indtil dato er gjort af forholdet mellem den reelle
uddannelsesbaggrund og chancen for at finde en rimeJig beskreftigeIse, giver ikke grund til optimisme.

"Desvrerre, stillingen er besat..."
F¢rst, hvad angar satsninger pa danskundervisning, sa har det allerede lrenge staet klart, at gode danskkunskaber ikke i sig selv beh¢21 Se for eksempel Kombineret undervisning. og arbejdsprojekt for indvandrerkvinder
}1984) og Andersen (1987).
2BeslutningsforsJag nr. B 17 (1987).
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ver at forbedre indvandredes chancer pa arbejdsmarkedet. Dette er
gang pa gang blevet fremf¢rt af uafhrengige eksperter og ansvarlige
for diverse uddannelses- og beskreftigelsesprojekter,23 Skarpest
formuleres problemstillingen af de ansvarlige for et af de tidlige
firseres "indvandrerprojekter":24
I sk"'rende kontrast til den offentlige ideologi om at danskkundskaber er
vejen frem til arbejde, star den virkelighed, som indvandrerne lever i: at
del' ingen sammenhreng eksisterer. Dette er utvivlsomt en meget vresentlig

arsag til den beherskede interesse for at deltage i sprogkurser.

Men der findes heller ingen garanti for at samfundsindsatser i form
af fagligt kvalificerende kurser eller anden form for uddannelse i
rimeligt omfang vil lede til en h¢jere grad af beskreftigelse for de
etniske minoriteter. Det fremhreves for eksempel i en unders¢gelse
udf¢rt af Arbejdsmarkedsnrevnets Sekretariat i K¢benhavn (1986).25
Rapporten munder ud i en rrekke konstruktive forslag til at forbedre AFs uddannelsesforanstaltninger for forskellige grupper af
indvandrere, men afslutter med f¢lgende advarsel:
Indvandrernes beskreftigelsessituation vii imidlertid ikke automatisk bedres
via mere uddannelse. Selvom AF forstrerker sin indsats over for indvandrerne, kan man aldrig garantere, at indvandrere del' hal' gennemgaet rele-

vante uddannelsesforl¢b vii fa arbejde.
Indvandrernes besk",ftigelsesmuligheder afh",nger ikke kun af egne
foruds"'tninger, men i Iige sa h¢j grad af arbejdsgivernes og arbejdspladsernes indstilling til at ans",tte indvandrere. Det er ikke kun et sp¢rgsmal
om at overvinde sproglige, kulturelle og uddannelsesmressige barrierer.

Det er saledes ogsa et sp¢rgsmal om at overvinde holdningsmaossige
barrierer hos danskerne.

Karin Andersens studium fra 1987, "Desv£Erre, stillingen er besat til
anden side",2fi stiller denne problemstilling pa spidsen. Rapporten
repnesenterer til dato den bedst underbyggede belysning af ligestillingsproblemet pa det danske arbejdsmarked. Den bygger pa
interviews med h¢jtuddannede flygtninge samt med en rrekke sagsbehandlere og undervisningskonsulenter, sam i deres daglige arbejder med de etniske minoriteters problemer pa arbejdsmarkedet.
23 Se for eksempel Hammer (1983), Kombilleret cmden'isllings- og arbejdsprojekt for indvall
drerkvillder (1984) eller AF K¢benllavlIs n,dvandrerprojekt (1988). Sidstmevnte konstaterer
blandt andet, at indvandrede kvinder med gode danskkundskaber ikke har sii meget bedre
muligheder for at f§. arbejde end dem uden.
24 Kombineret undervisning~ og arbejdsprojekt for indvandrerkvinder (1984).
25 Arbejdsmarkedsnrevnets sekretariat i K0benhavn (1986).
w

26 Andersen (1987).
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Konklusionen er entydig. Dette handler om et samfundsproblem,
ikke et kvalijikationsproblem.2' Selv om flygtningens ...
kvalifikationer er tilstnekkelige allerede ved ankomsten til Danmark, og
selv om hun endda opoar danske kvalifikationer, det vrere sig som erhverserfaring eHer i form af dansk uddannelse og dermed "beviser", at hun
kan beg§ sig fagligt og socialt i en dansk (arbejdsm::essig) sammenh::eng, s§
har hun meget sv::ert ved at finde arbejde... For at konkurrere med danskere skal hun vrere bedre kvalificeret end danskerne. Det kan hun vrere i
form af en meget speciel uddannelse eller erhvervserfaring... eller i form af
det sprog- og kulturkendskab, hun har i kraft af at v::ere opvokset i - eller
have uddannelse eHer erhvervserfaring fra - andre samfund end det danske. 28

Marianne Melchior sammenfatter i sin bog om Flygtninge i Danmark
(1990) sammenh:engen mellem uddannelse og arbejde pa Iignende
made: 29

... de [flygtningeneJ har f§et danskkundskaber og er interesseret i tilbud om
omskoling og uddannelse i Danmark. Men til syvende og sidst er de
afh::engige af arbejdsgiverne og arbejdspladsernes interesse i at f§ medarbejdere, som er flygtninge. Hvis vi betragter integration i arbejdslivet som

en vigtig foruds::etning for integration i samfundet som helhed, s§ m§ vi
fastsHI og understrege, at situationen pa arbejdsmarkedet bevirker, at
sprogundervisning, supplerende kurser, omskoling etc. ikke er nok til at f§ i
¢vrigt kvalificerede flygtninge ind p§ det danske arbejdsmarked.

Denne opfatteise synes nu endelig at v:ere tr:engt igennem til den
politiske proces pa centralt plan. Her giver Arbejdsmarkedsstyrelsens rapport (1993), fra udvalget nedsat af arbejdsministeren
"vedr¢rende nedbrydning af barrierer for besk:eftigelse af indvandrere og flygtninge" (de sakaldte "Barriereudvalg"), klarere signaler
end, hvad man tidligere har m¢dt pa dette niveau. Man udtrykker
saledes med us:edvanlig abenhed en erkendelse af, at "arbejdspladsernes holdninger til "fremmed" arbejdskraft kan udg¢re en barriere
i sig selv over for indvandreres og flygtninges adgang til arbejdsmarkedet, nanset at de har kvalifikationer, der Iigger pa Iinie med
danskeres", og at indvandrere og flygtninge "flere steder har ... de
facto vanskeligheder med at fa ans:ettelse, selvom de har kvalifikationer, der formelt og reelt Iigger pa Iinie med danskernes".

27 Op.cit.: 122.
2f3 Op.cit.: 130-31.

29 Melchior (1990: 82.83).
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Vi b0r altsa kunne konkludere - og oven i k0bet;med arbejdsmarkedsstyrelsens bla stempel - at der ikke eksisterer noget rimeligt
forhold mellem arbejdskvalifikationer eller uddanne1sesbaggrund og
den enkeltes chancer pa arbejdsmarkedet.
Med andre ord: at forbedre sine sprogkundskaber, faglige kvalifikationer og anden uddannelse er en n0dvendighed. Men det betaler
sig pa den anden side alt for darligt at satse pa at dygtigg0re sig, hvis
man er indvandrer eller flygtning i dagens Danmark. De eksisterende unders0gelser peger pa, at selv faglrerte eller andre uddannede mindretalsmedborgere, sam efter aile rimelige kriterier burde
vrere velkvalificerede, all for ofte vrelges fra af de danske arbejdsgivere. Det vil i praksis sige, at man - lige meget hvor meget man sa
end satser pa uddannelse samt tilpasning til dansk arbejdspladskultur og sociale samvrersnormer - sam "indvandrer" har de st0rste
chancer for at ende pa Arbejdsformidlingen, pa Bistandskontoret
eller eventuelt sam l0narbejder i de allerdarligste dele af det
ufaglrerte arbejdsmarked.

Etnisk arbejdsdeling pa et enklaviserende arbejdsmarked
De indvandrede fik oprindelig isrer arbejde i de omracter af industrien, som danskerne s0gte vrek fra, og hvor det var svrert eller
umuligt at finde dansk arbejdskraft. Det gjaldt for mrendenes
vedkommende specielt jern- og metalindustrien, mens mange kvinder fik arbejde for eksempel i plastindustri eller pa vaskerier. Dengang som idag, konstaterer LO i sin rapport om Indvandreme
arbejdsmarkedet (1991), "drejede det sig om arbejde med lave
10nninger, ubekvemme arbejdstider og lange og hi'trde arbejdsdage
med slidsomt og ofte farefuldt eller nedslidende arbejde".
I 10bet af 1970erne og 1980erne har indvandrede eller deres b0rn
desuden overtaget arbejde inden for andre sektorer, hvor det er
svrert at fa dansk arbejdskraft. Det generelle skift i erhvervssektoren
i det danske samfund, fra fremstillingsvirksomhed mod den offentlige sektor og privat servicevirksomhed, er dog langt mindre
udprreget for indvandrede end for majoritetsdanskere. Og reng0ringsarbejde, den offentlige lokaltrafik (buschauff0rer), taxik0rsel
og smabutikker (gr0nthandlere, d0gnkiosker, restauranter my),
h0rer aile til omrader med svrere arbejdsbetingelser.30

po.

30 Arbejdsforholdene inden for restaurationsbranchen h0rer til de ringeste pA det danske
arbejdsmarked. Se for eksempel Hotel- og Restaurationspersollalets forbund (1987).
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Beskreftigede udenlandske statsborgeres erhvervsfordeling (procent), 15-64 ar, november 1988.
Danskere
Fremstilling

Bygge og anlreg
Transport

19
7
7

Handel, hotel og rest.

17

0vrigt

50

Tyrkere

47
1
4
14
34

Jugoslaver

50
2
9
10
29

Pakistanere

28
1
13
32
26

Kilde: Danmarks statistik.

Beskreftigede blnmodtageres fordeling pa arbejdsstilling (1990
procent)
Danskere
Funktionrerer

Tyrkere

Jllgoslaver

Pakistanere

56

9

13

14

13

5

7

7

24

82

73

70

7

4

7

9

Faglrerte

arbejdere
Ikke~faglrerte

arbejdere
Uden mennere
angiveIse
Kilde: Danmarks statistik.

Udenlandske statsborgere udg0r kun godt to procent af den
samlede danske arbejdsstyrke pa knap tre millioner. Som i begyndelsen af 1970erne er de st0rste kategorier af indvandrede i arbejdsstyrken tyrkere, pakistanere samt personer fra det tidligere Jugoslavien; tilsammen godt en halv procent af arbejdsstyrken, eller knap
20.000 mennesker. I begyndelsen af 1970erne arbejdede mesten 90
procent af disse indvandrede som ufagherte. Ogsa idag arbejder
hovedparten af de indvandrede (beskreftigede) l0nmodtagere blandt
disse grupper (i lighed med de fleste andre indvandrede fra tredjelande) i ufaglrerte jobs. Men, mens indvandrede i 1970erne udgjorde
en vigtig del af store firmaers arbejdsstyrke, hvor de arbejdede integreret med danske arbejdere, blev de etniske minoriteter (fra
tredjelande) i l0bet af 1980erne efterbanden mere og mere koncentreret til nogle isolerede enklaver inden for de mindst attraktive
omracter af arbejdsmarkedet. Omrader med ekstremt darlige
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arbejdsforhold (savel inden for industri sam andre sektorer), en h0j
frekvens af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, samt en
svag faglig organisering. 31
Det handler am et relativt begrrenset antal i hovedsagen mindre
virksomheder med tradition for at ansrette indvandrere, viser en
unders0gelse foretaget af AF i K0benhavn. 32 Disse virksomheder
tilbyder skifteholdsarbejde (natarbejde) eller arbejde uden faste
arbejdstider; rutineprreget, tungt og snavset arbejde med lav 10n. De
pagreldende virksomheder sretter star pris pa indvandrede sam
arbejdskraft. De betragtes sam en palidelig og "stabil" arbejdskraft;
uundvrerlig for de pagreldende virksomheder, idet arbejdet har en
karakter, sam g0r, at man ikke vil kunne fa det udf0rt ved hjrelp af
dansk arbejdskraft. I st0rre virksomheder, sam ansretter mennesker
med forskellig faglig baggrund fordelt pa mange forskellige arbejdsomracter, er de indvandrede typisk koncentrerede inden for
nogle fa arbejdsprocesser, der bliver defineret sam mindre attraktive og prreges af darlige arbejds- og beskreftigelsesforhold.
I virksomheder, hvor der arbejder bade danskere og indvandrede,
samles de etniske mindretal i det hele taget oftest i isolerede
arbejdsgrupper. Det er mest typisk, hvor produktionen varetages af
et sjak eller et hold. Her lader man gerne et hold besta af folk fra
samme etniske gruppe.
Eksisterende unders0gelser tegner videre konturerne af en slags
gennemgaende etnisk arbejdsdeling. Her segregeres ikke alene
indvandrede i forhold til danskere, men ofte ogsa de enkelte
etniske minoriteter i forhold til hinanden. Hver etnisk gruppe har sa
at sige sit eget lokale arbejdsmarked. (Ex-)jugoslaver foretrrekkes af
arbejdsgiverne inden for metalindustrien, mens pakistanerne
koncentreres inden for for eksempel elektronik, restaurantvirksomhed og handel.
Dette etnisk delte arbejdsmarked er lagdelt. Pakistanerne far for
eksempel i almindelighed mere kvalificeret arbejde end tyrkere og
marokkanere. Denne type af etnisk lagdeling genfinder vi inden for
rammerne af den enkelte virksomhed, hvor for eksempel de mere
interessante job typisk udf0res af pakistanere, mens de hardere og
mindre interessante overlades til tyrkere. Der sker en yderligere
deling efter k0n. For eksempel er nogle af de mindst attraktive virksomheder inden for reng0ringssektoren blevet til en slags ghettoer
31 Raffens0e (1987) og Graversg§rd (19878

+ b).

32 Arbejdsmarkedsnrevnet i K¢benhavn (1988). ArbeWsmarkedsmevnets observationer
bekneftes ogsa af for eksempel Graversgarct (1987b) for Arhus' vedkommende og af Skj¢dt
og Meier (1989) for Esbjergs vedkornmende.
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for tyrkiske kvinder, mens mange elektronikvirksomheder foretrrekker pakistanske kvinder.
Ofte ansretter de pagreldende virksomheder dog kun indvandrede
fra en bestemt etnisk gruppe. Det grelder endvidere, at indvandrede
fra tredjelande som helhed udf0rer ufaglrert arbejde, og at de
udelukkes fra arbejdsledende funktioner. En udtalt skepsis mod at
lade indvandrede arbejde som arbejdsledere bliver typisk formuleret
i fordomsfulde vendinger som for eksempel: "Indvandrerne taler
ikke at fa magt over deres landsmrend!", eller lignende, noterer
Arbejdsmarkedsnrevnets rapport.33 Men der udtrykkes imidlertid
endnu st0rre betrenkeligheder ved at lade indvandrere lede
danskere.
En ganske srerlig sektor inden for dette stadigt mere etnisk
opdelte arbejdsmarked bestar af private mindretalsejede virksomheder. I starten har isrer pakistanske indvandrede etableret sig som
selvstrendige. Men etableringen gar nu ogsa hurtigt blandt de
tyrkiske indvandrede.

Selvstamdigt erhvervsdrivende og medhjrelpende regtefreller i
procent af erhvervsaktive (danskere, pakistanere tyrkere og udenlandske statsborgere totalt) i 1986 og i 1990.
Danskere

Tyrkere

Jugoslaver

Pakistanere

Ddl.
tot.

1986
1990

11

3

2

9

7

3

15
22

8
9

Kilde: Danmarks statistik

Etablering inden for den "etniske 0konomi" opfattes normalt som et
udtryk for en "positiv integration", ogsa af de etniske minoriteters
egne organisationer. Udviklingen underst0ttes gennem ivrerksretterydelser og specielle kurser for indvandrede, som viI abne eget.
At etablere sig som "selvstrendig" er blevet set som et alternativ til
arbejdsl0shed eller erhvervsghettoen. Og som det fremgar af nedenstaende tabel er de selvstrendigt erhvervsdrivende udenlandske

330p.cit.: 13).
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statsborgere i grad mennesker, som for nogle fa ar tilbage har vreret
uden for arbejdsmarkedet eller ufaglrerte arbejdere.
Denne optimisme b0r dog ikke lukke vores 0jne for, at st0rstedelen af de mindretalsejede virksomheder er sma, og drives ved
hjrelp af familiearbejde. Det handler om svrere arbejdsforhold, og
yderst lange arbejdstider. Familier som "abner eget", g0r det for det
meste ikke, fordi de er specielt "forretningsmindede", men fordi
privat erhvervsvirksomhed, i bedste fald, kan udg0re en kilde til en
vis 0konomisk sikkerhed; givet at familien er parat til at acceptere
en lay levestandard.34 Der er ogsa en livlig cirkulation i denne
sekter. Konkurrencen er stenMrd og betingelserne for at lykkes er
tvivlsomme. En stor andel af dem, som abner egen virksomhed
bliver hurtigt tvunget til at lukke igen. Interviews med "selvstrendige" blandt de etniske minoriteter afspejler en dyb skepsis i forhold
til deres muligheder i Danmark. 35

Andelen (I procent) af de selvstrendigt erhvervsdrlvende 1 1986 og i
1990 (november) som fire ar tidligere var enten (forsikrede)
arbejdslJlse, uden for arbejdsstyrken eller Ikke-faglrerte arbejdere
(danskere, pakistanere, tyrkere, jugoslaver og udenlandske statsborgere totalt).
Danskere

Tyrkere

Jugoslaver

Pakistanere

Udl.tot.

Arbejdsl¢se eUer
uden for arbejdsstyrken

5

16
20

20

5

30
29

26

Ikke~faglrerte arbejdere

17

10

60

15

44

32

33

Arbejdsl¢se eHef
uden for arbejdsstyrken

6

23
16

18

4

41
27

30

Ikke-faglrerte arbejdere

18

7

Selvstrendigt erhvervsdrivende

58

19

35

34

32

Selvst. i 1990 som i 1986 vaf:

Selvstrendigt erhvervs~
drivende
Selvst. i 1986 som i 1982 var:

Kilde: Danmarks Statistik.

34 Sampson (1990).

350p.cit.
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Etniske erhvervsghettoer
De omrader af det danske arbejdsmarked, hvor de etniske minoriteter er velkomne som arbejdskraft, svarer til, hvad den britiske
forsker, Stephen Feuchtwang - pa grundlag af en diskussion af
etnisk diskrimination i Storbritannien - kalder for etniske "erhvervsghettoer".
Etniske erhvervsghettoer betyder:
typer af beskreftigelse som er opslidende, repetitive og monotone, ofte farlige, beskidte og udarmede pa socialt indhold, samt
for det meste relativt darligt betalt;
frelder pa arbejdsmarkedet fra hvilke overgang til andre, mere
attraktive, mere varierede og bedre betalte former for beskreftigelse er yderst vanskelig;
frelder, som uforholdsmressigt mange fra de etniske minoritetsgrupper holdes fangne i.
En af de vigtigste arsager til at sorte og indvandrede arbejdere
koncentreres i disse etniske erhvervsghettoer, mener Feuchtwang,
er, at ansrettelse pa det moderne engelske arbejdsmarked hovedsageligt sker pa baggrund af personlige anbefalinger og private
kontaktnet. Er der en gang, for eksempel i forbindelse med indvandringsm0nstret, sket en koncentration af etniske minoriteter i visse
omrader af arbejdsmarkedet, opstar der en selvforstrerkende
negativ proces. Minoriteternes personlige kontaktnet gar igennem
familie, naboer og venner, som allerede er ansatte i den etniske
erhvervsghetto. Det er rekrutteringskanaler, som udnyttes rutinemressigt af arbejdsgiverne. Samtidig er minoriteterne sociaIt
udelukkede fra "de hvides" sociale netvrerk, som i h0jere grad giver
adgang til social mobilitet inden for mere attraktive dele af
arbejdsmarkedet.
Ogsa pa det danske arbejdsmarked sker ansrettelser efterhanden
for det meste via personlige anbefalinger og sociale kontakter.
I 1970erne satte man en annonce i avisen eller gik til arbejdsformidlingen for at s0ge arbejde. Idag finder stadigt frerre mennesker
ansrettelse igennem direkte ans0gninger eller igennem arbejdsformidlingerne. Man beh0ver personlige kontakter og personlige
anbefalinger for at fa et job. Vore muligheder for at fa et arbejde
afhrenger altsa mere og mere af yore pe1~onlige sociale netvcerk.
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Derfor fungerer arbejdsformidlingerne heller ikke mere som en
effektiv hjrelp for de arbejdsl0se til at finde arbejde. 36
Disse problemer m0der ikke mindst de unge, som for f0rste gang
s0ger ind pa arbejdsmarkedet. Benedicte Madsen har i en rapport
om netvrerk som faktor for differentiering mellem strerke og svage
grupper pa arbejdsmarkedet pa en overbevisende made beskrevet,
hvorledes de personlige netvrerk idag spiller en afg0rende rolle for,
om unge formar at skaffe sig et arbejde. 37 Til arbejdsformidlingen
gar man hovedsageligt for at stemple eller for at blive kontrolleret.
Dette er ikke bare et ungdomsproblem, men maske i endnu
h0jere grad et etnisk problem. Ogsa i Danmark rekrutterer st0rstedelen af de virksomheder, som gerne beskreftiger indvandrere, nye
medarbejdere via allerede ansatte indvandrere. Samtidig sayner de
etniske minoriteter oftest private sociale netvrerk, som effektivt kan
skaffe dem adgang til kvalificerede sektorer af arbejdsmarkedet.
Derfor rammes de specielt hardt af denne type af rendringer i
greldende praksis. 38

Et mislykket beskooftigelsesprojekt
Disse tendenser var en af udgangspunkterne for det sakaldte
"Arbejdsgiverprojekt" gennemf0rt af AF-K0benhavn. 39 Man havde
observeret, at rekrutteringen af etniske minoriteter til arbejdsmarkedet sjreldent sker gennem AF eller andre etablerede institutionelle rekrutteringskanaler, men hovedsageligt gennem allerede
ansatte indvandredes sociale kontaktnet. De etniske mindretals
sociale kontaktnet var typisk begrrenset til dette meget snrevre og
ikke srerligt attraktive arbejdsmarked.
Samtidig opfattede man det dog som opmuntrende, at de
arbejdsgivere, som faktisk beskreftigede indvandrede, satte stor pris
pa demo Det gjaldt ogsa de ganske fa tilfrelde, hvor det faktisk
lykkedes indvandrede at blive accepterede som arbejdsledere.
36 Madsen (1982); Se ogsa Hjarn0 (1989). For en sarnmenIignende diskussion af situatio*
nen i en rrekke lande se OEeD (1984).
37 Madsen (1982); Paulson (1982) kommer pa basis af en unders¢gelse aE personalechefers
holdninger og ans<ettelsesstrategier i Gotehorg til Iignende konklusioner for Sveriges
vedkommende.
38 Feuchtwang (se ovenfor) har fremsat en generel teori om etnisk diskrimination, sam

tager udgangspunkt i de sociale netvrerks store betydning, nar det grelder arbejdss0gning og
ansrettelsespraksis pa det moderne arbejdsmarked.
39 Baseret pa Arbejdsmarkedsmevnet i K0benhavn (1988), samt interviews med de projektansvarlige.
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AF opfattede derfor, at hvis man f0rst fik brudt nogle bestemte
barrierer ned, sa skulle man kunne skabe en slags positiv
"sneboldseffekt". Det handIede deis om at overvinde sprogproblemer og kultureit betingede problemer blandt indvandrerne seiv.
Men det handlede ogsa om at sla hul pa de etniske mindretals isolering ved at skaffe dem adgang til nye dele af arbejdsmarkedet. Hvis
man kunne skaffe nogle n0glepersoner ind som meIIemledere pa
nye omrilder, ville andre automatisk f0lge efter som f0lge af
netvrerkseffekten. Arbejdsgivernes skepsis over for at ansrette
indvandrere i ledende stiIIinger opfattede man f0rst og fremmest
som udtryk for l0st begrundede "fordomme", som man skulIe kunne
overvinde gennem systematisk at skabe en rrekke "positive eksempler".
Man lancerede derfor i samarbejde med nogle udvalgte virksomheder et projekt, hvor man fors0gte at etablere en meIIemlederuddanneise for indvandrere. Man satsede pa virksomheder med
rekrutteringsproblemer. ldeen var at "fa virksomhederne til at
ansrette en dansktalende indvandrer, uddanne denne til meIIemleder/sjakleder, og under dennes daglige ledelse at fa ansat andre
indvandrere, der ikke med hensyn til danskkundskaber var sa
velfunderede".40
Projektet blev dog en fiasko. Det mislykkedes, if0lge AF, f0rst og
fremmest pa baggrund af modstand fra virksomhedernes arbejdsledere savel som problemer i "medarbejderkredsen"; ikke mindst i
byggesektoren. Man opfattede, at dette sikkert havde noget at g0re
med "de samarbejdsmetoder, der traditionelt hersker...". Det drejede sig om at "arbejdssjak" ofte "sammensrettes... uden egentlig
indblanding fra arbejdsgiverside og ... baseret pa accept. Formrendene kender de folk, de 0nsker at samarbejde med, og ved endvidere hvem der passer godt sammen".41

Privilegerede delal'bejdsmarkeder og Iukkede
beskreftigeIsesfol'hold
Vi kan se de vanskeligheder, som projektet st0dte pa som et typisk
udtryk for, at st0rre og st0rre dele af et stadigt mere segmenteret
40 Arbejdsrnarkedsnrevnet K¢benhavn Indvandrerprojekt (1988: 6).
41 Det er jo interessant, at i Danmark er de etniske minoriteter aldrig havnet i byggesekto·
ren, sam i en r<ekke andre lande. Det hrenger rimeligtvis sammen med bestemte traditioner
for organisering at denne sektor i Danmark.
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moderne dansk arbejdsmarked pneges af delarbejdsmarkeder med
lukkede beslaeftigelsesforhold. Dette indebrerer - til forske1 for et
abent og konkurrenceprreget arbejdsmarked - at adgangen til en vis
type af jobs er lukket for andre end en veldefineret 10narbejdergruppe, og at der er en n0je sammenhreng mellem 10narbejdernes
kvalifikationer, deres faglige tilh0rsforhold eller uformelle kontaktnet og adgangen til et bestemt job. 42 Disse lukkede beskreftigelsesforhold kan opsta pa forskellig made og have forskellig karakter. I
det f0lgende diskuterer jeg betydningen af to typer af lukkede
delarbejdsmarkeder: de virksomhedsspecifikke, interne arbejdsmarkeder og de lukkede faglige delarbejdsmarkeder.
Interne arbejdsmarkeder
I strerke og fremgangsrige virksomheder kan vi se udviklingen af
sakaldte "interne arbejdsmarkeder". Det er virksomheder sam satser
pa en organisationsstruktur prreget af team-work, samarbejdsand,
h0j arbejdsmotivation hos den enkelte ansatte samt intensiv kundskabsformidling. 43 Her forlader man det tayloristiske princip, om at
arbejdet stramt skal underordnes produktionsprocessen, til fordel
for et perspektiv, hvor de ansatte betragtes som en "kreativ ressource". Under disse betingelser indebrerer en rationel forretningsstrategi en type af udvrelgelse, hvor kompetencen betragtes som
unik og sam en investering for virksomheden. 44 Besrettelsen af
kvalificerede stillinger sker her ikke lrengere via det abne konkurrenceprregede arbejdsmarked, men gennem en omsorgsfuld uddannelse, opflytning og mobilitet internt i virksomhederne. 45 Ansrettes
ny arbejdskraft, sker dette efter personlig anbefaling fra allerede
ansatte.
Virksomhederne krrever ubetinget loyalitet og personligt engagement fra "medarbejdernes" side. Til gengreld kan de tilbyde de
ansatte rimelige arbejdsforhold, ansrettelsestryghed samt gode
muligheder for uddannelse og karriere inden for rammerne af virksomhedemes interne arbejdsmarked. Men samtidig ansrettes andre
arbejdere for at udf0re visse jobs, som er rutineprregede, uinteressante, sundhedsfarlige, mindre kvalificerede og forbundet med
midlertidige eller usikre ansrettelsesvilkar. Denne type af jobs
adskilles organisationsmressigt fra virksomhedernes mere privilige42 Boje

(1991: 40ft).
43 Aberg (1989).
440p.cit..
45 Ibid og Boje (1991).
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rede interne arbejdsmarkeder. Der sker hermed en stadigt tydeJigere opdeJing mellem virksomhedernes stampersonale (pa det
interne arbejdsmarked) og deres randpersonale. En anden strategi
er at hegge mindre attraktivt arbejde ud pa entreprise (underleverandS'lrer i produktionen, monterings- og pakningsarbejde m.v.).
Konjunkturnedgange gar fS'lrst og fremmest ud over ansatte i disse
virksomheder.
Samtidig med udvikJingen af disse interne arbejdsmarkeder og en
voksende kontrast mellem arbejdsvilkarene for stam- og randpersonale i de fremgangsrige virksomheder, sker der pa arbejdsmarkedet
som helhed en stadigt mere udprreget opdeJing mellem forskellige
typer af virksomheder i en slags centrum-periferi system. Der sker
hermed en polarisering af karrierevilkarene afhrengigt af virksomhedstilknytning, hrevder den svenske arbejdsmarkedsforsker, Rune
Aberg. 46 Det bJiver mere og mere vigtigt at tilhS'lre de strerke virksomheder i centrum og specielt de faglrerte eller hS'ljtuddannede
kategorier af ansatte inden for disses beskyttede interne arbejdsmarkeder. Den markedsfS'llsomme periferi og det ufaglrerte arbejde
bJiver derimod stadigt mere konjunkturfS'llsomt, og unge mennesker
eller indvandrere far svrerere og svrerere ved overhovedet at fa en
stabil forankring pa arbejdsmarkedet.
Denne type af udsortering fra de fremgangsrige firmaers priviligerede "interne arbejdsmarkeder" forstrerkes af en speciel social gruppedynamik, som hviler pa nye former for arbejdsorganisering.
Team-work stiller nye krav til samarbejdet mellem de enkelte
ansatte; i en afdeling pa et kontor, i en arbejdsgruppe pa en
moderne industrivirksomhed, eller i et sjak pa en byggearbejdsplads.
Det bJiver mere og mere almindeligt, at man skal arbejde nrert
sammen i tret sammensvejsede grupper, som har ansvar for et
kompJiceret og dyrt produktionsapparat. Der stilles nye krav. Det
handler om stS'lrre krav til personlig fleksibilitet, men ogsa om
voksende krav til den sproglige kommunikation. Et betydeligt
S'lkonomisk ansvar lregges direkte pa de enkelte arbejdsgrupper, som
far en udstrakt indflydelse for bade planlregning og intern fordeling
af sit eget arbejde samt rekruttering af medarbejdere. Unnen bJiver
gjort direkte afhrengig af den enkelte arbejdsgruppes resultat i en
grad, som ikke var mulig inden for rammerne af tidJigere former for
arbejdsorganisation eller med den kollektive bevidsthed og de
kollektive faglige strategier, som tidJigere var dominerende i dansk
arbejdsliv.
46 Aberg (1989).
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Helt i trad med virksomhedsledelsens strategier satser de ansatte
idag selv pa at rekruttere personer med en unik individuel faglig
kompetence, som kan komplettere gruppens interne arbejdsfordeling. Samtidig bliver - helt bortset fra individernes tekniske og
formelt faglige kompetence - de rent personlige relationer i den
enkelte arbejdsglUppe mere og mere vresentlige. De selvstyrende
arbejdsgrupper forspger at undga alt, som kan vise sig uforudset;
mulige socialt forstyrrende indslag i gruppens kommunikation og
samarbejde, som eventuelt skulle kunne sinke arbejdsgangen, mindske arbejdsresultatet og srenke lpnnen. Man bliver ekstremt selektiv,
nar det grelder om at rekruttere nye folk til gruppen. I modsretning
til den brede solidaritet, som kendetegnede mange klassiske arbejderkollektiver, skaber en resultatorienteret konkurrence mellem
mindre arbejdsgrupper en and af "vi mod de andre". Man satser
blandt andet derfor pa rekruttering igennem de personlige netvrerk.
Man vii have nogen ind, som man kender godt i forvejen, eller
"venners venner". Gruppen bliver en lukket, socialt homogen enhed,
som forspger at holde aile "fremmede" ude; noget som specielt
rammer de etniske mindretal. lnden for rammerne af moderne
interne arbejdsmarkeder ser vi pa den ene side udviklingen af en
heterogen sammensretning af grupperne, nar det grelder de individuelle faglige kvalifikationer; det vii sige en intern arbejdsdeling i
gruppen mellem forskellige individer, som kombinerer almen
uddannelse med npdvendige individuelle specialkundskaber. Pa den
anden side bliver arbejdsgrupperne mere og mere homogene, nar
det grelder den sociale og her ikke mindst den etniske sammensretning.
Faglige delarbejdsmal'kedel'
Denne "etniske homogenisering" har jeg sammen med en gruppe
kolleger for nylig beskrevet i et detaljeret studium af etniske relationer i svensk arbejdsliv. 47 Men ogsa her i landet kan vi antage, at
den generelle tendens til dannelsen af lukkede beskreftigelsesforhold har problematiske konsekvenser for de etniske minoriteter,48
ligesom for en rrekke andre lpnarbejdergrupper, som er tvunget til
at konkurrere pa det abne arbejdsmarked.

47 Se SChierup og Paulson (red.) (1993), som bygger pa et studium at Volvo Bilfabrik i
Goteborg (Schierup 1993). tJnders~gelsen handler om indvandrede arbejderes rendrede
arbejdsviIkgr set i lyset af oy teknik og nye former for arbejdsorganisation..
48 Se for eksempellbsen (1981).
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Fagforeningsbevregelsens forskellige struktur i de to skandinaviske lande g\1lr imidlertid, at svenske erfaringer og forskningsresultater ikke umiddelbart kan overf\1lres til den danske situation. 49 I
Sverige er aile ansatte i den enkelte virksomhed (bortset fra skellet
mellem "kollektivanstallda" og "tjansteman") organiseret inden for
rammerne af det samme fagforbund. I Danmark organiseres de
ansatte pa en virksomhed derimod inden for rammerne af forskellige forbund. Der opstar en rrekke modsretninger pa grund af dette,
savel pa den enkelte virksomhed som pa arbejdsmarkedet som
sactan. Specielt udtalt er den traditionelle modsretning mellem
fagforbund som for eksempel SID, der organiserer mange ufaglrerte,
og fagforbund som for eksempel Metal, der organiserer bestemte
grupper af faglrerte.
Det danske arbejdsmarked har traditionelt vreret prreget af de
fagligt uddannedes bestrrebelser pa at monopolisere bestemte typer
af jobs pa basis af deres indflydelse igennem deres forbund. Dette
har givet anledning til en traditionel opdeling af det danske
arbejdsmarked i beskyttede sakaldte faglige delal'bejdsmal'kedel'.
Vedfaglige delal'bejdsmal'kedel' forstas en opdeling af arbejdsmarkedet efter arbejdskraftens kvalifikationer: ufaglrerte, faglrerte,
mellemteknikere og funktionrerer. Inden for hvert af disse arbejdsmarkeder finder vi en yderligere opdeling efter branche eller fag.
Adgangen til disse faglige delarbejdsmarkeder reguIeres strikt igennem eksklusiv og grrenseaftaler, hvorved strerke fagforbund har
vreret i stand til at forbeholde bestemte jobomracter for bestemte
typer af erhvervsuddannelser, som for eksempel inden for de
grafiske fag, byggefagene, metalfagene m.v. Adgangen til denne type
af jobs er n\1lje kontrolleret af de faglige organisationer, ligesom
i\1lvrigt tilgangen til uddannelse inden for de pagreldende fagomrader. 50 Dette g\1lr overgang fra den ene type af job til den anden
vanskelig for mennesker med uklare formelle faglige kvalifikationer
og uden den relevante faglige tilknytning.
Det er en problemstilling, der blandt andet diskuteres nrermere af
Lene Schj\1ldt og Dorthe Meier i en unders\1lgelse af tyrkiske indvandreres betingelser pa det lokale arbejdsmarked i Esbjergomractet,51
Forfatterne argumenterer for, at sakaldte faglige delal'bejdsmal'kedel'
udg\1lr en faktor, som blokerer for integrationen af de oftest
ufaglrerte og darligt uddannede tyrkiske arbejdere pa det lokale
49 Se for eksempel Jensen (1988).
50 Boje (1991: 40).
51 Schj"dt og Meier (1989).
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arbejdsmarked. Det er ogsa en problemstiIling, som jeg selv ofte har
stiZldt pa i forbindelse med indvandrernes arbejdsmarkedsproblemer.
Den markante aktueIle udvikiing af de virksomhedsspecifikke,
sakalte interne arbejdsmarkeder betyder i dansk sammenh!eng, at de
traditioneIle faglige monopoler trues. Opvurderingen af de virksomhedsspecijikke kvalifikationer, som er knyttet til den kontinuerlige
interne uddannelse inden for bestemte arbejdsomrilder pa den
enkelte virksomhed, kan betyde, at nye kvalificerede medarbejdergrupper kommer til at udgiZlre en alvorlig trussel mod lokale faglige
monopoler pa visse attraktive jobs. Hvis det handler om indvandrere, kan dette give anledning til alvorlige konflikter af etnisk
karakter omkring, hvem der skal kontroIlere omorganiseringen pa
en virksomhed.

Etnisk deling som selvgenererende proces
De beskyttede og priviligerede virksomhedsspecifikke arbejdsmarkeder, som prremierer personlig kreativitet og vi-mod-de-andre-and,
er pr!egede af en lav repr!esentation af mennesker med en etnisk
minoritetsbaggrund. De udgiZlr modpolen til arbejdsmarkedets
udsatte etniske erhvervsghettoer. Pa dette etnisk opdelte arbejdsmarked, fungerer rekruttering igennem .de eksisterende sociale
netv!erk typisk som en motor i en slags seIvforst!erkende diskriminationsproces. 52 Denne diskrimination behiZlver ikke n¢dvendigvis at
v!ere et resultat af tilsigtet diskriminerende handlinger. Den kan
simpelthen v!ere et udslag af arbejdsgivernes str!eben efter at skaffe
sig den stiZlrst mulige kontrol over rekrutteringsprocessen og
arbejdsstyrken.
Opsplitningen i mindre delarbejdsmarkeder samt rekruttering
gennem "mund til mund metoden" iZlger saledes muligheden for at
kunne kontroIlere faglig virksomhed gennem meIlemm!end med en
central position i netv!erkene. Disse star som oftest i et personIigt
afh!engigheds- eIler taknemmelighedsforhold til arbejdsledelsen.
Men selvom denne form for rekruttering oprindelig kan bygge pa
helt andre motiver end etnisk forskelsbehandIing, far den aIIigevel i
praksis klart diskriminerende effekter. Hvis de sociale netv!erk i
realiteten er adskilte fra hinanden, leder de etniske minoriteters
sociale netv!erk - helt bortset fra den enkeltes personlige uddannelsesm!essige eIler faglige kvalifikationer - under aIle omst!endig52 Feuchtwang (1982).
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heder mod et segmenteret arbejdsmarkeds mindst attraktive Omrllder. Tilsvarende er de etniske minoriteter socialt udelukkede fra
netvrerk, som leder mod beskreftigelse inden for rammerne af
beskyttede interne arbejdsmarkeder med stimulerende arbejdsforhold og stabile beskreftigelsesforhold.
En systematisk etnisk forskelsbehandling kan saledes udmrerket
forstas som et udtryk for selve den made, et stadigt mere segmenteret (opsplittet) moderne arbejdsmarked fungerer pa. Det vii sige
som udtryk for indirekte diskrirnination. Faglige monopoler, virksomhedsspecifikke arbejdsmarkeder og gruppeorienteret rekruttering igennem snrevre sociale netvrerk giver ophav til former for
praksis (rutinemressige handlingsml'lnstre i hverdagen), som far
disklirninerende effekter. Dette greider, selv om slutresultatet af disse
processer i og for sig ikke beh¢ver at vrere tilsigtede fra begyndelsen.
Det handler altsa om strukturelt grundede former for handling, som
i grunden er blinde for "etnicitet" eller "race", men som alligevel far
etnisk diskriminerende effekter i praksis.

Institutionaliseret diskrimination versus "samme vilkar"
Resultatet er altsa under aile omstrendigheder et delt arbejdsmarked, hvor den etniske segmentering og segregering far karakter af
en selvforstrerkende proces.
Denne segregering kan imidlertid let gl'lres til genstand for en
eftelmtionaliseling. Der er ikke langt fra det faktum, at mennesker
med en bestemt baggrund mere eller mindre tvangsmressigt koncentreres til visse nicher pa arbejdsmarkedet til den logiske kortslutning, at visse etnisk definerede grupper faktisk ogsa bedst eller kun
skulle egne sig til at udfl'lre visse typer af jobs. 53 Dette hyppigt forekommende bagvendte rresonnement kan danne udgangspunkt for
eller understl'ltte forskellige former for direkte diskrirnination.
Almindeligt florerende fordomme om etniske minoriteter fungerer som effektive udelukkelsesmekanismer, der rammer den enkelte
indvandrer, helt uafhrengigt af dennes formelle fagligt-uddannelsesmressige kvalifikationer. Disse fordomme ses af mange
mennesker, som arbejder praktisk med de etniske minoriteters
beskreftigelsesproblemer, som en af de stl'lrste forhindringer for en
positiv integration af indvandrerne i arbejdslivet.
53 Se ogs§. Feuchtwang (1982).
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Negative "holdninger" er imidlertid, som allerede sagt i indledningen, for det meste udtryk for andet og mere end personligt
begrundede "fordomme".
En lang nekke eksempler har det fielIes, at de - pa den ene eller
den anden made - udtrykker former for bevidst eller forscetlig
forskeisbehandling, som retfierdiggS'lres pa baggrund af udbredte
negative stereotyper om "de fremmede". Men en forskeisbehandling,
som pa overfladen maske kan se ud som udtryk for tilfieldigt chikaneri og lokale former for "mobning", finder stS'ltte i, hvad der ligner,
en "national konsensus" om "indvandrerproblemet". Denne konsensus retfierdiggS'lr forskeIlige former for institutionaliseret diskrimination rettet mod de etniske minoriteter. Her forenes arbejdsgiverinteresser, faglige interesser og brede partipolitiske hensyn omkring
en slags kompromis eller overenskomst pa tviers af traditionelle
interessemodsietninger.

Dagligdagens chikaneli og mobning
Det vrimler med eksempler pa, hvordan kvalificerede indvandrere
udelukkes fra danske arbejdspladser. "Osmans" historie, fortalt af en
lierer i et fagligt undervisningsforlS'lb, er typisk. 54
"Osman havde arbejdet som fagliert tS'lmrer i Tyrkiet. Han kom pa
kursus hos os og lierte sig godt dansk. Han fik en solid arbejdsmarkedsuddannelse som supplement til sin uddannelse og sine arbejdserfaringer fra Tyrkiet. Sa kom han ud i praktik pa en dansk
byggearbejdsplads, hvor han havde udsigt til fast arbejde. Arbejdsgiveren var udmierket tilfreds, og han ville gerne forlienge ansiettelsen. Men sa blev der naturligvis oprS'lr. Danskerne ville "s'gu ikke
have sorte ind pa arbejdspladsen" - og slet ikke en, der er sa dygtig,
som Osman. Der blev mS'lde med tillidsmanden. Osmans formand
var glad for ham, men fS'lite sig alligevel tvunget til at sige, at Osman
var alt for darlig til dansk. Ellers skulle han ogsa have faet en
helvedes ballade. Men det stemmer overhovedet ikke. Problemet er
faktisk, at Osman er alt for god til dansk. Den slags opfattes som
konkurrenter. Osman rS'lg i hvert fald ud. Han er arbejdslS'lS nu, selv
om det er en af dem vi virkelig har satset pa. Nu forstar du maske,
hvilke enorme problemer, vi star over for. Det er ikke nok med at
give folk en uddannelse og bearbejde arbejdsgiverne. Vi er ogsa
tvunget til at tage kampen op med bade danske arbejdere og fagbeviegeisen. Det klarer vi ikke."
54 Fingeret navn.
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Dette handler tydeligvis om mere end "fordomme" hos danskerne.
Set i et stl'Srre perspektiv falder denne hrendelse ind som en brik i
det stl'Srre ml'Snster af institutionaliseret diskrimination, som hrenger
sammen med den systematiske opdeling i faglige og virksomhedsspecifikke arbejdsmarkeder. Netop byggesektoren hl'Srer til de mest
velbeskyttede faglige delarbejdsmarkeder i Danmark. Vi finder her
strerke tendenser til dannelsen af virksomhedsspecifikke arbejdsmarkeder og ekskluderende gruppedannelser.
Da jeg diskuterede eksemplet "Osman" med en centralt placeret
reprresentant for LO, anfl'Srte han, at lignende ting sker med
arbejdsll'Sse danskere, ikke bare i byggesektoren, men ogsa pa andre
typer af arbejdspladser. De fryses ud, og der bliver ingen ansrettelse
efter praktik eller arbejdstilbud. Det er en almindeligt forekommende form for institutionaliseret diskrimination, som desvrerre er
indbygget i den made, det moderne arbejdsmarked fungerer pa.
Barriererne mellem fagene opretholdes med savel formelt lovlige
som mindre lovlige uformelle metoder. Dette handlede derfor ikke
om et specielt "indvandrerproblem", mente han.
At nogle danskere ogsa fryses ude, bl'Sr dog ikke godtages som
argument for ikke at gl'Sre noget; det vil sig at reservere kampen mod
diskrimination og raceadskillelse til solidaritet med de sorte i Sydafrika. At racistisk sprogbrug og etnisk diskrimination far loy til at
"blomstre" frit far alvorlige samfundsmressige fl'Slger af en helt anden
kvalitet, end nar diskriminationen "bare" grelder almindelige
(etniske) "danskere". Det skaber grundlag for et samfund og en
samfundsstruktur, som bygger pa systematisk etnisk forskelsbehandling, og hvor barriererne mellem befolkningsgrupperne efterhanden bliver mere og mere umulige at bryde. Apartheid i form af
etnisk ghettoisering pa arbejdsmarkedet bekrreftes som tingenes
normale og "naturlige" orden.
"Osmans" historie er kun et eksempel pa en lang rrekke deprimerende beretninger fra et etnisk segregeret arbejdsmarked. Ofte
handler det om et direkte racistisk voldsregimente, som ml'Sdes med
enten ligegyldighed, passivitet eller magtesll'Sshed fra de lokale
fagforeninger. "Musas" historie er ikke noget enestaende eksempel:
"Der var kun tre indvandrere pa fabrikken, og det var et godt
arbejde. Men kammeratskabet eksisterede ikke for os tyrkere, vi
blev fuldstrendig frosset ud.... Bade tillidsmrend og formanden
forfulgte os systematisk. leg blev ogsa gang pa gang truet med treY
af de danske arbejdskammerater, hvis jeg ikke kunne se at skrubbe
affra arbejdspladsen....
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Sa gik jeg til min fagforening [Nrerings- og Nydelsesmiddelsarbejderne] for at beklage mig. Afdelingsformanden var i grunden god
nok. Han sagde, at han nok skulle st0tte en klagesag. Men der kom
ingenting ud af det hele. Sa var det en dag, at en flok danske arbejdere pa fabrikken fl0j pa mig og bankede mig halvt ihjel. Bfter det
var jeg simpelthen tvunget til at sige op. Men desvrerre sa kunne
fagforeningen alligevel ikke hjrelpe mig. Sa jeg fik altsa karantrene i
fern uger..."
Organiseret udelukkelse
LO-funktionrerens argument i "Osman-sagen" er faktisk et udmrerket eksempel pa dobbeltheden i fagbevregelsens indvandrerpolitiske
slogan om "Samme vilkar!", f0rst lanceret af DASF (nuvrerende
SID) i 1970.55
I udvalgsrapporten af samme navn slog DASF f0rst og fremmest
til Iyd for krav om organisering af "fremmedarbejderne" og fagbevregelsens medvirken i kontrollen med rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft,56 Man 0nskede at fa fuld kontrol med 10n- og arbejdsforhold for de udenlandske arbejdere, for dermed blandt andet at
kunne sikre, at disse ikke blev anvendt af arbejdsgiverne som
10ntrykkere eller som murbrrekkere for en underminering af
arbejdsforholdene pa danske virksomheder. Dette var selve kernen i
princippet om samme vilk1ir. Dette skulle ganske vist ogsa indebrere, at fremmedarbejderne fik adgang til uddannelsesmuligheder
og andre samfundsressourcer pa lige fod med den danske befolkning. Men parolen om "samme vilkar" byggede dog, pa linje med det
formelle ligestillingsmal i dansk indvandrerpolitik i det hele taget, pa
konformisme i probleml0sningerne. Det vii sige en politik med sa fa
srerforanstaltninger som muligt,57
Kun pa ilt punkt forlader DASF dette princip om formel ligestilling og ensartethed i problembehandlingen. Det greider, nar man
foreslar en kvoteordning for fremmedarbejdere, som skulle indebrere, at "ingen virksomhed rna beskreftige mere end 25 procent
fremmedarbejdere inden for den enkelte faggruppes arbejdsomrade".58 Her handler det altsa om et forslag om formel etnisk define55 For en omfattende teoretisk diskussion af indvandrerpolitik og fagbevregelse se i0vrigt
Thorud (1985), sam udgaf fra norske erfaringer.
56 DASF (1970).
57 Dette star i modscetning til en mals<etning om reelligestillil% hvor man igennem specielle
maJstyrede indsatser 511ger at kompensere for prablemer, sam systematisk forhindrer mino·
ritets~rupper ijakfisk at udnytte de muligheder, sam findes, pa Iige fod rned majoritetsbefolknmgen.
58 Op.cit.: 10.
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ret forskelsbehandling. Formalet med dette var tilsyneladende godt:
det vii sige at sikre en beskyttelse af arbejdsforholdene pa den
enkelte arbejdsplads i en situation, hvor de udenlandske arbejdere
for det meste endnu ikke var bekendte med dansk faglig tradition og
praktisk fagligt arbejde pa virksomhedsplan. Man ville simpelthen
undga at skabe arbejdspladser med darlige 10n- og arbejdsforhold,
som udelukkende besbeftiger udenlandsk arbejdskraft. For "udg0r
fremmedarbejderne en st0rre andel af det samlede antal arbejdere,
vii det vrere svrert at udf0re tillidsmandsgerningen effektivt", opfattede DASF.59 Man satsede derfor ogsa samtidig pa en kampagne for
at aktivt integrere de indvandrede arbejdere i det faglige arbejde.
Desvrerre blev denne kampagne alt for kortlivet. 60 Derimod er
kvoteprincippet blevet hrengende. Men dette princip, der, ligesom
nar det grelder kvoteordningerne pa boligomradet, blev opfundet
for "de fremmedes" egen skyld, skulle i praksis fa en rent negativ
betydning for de etniske minoriteter. Overenskomster mellem
arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdsformidlinger omkring kvoter,
som tillader en vis begrrenset andel "sorte" pa de mere attraktive
arbejdspladser (som jeg omtalte i begyndelsen af dette kapitel) kan
udelukkende tjene til at Mndhreve en systematisk etnisk diskrimination. Det er med til at forvise de etniske minoriteter til dyb magtesl0shed og marginalisering pa arbejdsmarkedet. Det er et godt
eksempel pa, hvordan faglig politik - under trykket af 0konomisk
krise og arbejdsl0shed - er blevet et effektivt middel til at begrrense
"de fremmedes" tilstedevrerelse pa arbejdsmarkedet til de isolerede
etniske erhvervsghettoer, som (etnisk) dansk arbejdskraft for lrenge
siden har s0gt vrek fra.
Etnocentrisk konsensus
Kritiske passager i LOs indvandrerrapport fra 1991 antyder en skjult
dagsorden, som udg0r noget af en historisk konstant i den faglige
indvandrerpolitik:61
59 Ibid.
60 Visse indsatser blev gjart i begyndelsen af 1970erne. Men kursusvirksomheden blev
hurtigt "brrekket ned tl (1974·75), som Kaj Buch (SID) udt'Ykker det i et interview med Ole
Reimers (Reimers 1919: 118). Dette skete efter Kaj Buchs udsago, "Cordi def var mang·

lende interesse fra udenlandske kammeraters side". Interviewerens kommentar er sigende:
"Mener du ikkc, at denne forudsretning for at kunne cteltage i faglige kurser bider sig selv i
halen, Cordi uden spraget kan man altsa ikke deltage i faglige kurser, og uden faglige kurser
bIivcr det swert for indvandrerne at varetage deres egne og kammeraternes interesser p§.
arbejdspladserne"... Her refererer man alls8- til manglende sprogkundskaber, sam arsag til
manglende faglig uddannelse. Hvad siger du til del?"
61 LO (1991: 17)
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Indvandrerne befinder sig i kanten af arbejdsmarkedet. De fik oprindeligt
arbejde de steder, hvor der ikke kunne skaffes dansk arbejdskraft til de
paga:ldende jobs. Holdningen var saledes fra starten, at man foretrak
dansk arbejdskraft pa det danske arbejdsmarked, vel at ma:rke nor den
kunne skaffes. Og det kunne den po ny, da arbejdsl¢sheden salte ind i
begyndelsen af 70'erne. Dermed blev danske arbejdere bedre stillet, alene
fordi de var danske - uafba:ngigt af arbejdskraftens kvalifikationer i ¢vrigt.

LO-rapporten gar dog ikke nrermere ind pa hvilke samfundsmressige interesser "man" egentlig reprresenterer. Det findes del' nreppe
teller noget entydigt svar pa.
Christian Horst beskriver dansk fremmedarbejder- og indvandrerpolitik som et modsretningsfyldt felt, hvor en bred konsensus
gradvist blev udviklet pa tvrers af traditionelle klassemressige interesser i det danske samfund. Etableringen af dette felt hrenger
nrert sammen med det almene samfundsproblem, som manglen pa
arbejdskraft kom til at udgl'lre i Danmark fra midten af 1960erne,62
Del' opstod en intensiv samfundsdebat om mulighederne for at
udnytte udenlandsk arbejdskraft for at ll'lse dette problem,63 Savel
arbejdsgiverforeningen som staten betragtede import af arbejdskraft
som en nl'ldvendig Il'lsning pa flaskehalsproblemer i produktionen.
Dette synspunkt ml'ldte ogsa en vis forstaelse fra Las side. Man
havde forstaelse for det almene samfundsmressige problem omkring
arbejdskraftmangel og det pragmatiske krav om at sikre fortsat
l'lkonomisk vrekst via arbejdskraftimport udefra. Dette, ansa man,
skul1e kunne sikre en maksimal kapacitetsudnyttelse af produktionsapparatet under en konjunkturopgang. Derved skul1e dansk
industri kunne undga at tabe markedsandele i Danmark savel som i
udlandet. Dette, opfattede man, ville i det lange ll'lb vrere en
forudsretning for at kunne sikre forlsat l'lkonomisk vrekst og dermed
ogsa den fulde beskreftigelse. Samtidig opfattede man, at fremmedarbejderbeskreftigelsen ville blive et midlertidigt frenomen.
I starten val' del' en relativt god overensstemmelse mellem denne
forestilling om midlertidighed, de fremherskende former for migration og fremmedarbejdernes egne forventninger til opholdet i
Danmark. Men efterhanden skabte maden, hvorpa den nye politik
blev fl'lrt ud i livet en voksende usikkerhed savel blandt fremmedarbejderne selv som blandt danske arbejdere. Fremmedarbejderbeskreftigelsen, blev reguleret ved hjrelp af kortvarige opholds- og
62 Horst (1991a: 71), hvis analyse af konsensuspolitikkens udvikling jeg gengiver i det
f¢lgende.
63 Dokumenteret af Wiirz-S0rensen (1988a).
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arbejdstilladelser, men uden nogen kontrol med de \'lkonomiske
muligheder for at leve og bo i Danmark, uden nogen form for introduktion til arbejdsmarkedets organisering og uden faste regler og
rutiner for regulering afl\'ln- og arbejdsforhold.
Dette skabte en reaktion fra dele af fagforeningsbevregelsen, ikke
mindst fra DASF, hvor man f\'llte den st\'lrste direkte konkurrence
fra fremmedarbejderne pa arbejds- og boligmarkederne. DASF
rejste derfor krav om en central styring af importen af udenlandsk
arbejdskraft, og sa positivt pa det midlertidige stop for indvandring,
som officielt blev indf\'lrt 1. januar 1971, men reelt havde fungeret
siden 20. november 1970. Herefter kom indvandringen til at ske
if\'llge diverse dispensationer og med en voksende grad af regulering. 64
Men DASF stillede samtidig pa linje med de kommuner, hvor
problemerne f01tes srerligt akut, sine krav om en bredt organiseret
fremmedarbejderpolitik, som skulle modvirke forskelsbehandling pa
arbejdsmarkedet, pa det sociale omracte og uddannelsesomractet og
lede til en alsidig social integration pa arbejdspladser og rundt om i
lokalsamfundene. Linjen i begyndelsen af 1970erne er derfor ganske
klar. Der krreves en streng indvandringskontrol, som skal begrrense
rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft til omriider, hvor der ikke
kan fremskaffes dansk arbejdskraft. Denne skal kombineres med
kravet om ligestilling i velfrerdsstaten for de fremmedarbejdere, som
allerede opholdt sig i Danmark.
Men som helhed skulle sp0rgsmalets behandling blive prreget af
en lav prioritering hos de etablerede politiske partier og organisationer samt de centrale statslige instanser. Det er denne brede
konsensus tvrers over de traditionelle klassegrrenser, der kommer til
at dominere over sektorer (dele af fagbevregelsen) og lokale interesser (indvandrertrette kommuner). Politikken far den laissez faire
karakter som skal komme til at prrege dansk indvandrerpolitik
fremover. Det vil sige en lav prioritering af omradet som helhed,
hvor probleml0sningerne far en ad hoc og lokal karakter.
SaIedes kom de krav, som blev stillet fra dele af fagbevregelsen og
indvandrertrette kommuner om velfrerdsstatslig integration af
fremmedarbejderne, til kort over for den almindelige konsensus
omkring tilfreldige l\'lsninger. Under indtryk af dette samt den
\'lkonomiske krise og en voksende arbejdsl\'lshed blandt danske
arbejdere fra 1973 forstummer fagbevregelsens initiativer for en
64 Se i¢vrigt Hjarn¢ (1973), som giver en mere detaljeret fremstilling af Danmarks
mOdsretningsfyldte fremmedarbejderpolitik i begyndelsen af 1970erne.
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offensiv dialog angaende "samme vilkar" til fordel for en defensiv
politik.
Fremmedpolitikkens skjulte dagsorden
I takt med den stigende arbejdsl0shed daler engagementet i indvandrernes forhold. Forsvaret for danske l0narbejderes jobs bliver det
helt dominerende tema.
Det handler i f0rste omgang om opslutning omkring den etablerede konsensus omkring fremmedarbejderbeskreftigeisens midlertidighed med forventninger om, at den udenlandske arbejdskraft afvikies i takt med, at krisen slar igennem og arbejdsl0sheden vokser.
Dette st0der pa problemer, da indvandrerne i starten ikke bliver
arbejdsl0se i st0rre omfang end danskerne.65 F0rst i l0bet af 1975
bliver indvandrernes arbejdsl0shed i SID h0jere end gennemsnittet
for forbundet. De fleste arbejdsl0se indvandrere havde pa dette
tidspunkt opholdt sig i landet i flere ar. Ideen om hjemsendelse
st0der pa modstand deis fra EF's side og dels med hensyn til
Danmarks forpligtigelser i forbindelse med overholdelse af internationaIe konventioner.66 Samtidig var arbejdsgiverne imod en almen
afvikiing af fremmedarbejderbeskreftigeisen, pa grund af, at den
udenlandske arbejdskraft fortsatte med at spille en vigtig roIle i
produktionsomracter prregede af tungt, snavset og risikofyldt
arbejde med ubekvemme arbejdstider. 67
Udskiftningen af fremmedarbejderne med dansk arbejdskraft
sker derfor efterhanden som arbejdsl0sheden slar igennem. Der
opstar en konsensus meIlem arbejdsgivere, danske ansatte og lokale
fagforeninger om en diskriminerende ansrettelsespraksis. Hermed
g0res den eksterne indvandringskontrols krav om, at danske job skal
reserveres for dansk arbejdskraft, i praksis til et alment princip for
fremmedarbejderpolitikken som helhed. Dette diskriminerende
princip kommer altsa efterhanden ogsa indad til at virke som en
skjult dagsorden for regulering af forholdet pa landets arbejdsmarked meIlem majoriteten og de stadigt mere permanent forankrede
etniske minoriteter.
I en situation med vedvarende arbejdsl0shed underst0ttes denne
proces via lovgivningen. Et eksempel er paragraf 65 i arbejdsl0shedslovgivningen, hvor det fra 1979 g0res til en forudsretning for at
modtage underst0ttelse, at man kan tale og forsta dansk. Dette ses
65 Bruus Pedersen (1977).
66 Horst, op.cit.: 73-4.

67 Klebak og Horst (1977).
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som en af de skjulte selektionsmekanismer, som kan anvendes som
begrundelse for ikke at ansrette udenlandsk arbejdskraft. Der er
ikke blevet udviklet nogle reelle kriterier for at bedomme forholdet
mellem danskkundskaber og de sprogkrav, som bestemte typer af
jobs stiller. Loven har derimod givet carle blanche for en udbredt
diskriminering. Denne bygger pa en situationsbetinget manipulation, hvor skellet mellem at "ikke tale dansk" og "ikke vrere dansk"
varierer efter forgodtbefindende. 68 Et andet nyere eksempel er
ATB/UTB ordningen, som - afhrengigt af hvoriedes lovgivningen i
praksis forvaites lokalt - faktisk kan bidrage til, at de etniske minoriteter mister tiIknytningen til arbejdsmarkedet (i arbejdsloshedslovgivningens forstand).69
Schjodt og Meiers undersogelse om tyrkeres stilling pa arbejdsmarkedet belyser blandt andet arbejdsformidlingernes rolle i denne
institutionelle diskrimination. 70 Det personlige fremmode pa AF
fmegar ... som en sorteringsmekanisme", skriver de to forfattere om
situationen pa det lokale arbejdsmarked i Esbjerg. "Har arbejdsgiveren pa forhand ... givet udtryk for, at man ikke onsker en udlrending,
sa sorteres en sadan fra ved samtalen", hrevder de, og "AF bakker
herved op omkring de eksisterende fordomme mod indvandrerne,
og er silIedes med til at foretage en negativ srerbehandling af denne
gruppe". Tyrkerne skal generelt have betydeIigt bedre kvalifikationer end danskerne for at opna et bestemt job.
ParaIleit med denne diskrimination og uddefinering pa arbejdsmarkedet fortsatte tanken om, at "afvikle fremmedarbejderne,
efterhanden som de blev far mange",71 at udgore en central maIsretning som var indskrevet i den almene konsensuspolitiks skjulte
dagsorden. Det vii sige, nar fremmedarbejderne ikke lrengere
opfyldte deres produktive funktion, eller nar denne funktion kunne
erstattes af dansk arbejdskraft.'2
Opholdstilladelsen blev saIedes kredet sammen med regler om
passende baligfarhald eller brug af offentlige ydelser som udvisningsgrund. Disse regler "vanskeIiggjorde familiesammenforinger i en
slags svikmollesystem", skriver Horst,73 hvor man ikke kunne fa en
ston'e boIig, hvis man var alene (eller fa), og hvor man ikke kunne fa
68 Horst (1991a: 74).

69 Diskuteres blandt andet ai Schj~dt og Meier (1989) og i en rapport fra Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund (1987).
70 Schj¢dt og Meier (1989)..
71 Horst (1991a: 74).
72 Ibid.

73 Ibid.
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familiemedlemmerne til Danmark, hvls man Ikke havde en passende
bolig. I realiteten blev mange opholdstilladelser inddraget af hensyn
til den danske beskreftigelsessituation. En "kreativ tolkning" af
fremmedloven, som praktiseredes uden offentligt Indsyn af Tilsynet
med Udlrendinge (TMU) under Rigspolitichefen, bet¢d at TMU I
realiteten kunne fungere som en del af forvaltningen pa arbejdsmarkedsomradet. Et udsagn af poJitimester S¢ren S¢rensen, FremmedpoJitlet fra 1977 kan illustrere dette:
Nar man konsekvent inddrager opholdstilladelser, sker det af hensyn til
den danske beskreftigelsessituation. Man kan sige, at det ikke bet¢d sa
meget, hvis de pagreldende val' millionrerer, men, der er jo nogle, del' vii

arbejde, og de tager arbejdet fra de arbejdsl¢se".74

Selv efter vedtagelsen af den nye fremmedlov I 1983 vedblev
Indvandrerne at Jide under en grundlreggende mangel pa retsslkkerhed. Dette skulle fremga af en rrekke deJikate udvisningssager, af
hvilke den sakaldte Tamilsag reprresenterer den mest celebre.
Familiesammenf¢ringssp¢rgsmalet udgjorde i det hele taget en af
1980ernes og 1990ernes varmeste politiske kartofler. Et sp¢rgsmaI,
der administreredes pa mader som gang pa gang skulle bringe
Danmark pa kant med internationale menneskerettighedskonventioner. Det blev isrer fremdrevet af Fremskridtspartiet og sodaldemokratiske kommunalpolitikere, men disses argumentation kunne
Irene sig mod den fortsatte (underJiggende) konsensus om den
n¢dvendlge begrrensning af "de fremmedes" antal; en konsensus,
som ogsa idag omfatter savel fagbevaogelsen som Sodaldemokratiet
som helhed. Fra begyndelsen af 1983 blev denne grundlaoggende
diskurs sammenkaodet med flygtningesp¢rgsmiilet, som skulle give
anledning til en offentlig debat praoget af etnisk intolerance og
folkeJig mobilisering i nationalismens tegn.

"De hrenger hjernen pa Imagen!"
Pa trods af den offidelle overgang fra en fremmedarbejderpoJitik til
en integrationspolitik fra begyndelsen af 1980erne fortsaotter den
dominerende offentlige debat rned andre ord at Jigge pa Iinje med
den underliggende dagsorden i den oprindelige konsensuspolitik og
dennes programrnatiske uddefinering af "de fremrnede" fra nationen. Men denne uddefinering korn i l¢bet af 1980erne til at ske i
74 Polilike" (1977).
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mere og mere systematisk kulturelle termer, sammenfattet i begrebet
"integrationll •
Mediebevidste socialdemokratiske politikere som Ish0j-borgmesteren Per Madsen bidrog til at g0re uddefineringen af de etniske
minoriteter legitim langt ind i fagbevregelsen. Den marginalisering
vi m0der pa vrerkstedsgulvet eller pa kontoret kan med andre ord
ses som lokale udtlyk for den ny-racistiske ideologi, som i 10bet af
de sidste 15-20 ar er vokset op i k0lvandet pa den 0konomiske krise
og velfrerdsstatens nedtur overalt i Europa.
Ogsa mange steder i den organiserede fagbevregelse har man
taget denne ideologi til sig som en slags almen "sund fornuft". Jeg
talte for eksempel med en reldre SID-bureaukrat, XX, som havde
administreret arbejdsl0shedskassen i et indvandrertret omrade i de
sidste 20 ar. Et brudstykke fra vor samtale er nok et ret typisk
eksempel pa nrermest rutinemressigt problematiserende talemader
om "de fremmede".
CS (forfatteren/intervieweren): "Sa du mener altsa, at unge
danskere og indvandrere har visse problemer, der kan minde om
hinanden?"
XX: "Bade ja og nej. Nu er der jo det, at indvandrerne, de har jo en
kultur jo, som er meget svrer at rendre pa. Og det er sa ogsa
sp0rgsmalet om, hvor meget de skal rendre den. Men jeg kunne
da godt trenke mig, at man rendrede pa den i den tid, der hedder
klokken syv til klokken fire om eftermiddagen. Efter fire da rna
de da godt for min skyld holde lige sa meget kultur de viI, af
deres gamle. Men altsa imellem syv og fire, eller inden for
arbejdstiden, da rna de altsa f01ge spillets regler."
CS: "Men hvad er det for problemer, der kan opsta pa grund af det,
pa en arbejdsplads, altsa?"
XX: "Ja, lad os bare tage sadan en ting som madpakken. Den er der
jo himmelvid forskel pa. Den kan det jo nok knibe for nogen at
acceptere. Og de spiser pa en anden made. En anden ting, det er
ogsa det, at de ... hvis de er Iidt religi0se og overholder deres
bedetider... og det er jo pa minuttet jo, at de Iige pludselig stopper. Vi har jo haft en, der har lagt sig pa knre herude midt i det
hele ikke ... ikke sandt..."
CS: "Ja, men er det noget almindeligt... eller er det undtagelser?"
XX: "Det er undtagelser. Men... sa er der jo det, at indvandrerne, de
skal srettes i gang. De kan ikke selv finde pa, at finde noget og....
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altsa de skrrever hellere over en stak lort, end de fjerner den.
Andre, eller lwad skal vi sige, den danske arbejder, flytter det
der skidt, nar han ikke har andet at lave. De skal srettes i gang.
Og sa, ¢h, nar de sa er frerdige med det stykke arbejde, sa bliver
de altsa bare staende, indtil der kommer nogen og sretter dem i
gang. De gar ikke tilbage til den arbejdsleder, de har og siger:
'Nu er jeg frerdig, hvad skal jeg sa lave'. De stiller sig bare op og
venter... Men det er det igen. Det er deres kultur. Det er, som
man somme tider siger: 'Man hrenger hjernen pa knagen'. Man
rna ikke trenke pa sit arbejde, og sa tager man den, nar man gar
hjem igen. Vi andre vi har den jo altsa trods alt med pa arbejdspladsen..."
CS: "Man skulle jo ellers tro, at hvis man har vreret ude og arbejde i
nogle ar, sa lrerer man det vel..."
XX: "Men altsa, den er meget svrer og ... Det er igen deres kultur.
De rna ikke selv tage initiativ, som vi andre... Som jeg sagde
f¢r... ligger der en stak skidt, sa gar de over den".
CS: "Men kan man ikke snakke med hinanden og komme overens
om sadan noget?"
XX: "Det.... kan godt vrere svrert. Pa de fleste arbejdspladser, der er
ikke nogen integration... det kan man jo godt tillade sig at sige...
nej, der er ikke nogen integration. De holder sig for sig selv.
Altsa er der, lad os sige ti tyrkere og ti danskere pa en arbejdsplads, sa er der ti der og ti der... der er ikke noget med, at
de sidder tyve sammen..."
Afvigelser fra regelen forklares ogsa i etniske termer med henvisning til "den hvide mands" civiliserende gerning:
XX: "Vi rna nok sige at tyrkerne , det er manden der konnner med
bagdelen ude af bukserne... og pakistanerne, hvis man ska tage
de to og sammenligne... Man kan sige. hvad man sige vii om
englrenderne og hollrenderne eller franskmrendene, men de gav
dem altsa noget skolegang, og det kan vi meget tydeligt mrerke.
Forskellen pa de ledige pakistanere og de ledige tyrkere - den er
sa markant, sa der er ikke noget... Sa det er problemet med
tyrkerne. Deres baggrund er for darlig, set i forhold til koloniindvandrerne, hvis man kan kalde dem sadan".
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Lad habet bag Jer kammerater!
"Hrenge hjernen op pa knagen" f~rer tankerne til den ber~mte
velkomst til Dantes helvede i Den guddommelige komedie. "Lasciate
ogni zperanza, voi ch'entrate", star del' skrevet over indgangsporten.
"Lad alt hiib fare, I som trreder ind"; en rimelig overlevelsesstrategi
for den, som under aile omstrendigheder ikke - i dette liv - hal'
nogen anstrendig chance for at undslippe et andsfortrerende slid i
erhvervsghettoen. Vi mennesker formes af de sociale betingelser,
som vi lever under. Indvandrernes "kultur" formes (blandt andet) i
erhvervsghettoens flugtsikre frengsel og i konfrontation med en
diskriminerende omverdenen. Ikke underligt, hvis denne "kultur"
efterhiinden kommer til at omfatte biide hiibl~shed, resignation og
passivitet.
Men det handler naturligvis i denne sammenhreng om en helt
anden tankegang. "At hrenge hjernen pa knagen" fungerer her som
en brutal metafor (symbolladet billede), del' indgar i en almindelig
strategi for eften·ationalisering. Denne kraftfulde metafor hjrelper os
med at vende det faktum pa hovedet, at sa mange indvandrere er
fanget i jobs uden kreative muligheder. Det far os dermed til at
begribe, at "indvandrere overhovedet ikke (under nogen omstrendigheder) formal' at udf~re den type af kreativt arbejde, som
arbejdsmarkedet krrever idag!". De harmed andre ord, hvad de
fortjener.
Denne type af suggestiv symbolmanipulation kan ikke andet end
virke som en se1vopfyldende spiidom; i hvert fald ikke nar den, som
star for den, er en funktionrer i arbejdsl~shedskassen; en lokal
n~glestilling, nar det grelder de etniske minoriteters tilknytning til
arbejdsmarkedet. Det handler om intet andet end den typiske
skyde-skylden-pa-offeret-logik, som ogsa her - via den made den
styrer fagforeningers, arbejdsl~shedskassers og arbejdsformidlingers
praktiske handlinger i forhold til de etniske minoriteter pa - uundgaeligt far selvbekrreftende virkninger i virkeligheden.
Her m~der vi igen forenklingen af misforhold pa arbejdsmarkedet, hvor "kulturen" anvendes som forklaring pa bristende integration. Problemerne bunder i et vresensforskelligt "kulturm~nster": fra
madpakker over "muhamedanisme" til arbejdsmotivation. De "sorte"
er uhjrelpeligt kulturelt programmerede til at skrreve over lortet i
stedet for at samle det op sam "os andre". Det hele sammenfattes i
formlen "mangel pa integration". "De" holder sig for sig selv, isolerer
sig, klumper sig sammen pa grund af den anderledes kultur. Altsa
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det kulturelt begrundede ghettoargument, som ser ganske bort fra
erhvervsghettoens soeiale realitet. Den "gamie kultur" forbliver
uforandret pa grund af denne mangel pa "integration". Det vil sige
et eirkelproblem, som i sidste instans kun kan liMes igennem at
udelukke selve problembrererne fra systemet; henvist til klientrollen, proppet af vejen "i nogle kreldre... sa de kan srelge oliven aile
sammen eller Feta-ost",75 eller maske allerbedst udvist til det
sakaldte "hjemland".

''Mangel pa integration" eller "af-integren'ng"?
Men der findes ogsa andre forklminger pa, at "der ikke er nogen
integration", at "der ikke er noget med, at man sidder sammen". En
diskussion, som jeg i 1988 havde med en gruppe tyrkiske arbejdere,
som arbejdede pa en stor fabrik i K0benhavsomractet, belyser sagen
fra en anden vinkel. Deres forklaring giver aniedning til at ompr0ve
forstillingen om "den manglende integration". Maske handler det
snarere om en aktiv a}integrering, hvor det er majoriteten snarere
end minoriteten, som udg0r problemets kerne.
Jeg spurgte dem, hvordan de havde det med danskerne pa
arbejde. "Det er bare ad helvede til", kom det t0rre svar, "det er
nogle raeister, hele bundtet". Lettere chokeret, spurgte jeg forsigtigt,
om det sa altid havde vreret sadan. "Nej overhovedet ikke. For et
par ar siden sad vi og spiste vores frokost ved samme bord og drak
pilsner i pauserne". "Ja, men, hvordan pokker kan det sa ga til, at
det er blevet sa darligt nu?", ville jeg vide.
Det var der f0rst ingen af dem, der rigtigt kunne svare pa. Maske
pa "grund af borgmester Madsens udskejelser i pressen..." eller
maske fordi "danskerne er anderiedes nu til dags...", sadan i det hele
taget.
Jeg syntes ikke, at det var nogen rigtigt tilfredsstillende forklaring,
og fors0gte at fa dem til at mindes, om der var sket nogle vigtige ting
pa arbejdspladsen lige omkring det tidspunkt, hvor det begyndte at
"ga ad helvede til".
Sa var der en, der kom i tanke om, at den bonusordning, som de
aile sammen lider under, faktisk var blevet indf0rt lige f0r, det for
alvor begyndte at ga skrevt i forholdet til danskerne. Det f0rte frem
til, at vi hjalp hinanden med at ga deltaljeret igennem hrendelsesforl0bet fra den dag, de nye normer biev indf0rt. Senere blev jeg
inviteret ud for at se pa fabrikken. Jeg blev listet ind ad bagvejen.
75 Citat fra Blum (1987), sam kritiserer en overdrevet fokusering pet "ethnic business" sam
problem10sning i forhold til de ctniske minoriteters arbejdsmarkedssituation.
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For ingen i gruppen ville have, at det skulle komme frem, at de
havde inviteret en "forsker" ud for at se pa deres arbejdsforhold.
I korthed kan situationen beskrives pa flillgende made:
Arbejdet blev afllilnnet efter gruppeprincippet med bonus i
forhold til produktionsresultatet. Men, nogle nye store maskiner,
som spytter stalprofiler og rlilr ud, blev "klilrt" af piloter, som justerer
dem, stiller dem om til nye opgaver, og har ansvar for en vis service.
AIle piloterne var danskere. Indvandrerne "tog fra" og "bundtede",
hvilket er et opslidende og relativt farligt arbejde, som desuden er
darligere llilnnet end piloternes. Ingen danskere ville arbejde som
"bundter". Efterh3.nden var tempoet blevet sa opskruet, at indvandrerne flillte sig tvungne til at stille krav om, at piloterne matte srette
tempoet ned. Men det skabte konflikter i forhold til danskerne. Dels
pa grund af bonus'en og dels pa grund af, at ogsa de danske arbejdere flillte sig klemt - oppefra af formanden og ledelsen, som hele
tiden forslilgte at presse tempoet op.
Og sa var det altsa, at man efterh3.nden holdt op med at drikke lill
sammen.
Til historien hlilrer ogsa, at flere indvandrere selv havde lilnsket
"forfremmelse" til piloter, men faet afslag. Det skete blandt andet
med den begrundelse, at de ikke var med i Metal. At komme pa
kursus og styrke sine formelle faglige kvalifikationer kunne der
heller ikke blive tale om "pa grund af sproget".
"Men kan du sa forklare mig", spurgte en af de tyrkiske arbejdere
mig, "hvordan det kan vrere, at vi godt kan fa loy til at klilre maskinerne om natten?".
Her spiller arbejdsgiverne med andre ord forskellige etniske
grupper ud mod hinanden. Indvandrerne far "Iortejobbene" om
dagen samt hele natskiftet, (ogsa de mere attraktive arbejdsopgaver) pa tidspunkter, hvor danskerne ikke vil arbejde.
Indvandrerne fliller sig tvunget til at acceptere dette. De er bange
for at blive fyret, ellers. Men de fliller sig, helt naturligt, forbigaede,
krrenkede og diskriminerede, nar deres reelle kvalifikationer samtidig ikke bliver anerkendte - hverken af de danske arbejdere, ledelsen, eller fagforeningen. De danske arbejdere fliller sig presset, fordi
minoritetsarbejderne faktisk har nogle reelle kvalifikationer, som er
vigtige for virksomheden. Det betyder, at ledelsen har en klemme
pa demo Hvis de stiller for store krav, har ledelsen den mulighed, at
man kan forslilge at fa de "gode jobs" omdefineret og ansrette
indvandrede i stedet.
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Hvordan skal vi nu forklare denne splittelse? Hvorfor kunne de
tyrkisk-danske og de dansk-danske arbejdere ikke bare gi21re frelles
sag i forhold til de nye akkordsystemer og sa ellers fortsrette med at
drikke 1211 med hinanden i god fordragelighed?
Lad os fi21rst tage en udflugt til fagbevregelsens og danske arbejderes traditionelle made at forklare tingene pa.
lnden for arbejderbevregelsen er konflikterne mellem majoritetsog minoritetsarbejdere traditionelt blevet set som en slags
"kulturkonflikt", hvor de etniske minoritetsarbejderes tilbagestaende
"bondekultur" kommer i konflikt med en moderne li21narbejderbevidsthed. Det er ogsa en tolkning, som i et vist omfang har fundet
genklang inden for den (beskedne) forskning, som har fundet sted
omkring indvandrernes arbejdsmarkedsforhold i Danmark.
For eksempel noterer Schji21dt og Meier i den tidligere nrevnte
undersi21gelse om det lokale arbejdsmarked i Esbjerg, at det er
forbundet med en rrekke problemer for indvandrere at komme ind
pa en dansk arbejdsplads. Det grelder ikke mindst i den tunge industri, hrevder de, hvor man finder den mest veletablerede og velorganiserede "arbejderkultur, som definerer solidaritet og normer for
god opfi21rsel. Det er netop disse forhold, der beskriver li21narbejderbevidstheden, og nar man ikke er blevet socialiseret til den, kan man
meget let komme til at overskride en rrekke uskrevne love",?6 De
nrevner, at indvandrerne beskrives som "skruebrrekkere" pa danske
arbejdspladser. De har svrert ved at forsta, "hvorfor man ikke bare
kan 'knokle derudad', nar man er pa akkord, og derved tjene flere
penge".77 Denne manglende "1i21narbejderbevidsthed" har skabt en
hel rrekke konflikter.
Det er en type af argument, som jeg ogsa selv gang pa gang sti21dte
pa fra danske arbejderes side. Det var standardtemaet for mine
diskussioner med danske arbejdere overalt, nar jeg i li21bet af
1970erne og begyndelsen af 1980erne besi21gte forskellige industriarbejdspladser. Fremmedarbejderne blev set som en trussel mod solidaritetens uskrevne love. Nar der kom indvandrere i en virksomhed,
kunne det lede til, at arbejdstempoet blev sat i vejret, og at
arbejdsforholdene blev utalelige. Sa blev de danske arbejdere
tvunget til at flygte fra virksomheden. Pi\ store arbejdspladser som
for eksempel Det danske Stillvalsevrerk i Frederiksvrerk, hvor jeg
selv arbejdede en periode i 1973, var situationen prreget af boblende
konflikter i forbindelse med den vanskelige integration af lavt
76 Schj"dt og Meier (1989: 16).
77 Ibid.

134 Pa kulturens slagmark
uddannede arbejdsmigranter i et strerkt etableret dansk arbejderkollektiv med stolte faglige traditioner. Man havde "s'gu ikke noget
srerligt imod grestearbejderne" - for der var jo stadigvrek mangel pa
arbejdskraft. Men de matte "kraft'edme se at lrere sig, hvordan man
opfl'Srer sig pa en dansk arbejdsplads!" Arbejdskammeraterne og
virksomheden var to forskellige ting - i det mindste stadigvrek i
1973. Det vil sige, at det var et finere udtryk for solidaritet at srette
sig og dele en kasse bajere med kammesjukkerne i fred og ro pa
natskiftet, end at i tide og utide komme rendende med en flaske
schlivovitch til formanden. Morakkeri var skruebrrekkeri.
De danske arbejderes beklagelser udtrykker mere end blot
fordomme.
Der er faktisk nresten altid opstaet alvorlige konflikter, hvor
indvandrede med en landsbybaggrund i stl'Srre antal finder beskreftigelse inden for rammerne af etablerede industriarbejderkollektiver.
Stl'Srstedelen af de fremmedarbejdere, som kom til Danmark fra
Jugoslavien og Tyrkiet, havde en landsbybaggrund, og havde overvejende vreret beskreftiget med landbrug i hjemlandene,78 I starten
fandt de det ofte vanskeligt at acceptere og fl'Slge danske arbejderes
og dansk arbejderbevregelses spilleregler. Disse spilleregler bygger
pa en logik, som er fremmed for den trenkemade, der prreger familiebruget. Dette er prreget af den enkeltes identifikation med
produktionsenheden (husholdet/familien).
Forholdet mellem overordnede og underordnede i bondesamfundet er heller ikke hovedsageligt I'Skonomisk og upersonligt defineret
som i det klassiske kapitalistiske industrisamfund. Det handler
snarere om mangesidig afhrengighed, gensidige forpligtigelser og
ansvar imellem socialt ulige partnere. Socialt ansvar fra den dominerende parts side modsvares af personlig underkastelse, respekt og
loyalitet fra den underlegne parts side, og traditionelt ofte af en
gensidig tillid, som bygges op pa langt sigt. Som livsstil ligger dette
langt fra, hvad der er blevet betragtet som traditionel "arbejderbevidsthed".
Henvisninger til indvandrernes landlige oprindelse og udanske
kultur er imidlertid en helt utilstrrekkelig forklaring pa passivitet i
faglige sammenhrenge.
For det fl'Srste er det jo langt fra alle indvandrere, som kommer
fra en bondebaggrund.
For det andet behl'Sves der i grunden ingen kulturelle argumenter
for at forklare en eventuel passivitet og underdanighed. Denne kan
78 Pakistanerne havde dedmod ofte en rniddelklassebaggrund.
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lige sa godt tolkes sam et udtryk for en grundlreggende magtesl0shed, som skyldes samfundsmressige forhold i Danmark: den retslige
usikkerhed (den virkelige udvisningstrussel eller frygten for den) og
den usikre position pa arbejdsmarkedet, med st0rst risiko for at
blive fyret i tilfrelde af uro pa arbejdspladsen og mindste mulighed
for nogensinde igen at komme ind pa arbejdsmarkedet.
For det tredje har det erfaringsmressigt vist sig - i Danmark savel
sam i andre vesteuropreiske lande - at de indvandrede arbejdere,
ogsa dem med en landsbybaggrund, relativt hurtigt begynder at f0le
et behov for kollektivt at pavirke sine daglige arbejdsvilkar,79 Men
det har overalt vreret alt for vanskeligt for indvandrede at vinde
geh0r for deres specielle problemer inden for en fagbevregelse, hvis
hovedinteresser typisk har vreret at sikre, at de ikke bliver konkurrenter i forhold til majoritetsarbejderne. Isolerede i faglige
sammenhrenge, har det typiske udtryk for fremmedarbejderes og
indvandreres kollektive kamp for bedre arbejdsvilkar - i Danmark
savel som i andre vesteuropreiske lande - vreret den vilde strejke.
Men strejker blandt etniske minoritetsarbejdere har kun sjreldent
fundet nogen st0tte blandt danske majoritetsarbejdere, endsige i
fagbevregelsen.
Endelig, for det fjerde, synes den danske sakaldte "arbejderbevidsthed" idag mere at reprresentere et nostalgisk sk0nmaleri pa
arbejderbevregelsens museum end en social realitet.
Krisen og strukturrendringerne skulle i l0bet af 1970erne og
1980erne mere og mere undergrave traditionelle former for bred
solidaritet inden for fagbevregelsen. Samtidigt med, at omfanget af
den traditionelle "arbejderklasse" er krympet dramatisk, er kl0fterne
mellem ufaglrerte og faglrerte arbejdere blevet uddybet. Mellem
dem der har arbejde, og dem der ikke har. Solidariteten mellem de
forskellige dele af fagbevregelsen er blevet stadigt mindre. Samtidig
trues ogsa solidariteten inden for rammerne af de enkelte fagforbund af de ekspanderende "interne arbejdsmarkeder", sam vokser
frem pa tvrers af traditionelle forbundsgrrenser. Den traditionelle
arbejderklasse, dens bevidsthed og dens organisationsformer er i
opl0sning.

Patvungne etniske gnensel'
For de etniske minoriteter pa arbejdspladserne rundt omkring har
denne udvikling betydet, hvad man kan kalde for en voksende afintegl'ering.
79 Se for eksempel Reimers (1979: 76ff).
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En erfaring, sam jeg har gjort i forbindelse med forskellige unders0gelser i 1970erne og begyndelsen af 1980erne er, at mange, isrer
yngre indvandrere, har vreret udmcerket integrerede pa danske arbejdspladser. De blev med andre ord "gode og solidariske danske
arbejdere". Man lrerte sig, hvad man kan og ikke kan, skal og ikke
skal, hvis man er en god arbejdskammerat: "Ikke arbejde over
normen", "ikke fedte for arbejdsgiveren" og sa videre. "Vrere solidarisk" med kammeraterne, kunne tage en grovkornet sp0g, "tid til en
gr0n" og en fortrolig snak indimellem.
Men nu opfatter mange indvandrede arbejdere, at danskerne
totalt har svigtet solidariteten. Salidariteten var vigtig, sa lrenge det
gjaldt am at forhindre, at fremmedarbejderne kom til at fungere
sam l0ntrykkere. Nu er solidariteten mere og mere blevet indsnrevret til at grelde den enkelte arbejdsgruppe. Grrenserne trrekkes op
mellem dem, der skal tilh0re de priviligerede grupper pa de ekspansive virksomheder og de "interne arbejdsmarkeder" i centrum og
virksomheder eller produktionsomracter med usikre arbejdsforhold i
periferien.
Dette rammer "svage grupper" blandt den danske majoritetsbefolkning savel sam blandt de etniske minoriteter, der ikke er i stand
til at erhverve sig de Mdvendige kvalifikationer, eller sam ikke er i
besiddelse af de n0dvendige kontaktnet.
Hvis vi nu til sidst igen gar tilbage til vort eksempel med konflikten mellem tyrkisk-danske og dansk-danske ansatte pa metalprofilfabrikken, er det alligevel svrert at opfatte tyrkisk-danskerne sam en
svag gruppe i denne forstand. Det handlede am yngre arbejdere
med bade skoleuddannelse og et godt dansk, etablerede i det
danske samfund og fuldt tilpassede til dansk "arbejderkultur". Det
var desuden mennesker, sam alle havde vreret ansatte i virksomheden i flere ar. Det var folk, sam igennem langvarig praksis efterhanden havde erhvervet sig vigtige virksomhedsspecifikke arbejdskvalifikationer. Det var ambiti0se yngre mennesker, sam 0nskede at fa
mulighed for at ga pa faglige kurser.
Men i en situation med 0get rationaliseringspres pa virksomheden g0r deres brede arbejdserfaring og deres reelle virksomhedsspecifikke kvalifikationer dem til konkurrenter, sam truer danskernes
reelle monopol pa de bedste jobs. Sam de tyrkisk-danske arbejdere
sa det, udnyttede de faglrerte danske arbejdere de traditionelle
faglige grrenser mellem Metal og SID til at udmaMvrere demo Men
samtidig udnyttede de danske arbejdere ogsa systematisk deres
styrke i virksomhedens interne magtstruktur - det vil sige personlige
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kontakter til formrend og vrerkf¢rer - til at forhindre, at tyrkiskdanskerne skulle kunne fa mulighed for - igennem formel faglig
uddannelse - at rendre deres tilknytning fra SID til Metal. Udelukkelsen fra kammeratskabet (dvs. fra at drikke ¢I sammen) blev her
et middel til fuldstrendigt at ekskludere de tyrkisk-danske kammerater fra pavirkningsmuligheder i forhold til denne magtstruktur.
Hentydninger angaende "madpakken" kan naturligvis vrere et effektivt vaben i kampen for at befreste denne patvungne isolering af "de
fremmede". Som led i en lokal magtkamp tjener "fordomme" nu til
at markere "etniske grrenser, som tidligere ikke var sa vigtige; et
frenomen, som er blevet kaldt for "etnicering" eller "etnifiering".
Forholdet mellem tyrkisk-danske og dansk-danske arbejdere kendetegnes altsa af en slags patvungen af-integrering igennem etnifiering.
I denne situation bliver den nye akkord f¢rst og fremmest arsag til
endnu et problem i forholdet mellem de dansk-danske og de tyrkiskdanske arbejdere, snarere end et sp¢rgsmal imellem de ansatte og
ledelsen.
Men for yderligere at ¢ge vores forstaelse af konflikten bliver det
n¢dvendigt endnu engang at udvide analyserammen. Den nye
akkord var tilsyneladende bare et forbigaende middel til at ¢ge virksomhedens rentabilitet. Der var mere dybtgaende forandringer pa
vej. Rutinemressige jobs skulle efterhanden elimineres til fordel for
en mere automatiseret produktion med gruppeorganisation og
teamwork. Her kridtes banen op for skabelsen af et mere avanceret
"internt arbejdsmarked" og for en ulige kamp om, hvem der skal
tilh¢re dette, og hvem der skal sendes til arbejdsformidlingen eller
lases inde i den etniske erhvervsghetto. "Kulturen" g¢res her til en
belastende faktor i kampen for at bevare et fagligt monopol pa trods
af det "interne arbejdsmarkeds" tendens til at nedbryde traditionelle
faggrrenser. Der bygges uoverstigelige barrierer mellem de etniske
grupper. Disse barrierer befrestes gennem en blokering af faglige
uddannelsesmuligheder, udelukkelse fra vigtige sociale netvrerk
samt ekskludering fra indflydelse i maktstrukturen; i virksomhederne, i uddannelsesinstitutionerne samt i arbejdsmarkedets organisationer og institutioner.

Under isoleringens viIkar
En opfattelse, som man ofte m¢der rundt omkring pa danske
arbejdspladser, i arbejdsl¢shedskasserne, pa arbejdsformidlingerne
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og pa de kommunale beskreftigelsessekretariater, er, at indvandrere
fors¢ger at undga forskellige krav pa arbejdsmarkedet ved at spille
uvidende: "mig ikke forsta".80
Set fra indvandrerside m¢der man imidlertid gang pa gang en
modsat tolkning af sprogkundskabernes betydning.
Jeg hal' allerede nrevnt eksempler pa, at indvandrede med gode
sprogkundskaber samt gode faglige eller virksomhedsspecilikke
kvalifikationer af danske arbejdere let synes at blive betragtet som
konkurrenter pa etnisk blandede arbejdspladser. Del' lregges - indirekte eller direkte - et pres pa arbejdsgiverne for ikke at ansrette
indvandrere i kvalificerede jobs.
I de mindst attraktive nicher pa det etnisk opdelte danske
arbejdsmarked er "mig ikke tale dansk" derimod ofte en vamtsat
arbejdskvalifikation. Her kan ubehjrelpsomt dansk betragtes som en
mere eller mindre n¢dvendig menneskelig kvalifikation for at fa og
beholde et job.
"Mange af vores landsmrend [tyrkerne] hal' efterhanden gaet pa
kursus efter kursus, som aldrig f¢rer til noget konkret", sigel' en
tyrkisk foreningsaktiv. "Det grelder ogsa pakistanerne. Det fungerer
faktisk omvendt. Den, del' ikke kan en skid, hal' st¢rre chancer for at
fa arbejde. Mange arbejdspladser hal' kun indvandrere, som ikke hal'
nogen uddannelse. De klager ikke, dekan srettes til hvad som heist.
Arbejdsgiverne ansretter heist ikke folk, som kan godt dansk. De
laver for meget vr¢vl, protesterer mod ul¢nnet overarbejde og
urimelige arbejdsforhold og den slags.".
Indvandrede, som taler for godt dansk, er alt for bevidste om sine
rettigheder og protesterer mod arbejdsforhold, som strider mod alle
fagretslige normer om sikkerhed og arbejdsmilj¢. Uvidenhed og
mangel pa danskkundskaber er med andre ord en livsbetingelse for
en del af det danske erhvervsliv. En vigtig forudsretning for at
opretholde den etniske erhvervsghetto er at kunne rekruttere og
opretholde en arbejdsstyrke, som er sprogligt, kulturelt og fagligt
isoleret.
Det er denne isolation i kombination med den altid overhrengende fyringstrussel, som holder de etniske minoriteter fast i farlige,
sundhedstruende arbejdsmilj¢er konstaterer John Graversgard i
Arbejdstilsynets unders¢gelse angaende indvandrernes arbejdsforhold i Arhus,81 "Sprog kan lreres forbavsende hurtigt", sial' han fast,
80 Se for eksempel SChj¢dt og Meier (1989: 13).
81 Graversg~rd (1989: 104).
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"og det kan jo ogsa heres pa arbejdspladsen. Forudsretningen lOr, at
man ikke isolerer indvandrerne bade psykologisk, socialt og arbejdsmressigt pa arbejdspladserne. Hvis man lader vrere med det, sa
bliver de heller ikke isoleret sprogligt".
Og isolerede, og uden bred faglig st0tte, kan indvandrede ikke
krempe for en forbedring af deres arbejdsforhold.
Et eksempel lOr f0lgende hrendelse fortalt af en (bedre stillet)
minoritetsarbejder pa en st0rre lagervirksomhed: en virksomhed
som beskreftigede mange nyindvandrede (flygtninge og families ammenf0rte).
"Jeg arbejder selv som truckf0rer. Men lagerekspedienterne, det lOr
kun indvandrere. Det lOr nresten bare indvandrere, der g0r det tunge
kropsarbejde. Man gar 20 km om dagen og skal l0fte 20 tons om
dagen med sine bare hrender - op pa pallerne. De fleste far store
problemer med arme og ryg. Man kan ikke holde det ud i mere end
lOt ars tid; allerh0jst to. "Det lOr bare folk, som lige lOr kommet til
landet, for eksempel som flygtninge, som arbejder derude. Folk, som
ikke kan dansk. Det beh0ver man ikke. Bare man kan talllOne. Vi lOr
kun 2 af 25 pa afdelingen, som kan dansk. Tidligere var der fire, fern
stykker. Nu holder jeg ogsa op til sommer.
ber lOr ogsa 30-40 danskere pa virksomheden, men de arbejder pa
kontoret, lOr arbejdsledere eller arbejder som chauff0rer, truckf0rere
eller noget andet. Af og til bliver der ogsa ansat danskere pa lageret.
Men sactan nogle holder altid op efter h0jst en maneds tid. De kan
altid finde noget andet. Heller ikke indvandrere, som kan dansk,
havner dernede. Og det lOr naturligvis heller ikke lOt sted, hvor man
har en levende chance for at lrere sig noget dansk.
Det lOr ikke, fordi folk ikke klager. Vi indvandrere har ofte klaget
over akkorden dernede, som lOr alt for hidsig. Vi har klaget direkte
til arbejdsgiveren. Vi har ogsa klaget til fagforeningen igennem tillidsmanden. De kom selv herud for at h0re pa os. Sa skulle der tages
tid pa arbejdet. Normen pa 14000 collies var ti ar gammel. Der
skulle laves ny akkord, og der skulle tages tid. Sa skulle man egentlig
have arbejdet langsomt. Tidsstudiemanden sagde, vi skulle arbejde
som normalt. Hvis man arbejder langsommere, sa har han de gamle
dagsedler i handen. Han ved, hvor meget vi laver om dagen. Sa kom
den nye h0jere akkord. 16 000 collies om dagen. Man kan godt ga
under akkorden, men sa trrekker de pa l0nnen. Efter at vi fik den
nye akkord, lOr de fleste gaet ned.
Vi klagede sa over, at den blev h0jere, akkorden. Men sa kom
tidsstudiemanden med kortene i Mnden til fagforeningsm0de... og
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sa kunne de ikke g0re noget. Det hele var faktisk tillidsmandens
skyld; en dansker, som har vreret ansat i 25 ar og bare sidder og
nusser med paplrarbejde. Han sagde, at vi bare skulle arbejde som
normalt. Han vldste ikke, at vi skulle ga ned i l0n, sagde han."
Dette eksempel peger pa, hvor vanskeligt det kan vrere at fa sine
krav frem, selv I tilfrelde, hvor det relevante fagforbund faktisk
fors0ger at leve op til sin rolle. Det sretter fokus pa problemerne
med manglende kommunikation pa det etniske delte arbejdsmarked. Men det peger ogsa pa, hvor problematisk det er, at de etniske
mindretal aldrig har opnaet nogen egen platform i de faglige organlsationer I Danmark. Tillidsfolk med mindretalsbaggrund er et
nresten ukendt frenomen pa danske arbejdspladser, matte arbejdstilsynet konstatere, efter at have ledt med lys og lygte. 82 Skylden for
dette vii mange fagligt aktive danskere sikkert lregge pa mindretallene selv. Men det er samtidig et faktum, at fagbevregelsen I tidens
10b har gjort alt for Iidt for at rendre pa tingenes tilstand; savel nar
det grelder mindretallenes reprresentation i organisationerne, som
nar det grelder forbedring af information og kommunikation. S3
Et lukket system
De gange, jeg har talt med fagligt aktive inden for Kvindeligt Arbejdelfol'bund, har jeg fornemmet en form for menneskeligt engagement i de Indvandrede arbejderes skrebne, som har vreret svrer at
spore i tilsvarende Interviewituationer med reprresentanter for
typiske mandlige forbund som SID. Det er som om lederne i et
forbund med mange ufaglrerte danske kvindelige medlemmer med
en strerkt udsat position pa arbejdsmarkedet nikker genkendende til
mange af de problemer, som m0der deres indvandrede slZistre. Men
samtidig giver de udtryk for, at fagbevregelsen beflnder sig I en
utroligt vanskelig situation, hvor det er nresten umuligt at pavirke
arbejdsgivernes misbrug af de indvandrede arbejdere. Man m0der
her, Iigesom i Hotel- og Restaurationsfol'bundet - et andet forbund
med mange kvinder og indvandrere,84 men kun begrrenset politlsk
82 Graversg~rd (1987).
83 Satsninger har vreret st¢dvise og periodiske. Et eksempel er st¢ttcn til Fremmedarbejderblader sam blev trukket tilbage sidst i 1970erne med det motiv, at indvandrerne nu burde
were blevet tiIstrrekkeligt danske. Et senere eksempel er LOs lovende satsning p§. at staTte
et blad for indvandrere i 1990; et initiativ, sam desvrerre blev alt for kortvarigt.
84 Se for eksempel Olsson (1987: 120). sam beskriver situationen inden for Hotel· og
Restauration, et forbund, sam gennemgaende har engageret sig strerkt for sine mange
indvandrede medlernmer.
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magt - desuden en frustration over mangelen pa aktiv interesse for
indvandrersplilrgsmaJ i fagbevregelsen som helhed.
Flillgende interview med en hliljtstaende reprresentant for KAF
(YY) vidner om et aktivt arbejde for at fa indvandrerkvinder i
arbejde. Men det vidner ogsa om en dobbelt standard pa arbejdsmarkedet; en situation, hvor pastaet manglende danskkundskaber
snart figurerer som en belastning og snart som en slags nlildvendig
negativ kvalifikation pa det etnisk opdelte arbejdsmarked.
YY; "Vi har ... meget, meget store problemer med at fa dem [de
indvandrede kvinder] anbragt i arbejde. Det, der er problemet,
er at arbejdsgiverne vregrer sig ved at tage dem pa grund af
deres manglende frerdigheder. .. vi havde en konference sidste ar
pa Roskilde hliljskole, hvor jeg var blevet bedt om at lave en
underslilgelse om alle ledige kvinder, ogsa blandt vores arbejdsllilse indvandrerpiger. Jeg var i den situation - og det var
formanden for SID ... ogsa - vi matte, med fare for at vi kunne
blive hrengt ud som racister, sige til forsamlingen, at et af
midlerne var, at man matte pa en eller anden made glilre yore
indvandrerpiger forstaeligt, at de skulle lrere dansk for at kunne
fa et arbejdsforhold. Det jeg sagde flilr, at arbejdsgiverne ringer
og siger, jamen, de kan ikke dansk, vi kan ikke tage demo Jeg har
et slaende eksempel pa en arbejdsgiver, der ringede og skulle
bruge 10-12 darner. Vi sendte 8 indvandrerpiger og 4 danske
piger. Han antog ikke en af indvandrerpigerne. Og altsammen
med begrundelsen, at de ikke kunne dansk. De kunne ikke
dansk, og hans pastand var, at han kunne ikke forklare dem,
hvad arbejdet var, og sa var han bange for, at de fik en forkert
opfattelse af det, de skulle lave, og dermed blev arbejdet ikke
udflilrt godt nok."
CS (forfatteren/intervieweren): "Hvad var det for en type arbejde?"
YY: "Det var monteringsarbejde og sadan noget. Men jeg sagde til
ham, at det var for darligt, han burde have givet vores indvandrerpiger en chance, for det matte vrere muligt at glilre dem
forstaeligt, nar det kun var monteringsarbejde. Og sa kunne han
da have ansat dem pa prlilve, og hvis de sa viste sig helt umulige,
sa er det i orden, sa kunne man sige, de kan altsa ikke klare det.
Det gjorde han ikke. Han afviste dem kategorisk. Vi har ogsa
prlilvet et andet tilfrelde, hvor en arbejdsgiver ogsa skulle bruge
nogle piger. Det var pa en pakkefabrik. Da ringede de ned og
spurgte om nogle darner, og sa blev vi enige om, at vi ville ikke
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sige til ham, at vi sendte nogle indvandrerpiger derud, men vi
gjorde det. Vi sendte nogle indvandrerpiger imellem. Og sa
ringede han meget fort0rnet tilbage og sagde, at det var sandelig
ikke indvandrerpiger, han havde trenkt sig. Det var danske
piger, for det skulle jo vrere nogle, der kunne dansk. Sa sagde
jeg, 'men altsa pigerne har vreret ude i et arbejdsforhold, har
passet deres arbejde, de er blevet fyret, fordi der ikke er mere at
lave der, hvor de var tidligere, men de vil meget gerne have et
arbejde'. Men han tog ikke nogen af dem."
cs: "Hvorfor danskerne?"
YY: "Ja, han begrundede det med ... det ligger helt klart, mange
danske arbejdsgivere vregrer sig ved at tage vores indvandrere."
CS: "Du har det der konkrete tilfrelde. Kunne de der piger sa tale
noget dansk?"
YY: "Nej, det var meget, meget slemt".
CS: "Det er ikke en l0s pastand, det der?"
YY: "1 nogen tilfrelde er det. Altsa jeg kan ogsa fortrelle dig et
tilfrelde, hvor pigerne udmrerket kan tale dansk og g0re sig
forstaelig, hvor arbejdsgiveren alligevel har sagt, da han opdagede, det var en indvandrerpige: 'Jamen, forresten jeg skal kun
bruge to'. Og sa er indvandrerpigerne dem, der er blevet skubbet til side. Vi ser det jo ogsa, nar vores indvandrerpiger er
blevet langtidsledige - og det er en af de ting, som jeg kan blive
meget, meget harm over. De skal ud i 7 maneders job; stat, amt
og kommune - den er jo lavet om den regel fra 9 til 7 maneder, og stat, amt og kommune pastar, at de er i den situation, at de
kan kun anvise dem reng0ringsarbejde. Og det ender med at
90% af vores indvandrerpiger, der er i arbejde, det er reng0ringsarbejde - darligt betalt reng0ringsarbejde, hvor de efter
vores mening rna arbejde meget hardere og meget hurtigere, og
som f0lge deraf er det meget stresset og slidsomt for arme og

ryg."
Vi prresenteres her for et lukket system. Pa den ene side er det svrert
at lrere sig et rimeligt dansk, fordi man enten er arbejdsl0s eller
arbejder pa arbejdspladser, hvor man er isoleret, sprogligt og socialt.
Pa den anden side afvises indvandrede, som faktisk kan tilstrrekkeligt dansk, under aile omstrendigheder fra etnisk blandede arbejdspladser, fordi de er "indvandrere". De kastes tilbage til en
hardhrendet udnyttelse i den etniske erhvervsghetto, hvor mang-
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lende danskkundskaber snarere lOr en positiv almenmenneskelig
kvalifikation end en belastning. Saledes understptter strategierne
inden for arbejdsmarkedets mere attraktive dele de fremherskende
strategier i de mindst attraktive. Det lOr netop pa baggrund af, at
arbejdsgiverne i de fprstmevnte tilsyneladende mere eller mindre
konsekvent afviser at ansrette mennesker med en afvigende ikkedansk etnisk baggrund, at arbejdsgiverne i de sidstnrevnte kan
bedrive en nrermest hensynslps rovdrift pa de etniske minoriteters
arbejdskraft.
Indvandrerhetz
For kvinderne lOr det fprst og fremmest rengpringsbranchen, det
grelder. Men ogsa denne lOr i sig selv opdelt efter arbejdets karakter
og efter etniske linjer.
Interviews i afdelinger af KAF, som isrer organiserer medlemmer
aktive i rengpringsbranchen, gay lOt interessant indblik i denne
opdeling.
De interviewede npglepersoner inddelte branchen i trIO lag. Disse
lOr prreget af forskellige arbejdsforhold, forskellige lpnniveauer,
forskellige typer af arbejdsorganisation, delvist forskellig kundekreds, samt en markant forskellig etnisk sammensretning af arbejdsstyrken.
I det ¢vel'Ste lag finder vi de store selskaber, ofte multinationale,
som for eksempel ISS. Her har rengpringsarbejdet en specialiseret
karakter, lOr ofte kraftigt mekaniseret og rationaliseret, og krrever
betydelige specialkundskaber og uddannelse. De ansatte arbejder
ofte i selvstyrende grupper. Virksomhederne lOr medlemmer af
DAF. De betaler overenskomstmressige lpnninger, og ansrettelsesvilkarene kontrolleres og reguleres gennem det fagretslige system.
Konkurrencekraften bygger pa kvalitet, organisation, rationalisering
og stordrift kombineret med hPjtudviklet specialisering. Disse virksomheder domineres af dansk arbejdskraft. Her lOr det utroligt svrert
for indvandrede at komme indo
Et oin lamgere nede i branchehierarkiet finder vi nogle b1\de stprre
og mindre virksomheder med darligere arbejdsbetingelser, betydeligt lavere lpnninger og meget usikre ansretteIsesforhold. Ofte bestar
disses arbejdsstyrke nresten udelukkende af mindretallene; specielt
indvandrede kvinder. De enkelte virksomheder foretrrekker typisk
at rekruttere arbejdskraft fra bestemte etniske grupper. De ansretter
ogsa ofte mindretalsarbejdere familievis, hvilket betyder en specielt
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stor usikkerhed. I tilfrelde af uoverensstemmelser og fyringer er det
jo hele familien, der ryger.
Her er arbejdsforholdene h1irrejsende. Igen et udsagn fra en
kvinde i ledende position inden for KAF:
"Jeg har lige startet en sag op... det er et meget stort reng\1Sringsselskab... 95% af de ansatte i det pagreldende reg\1Sringsselskab er
indvandrerpiger. De arbejder, og det kan jeg dokumentere... Pigen,
som denne sag handler om, er 26 ar, og hun arbejdede fra uge 7 .. og
frem til uge 22 ..., hvor hun har haft et enormt antal ugentlige
arbejdstimer ud over det normale pa 39 timer. Hun har sa galt torsdag den 7. maj - hold nu fast, for det er rigtigt det jeg siger - torsdag
den 7. maj arbejdede hun 21 timer, fredag den 8. maj arbejdede hun
19 timer. Det vil sige, at hun med reng\1Sring arbejdede i 40 timer pa
to d\1Sgn, der som bekendt har 48 timer... De bliver udnyttet, vores
indvandrerpiger, fordi de er bange for - de t\1Sr ikke sige noget til
arbejdsgiverne, og de ved, hvor svrert det er for dem at finde et
andet arbejde. Denne her sag det er jo bare den ene uge, uge 19, et
par uger lrengere henne, der arbejder hun ogsa 73-74 timer. luge 7,
der arbejdede hun i 15,5 time hver dag, mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag, l\1Srdag. Hun har ingen overtidsbetaling faet. Og det
ved du lige sa godt som jeg. Det havde aldrig gaet, hvis det havde
vreret en dansk pige. Der var ingen arbejdsgiver, der havde turdet
eller vovet at byde en dansk pige de arbejdsforhold...
De ansretter indvandrerpiger, de tilbyder dem de groveste
arbejdsforhold, for det ved de, de ikke kan fa de danske piger til. De
udnytter demo Sa hvis de bliver ansat 3 timer, lad os sige 3 timer,
hver dag, sa har de mange gange arbejdet 4,5 timer, inden direktricen giver dem loy til at forlade lokalet. Men de far kun l\1Sn for de tre
timer... Yores indvandrerpiger bliver mange gange, nar de er ansat i
store reng\1Sringsselskaber, i deres reng\1Sringsarbejde... palagt sa
meget arbejde, sa de ikke kan na det i den tid, de far l\1Sn for. Nar sa
direktricen kommer og ser, de ikke er frerdige, sa siger hun til dem:
'Sa rna du blive her, til du er frerdig, men du far ingen l\1Sn'. Det ville
en dansk pige jo aldrig nogensinde finde sig i. Hun ville sige: 'Jeg er
ansat i tre timer og nu er de tre timer gaet, sa nu gar jeg'. Og det er
der, jeg vii hen. Altsa man k\1Srer en hetz pa arbejdsmarkedet mod
vores indvandrerpiger".
Endelig finder vi la:ngst nede en vildtvoksende underskov af ganske
sma og marginale virksomheder. Disse er ofte mindretalsejede. De
konkurrerer systematisk ved hjrelp af familiearbejde og "sort
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arbejde". Der hersker retsl\'lshed. Arbejdsforholdene er elendige og
uden nogen som heIst form for kontrol fra fagforeningernes eller
arbejdstilsynets side. Her finder vi ingen dansk arbejdskraft. Der
finder en skarp konkurrence sted mellem "etniske" arbejdsgivere fra
forskellige indvandrergrupper om at besrette nicher pa et snrevert
og hardt presset marked.
N\'Iglepersonerne i KAF fremhrevede, at branchens to nederste
lag overlever takket vrere darlige arbejdsforhold og lave l\'lnninger.
Her spiller de etniske minoriteter, som er mere eller mindre
udelukkede fra arbejdsmarkedet i branchens \'Iverste lag, en central
rolle. Men selvom branchens forskellige lag udg\'lr nogle delarbejdsmarkeder, som er mere eller mindre isolerede fra hinanden, er
de underste lag ikke uden betydning for forholdene i det \'Iverste lag.
Ogsa her presses l\'lnningerne, og arbejdsforholdene trues pa grund
af den konkurrence, som det underbetalte arbejde i de to underste
lag frembyder pa et stenhardt marked; et marked, hvor dele af
kundekredsen f\'lrst og fremmest gar efter det billigste tilbud.
Rese/1'atpolitik
Jeg har i det foregaende givet nogle eksempler pa typiske etniske
erhvervsghettoer. Men der findes andre eksempler i forskellige
brancher. I disse marginale nicher pa' arbejdsmarkedet udnyttes de
ansatte sa brutalt, at de brydes ned, fysisk og psykisk, efter ganske
korte arbejdsperioder. De 7-9 maneder, som arbejdsl\'lshedslovgivningen krrever for, at man skal kunne hreve arbejdsl\'lshedsst\'ltte
uden at blive udsat for karantrene, udg\'lr i princippet en \'Ivre
grrense for, hvad de fleste klarer sig igennem.
Denne ekstreme udnyttelse er en form for etnisk diskrimination,
som for en rrekke virksomheders vedkommende synes at indga i et
institutionaliseret system; et system, der bygger pa grundlreggende
regler i dansk arbejdsl\'lshedslovgivning.
UnderS\'lgelser fra indvandrernes danske arbejdsmarked giver en
rrekke eksempler pa virksomheder, som "systematisk pumper
indvandrere ind pa arbejdsmarkedet, og fyrer de ansatte lige sa
systematisk, sa snart de har arbejdet de 1014 timer, der er forudsretningen for at blive medlem af en a-kasse".85
Pa denne made skubber arbejdsgiverne problemerne over pa
forsikringssystemet. Samtidig sikrer de sig, kommenterer en reprresentant for KAF, "hele tiden ... at have et friskt arbejdshold, der er
rengstelig for at opna sine 1014 timer, sa de kan komme pa fuld
85 Ufer (1988a: 86): sammenlign ngs~ Sehj0dt ng Meier (1989).
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underst¢ttelse".86 Hun giver ogsa eksempler pa, at indvandrede
kvinder skaffer sig 3-4 forskellige jobs for at fa timer nok til fuld tid:
"De er et sted i halvanden time, to timer et andet sted, tre timer et
tredje sted og lidt mere et fjerde sted. De flintrer og farer rundt fra
arbejdsplads til arbejdsplads fra tidlig morgen til sen aften. Det er
en uholdbar situation. Og den ville danske kvinder aldrig finde sig i.
Men indvandrerkvinderne er n¢dt til det",87
Truslen om fyring med karantrene er altsa en trumf for arbejdsgiverne, som sikrer, at de ansatte finder sig i hvad som heIst. Udsigten
til fern ugers karantrene betyder, at der kan udvikles et "frestelignende forhold" til en virksomhed, hrevder Arbejdstilsynet. 88 Del' er groteske eksempler pa, at indvandrede har arbejdet gratis i flere manedel' for at bevare deres arbejde.
Men, hvis det forholder sig pa denne made, sa hal' dansk arbejdsI¢shedslovgivning i praksis lrenge fungeret som en slags offentlig
st¢tte til at opretholde en arbejdskraftreserve for de etniske
erhvervsghettoer; et "sort" reservat, hvorfra visse arbejdsgivere altid
kan rekruttere billig, udhvilet og f¢jelig arbejdskraft til at udf¢re de
mindst attraktive jobs under umenneskelige forhold.
Med ATB/UTB ordningen er del' fra slutningen af 1980erne
blevet sat en stopper for, at denne proces kan fortsrette i det uendelige. Men samtidig er del', som tidligere nrevnt, en hel del del' tyder
pa, at de nye uddannelsesordninger sjreldent er tilpasset til indvandrernes reelle behov. I sa fald svigter det sociale og ¢konomiske
sikkerhedsnet, som arbejdstilbudsordningen trods alt bet¢d. I en
sadan situation bliver de reelle valgmuligheder for mange lig med:
det kommunale bistandskontor, eller job under retsl¢se forhold i en
uorganiseret virksomhed.

Diskriminatiollells samlllellhrellge
Etniske minoriteter med r¢dder i sakaldte tredjelande udg¢r en lille
del af den samlede danske arbejdsstyrke. Men det er samtidig en
gruppe, del' hal' en i¢jnefaldende stilling pa arbejdsmarkedet.
Det handler for det f¢rste om den ekstremt h¢je arbejdsl¢shed.
For det andet peger tilgrengeligt materiale pa, at de indvandrede,
som hal' arbejde, overvejende befinder sig i nicher pa arbejdsmarke86 Op.cit:

88.
87 Op.cit: 87*8.

88 Graversgard (1987: 108).
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det med relativt lave klnninger, ekstremt darlige arbejdsforhold og
uregelmressig beskreftigelse; kort sagt, etniske erhvelvsghettoer. I en
situation, hvor social mobilitet ind i mere attraktive dele af arbejdsmarkedet virker udelukket for andre end et Iille mindretal blandt
mindretallene, forekommer det opslidende familiearbejde i "Den
Etniske lZlkonomi" for alt for mange, at vrere det eneste realistiske
alternativ til klientrollen eller IlZlnarbejdets erhvervsghetto.
Jeg har i det foregaende, pa grundlag af det relativt sparsomme
klldemateriale, som findes tilgrengeligt, samt egne interviews,
forSlZlgt at belyse dette almene billede fra forskellige vinkler.
Formalet har vreret at pege pa nogle problemstillinger, ud fra hvilke
man fremover skulle kunne starte nogle systematiske underslZlgelser
angaende de etniske minoriteters situation pa arbejdsmarkedet.
Tidligere underslZlgelser har vist, at indvandredes hlZlje arbejdsllZlshed ikke kan forklares alene pa baggrund af deres placering i
konjunkturflZllsomme omrader af arbejdsmarkedet, flZlr den omfattende omstrukturering og rationalisering satte ind fra midten af
1970erne. Heller ikke det relativt lave uddannelsesniveau blandt de
etniske minoriteter giver nogen fyldestglZlrende forklaring. Uddannelse og forbedring af de formelle faglige kvalifikationer synes ikke i
sig selv i nogen hlZljere grad at lZlge de etniske minoriteters konkurrencemuligheder pa det danske arbejdsmarked.
Det er nlZldvendigt at slZlge efter sammensatte arsagssammenhrenge, som bygger pa en forstaelse af det moderne arbejdsmarkeds
omdannelse i IlZlbet af de sidste par artier. Jeg har peget pa nogle
vigtige forandringer af strukturel karakter. Jeg hrevder, at disse
danner grundlag for handlingsmlZlnstre, som kan have kraftigt
diskriminerende effekter i forhold til de etniske minoriteter, men
uden at denne diskrimination i og for sig beh¢ver at vrere forsretlig.
Der er altsa tale om en omfattende uforscetlig og strukturelt grundet
indirekte disklimination.
Det grelder nye sociale netvrerksmodeller for rekruttering af
arbejdskraft. Det grelder ogsa former for arbejdsorganisation, som
fremmer et mlZlnster med fagligt heterogene (sammensatte), men
etnisk homogene selvforvaltende arbejdsgrupper inden for arbejdsmarkedets dynamiske sektorer. Effekterne af disse faktorer for
strukturelt funderet diskrimination far deres store betydning pa
baggrund af arbejdsmarkedets voksende segmenteling; det vii sige
dets opsplitning i stadigt mindre og samtidig stadigt mere lukkede
faglige og virksomhedsspecijikke delarbejdsmarkeder. Rekruttering,
faglig kvalificering og opflytning af de ansatte til bedre jobs sker pa
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baggrund af et ofte smevert defineret interessefrellesskab mellem
ledelse og priviligerede grupper af ansatte pa de pagreldende virksomheders interne arbejdsmarkeder.
Vi kan hermed se konturerne af en selvforstcerkende strukturelt
funderet diskriminationsproces; et arbejdsmarked, hvor de etniske
minoriteter (fra "tredjelande") systematisk isoleres fra de sociale
netvrerk, som leder mod interne arbejdsmarkeder med bedre
arbejdsforhold og gode karrieremuligheder, mens deres egne stadigt
mere etnisk specifikke og segregerede netvrerk leder mod de etniske
erhvervsghettoer. If¢lge denne model vii man - medmindre disse
tendenser ikke brydes af en rrekke aktive betrrebelser for at fremme
reel ligestilling - kunne forudse en fortsat enklaviseling af arbejdsmarkedet med etniske fOltegn.
Denne enklavisering vii blive uddybet pa bagggrund af en rrekke
forskellige former for fOltscetlig og institutionaliseret direkte diskrimination. Den forsretlige diskrimination involverer en rrekke forskellige umiddelbare akt¢rer i arbejdslivets hverdag: arbejdsgivere,
I¢narbejdere og arbejdsledere pa den enkelte virksomhed, fagforeninger, arbejdsformidlinger og andre offentlige institutioner.
Latente modsretninger mellem etnisk danske I¢narbejdere og
beskreftigede med etnisk mindretalsbaggrund er blevet tilspidset i
forbindelse med ¢konomisk krise og omstrukturering af erhvervslivet fra midten af 1970erne. Det giver sig udtryk i en lang rrekke
forskelligartede konflikter. For eksempel kan forholdet mellem
etniske grupper tilspidses i en situation, hvor dannelsen af nye virksomhedsspecifikke arbejdsmarkeder presser medlemmer af faglrerte
forbund til at forsvare deres hardt trrengte faglige monopoler.
Men, mens der tales meget i faglige kredse om "de fremmedes"
manglende "integration", er der blevet gjort utroligt lidt for faktisk
at integrere etniske minoritetsansatte i positioner (som tillidsfolk og
andet), hvor de kan fa del i ansvaret for at udvikle forbedrede
etniske relationer i arbejdslivet. I mangelen pa en fremsynet dansk
politik for at skabe harmoniske etniske relationer i det hele taget er
fagforeningerne i alt for hpj grad blevet offer for fristelserne til
simpelthen ensidigt at - igennem en diskriminerende ideologi og
praksis - kontrollere, at de etniske minoriteter ikke optrreder som
konkurrenter.
Denne holdning underst¢tter og legitimerer en rrekke tilsyneladende spontane former for mobning og udefrysning af indvandrere
pa danske arbejdspladser i en situation, hvor arbejdsl¢shed og nye
former for teknik og arbejdsorganisation sretter forskellige grupper
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op mod hinanden. Enkeltstaende fagforbund eller lokalafdelinger
med et offensivt og kritisk syn har darlige muligheder for at pavirke
situationen i en positiv retning uden strerk st0tte fra fagbevregelsen
sam helhed og i sidste instans fra det danske samfund sam sildan.
Fagbevregelsen har altsa vreret medvirkende til at jage de etniske
mindretal ind og fastholde dem i de etniske erhvervsghettoer. I en
situation, hvor de etniske minoriteter ikke selv har nogen organiseret interessemressig platform i fagbevregelsen, kan milderne, hvorpa
forskellige fagforbund hrevder deres srerinteresser, lettere antage en
diskriminerende karakter.
Hvad, der i bedste fald kan betegnes som udbredt passivitet fra
fagforeningernes side, har betydet af de etniske minoriteter star
uden reelle muligheder for at krempe mod en hardhrendet udnyttelse i de etniske erhvervsghettoer. Efter en nrermere analyse fremstar det tydeligt, at disse erhvervsghettoer ganske enkelt er det
uundgaelige spejlbillede af arbejdsl0sheden, den 0konomiske og
sociale usikkerhed samt udfrysningen pa arbejdspladserne og i
faglige sammenhrenge.
Kulturelt, socialt og fagligt isolerede og udsat for en konstant
fyringstrussel har den enkelte mindretalsansatte ingen mulighed for
at modsrette sig ofte helt urimelige krav pa arbejdspladsen. Denne
omfattende udnyttelse skulle i 10bet af 1980erne udvikle sig til en
bestemt type af "smid-vrek" strategi blandt arbejdsgiverne i visse
virksomheder og brancher. Arbejdsl0shedslovgivningen skulle her
komme til at fungere sam det institutionelle fundament, for at en
biide hensynsl0s og kortsigtet udslidning af arbejdskraften kunne
finde sted; en praksis, sam minder en hel del am de milder, hvorpa
transnationale selskaber lrenge har udnyttet arbejdskraften i dele af
"den tredje verden". Ved at fungere som formidlere af arbejdskraft
til disse ghettoer har ogsa arbejdsformidlingerne underst0ttet denne
institutionaliserede etniske diskriminering.
En rrekke rutinemressige former for institutionaliseret diskrimination finder pa et h0jere plan sin legitimering og "berettigelse" i en
bred politisk konsensus omkring de etniske minoriteters uddefinering sam "fremmede" i det danske samfund og deres marginalisering
pa det danske arbejdsmarked. Denne konsensus synes at udtrykke
en slags uskrevet overenskomst, sam gar pa tvrers af de traditionelle
klasseskel. Den bakkes op af en ny form for racistisk ideologi, der
tilbyder en kulturelt begrundet forklaringsmodel pa "indvandrerproblemet"; en model if0lge IlVilken offeret er "skyld" i sine egne pro-

150 Pa kulturens slagmark

blemer pa baggrund af familieformer og kuitur, som ikke stemmer
med et moderne samfunds regler og konventioner.

5

Pa kulturens slagmark
De forskellige dyr lader sig inddele i: dem der tilh¢rer Kejseren, dem der dufter
godt, dem der er tamme, pattegrise, sirener, fabeldyr, vildhunde, dem der indbe·
fattes i nrervrerende klassifikation, dem der opf¢rer sig som gale, dem der er
tegnet med en meget fin kamelharspeosel, dem der lige har slaet en krukke i
stykker, og dem der pa lang afstand ligner fluer.
Gammell kinesisk leksikon
En zoologi om folkeslagene er, af sagens natur, en umulighed.
Edmund Husserl

Det "kulturelle" er blevet til en central ideologisk slagmark for en
"ny verdensordens" forskelligheder, uligheder og sociale og lilkonomiske modsretninger, hrevder den amerikanske forsker, Immanuel
Wallerstein'! Denne slagmark kan ikke forstas uden for samtidens
kompiekse sociale skel og konflikter, forankrede i den moderne
kapitalistiske verden. Dominerende herskerteknikker savel som
forskellige former for modstand mod en rMende lilkonomisk og
politisk orden udtrykkes stadigt oftere i termer af "kultur" og etnisk
sreregenhed.
Den katastrofale politiske udvikling i det tidligere Jugoslavien
hrenger blandt andet sammen med, at landet siden 1960erne er
blevet ramt af en dyb lilkonomisk og social krise;2 tvunget i knre af
en ulige international arbejdsdeling og greldsbyrden til verdens rige
lande og hensat under strikt administration af Verdensbanken og
Den Internationale Valutafond. Men man forklarer rutinemressigt
brodermord og etnisk rensning med ensidige henvisninger til
"uforenelige kulturmlilnstre, religioner og traditioner". Noget
lignende grelder for eksempel forholdene pa det indiske subkontinent, hvor opblussende etniske konflikter forklares som udtryk for
modsretninger mellem det "muslimske" og det "hinduiske". Og for
ikke sa lrenge siden har vi set Golfkrigen systematisk blive forklaret
1 Wallerstein (1990).
2 Schierup (1990).
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som et udtryk for uforeneligheden mellem "islamisk kultur" og "den
vestlige civilisation".
I Danmark er det sakaldte "indvandrerproblem" blevet til en
tilsvarende slagmark. Her kappes en rrekke politiske akt0rer og
samfundsdebatt0rer om, hvordan man skal definere "indvandrernes
kultur" og 10se de samfundsproblemer, den pastas at vrere ophav til.
Per Madsen, Preben M01ler Hansen, S0ren Krarup, Mogens
Glistrup og andre populistiske tribuner taler fra hver deres politiske
perspektiv om "det fremmedes" kulturelle vresensforskellighed og
dets uforenelighed med danskheden; en fare for dansk arbejderklasses frelleskurs, for danske lokalsamfunds overleven eller for det
nationale frellesskab og kristenheden.
En liberal, indvandrervenlig og anti-racistisk opinion gar til
modangreb ved at fremhreve en multikulturel utopis mange dyder i
termer af "kultur". De ansatte i det velfrerdsinstitutionelle behandlerapparat taler om "to-kulturel predagogik" og skrreddersyede,
kulturelt tilpassede integrationsprogrammer.
Det akademiske forskersamfund faldbyder de forskellige kombattanter en rrekke forklaringer pa forskellige problemforhold under
betegnelser som "kultursammenst0d", "kulturkI0fter" og "kulturelle
misforstaelser". Kurer for disse sV0ber markedsf0res under varemrerker som "kulturforstaelse", "kulturel kompetence", "interkulturel
kommunikation" eller "pluralistisk integration". Samtidig oversv0mmes vi af forskningsrapporter, hvis titler taler om "de fremmede".
Fortalerne for mellemmenneskelig tolerance og et "multikulturelt
samfund" vil noget helt andet end de populistiske folkeforf0rere pa
h0jre savel som venstrefl0jen. Men de udtrykker sig alligevel igennem et lignende sprag; en lignende dulgt "diskurs". "Kultur" er
blevet en slags universalforklaring; let at fatte. Kultur opfattes pa
den ene side som "et problem", men pa den anden side som en

"ressourcell , en lIberigelse t1 eller som en slags upanaceall; et univer-

sahniddel, der kan lrege aile samfundets problemer og sygdomme.
Men en overdosis af kulturalistisk forstaelse er fatal. Socio-0konomisk og politisk betingede sociale uligheder kan vi ikke bare lave
om til "kulturelle forskelle". Der beh0ves en dosis modgift mod all
for forskellighedsfikserede mader at se tingene pa. Avnerne rna
skilles fra hveden. Vi rna stoppe op, se tilbage pa yore erfaringer,
tage yare pa vor fornuft, granske vort sprog, tage yore motiver savel
som yore handlinger op til revision, og ikke mindst; Iytte til de
mennesker, som vi taler om.
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Racismells dulgte grammatik
Den udbredte diskrimination og de etniske minoriteters problematiske situation pa boligmarkedet og pa arbejdsmarkedet, som jeg har
diskuteret i de to foregaende kapitler, underst\'lttes af fremvreksten
af en ny-nationalistisk ideologi med racistiske undertoner overalt
rundt omkring i Europa. Det er en ideologi, som fortreller os, at
verden bestar - eller retteligt b¢r besta af - af en rrekke fra hinanden
helt adskilte folkeslag, hver for sig naturligt forenede til et selvindIysende frellesskab pa grundlag af separate "kulturer". Disse kulturer
er vresensforskellige. De er indbyrdes uforenelige, og de b\'lr derfor
med al magt holdes adskilte. Kulturblanding er kultursmitte, som
truer en sund folkesjrel i et sundt samfundslegeme.
Nar man idag taler om at satse pa en politik, som skal modvirke
"fordomme" hos den danske majoritetsbefolkning og fremme etnisk
ligestilling, er det n\'ldvendigt at forsta denne nye racismes specielle
karakter savel som dens sociale baggrund.
Men diskussioner om racisme og racediskriminering har som
helhed indtaget en ganske marginal rolle i den danske indvandrerdebat - ogsa inden for den sakaldte "indvandrerforskning".3
"Racisme" og "racediskrimination" forbindes i Danmark stadigvrek
for det meste med ekstreme og abenlyse former for void; oftest
blandt unge medlemmer af ekstremistiske bevregelser pa
"grresrodsplan" ("Gr\'lnjakker", "nynazister" og sa videre). Det er
ogsa stadigvrek i\'ljnefaldende fysiske kendetegn - ikke mindst
hudfarve - der ses som udgangspunktet for at racistiske stereotypier
dannes. 4 Endvidere er der blevet fokuseret pa racisme som et
sp\'lrgsmaI om individuelle fordomme, vrerdiorienteringer eller
"holdninger";5 en slags moralsk eller sjrelelig sygdom, der skal kureres med folkeopdragelse og "information".
En omfattende diskussion om den moderne racismes karakter
rundt omkring i verden har dog ledt mod en langt bredere definition
af begrebet "racisme" og "racediskrimination", som idag omfatter
negativ stempling og forskelsbehandling med henvisning til afstamning, national og etnisk oprindelse; et udgangspunkt som er antaget
i de vigtigste internationale konventioner. I forskningssammenhreng
3 Undtagelser er for eksempel Jacques Blums (for eksempel 1982, 1986a og 1986b) og

Carsten Svane Hansens (1992 a+b) arbejder.
4 Den svenske forsker, Anders Lange (1992) har for nylig med bogen, Reflektioner kn'llg
rasism, sHi.et et tappert slag for denne ortodokse visdom.
5 For eksempel Blum (1986a). For en mere bred opfatteIse i dansk sammenhreng se dog
Svane Hansen (1992b).
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er det konventionelle syn pa racisme sam (f0rst og fremmest) udtryk
for individuelle holdninger blevet stillet mere og mere i tvivl til
fordel for perspektiver, der beskriver den moderne indvandrerfjendtlighed sam en form for "diskurs". Det vii sige en slags kollektiv
forestillingsverden og et sprag, sam bygger pa en underliggende
logik; en logik, der for det meste ikke er bevidst has det enkelte
menneske, der udtrykker racistiske fordomme.
Her handler det f¢rst og fremmest am et sprog og en forestillingsverden, sam de fleste af as ikke er bevidste am, selv am vi aile tager
mere eller mindre del i den. Ikke am en moralsk eller sj<elelig defekt
has det enkelte menneske. Saledes beskriver den svenske forsker
Hedi Bel Habib racismen "sam struktureret sam en ubevidst grammatik, et b0jningsm0nster, sam styrer t<enkningen og sprogbrugen
pa aile samfundsniveauer".6 Stefan Jonsson taler am "racismens
diskurs" sam et mere prrecist begreb for denne ubevidste grammatik. Det handler am "et kollektivt og vidtforgrenet paradigme, sam
bestemmer hvorledes, hvornar, hvorfor og mod hvad, racismen
kommer til udtryk", h<evder han.?
I Danmark, sam i en r<ekke andre eurap<eiske lande er denne
diskurs, denne ubevidste grammatik eller dette ideologiske system
idag koncentreret omkring "indvandrerprablemet"; det sp0rgsmal,
sam vi pa en enestaende usund og besat made knytter hele vor politiske debat op omkring. 8 Der er sket en almen racialiseling af de
vesteurap<eiske samfund, hrevder den franske racismeforsker, Pierre
Andre Taguieff,9 med et begreb, sam oprindelig blev skabt af Franz
Fanon i hans kritik af det koloniale samfund. "Racialisering" vii
n<ermere bestemt sige, at fOlvandle scerlige former for oprindelse og
kulturel eller etnisk baggnmd til absolutte skel mellem mennesker; en
slags absolut udelukkelsesprincip, sam bygger pa en statisk og
n<ermest "biologiseret" opfattelse af "kultur".
Dette er den grundl<eggende diskurs bag "indvandrerproblemet",
sam jeg diskuterede det i denne bogs kapitel el.
Racismens prablematiske udbredelse og den made, den kommer
til udtryk, diskuterer ogsa Stefan Jonsson i sin nyligt udkomne bog
(1993), De andre - Om Amerikanska kulturkrig oell europeisk rasism.
Han mener at begrebet "indvandrer" har faet en stemplende betydning og funktion, sam bidrager til diskrimination og racialisering:
6 Bel Habib (1992a).
7 Jonsson (1993: 258).
8 For at parafrasere professor Bernd Martin ved Europacentret i Wien. Citeret i \Voolla~
cott (1991) og Jonssnn (ibid).
9 Taguie!! (1987).
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At gentagne gange pege et menneske ud som indvandrer, er
diskrimination. At gentagne gange definere et menneske som et problem,
er ogsa diskrimination. At pege et menneske ud som et problem, fordi
vedkommende er indvandrer, er ny-racisme.

Ankerpunkter for denne "racialisering" i Danmark og andre vesteuropzeiske samfund er begreber som "indvandrere", "integration",
"kulturelle forskelle" og "de fremmede". Den racialiserede multikulturelle diskurs kan man nzeppe skille fra sin funktion, hzevder
Taguieff. Den udg0r en syndebuksideologi, pa grundlag af hvilken
man med en naturlig selvf01gelighed kan fremstille "offeret" (de
etniske minoriteter) som en aggressiv trussel, "mod hvilket man kan
koncentrere alt had hos den gruppe, i hvis navn man taler, og hvis
interesser man forestiller at forsvare".10 Denne ideologi reaktiverer
historisk dannede racistiske myter under dzekke af et "forsvar for
folkeslagenes ret til en egen identitet"l1; en forestiling, som bygger
pa tanker om absolutte forskelle og skel mellem forskellige
folkeslags "kulturelle arv" og deres forskellige etniske oprindelse og
afstamning.
Inddelingen af nationen i "vi" og "de fremmede", "danskere" og
"indvandrere", er en hovedforudszetning for fjendtligheden mod de
etniske minoriteter.'2 "Myndigheder og medier giver i virkeligheden
racehetzerne det vigtigste redskab: de navngiver en stor gruppe
landsmzend som i grunden fremmede", hzevder Arne Ruth, chefredakt0r (inden for kulturomrMet) pa Sveriges f0rende dagblad,
Dagens Nyhetel'.
Det samme kan man sige om mange af de forskere og dele af den
liberale opinion, som ellers betragter sig selv som "indvandrervenner"; de populistiske agitatorers arge modstandere. Det handler
om mennesker, som gar ind for et tolerant og multikulturelt
samfund, og hvis holdninger ved f0rste 0jekast synes at sta langt fra
et racistisk ideologisk bUdskab. Men gar man dybere, fungerer
fzelles begreber som "de fremmede", "integration" og "kulturelle
forskelle" pa en made, sa de inviterer til en problematisering af De
Andre.
Nar det gzelder forskningen om indvandring og etniske relationer
i Danmark, har denne i alt for h0j grad haft et ukritisk forhold til
begreber, som den selv har f0rt til torvs. Man tzenker pa og taler om
konflikter i samfundet ved hjzelp af nogle enkle kulturetiketter, som
man fortszetter med at hzefte pa forskellige "indvandrergrupper".
10 Taguieff (1987).
11 Op.cit.: 14ff.
12 Ruth (1992).
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Det handler ogsa om forbindelsen mellem "socialt problem" og
"fremmede kulturer", som opererer med en (udsagt eller ikkeudsagt) "hegge skylden pa offeret" logik. Det drejer sig om en kategorisering af forskellige kulturer, der betragtes som mere eller
mindre egnede til at passe ind i et "moderne samfund".
I mange tilfrelde er der faktisk en forbavsende lighed mellem de
begreber og forklaringsmodeller som, pa den ene side, den akademiske forskning og de offentlige betrenkninger opererer med og pa
den anden side den type af argumentation, som man st¢der pa hos
debatt¢rer som Per Madsen, S¢ren Krarup og Mogens Glistrup, i
formiddagsaviserne og i diskussioner med menigmand. Det vil sige;
argumenterne tvrers over den offentlige samtales spektrum har en
udprreget tendens til at operere med en lignende (udsagt eller ikkeudsagt) "lregge skylden pa offeret" logik.
Det virker med andre ord, som om den offentlige samtale om
indvandrere i h¢j grad - pa trods af uenighed om de fleste konkrete
politiske sp¢rgsmal - i h¢j grad iscenesretter et frelles problemkompleks. Disse prremisser er sjreldent rigtigt bevidst for den, som f¢rer
talen eller argumentationen. Men ikke desto mindre far deres
skjulte tilstedevrerelse vigtige konsekvenser i virkeligheden. Hermed
har savel politikerne som den offentlige forvaltning, forskningen og
den oplyste liberale opinion ufrivilligt vreret med til at opbygge den
nye racismes ubevidste grammatik. Det er en problemstilling, hvis
forudsretninger og omfattende konsekvenser jeg diskuterer nrermere i de f¢lgende kapitler.

"De fremmede iblandt os"
Racismens gamle og "nye klcedd'
Nazismens antisemitisme og Europas kolonisering af Afrika og
Asien blev f¢rst og ft'emmest retfrerdiggjort med henvisninger til
sakaldte racebiologiske teorier,!3 Det er altsa f¢rst og fremmest det
faktum, hrevdede man, at mennesker er skruet forskelligt sammen
fra naturens hand, som forklarer, at nogle, sa at sige, er
"programmerede" til at forblive samfundets slaver eller udst¢dte.
Udvalgte synlige fysiske kendetegn, som m¢rk hud og krogede
nreser, eller usynlige formodede fysiske forskelligeheder baseret pa
13 Om forholdet mellem racisme og kolonialisme l se for eksempel Lindquist (1992). For en
generel teoretisk diskussion om racisme se Miles (1989).
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en bestemt genetisk oprindelse stigmatiserer visse folkegrupper. De
fungerer som de ydre tegn pa eller symboler for afvigende mentale
egenskaber og kulturel ikke-tilpasningsbarhed. Disse "mindrevaordige racer" fortjener ikke at nyde godt af samme privilegier som
"hvide" europreere eller renblodede arier. Dette retfrerdigg0r
diskriminering, udnyttelse, udplyndring, udelukkelse, indespaorring
eller udryddelse.
Dette racebiologiske syn pa samfundet blev efter anden verdenskrig fuldstrendigt politisk diskrediteret. Baggrunden var dels de
skrremmende spor fra nazismens racistiske og antisemitiske udryddelsespolitik. Men ogsa den eurocentriske verdensanskuelse, som
havde udgjort det ideologiske grundlag for Europas koloniale
erobringstogter og den 0konomiske udsugning i Afrika og Asien
blev kritiseret som undertrykkende, reaktionrer og utidssvarende.
Europas gamle overs0iske imperier (England, Frankrig osv) br0d
sammen og moderne ideologier, som talte om "udvikling" og internationalt samarbejde kom hurtigt til at dominere den post-koloniale
politiske tankegang. Men nye racistiske str0mninger i Vest- og
Nordeuropa har i 10bet af 1970erne (specielt England), 1980erne og
1990erne, givet nrering til voksende politisk modstand mod efterkrigstidens 0konomisk betingede indvandring og senere mod den
kontinuerlige ankomst af f1ygtninge fra den tredje verdens og 0steuropas autoritrert styrede stater og krigshrergede omrader. "De
fremmede" "truer vor livsform og vort nationale sammenhold".
I Danmark har bade forskningen og en indigneret, tolerant og
respektabel offentlighed fokuseret mest pa i0jnefaldende grresrodsracisme blandt unge danskere.I 4 Men Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet ligger taot op ad en politisk bevaogelse som Le Pens
indvandrerfjendtlige og h0jreradikale Front National i Frankrig.
S0ren Krarups nationalromantiske og anti-islamiske retorik har ogsa
et pa-forskellighed-manisk-fikseret indvandrer-fjendtligt budskab
som sit centrale omdrejningspunkt. Intolerancen pa h0jresiden af
det politiske spektrum modsvares af en ikke mindre udtalt intolerance inden for rammerne af dele det traditionelle politiske venstre;
i 1980ernes stormfulde indvandrer- og f1ygtningedebatter f0rst og
fremmest repraosenteret ved den populistiske socialdemokrat Per
Madsen og den traditionelt venstrekommunistiske formand for
S0mandsforbundet og partiet Frelleskurs, Preben M01ler Hansen.
Ogsa i disses politiske retorik er en indvandrer- og indvandringsfjendtlig nationalisme den centrale dagsorden. Men den finder her
14 BIandt forskere, for eksempeI Blum (1986).
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en form med srerlig appel til forskellige grupper af danske arbejdere, og for Per Madsens vedkommende sikkert ogsa dele af den
traditionelle middelklasse med orientering mod Socialdemokratiets
traditionelle hPjreflpj.J'
De nye indvandrerfjendtlige politiske ideologer og folkelige
bevregelser forvalter Europas racistiske arv pa en ny made,!6 Gamle
fjendebilleder bearbejdes, far ny indpakning og indprentes i den
folkelige bevidsthed pa mader, sa man undgar at komme alt for
strerkt i konflikt med toneangivende politisk sprogbrug og koutyme.
Synlige biologisk arvelige kendetegn (hudfarve, Mr, Pjne, fysiognomi) fortsretter ganske vist i praksis med at fungere som abenlyse
markprer for forskellige typer af institutionel diskriminering og
"sortering" af mennesker: fra politiets daglige praksis ved Danmarks
og andre vesteuropreiske landegrrenser til hverdagslivets diskriminerende handlinger i offentlige institutioner, i boligomrader og pa
arbejdspladser. Men de historisk belastede racebiologiske ideer er
bandlyste fra den officielle politiske arena. De er ikke forenelige
med moderne forestillinger om demokrati, tolerance og mellemfolkeligt samvirke. De mere sofistikerede blandt de nye indvandrerfjendtlige politiske ideologer og folkelige bevregelser undgar da ogsa
abenlyse henvisninger til traditionelle racebiologiske tankegange.
Det centrale begreb er derimod kultw: Etniske grupper betragtes
som uforenelige pa grund af deres fOl'skellige kultul'el'. Det er henvisninger til kultul'el fOl'skellighed, som legitimerer diskrimination og
udelukkelse fra "nationen".
Indvandrernes forskellige kulturer betragtes som vresensfremmede og som uforenelige med "vores" kultur. Ikke fordi deres kultur
egentlig er ringere end vores. For eksempel Mogens Glistrup tager
(i det mindste pa overfladen) npje afstand fra aile vestlige kulturoverlegenheds-forestillinger. Han distancerer sig fra en tidligere tids
kolonialisme og tidligere raceteoriers forestillinger om et naturligt
hieral'ki mellem de menneskelige "racer".!7 Men hver ting pa sin
plads. En dansk nation som invaderes af vresensfremmede kulturer
forgiftes og taber sin livskraft.
15 For en grundig almen diskussion af moderne popuJistiske bevregelser og ideologiske
str¢mninger i Norden, se Fryklund oelt Peterson (1981).
16 I Tyskland, for eksempel, forvalter dagens racistiske str¢mninger i samfundet p'a mere
eHef mindre skjulte eHer abenlyse rnader den nazistiske og antisemitiske arv (Rathzel
1991). Ogsa i for eksempel England (se for eksempel Cohen 1987) og Frankrig (sc for

eksempeI Balibar 1992) fiodes deT en stadigvrek levende antisemitisk tradition. Men her er
det ogsa arvet fra kofonialismens racistiske ideologier (op.cit. og Lindquist 1992), sam
udg¢r et vigtigt historisk n'imateriale for
diskriminerende diskurser.
17 Som Necef (1993) g¢r rede for.
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af den moderne tids
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Det er f0rst og fremmest mindretallene med en etnisk baggrund i
"muslimske lande", sam er blevet gjort til ofre for denne nye kulturalistiske forskelsracisme. Tidligere tiders "anti-semitisme" modsvares idag af en voksende "anti-islamisme". "Muhamedanerne" er for
Danmark sam "en drabe arsenik i et glas rent vand", sam Glistrup
udtrykte det engang i 1980erne. I sin bog fra 1991, De fremmede i
landet,'8 skriver han am den "u-overstigelige afgrund"'9 mellem
dansk kultur og de muslimske indvandreres kultur. "De to kulturer
star... til hinanden sam ild og vand".20
Glistrups synspunkter kan ikke betegnes som "gammeldags
racisme", haovder kultursociologen, Mehmet Omit Necef,2l noget
der ofte g0res. Der forekommer ikke genetiske-biologiske forklaringer i Glistrups ideologisk-sproglige univers. Pa den anden side
er hans kulturforstaelse dog naormest biologisk, fortsaotter Necef: 22
Racen og racens biologiske egenskaber er forsvundet fra forklaringsrammen, og man hal' erstattet 'race' og 'gener' rued 'kultur'. En kultur, del' er

sa statisk, altslugende, uforanderlig, dybtforankret, upavirkelig, hermetisk
lukket over for omverden, at man star tiIbage med to muligheder: Errten en
jungiansk forklaringsmodel, del' gar ud pa, at kultur er noget del' sidder i
underbevidstheden og styrer bag om personen. Personen er, med andre
ord, en breremaskine for kulturen. Eller at kultur er naget, del' sidder i
blodet, i generne. Personen kan ikke l¢be fra sin kultur, ligesom vedkom-

mende ikke kan l¢be fra sit udseende, sin hudfarve og biologiske arvemasse.

Det er en racisme, hvis baorende tema ikke er den biologiske arv,
men derimod ikke-reducerbare, absolutte kulturelle forskelle. Det
er en racisme, som i det mindste ved f0rste 0jekast, ikke haovder at
visse grupper af mennesker er overlegne i forhold til andre. Den
insisterer udelukkende pa skadeligheden af at udviske graonser, pa
uforeneligheden mellem kulturelt bestemte livsformer og traditioner. Det er en "racisme uden race",23 som den franske sociolog
Etienne Balibar, udtrykker del. Samtidig med, at man undgar at
tage til konventionelle racistiske argumenter hentet fra racebiologien eller genetikken, demonstrerer neo-racismen, hvorledes kultur
kan bringes til at "fungere som natur", pa en made, "hvorpa man a
18 Glistrup 1992 (f¢rste udgave 1991).
19 Op.cit.: 246.
20 Op.cit.: 252.

21 Neeef 1993.

22 Ibid.

23 Balibar (1990).
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priori kan sprerre individer og grupper inde i en genealogi, en
bestemmeise, som hviler pa en uforanderlig og Ufl<lrlig oprindelse".24
Menneskelig natur og "kulturelle forskelle"
Dette ideologiske budskab om kulturernes absolutte vresensforskellighed og uforenelighed udg0r grunden for, hvad den engelske
forsker, Martin Barker (1981) har kaldt for "den nye racisme" (new
racism). Hans udgangspunkt var et detaljeret studium af udsagn fra
personer som Enoch Powell, Alfred Sherman og Margaret Thatcher.
Det drejer sig om politiske forgrundsfigurer i debatten om indvandrede etniske grupper i 1970ernes og 1980ernes Storbritannien, hvis
ideologiske budskaber kommer tret pa yore egne indvandrerfjendtlige n0glefigurer som Mogens Glistrup, S0ren Krarup og Per
Madsen.
Mens "den gamle racisme" byggede pa fysisk antropologiske
(biologisk orienterede) raceteorier kan man nrermest betegne neoracismen som et popuiistisk udtryk for en "socio-biologisk" filosofisk
og samfundsteoretisk tradition. Samfundets karakter forklares ud
fra ideer om menneskets biologiske egenart med kulturen som det
formidlende led. Efterkrigstidens racistiske ideologer, hrevder
Barker, henviser aile til, at det er det normale udtryk for "den
menneskelige natur" at danne grupper pa basis af kulturel lighed.
Det skiller dem ud fra andre folkegrupper, der opfattes som
"fremmede" og udelukkede fra gruppens naturlige frellesskab. Den
cement, der binder en gruppe sammen, er dens frelles livsm0nster:
dens kultur. Denne frelles kultur er ogsa essensen i den enkeltes
personlige identitet. Denne er ikke udtryk for individuelle valg, men
naturligt givet sa at sige pa forh8.nd.
Den racistiske ideologi er i0vrigt tret sammenvrevet med en
ekstrem nationalisme i en tid, hvor nationalismen er en anakronisme.
Det handler om en forstaelse af begrebet "nation", som bygger pa
sociobiologiske ideer om kulturelt frellesskab og etnisk renhed. Det
frelles iivsm0nster er grundlaget for enhver genuin gruppesolidaritet, hrevder man. Kulturen holder folk sammen ved at give dem en
kollektiv bestemmeise og frelles vilje. Dette kulturelle frellesskab og
f0lelsen af at h0re til er "instinktivt" givet i og med den grundlreggende menneskelige "natur". Uden det skulle nationen ikke kunne
eksistere. For nationen er intet andet end det levende udtryk for et
folks frelles traditioner og iivsm0nster. Set ud fra delle perspektiv er
den ideelle nation kulturelt og etnisk homogen. Ofte anvendes den
24 Op.cit. (1990: 34).
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idealiserede familie som en analogi for nationen, som det klart
fremgar af Spren Krarup citatet nedenfor, hentet fra morgenavisen
Jyllands-Posten i eftersommeren 1984:25
Igennem mere end tusind l1r har vi her i landet udgjort en nation med
samme religion, sprag, kultur og historie, og dette nationale faellesskab kan
man naturligvis ikke knipse til side som noget Iigegyldigt, fordi ¢konomiske
eller ideologiske interesser tilsiger politikerne at g¢re del. Man skal det
heller ikke. Kaerlighed til faedrelandet og hjemmet er en af de smukkeste
menneskelige f¢lelser, der findes, n¢je sammenhaengende med aegthed og
anstaendighed - og en gammel nationalstat svarer jo netop til et hjem. Her
har familien eller folket sit fristed og sit saerlige faellesskab. Det forhindrer
ikke, at man kan fa gaester. Det forhindrer heller ikke, at man kan abne
sine d¢re for n¢dstedte og eventuelt give dem permanent ophold. Men hvis
man vii se bort fra forskellen pa vaerter og gaester ved at forvandle familiens hjem til et offentligt herberge, sa begar man et overgreb mod familien
og hjemmet og grundlaegger samtidig en lang raekke konflikter, som
bestemt ikke vii og ikke kan blive fredelige. Forskellene rna erkendes forskellen pa hjem og herberge, pa danskere og fremmede, pa kristne og
muhamedanere. ForskeUene rna bade erkendes og respekteres",

Denne fundamentalistiske sognepnest er i Danmark en af de mest
velartikulerede repnesentanter for den populistiske ideologi, som
skulle udvikle sig til en vigtig politisk kraft overalt i 1980ernes
Europa - fra Jean Marie Le Pen i Frankrig til Ian Wachtmeister i
Sverige.
Vi er ganske vist aIle sammen, fremhawer aIle disse "nye racister"
i modsaltning til "de gamle", mere eller mindre ens fra naturens
hand. Men det er netop denne ftelles menneskelige natur som Jigger
bag ved den universelle tendens til at danne lukkede, etniskt rene
samfund i modsaltning til "de fremmede". Det ligger simpelthen i
den menneskelige natur at udelukke "fremmede" fra samfundets
kulturelle falllesskab. Det er ogsa naturligt at forsvare dette
samfund, nar fremtiden for dets livsform ses som truet. Det gallder
briter og danskere savel som pakistanere, tyrkere, serbere og kroater; danskere savel som "de fremmede". Pa den made er vi aIle ens.
Denne reaktion bygger pa naturlige instinkter og almindelige
menneskers sunde sans, halvder ·man. Netop pa grund af, at den er
instinktiv og biologisk begrundet, sa er tendensen til at forsvare en
given kultur ogsa noget, man ikke kan diskutere rationelt eller
logisk. Det betyder ikke, at den er darlig. TValrtimod har denne
naturlige tilbPjeJighed tjent nationens overlevelse i mange hundrede
25 Krarup (1984).
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ar. Og retten til et eget (kulturelt homogent) etnisk-nationalt hjemland b¢r ogsa udg¢re en gmndlreggende menneskeret. For igen at
give ordet til S¢ren Kramp, som han refereres i et interview med
Ekstra Bladet:'6
Danmark kan ikke overleve som Danmark, hvis der en dag star en halv til
en hel million muslimer inden for vore grrenser og krrever at forblive
muslimer. De rna krreve deres ret - og deres ret vii krrenke vores ret til kun

at vrere as selv has as selv. Krigen om det danske hus vii flamme op i
gadernes ra, demarkationslinjer... Den kristne, historisk rodfrestede
danskhed er ligesom vort helbred: Vi trenker ikke pa det, nar vi er raske f¢rst

Oaf

sygdom angriber as, bEyer vi bevidste om det... Folket er sundt...

Det hal' - ubevidst slumrende - en dyb historisk identitets-arv. En arv, del'
instinktivt vrekkes til live som et immunforsvar... Det tavse flertal er ikke
andl(i5st, rodl(i5st og Iigeglad... Det er dybt bekymret og bange. Det tavse
flertal opfatter ikke abstrakt og teoretisk, men mrerker pa den konkrete
hverdags tusinde sma stik, at den sunde krop er under angreb.

Den instinktive karakter af menneskers forsvar for deres adskilte
kulturer og nationen, som S¢ren Kramp her postulerer, afsl¢rer den
Jiberale integrationstankes overfladiskhed og de fatale poJitiske fejlgreb den giver anledning til, mener de ny-racistiske ideologer.
Mennesker, der tilh¢rer forskellige kulturer, og som indgar i en
srerlig Jivsform, hrevder man, ¢nsker at bevare denne intakt og
adskilt fra andre vresensforskellige kulturer og Jivsformer. Det
handler ikke om en personlig stillingtagen. Det ville simpelthen
vrere unaturligt, hvis det skulle forholde sig anderledes. Lovgiveres
Jiberale reformer og velmenende skrivebordsintellektuelles spekulationer om "integration" saboterer dermed ogsa et naturJigt instinkt
og g¢r derfor nrermest ubodelig skade pa det nationale frellesskab.
Derimod er almindeJige melllleskers illstinktive "sunde sans" og
deres ¢nske om en srerlig og adskilt kulturel identitet ikke bare
"naturlig": den sretter illdvalldrillgens problem pa sin spids og tegller
dagsordellen for et opg¢r med ellhver form for Jiberal integrationspoJitik.
Det mest harmolliske og lykkelige milj¢ for mellllesker fra
forskellige kulturer, hrevder neo-racisterne, er deres eget natiollale
hjemland, et lukket og beskyttet territorium, hvor deres traditioner
og Jivsform kan finde fuld udfoldelse. "Hvem er jeg?", sp¢rger S¢ren
Kramp retorisk, og svarer: 27

'6 Gawn og Westberg (1982).
27 Krarup (1984).
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Muhamedaneren er muhamedaner. Det bestemmer hele hans liv og holdning. I Danmark er vi kristne, og det bestemmer vores hele liv og holdning.
Hvordan skulle muhamedaneren og vi kunne Ilintegreresll uden at h¢re op
med at vrere as selv? Det er naturligvis uffiuligt. Dette ville vrere et homun-

culus eller et kunstprodukt, sam kun findes i politikeres og planlreggeres
firkantede hoveder. I virkelighedens verden er man enten muhamedaner

eller kristen - og her i Danmark er vi kristnel1 •

Men tilstedevrere1sen af "fremmede kulturer" i Storbritannien,
Danmark eller andre vesteuropreiske lande truer ikke bare majoritetsbefolkningens livsform og det nationale sammenhold, postulerer
de nye racister. Det betyder ogsa, at indvandrerne selv bliver
forhindrede i at "udvikle deres srerlige kulturer". Det er derfor
uundgaeligt, at der opstar frustrationer samt fjendskab og uoverstigelige modsretninger mellem majoritetsbefolkningen og indvandrede etniske grupper. Derfor kan repatriering (hjemsendelse),
strenge begrrensninger for familiesammenfYlring og en restriktiv
indvandrings- og flygtningepolitik ogsa fremstilles som i grunden
humane, demokratiske og hensynsfulde foranstaltninger, der tjener
"de fremmedes" egen langsigtede interesse.
FamiliesammenfYlringer og indvandringen af "khomeiniserede"
flygtninge skrerper disse indbyggede kulturelle modsretninger,
mener en bekymret og pragmatisk Per Madsen?" og dermed behovet for en fremsynet politik for repatriering:
Det nreste bliver ... at f01ge Frankrigs ag Hollands eksempel med at give
dem et bel0b, sa de kan rejse hjem... Vi bruger 30-40.000 kroner am aret pa
at uddanne hvert indvandrerbarn, og dem har vi 470 af. Blot for at se, at de
efter 10 ars skalegang gifter sig med en landsmand, der kammer direkte fra
plaven, ag for pigernes vedkommende iklredes t0rklrede ag lange gevandter. Jeg vii ikke sidde ag se pa, at de piger gar ned. Jeg vii ikke have, at der
indf0res middelalderagtige tilstande... Med den livsstil far vi dem aldrig ind
pa de danske arbejdspladser. Arbejdsmarkedet viI ja ikke have folk, der ser
sa anderledes ud. De vil have folk, som de er flest. Det er jo sadan, virke-

ligheden ser ud. Med det kulturm0nster, nagle af indvandrerne lregger for
dagen, kan de lige sa godt rejse hjem og dyrke deres arbejdsl0shed der".

En ukontrolleret indvandring og blanding af forskellige kulturer
blokerer altsa "de fremmedes" fremgang i samfundet. Samtidig fYlrer
det til en fremadskridende nedbrydning af den naturlige sociale
orden og enhver sund moral. Det leder mod "fundamentalisme",
kriminalitet og hellig krig i gaderne midt i fredelige danske kYlbstreder. Den selvbestaltede "humanistiske lobby" - "menneskevenner
28 Her i et interview med Informations Lene Frpslev (1987).
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med svag t::enkeevne",29 som taler om tolerance og en gylden multikulturel fremtid - afsl0rer hermed sig selv, h::evder Hasselbalch
(Den Danske Forening) i sit neo-racistiske manifest, Viljen til
modstand, som en selvcentreret og farlig, anti-humanistisk "lobby":3o
Hos as sidder humanisterne og trenker smukke tanker. Mener, at vi star
over for en llmultikulturel" fremtid, som er et start gode. Henviser til, at det

da gik meget godt i England (lige indtil Rushdie-sagen pludselig katalyserede den fundamentalistiske muslimske identitet og man h0rte rabene
"drreb, drreb" i gaderne, hvilket de som regel glemmer at berette). Fortrellel" om vor pIigt til at vise tolerance. Herser og regerer med de uvillige og
forlanger aflad i form af betalinger til store indsamlinger, som kan bruges
til at "informerell endnu mere om det I1 multikulturellell samfunds velsignelser og til at indfofskrive endnu flere muslimer ubeset.

Hermed udpeges "multikulturalisterne", med deres vision om et
tolerant samfund, hvor mange forskellige kulturer eksisterer fredeligt side om side ogsa som neo-racismens politiske fjende nummer
et. Glistrup, Krarup og som i nedenstaende citat, Hasselbalch
beskriver dem som pr::egede af en farlig idealisme, der s::etter det
nationale f::ellesskabs velf::erd og overleven pa spil: 31
Hvad trenker de mon pa? Hvor mange folkeslag viI de i deres eksotiske
vanvid importere? ... Hvor mange forskellige indbyrdes uforenelige
kulturer vii humanisterne brenke ved VOlt bard, inden de bliver tilfredse?
Muslimerne rna ikke spise svinek¢d, hinduerne ikke k¢er, andre ikke
andet. Hvad skal vi mon spise til sidst, Oaf vi skal sidde ved samme bard i

det store frellesskab?

Men maske findes der flere Iigheder mellem "menneskevennerne"
og de folkek::ere demagoger, der angriber dem, end savel de f0rste
som de sidste selv opfatter.

Det Iiberale etablissement og kulturalismens hegemoni
Mark Duffield,32 en anden britisk forsker h::evder, at "den nye
racisme", som den beskrives af Barker, bare er den ene pol i et
omfattende ideologisk "hegemoni",33 som behersker den politiske
29 Hasselbalch (1990: 25).
30

Op,cit,: 40.

31 Hasselbalch (1990: 40).
32 Duffield (1984).
33 Duffield anvender begrebet hegemoni i Antonio Gramsci's betydning. Det viI sige for at
beskrive det politiske resultatet af en situation hvor "to tilsyneladende ll10dsatte sider i en
magtblok deler et frel1es terrren".
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debat om racerelationer og etniske relationer i det britiske samfund
(hegemoni = det, at de dominerende kombattanter pa nationens
magtpolitiske felt forenes af visse frelles ideologiske grundantagelser). Den anden pol er et indflydelsesrigt "liberalt-professionelt
etablissement" prreget af "multikulturelle" vurderinger.
Det ideologiske "terrren", som dette multikulturelt orienterede
liberale etablissement deler med sin tilsyneladende modsretning,
"neo-racismen", kalder Duffield for kulturalismen. Med kulturalisme,
mener han, at forholdet mellem etniske grupper i det moderne
Storbritannien og Vesteuropa forstas ensidigt ud fra forenklede
forestillinger om "kultur".

Fra assimilationspolitik til integrationspolitik
Den gradvise udvikling af en britisk integrationspolitik fra midten af
1950erne s¢gte svar pa en lignende politisk situation, som skulle
opsta i Danmark omkring midten af 1970erne: en situation, som
man opfattede krrevede et effektivt stop for indvandring (specielt af
"black immigrants" fra de tidligere Britiske kolonier i Vestindien,
Afrika og Asien), samtidig med at man s¢gte efter modeller, som
kunne fremme en harmonisk integration af en voksende fastboende
befolkning med indvandrerbaggrund.
1 denne situation har man lige sa stille givet k¢b pa en tidligere
assimilationspolitik til fordel for en integrationsmodel baseret pa
ideer om "kulturel pluralisme" og en formel bekendelse til et princip
om "ligestilling" (equal oppOltunity) mellem etniske grupper.
En fuldt udviklet britisk integrationspolitik giver sig fra slutningen
af 1960erne blandt andet udtryk i en blomstring af det, der skulle
blive kendt som "the race relations industry": et komplekst konglomerat, som omfattede alt fra magtfulde statslige kommissioner for
"lighed mellem racerne", multikulturelle uddannelsesinstitutioner og
serviceorganer til en rrekke frivilligorganisationer, visse sektioner af
fagforeningerne og dele af det akademiske forskersamfund; tilsammen en institutionel og politisk basis for et liberalt og anti-racistisk
indstillet etablissement orienteret mod multikulturalisme og "ligestilling". Deres frelles politiske mal var at skabe bedre "racerelationer" gennem uddannelse og oplysning, gennem en kamp mod
diskriminering og racisme og en afhjrelpning af gruppebetingede
sociale handicaps, som man opfattede, at indvandrerne - eller deres
kulturer og livsformer - led under i det britiske samfund.
En lignende udvikling kan vi se i Danmark i l¢bet af 1980erne.
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Ligesom i andre europreiske lande udvikles der omkring et
voksende indvandrerinstitutionelt kompleks en slags Iiberalt professionelt etablissement. Dette etablissement konstituerer sig som en
interessegruppe i forhold til formuleringen af lokale integrationsprogrammer: sagsbehandlere i forvaltning og serviceorganer, modersmiHsundervisere, lrerere i folkeskolen, professionelle indvandrereksperter og ractgivere. Disse indvandrereksperter udgpr vigtige
"indvandrervenlige" stPdtropper bag om krav pa en tolerant integrationspolitik med multikulturelle og anti-racistiske intentioner.
Det Iiberale velfrerdsstatslige etablissements etos udtrykker - i
Danmark savel som i Storbritannien - hvad Duffield kalder for en
"ny realisme". Det vii sige forestillingen om en realistisk, tidssvarende og tolerant "kulturpluralisme" eller "multikulturalisme" versus
en mislykket, anakronistisk og undertrykkende assimilationspolitik.
Dette etablissements vurderinger bakkes op gennem udviklingen af
et nyt forskningsparadigme, som skitserer grundbegreberne for en
ny kulturorienteret synsvinkel pa det sociale arbejde, samt uddannelse og erhvervsradgivning,34
Der sker ogsa i Danmark i Ipbet af 1980erne et opgpr med den
assimilationstrenkning, som i samklang med den officielle ideologi
(for at anvende Jonathan Schwartz' ord i en kritik af dansk indvandrerforskning) ensidigt havde behandlet indvandrernes kultur og
deres "modstand mod integration" (Ires "assimilation") som en
"stredig muldyragtig tradition, der forhaler en liberal vrerts velvillige
hensigter".35 Under indflydelse af et voksende antal studier, som
forholdt sig kritisk til den greldende indvandrerpolitik,36 skulle vi
efterhanden fa en situation, hvor forskningsverdenens hovedfelt
blev orienteret mod en forstaelsesramme med "pluralistisk
integration" som det centrale programmatiske begreb. 37 Dette
begreb formidler for det fprste et vist syn pa samfundsudviklingen;
den nye realismes erkendelse af, at samfundet allerede er blevet
"multietnisk" eller "multikulturelt" og rent faktisk bestar af en rrekke
sameksisterende, men hver for sig forskellige kulturer. Men det
indeholder ogsa et normativt element, som indebrerer en forestilling
34 Se for eksempel Kl'lbenhavns Amtskommune (1982), Rahbek Pedersen og Skutnabb·
Kangas (1983), SIavensky (1985), Hnrst (1988b), Hjarn~ (1988), Moldenhawer (1989),
Boesen et al. (1989), Hammer (1989).
35 Schwartz (1985). Se ogsa Schierup (1988) for en diskussion af assimilationsparadigmet
juden for dansk indvandrerforskning.
36 For eksempel Rahbek Pedersen og Skutnabb.Kangas (1983), Schwartz (1985), Hammer
~1989), Horst (1988a+h), Wurtz S~rensen (1988a+b).
7 Se f.eks. Rahbek Pedersen og Skutnabb.Kangas (1983), Schierup (1988), Hammer
(1989) og Horst (1991).
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am, at indvandrede befolkningsgrupper ogsa ad politisk vej b¢r gives
sa gunstige betingelser sam muligt (modersmaIsundervisning, tokulturel predagogik og kultur-tilpassede integrationsprogrammer)
for at "bevare og videreudvikle ... sin egen kultur samtidig med, at
de rna lrere at klare sig i det nye samfund, igennem at tilegne sig
(dele af) den nye kultur".38
Den nye realisme
Den kulturpluralistisk orienterede "indvandrerforskning" var i
1970erne og 1980erne udtryk for et nybrud i forhold til den officielle
indvandrerpolitiske ideologis assimilatoriske grundholdninger. 39
Denne type af forskning skulle fa betydelig indflydelse pa en
"kulturbevidst" omorientering inden for forvaltning, uddannelsesinstitutioner og det sociale arbejde; specielt pa det lokale
(kommunale og amtskommunale) plan. Men den sa ogsa kritisk pa
den etablerede forskning, sam ud fra et assimilatorisk grundperspektiv hovedsageligt fokuserede pa indvandreres tilpasning til
eksisterende institutioners etablerede funktionskrav. 40 Den assimilatorisk orienterede forskning gay ikke noget realistisk billede af et
samfund, sam i virkeligheden allerede var blevet "multikulturelt".
I 1990erne er denne "nye realisme" inden for forskningen mere og
mere kommet til at dominere den sakaldte "indvandrerforsknings"
videnskabelige felt. Denne orientering er kommet til at dominere i
den offentlige debat.
Det drejer sig ofte am studier, sam ud fra et traditionelt kulturantropologisk perspektiv, beskriver samfundet sam et konglomorat af
familiebi'tnd, trosforestillinger, psykisk disposition, sociale holdninger og strerke traditioner, samlet under betegnelsen "kultur".
Mange studier koncentrerer sig am forholdet mellem kiiln og
generationer. Andre am de lokale sociale netvrerks betydning. Det
er oftest [amilien - forstaet sam den brerende og "mest modstandsdygtige del af kulturen" - der optrreder sam det centrale referencepunkt og problemfelt. 41 De etniske minoriteters familieformer og
lokale netvrerk behandles skiftevis sam en slags "barriere for integrationen" i et moderne samfund, og med en slags tilbageskuende
nostalgi sam en "kulturel ressource". Maske reprresenterer bade det
ene og det andet perspektiv pa en vis made en projektion af et
38 Hammer (1989).

39 Horst (1988a+b).
40 Schwartz (1985). Se videre Schierup (1987 og 1988).
41 Se for eksempel KaTre (1981) og Rahbek Pedersen og Skutnabb-Kangas (1989).
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centralt konfliktfelt i et Vesteuropa og et Danmark, hvor forholdet
mellem kSiln og generationer samt stat og civilt samfund fremstar
som et af de mest bnendende socialpolitiske spSilrgsmal. Familierelationerne er en del af det civile samfund, som lrenge er blevet udsat
for social ingeniSilrkunst med det formal "at lregge livet til rette" i det
moderne samfund.42 Dette spSilrgsmal aktualiseres endnu engang af
indvandringen, som introducerer en ny udfordring for den videnskabelige "fornuft" og de sociale ingeniSilrer.
Derimod forholder man sig i bedste fald overfladisk til den politiske og Silkonomiske historie i udvandringslandene, og til betydningen af klassedeling, udstSildningsmekanismer samt politiske og
Silkonomiske magtforhold for indvandrernes situation i deres nye
"vrertsland". Dermed fremstar ofte en forenklet model af en oprindelig "kulturel arv", som aktivt strreber mod at genetablere sig selv
og'det traditionelle oprindelsessamfunds institutioner, oftest reprresenteret ved (formodet) "traditionelle" familieformer og slregtsrelationer, nar den transplanteres til indvandringslandets nye kontekst.43
Ogsa blandt forskere, som iSilvrigt besidder en dybtgaende indsigt
i indvandrede minoriteters sociale og kulturelle baggrund i udvandringslandet savel som i det danske samfund, mSilder vi forenklede
kulturalistiske modsretningspar; for eksempel mellem "den rnuslimske familie" og grundlreggende danske vrerdier. Ikke mindSt blandt
antropologer er der en tendens til at operere med forenkIende
kulturelle modstillinger som mellem "en patriarkalsk, kollektivistisk
familieform funderet i den ideologiske overbygning: Islam" og en
dansk ideologi om "en ukrrenkelig individualitet".44
Det synes her, pa trads af et kulturrelativistisk udgangspunkt, at
handle om, hvad den svenske forsker Aleksandra Alund betegner
som en tvivlsom begrebsmressig polarisering mellem det
"traditionelle" og "det moderne"; en populrer tankefigur i skandinavien i det hele taget.45 "Indvandrerkulturer" fremstilles som ladet
med traditionalisme, mens en aftraditionaliseret majoritetskultur
beskrives som mere ensartet, end den egentlig er. Individets identitetskriser forbindes med vanskeligheder ved at opretholde "kulturel
integritet". Nund afslSilrer en skjult etnocentrisk dagsorden bag kulturrelativismens
principielle postulat, at "aile kulturer er lige meget
,
42 "Att Iagga livet till ditta" er titlen pa en bog af den svenske kvindeforsker Yvonne Hirdman, sam uctg¢r et historisk studium af svensk "folkhemspoIitik" og social ingeni¢rskunst.
43 Sam i for eksempel Elverdams (1991) statiske modstiIIing af et stereotypt billede af traditionel islamisk rnedicin og det moderne danske sygehusvresen.
44 B¢gild Mortensens (1989).
45 Nund (1991b).
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vrerd". Man skimter et uudtalt hierarki, hvor de formodet
"traditionelIe" (tredje verdens-) kulturer under aIle omstrendigheder
forventes at underordne sig og tilpasse sig til den formodet
"moderne" (vestlige) civilisation.
Det er en model, som i forenklet og ofte yderligere forvansket
form overtages fra forskningen og finder anvendelse i forskellige
socialpolitiske, kriminalprreventive og administrative sammenhrenge. Vi ser den ofte udm¢ntet i klicheagtige problembegreber
som "melIem to kulturer", "splittede identiteter" elIer "kulturel skizofreni tt •

Oplreggene til forskellige kommunale "indvandrerprojekter"
rundt om i Danmark giver eksempler pi! denne almindeligt forekommende modstilling melIem det "traditionelIe" og det "moderne".
Som det hedder i oplregget til et kommunalt "indvandrerprojekt":46
I et feudalt samfund, som livet i tyrkiske landsbyer kan sammenlignes med,
styres individernes handlinger i betydelig h¢jere grad end i et industrialiseret samfund igennem ydre autoritet, f.eks. prresten, religionen, kulturelle

skikke... Dette betyder at tyrkerne... er meget afhrengige af, hvad andre
synes om demo De er ikke individualistisk indstillet, ligesom vesterlrendinge
er.

I overensstemmelse med denne logik ses nedbrydningen af traditionelIe familieforhold typisk som den vigtigste baggrund for problematiske former for social tilpasning. Truslen mod traditionelIe
normer og det etablerede familiem¢nster g¢r, at "tyrkiske indvandrerfamilier" er "bange for indflydelse fra dansk kultur", mener
forfatteren. 47 "De... reagerer med et kulturforsvar, som medf¢rer en
mere konservativ holdning, end det elIers ville vrere tilfreldet i deres
eget hjemland", hedder det videre. Baggrunden for dette findes i:
...tyrkiske indvandreres kontaktflade med det danske samfund... Bordelhusene man i Tyrkiet benyttede blev udskiftet med forhold til s~kaldte
frigjorte danske piger, men nu i private hjem. Derfra stammer opfattelsen
af danske kvinder som umoralske. Tyrkiske kvinder ¢nsker absolut ikke at
blive opfattet, som om de deler danske kvinders levem~de. Derfor er det
vigtigt for dem at markere en samh¢righed med andre ligesindede kvinder.
T¢rklredet p~ hovedet er vigtigere i Ballerup end i Istanbul! Efter mrendenes ambivalente og dobbeltmoralske m¢de med det danske "frie" samfund,
formindskes behovet ikke for at kontrollere egne unge kvinder. Opfattelserne af danskere er derfor... meget ensidige, overdrevne, fordomsfulde og
46 Hanna Heiskanen i Ballerup Kommunes (1986) ovenmevnte oplreg til indvandrerprojektet,At [eve i midlertidiglzedell.
47 Heiskanen op.cit..
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sa

unuancerede. Derfor er det heller ikke underligt, at konsekvensen bUyer
en angst for indflydelse fra dansk knltur, hvorfor tyrkere umyndige personer som kvinder og unge specielt skal beskyttes.

Vist er et tilsyneladende konservativt "kulturforsvar" en type af
respons pa en udsat social situation, som vi ofte kan stpde pa; savel
blandt mennesker med indvandrerbaggrund som blandt helt almindelige dansk-danskere. Men de (kulturelle) "rpdder" man (i begge
tilfrelde) pakalder er snarere fiktive end reelle. Den polariserende
kulturforskellighedsforstaelse fremstiller dem imidlertid som virkeIighed. Istedet for at man gar dybere i en forstaelse af reaktioner
mod krrenkning og marginalisering af "den fremmede" i et moderne
samfund, formes "Tyrkeren" til et bagudstrrebende offer for en fejlplaceret kulturel baggrund, som han med sin tryghedsspgen forspger
at transplantere til det danske. Samtidig patologiseres alt, hvad der
havner midt imellem, begge steder eller helt ved siden af (som skizzofreni "mellem to kulturer"), eller det far ganske enkelt ingen plads
indenfor rammen af en stereotyp kulturalistisk billeddannelse.48

Retorsionseffekten
Konkrete underspgelser af etniske gruppers konstituering bygger
ofte hovedsagelig eller udelukkende pa gruppens egne subjektive
fplelser af tilhprighed og nrerhed kontra frygt for og afstand til
andre grupper. 49 Som det hedder i en bog om pakistanske indvandrerkvinder i Danmark: 50
Det pakistanske indvandrersamfund er et minoritetssamfund, baseret p§
den kendsgerning, at pakistanerne hal' en etnisk, religi¢s og kulturel
baggrund, del' adskiller dem radikalt fra det omgivende danske samfnnd...
Del' udfoldes hele tiden store bestnebelser p§ i det pakistanske indvandrersamfund, at aIle holder sig i folden og fors¢ger optimalt at leve op til
idealerne... De stereotypier, pakistanerne hal' om danskerne og det danske
samfund bygger p§ en nekke negative vvrderinger af synlige forskelle i
pakistansk og dansk levevis og tilvrerelsesopfattelse... De havnede i et
fundamentalt anderledes samfund, hvor alt, set med deres ¢jne, val' tillad!.
Den voldsomme kontrast til Pakistan hal' naturligvis vreret chokerende.

48 Se ogs§ AJund (1991a).

49 Se videre AIunds (1985) diskussion af etnicitet og klasse.
50 Bajaj ng S0by Laursen (1988).
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Denne type billede af en umiddelbar etnisk tilknytning og en
(tilsyneladende pa forhand given) kulturel identitet, der mobiliseres
som et forsvar mod truslen fra De Andre, kommer t~t pa den "nye
racismes" ide om en naturlig tilh¢righed til en eksklusiv kulturel
gruppe, mener Duffield, som diskuterer tilsvarende studier i Storbritannien. 51
Hvor f~lIesskabet for "de nye racister" er instinktivt og biologiskt
givet, henviser "de nye realister" til psykologiske eller sociale arsager. Det vil sige den psykologiske sikkerhed og praktiske hjrelp, som
en frelles identitet og kultur sk~nker det enkelte individ. Men det
abenbare (diskursive) sl~gtskab mellem den nye racismes og den
nye realismes kulturalistiske kategorier har alligevel - pa trads af
denne vigtige forskel - vist sig som et alvorligt problem, opfatter
Duffield.
Dette kritiske fokus, som Duffield og andre britiske intellektuelle
fra begyndelsen af 1980erne har sat pa et problematisk samspil
mellem neo-racismen og den sakaldte "nye realisme" inden for
forskning, administration og socialt arbejde, efterhanden er begyndt
at vinde fodfreste inden for minoritetsforskningen ud over Vesteuropa. 52 Multikulturalismen - for ikke sa lrenge siden udtryk for et
"k~ttersk" opr0r mod radende common sense og for antiracistiske
tankers og bevregelsers strerkeste bastion - er med andr", ord
kommet til at fremsta som et etableret paradigme, der selv rna sta
for skud for voksende "heretisk" kritik.
Den nyekulturalistiske "forskelsracismes"53 ideologiske forgrundsfigurer, h~vder franske forskere,54 godtager pa en paradoksal made
den multi-kulturelle anti-racismes grundl~ggende argumenter; ja
den bygger Iigefrem systematisk sine doktriner pa dem. 55 Neo-racisterne skriver saledes let under pa at "racer" ikke udg0r biologisk
bestemmelige isolater, ja pa, at der faktisk slet ikke eksisterer
forskellige "menneskelige racer". Man anerkender at individers
51 Duffield (1984) gaT i forbindelse med sin kritiske diskussion af "den nye realisme" igen~
nem nogle tOfskeres studier af asiatisk indvandring til Storbritannien, sam blandt andet
forklarer indvandringen fra Pakistan ud fra en kulturalistisk referenceramme. For andre
britiske inteIIektuelles kritik af klllturalistiske udgangspunkter i forskning og velfrerdsinstitutionelt arbejde, se ogsa for eksempet GrjJJo (1985) og Gilroy (1987).
52 Se for eksempel I Katil and Rath (1987), Rath (1990), Dittrich und Radtke (1987),
Taguiff (1987 og 1991). Hele denne kritik kan i grunden ses sam en slags "ekko" af en nordamerikansk debat i 1970erne. Ogsa uden for Europa finder vi en kritisk stiIIingtagen til et
forenklet multikulturelt perspektiv; for eksempel Patterson ( 1977) i USA og Castles el all.
11988, 1992) i Australien.
3"Racisme differentialisle". Se for eksempel Taguiff (1987).
54 "Ulle racisme sans race". Se for eksempel Balibar (1990: 33).
55 Tagu!!! (19S7), Balibar (1990).
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evner og faordigheder ikke bestemmes gennem "blodet", ja ikke
engang igennem generne, men derimod gennem deres tilh~rsskab til
forskeIIige kulturer. Set i dette perspektiv, haovder Etienne Balibar,s6 er det pa en paradoksal made i realiteten den etnologiske
eIler kulturantropologiske videnskab, som har forsynet efterkrigstidens neo-racisme ud over Europa med hovedparten af dens argumenter.
Det er en videnskab, hvis grundindstilling er bade humanistisk og
kosmopolitisk, men som samtidig er helt orienteret mod anerkendelsen af "forskeIIigheden" og kulturernes mangfoldighed; en videnskab for hvilken verden som helhed er lig med aile de forskeIIige
kulturens samspil i en broget "menneskelighedens symfoni". Disse
kulturer ses som historisk stabile og adskilte. En grundlaoggende
vaordipraomis bag denne antropologiske kulturforstaelse er kampen
mod enhver form for uniformerende kulturimperialisme; mod
elimineringen af miniritetskulturer og ikke-vestlige civilisationer,
mod "etnocid" (kulturmord). Men antropologiens store navne, som
for eksempel Levi Strauss,S7 der har kaompet for at vise, at aIle
kulturer og civilisationer er lige komplekse og n0dvendige for den
menneskelige tankes udvikling, finder sig nu, konstaterer Balibar,
indruIleret i tjeneste for en neo-racisme, som haovder at "kulturblandinger" eIler undertrykkelse af "kulturdistance" modsvarer menneskehedens intellektueIle selvmord og til og med truer selve den
vestlige civilisations biologiske overleven. Nar, for at iIlustrere Balibars argument med et eksempel fra vor egen danske verden,
Mogens glistrup sammenligner de danske livsvaordier stillet over for
truslen fra de invaderende "muhamedanere" med "inkaerne... i forhold til de fremtraongende spaniolske lejekrigsknaogte", med "indianerne over for de Nordamerikanske Fristaters wild west-fremtraongen" og med "maorierne over for de engelske New Zealandnybyggere eIler Australnegrene over for Europaemigrationen",s8 sa
handler det om intet andet end at stille Levi-Strauss pa hovedet,S9
De politiske f~lger er omfattende. Det drejer sig om en skaobnesvanger retorsionseffekt,60 forklarer Taguieff. 61 Neo-racismen over

56 Balibar (1990: 33ft).
57 Levi-Strauss (1971).

58 Glistrup 1991.
59 Ogsa i Danmark lreser IIforskelsracisterne" Levi·Strauss med indlevelse, hvilket man kan
forvisse sig om, hvis man kigger i Den danske Forenings blad, "Danskeren".
60Retorsion=anvendeIse af modstanderens argumenter imod hende selv.

61 Taguieff (1987).
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tager anti-racismens argumenter for deres palydende vrerdi; vender
anti-racisternes vaben mod dem selv i en kamp mod indvandring,
mod en aben og humanistisk flygtningepolitik og mod enhver form
for multikulturel integrationspolitik. Dette f0rer til en kritisk
underminering af den etablerede anti-racismes forsvarsvrerker.
Kulturen slar tUbage
1 Skandinavien er kritikken mod det kulturalistiske paradigme i vidt
omfang kommet fra forskere med minoritetsbaggrund. En kritisk
pioner i Skandinavien var den indisk-norske forsker, Sunil Loona,62
som med sit indlreg, "1 samfunnsforskningens ghetto", pa Det VII:e
Nordiske Migrationsforsker Seminar i Sigtuna i 1986, kritiserede
"etnicitetsforskerne" for at "se pa forholdet mellem 'etniske minoriteter' og 'majoritetssamfunnet' udelukkende som et sp0rgsmal om
kultur". "En sadan abstrahering af 'kulturforskelle' fra den historiske
og materielle sammenhreng, leder til en nedtoning og tagelregning af
strukturelle arsager til opretholdelse af forskelle mellem grupper",
hrevder han. "Der tales... aldrig am de klasseforhold indvandrerne
indgar i, eller om institutionaliseret racisme i samfundet". Dette
skyldes, mener Loona:
at kultur bliver behandlet sam et uafhrengigt omrade, at forskningsvirksomhed reduceres til en enkel katalogisering af kulturelle forskelle og
derefter om dilemmaer og diskvalificeringer, som f0lger. Vi far m.a.c. en
opslagsbog i eksotisme. Indvandrerne og deres kulturer bliver objekter for
forskning og opmrerksomhed, mens resten af landet - politiske processer,

0konomisk liv og historie - udebliver fra analysen, selv am disse direkte
eller indirekte pavirker indvandrernes situation pa en afg0rende made".

Denne "etnicitetsforskernes" "kulturisme" eller "kultur for kulturens
egen skyld",63 danner udgangspunkt for en stigmatiserende udpegelse af indvandrede minoritetsgrupper, mens en kritisk granskning
af magtforholdene i samfundet og dermed perspektiver for
rendringer i en diskriminerende institutionel praksis tabes ude af
syne, konkluderer Loona.
Med bogen Paradoxes of Multiculturalism (1991),64 har Aleksandra A.lund og jeg introduceret et Iignende kritisk perspektiv pa
den kulturalistisk orienterede forskning am international migration
62 Loona (1986: 19).
Laona op.cit.
64 Sam udg0f den svenske Maktutrednings delrapport om international migration og
etniske relationer.
63
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og etniske relationer i Sverige. 65 Her haovder vi blandt andet, at en
systematisk oversretteise af social uIighed i termer af etniske og
kuItureIIe "forskeIIe" risikerer at bidrage til fremvreksten af en
svensk "vertikal mosaik"; en etnisk delt social pyramide, som legitimeres af en ny form for racisme.
Kritikken er i svenske sammenhaonge blevet fulgt op af blandt
andet Hedi bel Habib og Stefan Jonsson, begge omtalt i indledningen til dette kapiteI. Bel Habib, inteIIektuel med nordafrikansk/fransk baggrund, opfatter, at indvandrerpoIitikken og indvandrerforskningen gar hand i hand som "statsmagtens made at opretholde magtforhold gennem at udnytte kuIturforskeIIe". De brerer pa
en skjult dagsorden af kulturel apm1heid,66 skriver han blandt andet i
en omdebatteret artikel (1992) i Dagens Nyheter (idet han anvender
et begreb, som oprindeIig blev lanceret i skandinaviske sammenhaonge af Arne Ruth).67
Faktum er, at mennesker ikke er sa specieit kulturelt forsi<eIIige,
mener Bel Habib. Men de bliver det som f¢lge af den indvandrerpoIitiske ideologis forvanskninger. Denne forvandler forholdet
meIIem individer til et sp¢rgsmal om adskilte egenskaber hos to
imaginrere koIIektiver: "svenskere" og "indvandrere". Denne konstruerede opdeIing af befolkningen i adskilte etniske koIIektiver
underst¢ttes pa en ureflekteret made af indvandrerforskningen,
fortsretter han. 68 Indvandrerforskningen "styres af fordomme". Gennem sin orientering mod "eksotiske m¢nstre" harden medvirket til
bygge etniske barrierer op meIIem mennesker. 69
Indvandrerforskningen hal' som sadan ingen egentIig videnskabeIig basis, mener Bel Habib, men udgar fra: 70
politiskt konstruerede kulturforskelle, som majoritetsbefolkningen lokkes
til at konsumere. Det hal' ledt til en udvikling, hvor s&kaldte indvandrerkunskabskurser er blevet konsumptionsvarer for personale indenfor
forskellige samfundssektorer. Det dominerende billede er, at mennesker

m¢der mennekser og p& en eller anden mystisk mMe viser sig at have
problemer med at fuldt ud forst& og omg&s med hinanden p& grund af
s&kaldte kultursammenst¢d. Det hele bliver en opgave for forskere og
eksperter i statens tjeneste, som skal bidrage til at etablere den universelle
gensidige forst&else.
65 Arne Ruths (1986), chefredakt¢r pg Dagens Nyheler, tidlige lancering af den britiske
kritik af "den oye reahsme" i en kronik i 1986, vaf indtil da forblevet "en ensom svaIe".
66 Habib (1992a).
67 Rutb (1986).
68 Habib (1992a).
69 Habib (1992b).
70 Habib (1992a).
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Selv am Bel Habib skyder over malet i sin kritik,71 sa er det vresentligt at notere, at han reprresenterer et vigtigt "backlash"; en rekyl fra
indvandrede inteIIektueIIe, sam opfatter sig selv og de etniske minoriteter sam udhrengte og kulturelt stemplede af forskningen i Skandinavien. Ogsa i Danmark har inteIIektueIIe fra de etniske minoriteters egne rrekker taget til orde mod, hvad der opfattes sam indvandrerforskningens og det velfrerdsinstitutioneIIe arbejdes ensidige
kulturalisme; en kuIturaiisme, sam i sidste instans gar neo-racismens
rerinde. Det reprresenterer en markant forskydning i forhold til
1980erne, hvor de organiserede indvandrere, savel sam de (fa)
etniske minoritetsinteIIektueIIe, der fik adgang til at artikulere sig i
offentligheden, n helhjertet og start set over en kam underst¢ttede
det danske kulturalistiske "nybrud".

Lregmalldells fordomme og forskerens
I en artikel i Dansk Sociologi gar medieforskeren og sociologen,
Mustafa Hussain i rette med, hvad han opfatter sam dansk indvandrerforsknings grundlreggende etnocenlliske orientering. 73 Denne
gennemgaende etnocentriske holdning har, mener Hussain, givet sig
udtryk i to forskeIlige typer af perspektiver, sam hver isrer blokerer
for en rimelig og realistisk forstaelse af etniske relationer i det
danske samfund.
Pa den ene side har vi haft og har stadigvrek en funktionalistisk
orienteret forskning, hvor "det altdominerende formaI", synes "at
have vreret at finde midler til at 'tiIpasse' indvandrerne til 'systemet',
hvor identifikation af dysfunktioner og darlig tilpasning af de afvigende kulturer og Iivsformer synes at have vreret det primrere mal.
Perspektivet domineres af tearier am systemintegration og funktionaIisme". Ofte handler det her, mener Hussain, am en slags "ad hoc
projekter, sam gennemf¢res og ledes af embedsmrend". Metoden er
for det meste indsamling af sakaldte "harde data" i overensstemmelse med en positivistisk eIIer empiricistisk tradition.
Pa den anden side har vi faet en forskning med erklreret kulturpluralistisk observans; en forskning, sam i h¢j grad arbejder med
71 Bel Habib (1992a). For kritiske kommentarer til Bel Habibs synspunkter se Arnstberg

~1992), Ehn (1992), Sjogren (1992) og Karlsson, Schier up och A1und (1992).
2 Deue grelder ogss. delvist stadigvrek. Se for eksempel Et modeme integratiollSprogram,
forfattet afFakhra Mohammed, eclat Deveci og Mahmut Erdem (1992), Indvandrerrepne.
sentanter i Kulturministeriets Arbejdsgruppe for en forbedring afundervisningen afvoksne

indvandrere.
73 Hussain (1991).
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sakaldte bl¢de eller kvalitative data, der indsamles via samtaleinterviews eller sakaldt deltagerobservation. 74 Det handler om et
perspektiv og en metode, som i og for sig burde give forskeren
muligheder for at tage del i en anden kultur end sin egen, og vrere
egnet til at frembringe en 0get indsigt i de etniske minoriteters livsverden. Men denne forskning har ogsa i danske sammenhrenge i al
for h0j grad vreret domineret af "et kulturelt determinisme-paradigma", som fokuserer ensidigt pa stereotypt opfattede kulturelle
forskelligheder. Dette er sket pa bekostning af et i0jnefaldende
fravrer af perspektiver, som fokuserer pa social klasse, social
baggrund, socio0konomisk placering, bolig- og arbejdsmilj0.
Vi finder her - i indvandrerforskningens commen sense kulturelle
klicheer - et eklatant eksempel pa, hvad den britiske sociolog
Anthony Giddens har kaldt for en "dobbelt hermeneutik", hrevder
Hussain. Det vii sige et nrert samspil og en tret overlapning mellem,
pa den ene side, de forestillinger der dominerer lregmandens og den
politiske offentligheds verdensbillede og, pa den anden side, den
videnskabelige begrebsdannelse.
Overlapningen mellem videnskabelig begrebsdannese og alment
florerende folkelige forestillinger bliver specielt tydeligt, nar det
grelder billedet af Islam. Islam og dens betydning for de etniske
minoriteter i Danmark fremstar i en rrekke studier som et kraftigt
forenklet paradigme. Et stereotypt tolkningsskema - som er forlenet
med videnskabens autoritet - overtages som en slags handbog i
indvandrer- og flygtningekundskab inden for savel den sociale som
den sundhedsmressige, politiske og uddannelsesmressige sektor. Her
genfinder vi forskningens kulturklicheer i ordvalget hos f.eks. socialradgivere, jordem0dre og skolelrerere, konstaterer Hussain. Det
drejer sig om en diskurs, som - hvis vi skrreller dens tolerante humanistiske indpakning og den akademiske udtryksform bort - udtrykker
en type af kulturalisme, som i virkeligheden ikke ligger langt fra den
krarupske nyracismes antimuslimske fundamentalisme; en moderne
parallel til den historisk rodfrestede europreiske antisemitisme. 75
En anden skarpt formuleret kritiker af kulturalismen i dansk
indvandrerforskning, Bashy Quraishy - intellektuel med pakistansk
baggrund, free-lance journalist kendt fra de danske medier, samt
medlem af Indvandrerradet - opfatter ligeledes at danske, sakaldte

74 Sam i h¢j grad er foretaget af antropologer.
75 Jf. Hussain (1992b).
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indvandrerforskere, "brerer ved til tendenti¢se, populistiske teorier ll •76

Dette betyder igen, skriver han i artiklen "Forskningens
fors¢gskaniner", at "resten af samfundet lades tilbage med informationer, baseret pa uvidenhed og ignorance". En gennemlresning af
hundredevis af b¢ger og forskningsrapporter, overvrerelse af utaIIige
diskussioner og forelresninger, givet af danske forskere, tegner et
m¢nster af "stereotype gengivelser af etniske minoriteters livsvilkar i
Danmark, som snarere end at oplyse, bekrrefter de eksisterende
fordomme i det danske samfund". Forskningsresultaterne kan som
regel ikke anvendes af de etniske minoriteter selv, og derud over
kan minoriteterne ofte ikke genkende sig selv i minoritetsforskningen. Billedet er stereotypt. Mange minoritetsforskere synes
at have den opfattelse "at minoriteterne trenker ens, handler ens, og
lever ens. De ses ikke sam individer, men sam gruppe".77
Quraishy mener, at en af forklaringerne til, at mennesker med
inteIIigens og akademisk baggrund pa denne made ukritisk "vender
sig fra sandheden" og glemmer "deres egentlige rolIe", er, at de
etniske minoriteter "ikke selv deltager i forskningen". "Majoriteten
af danske forskere" synes fuldstrendigt at have "overset at forstaelsen af minoriteternes socialpolitiske situation ogsa afhrenger af, at
man konsulterer minoriteterne". En vej fremad, mener han, skulle
kunne vrere, at forskerne aktivt s¢ger en dialog med de mennesker,
hvis Iiv de studerer. Minoriteterne skulIe, fortsretter Quraishy, sam
partnere kunne:
finde relevant, alternativt materiale og komme med andre fortolkninger af
minoriteternes problemer i det danske samfund. Minoritetspartneren
kunne ogsa indga i diskussioner om konklusioner og ffiaske rette misforstaelser, del' kan lede til forkerte konklusioner.

Forsknillg, politik og samfund
Der findes imidlertid yderligere en vigtig dimension af problemet,
sam er blevet papeget af en kritiker af dansk indvandrerforskning,
den amerikansk-danske kultursociolog, Jonathan Matthew
Schwartz. "Det er lige sa n¢dvendigt at studere kolonisatorerne, sam
det er at unders¢ge de koloniserede", papegede han i foredraget
"Afkolonisering af migrationsforskningen", i forbindelse med et
76 Quraishy (1992b).
770p .cit.
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seminar afholdt i 1981 af Komitteen for Alternativ Udviklingsforskning. 78
Schwartz anerkender vrerdien af etnografisk feltarbejde, som
formar at formidle en forfinet sans for "den andens" (det vii sige de
nye indvandrede etniske minoriteter i det danske samfund) srerlige
kulturelle egenart. Men han advarer mod de ulykkelige konsekvenser af samfundsvidenskabelige unders¢gelser, der beskriver diverse
"indvandrerkulturer", som prresenteres l¢srevet fra den st¢rre
samfundsmressige kontekst prreget af dominans og underordning.
Med begreber som "kultur" og "tradition" placeret i forskningens
hovedstr¢m bliver sociale konflikter beskrevet som "kultursammenst¢d". Opretholdelsen af forskellige og adskilte "kulturer" bliver det
programmatiske mal for det (selvforstaet) liberalt-progressive forskersamfund. Men, konkluderer Schwartz:
Hvis racismen i det avancerede kapitalistiske samfund er problemet - og
det er det - sa er det Iige sa vigtigt at studere racismens llkultur'\ som det er
at studere den kultur, som tilh¢rer racismens ofre.

I artiklen "Social scientists meet the guest workers", som indgar i
bogen, Reluctant Hosts, fra 1985, udvikler Schwartz dette tema yderligere. Her - som konklusion pa en gennemgang af femten ars dansk
forskning om "grestearbejdere" og "indvandrere" - konstaterer han
blandt andet f¢lgende:
Forskning og politik fors0ger - nar det grelder indvandrersp0rgsmMet - at
tilpasse sig hinanden som hand i handske. Nogle fa forskere - inklusive mig
selv - hal' sat sp0rgsmalstegn ved integrationens teori og praksis. Men deHe
betyder, under dagens givne betingelser, at man marginaliserer sig selv.
Den videnskabelige forskning om indvandrerproblemet hal' bevreget sig fra
et studium af "sociale betingelser til et studium af tlkultursammenst¢d",
Denne forvandling betyder, at problemets tyngdepunkt kommer til at Iigge
i de kulturelle traditioner, som indvandrerne hal' bragt med sig til det
lt

moderne Danmark.

Pa denne made reflekterer, eHer rnaske endnu bedre refrakterer, historien
om forskningen omkring grestearbejder-/indvandrerproblemet institutioneroe og magtstrukturen i det danske samfund. nproblemet", som det defineres som formidlet igennem dansk samfundsforskning, separeres i
forskellige toner og temperamenter. fEndringen inden for forskningen
peger snigende men sikkert pa fOlvandlingen af det danske samfund og pil
dets krise.

78 Schwartz (1981).
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Beklageligvis var Schwartz rigtigt nok for tidligt ude til, at hans
vigtige budskab den gang kunne modtages af flertallet af de danske
"indvandrerforskere". Men han pegede pa en grundlaoggende videnskabssociologisk - og pa samme tid politisk - problemstiIling, som
absolut ikke har mistet sin relevans i forhold til 1990ernes
"kulturaliserede" og "etnicerede" samfundsdebat.
Det handler om vigtige aondringer i forholdet mellem forskning
og samfundsudvikling.
Den dominerende forskning om gaostearbejderne i 1970erne var,
if01ge Schwartz, ikke bare "assimilatorisk", som dens kritikere i
1980erne har haovdet,79 Den var -ligesom den dominerende indvandrerpolitiske diskurs pa den tid (se kapitel to og fire i foreliggende
bog) - samtidig optaget af sp!2lrgsmalet om "lige vilkar" i en bred
samfundsmaossig sammenhaong; den velfaordsstatslige ideologis
grundlaoggende diskurs. Det var specielt fra midten af 1970erne, at
en forskning med samfundskritisk potentiale voksede frem. Denne
forskning kunne blandt andet demonstrere en problematisk mangel
pa IigestiIling mellem de udenlandske arbejdere og danske arbejdere med hensyn til boligforhold og adgang til det sociale velfaordssystem og sundhedssektoren. 80
I kontrast til dette, skulIe man kunne se udviklingen af den nye
"kulturdeterministiske" diskurs inden for forskningen om de etniske
minoriteter sam et af udtrykkene for firsernes "postmoderne" eller
sakaldt "dekonstruktivistiske" videnskabsideal i et samfund praoget
af en dyb krise for velfaordsstatens store kompromis. Her dominerer
en fragmenteret optagethed af adskilte "identiteter", mens de fleste
taber blikket for den samfundsmaossige helhed.
Samtidig med, at opmaorksomheden koncentreres pa en diffus
forestiIling om kulturel "forskeIIighed" og "retten til kulturel udfoldelse pa den enkelte indvandrergruppes egne praomisser", glider
opmaorksomheden bart fra sp!2lrgsmillet om social IigestiIling. 81
LigestiIlingsidealet flyder nu (teoretisk og ideologisk) naormest
sammen med ideen om "retten til at vaore anderledes" (kulturelt
set). Den ensidige fokusering pa "kuIturelIe forskelIe" bliver et
ideologisk r!2lgs10r, som daokker over voksende social ulighed82 og
79 Se for eksempel Schierup (1987, 1988).
80 Schwartz mevner blandt andet Jesper Bruus Pedersens (1974, 1975) dernografisk orienterede sturlier af fremmedarbejdernes boligforhold og Klebak og Horsts (1977) studium af
Fremmedarbejderes viden am social- og s/llldhedsva?senet. Men man kan ogsa sige, at for
eksempeI Andersen (1979) - ud fra en anderledes, overvejende assimilatorisk vinkel- till10rer denne velfrerdsstatslige diskurs.
81 Se dog for eksempeI Horst (1991).
82 For en kritikaf den svenske udvikling, som f¢lgcr denne linje se Alund (1985, 1991b).
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legitimerer en diskriminerende indvandrerpolitik. Idet dette nye
"ideal", formidlet gennem forskningen, kommer til at pnege de
ansatte i statslige og kommunale institutioner, bidrager det blandt
andet til at stille det velflerdsinstitutionelle og uddannelsesmlessige
arbejdes etablerede praksis i tvivl et samfund prleget af en omfattende social, politisk og identitetsmlessig krise.
Dette peger pa, hvordan "kulturen" bliver til "slagmark" for andre
krlefter, end hvad man maske umiddelbart tror.

6
Fra kliche til kapitulation
Integration og politikkens krise
Dybdestrukturen i vor opfattelse af os selv og afverden bygger pa det ilIusoriske

billede af en verden opdeIt mellem to lejre, "as" og "dem". uDel! er enten llgodel!
eIler !londen.
S. Gilman

Overalt sS'1ger man nu feberagtigt en ny og umulig stmktur for tryghed, som
benrevnes race og etnisk tilh0righed, en slags astrologi pa kornmunalt elIer
nationalt niveau.

Lars-OlofFranzen

Den nye multikulturalistiske "realisme", som jeg i det ovenstaende
har givet en kritisk pnesentation af, reprresenterer - for nu at vende
tilbage til Duffields grundlreggende tese _1 historisk set, en type af
videnskabelig og ideologisk ramme, som udvikles parallelt med den
"nye racisme". Det grelder savel i den danske (1980erne) som i den
britiske (1970erne) efterkrigstidshistorie.
I kontrast til "den nye racisme" bygger "den nye realisme" ikke pa
ideer om kultur som biologisk bestemt. Tvrertimod vender den sig
imod sadanne ideer. I stedet stptter den sig pa sociologisk og
psykologisk forskning. Men pa trods af denne forskel, udviser de
grundlreggende antagelser for "den nye realisme" og "den nye
racisme" alligevel et antal slaende lighedspunkter.
Savel "den nye realisme" som "den nye racisme" er kulturalistiske i
deres grundindstilling. De bygger pa en ensidig opfattelse af samfundet, som forklarer social udvikling og sociale konflikter med henvisning til "kultur" og "kulturelle forskelle". "Den nye realisme" har som
hellied en ganske statisk og normativ pa kulturelle forskelle fikseret
analyse af samfundet frelles med "den nye racisme". Man kan fa
indtryk af, at etniske gruppers livsformer og kulturer er mere eller
mindre faste skabeloner, som igennem generationer fortsretter med
1 Duffield (19S4).
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at genskabe en lignende social adfrerd og psykiske dispositioner. I
begge tilfrelde - "nye racister", savel som "nye realister" - er det
familien der ses som basis for den sociale orden.
"Kultur" defineres ud fra en forestilling om adskilte "etniske identiteter". Det kan dreje sig om en "dansk" identitet, en "tyrkisk" identitet, en "kristen" identitet eller en "muslimsk" identitet, hvor den
ene mere eller mindre antages at udelukke den anden. Denne
etniske identifikation betragtes som grundlreggende for menneskets
selvforstaelse, samfundsmressige horisont og adfrerd.
Ofte beskrives etnicitetens "kulturelle arv" eller den "kulturelle
bagage" i nogle absolutte og mere eller mindre skrebneprregede
kategorier; som en nrermest "naturlig" eller "genetisk" del af de
individer og de folkegrupper, som antages at brere den. Den etniske
"identitet" beskrives for det meste som en nresten medf0dt "essens" i
det enkelte menneske, som bestemmer dettes tilh0rsforhold til en
vis folkegruppe.

To sider af samme mllnt
Forkremperne for "multikulturalisme" og forskellige "nyracistiske"
ideologer er derfor ikke sa forskellige fra hinanden, som man umiddelbart skulle tro, hrevder Duffield. Pa trods af de ofte bitre politiske modsretninger imellem dem bygger argumenterne pa lignende
(diskursive) prremisser. Den nye realismes tale om "integration" og
den nye racismes tale om "repatriering" er derfor i grunden "to sider
af samme m0nt". De f0rstnrevnte udgar fra den tolerante doktrin,
der siger, at vi skal respektere "deres kultur", sa langt det overhovedet gar med hensyn til vilkarene for "integration" i den moderne
verden; for "enhver kultur er lige sa god som en hvilken som heist
anden kultur", og det er noget, der er vigtigt at respektere. Det
mener de andre ogsa. Men samtidig hrevder de intolerant, at "andre
kulturer er uforenelige med vores kultur og derfor skal de holde sig
for sig selv".
Kan vi genkende os selv i Danmark? Kan vi genkende den universelle forskellighedslogik?
Ogsa de danske "flerkulturalisters" centrale begrebsapparat opererer med en rrekke termer og distinktioner, der systematisk
kontrasterer De Andre imod "OS".2 Dette tilkendegives for eksempel
2 En type af dualisme, sam er ~rundlreggende for den ny~racistiske popuIisme. Se for

eksempel Fryklund Dell Peterson (1989).
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ret sa utvetydigt med den distancerende titel pa en af de nyere
publikationer fra Socialforskningsinstituttet: Kan DE fd al'bejde?
(min understregning). Saledes adskilles "De" Andre og "as"' sam
vresens- og artsforskellige kategorier; en spraglig logik, sam udmrerket (imod de udtalte intentioner) i den politiske praksis kan fungere
sam en "videnskabelig" underbygning af den nye racismes grundlreggende axiom om kultul'emes vcesensfol'skellighed og uforenelighed.
Samme forskellighedslogik fremstar overalt, blandt andet af omslagene pa en rrekke kulturpluralistisk orienterede skrifter. Et populrert tidsskrift am "indvandrerundervisning og dansk som fremmedsprag" hedder for eksempel, FOl'skellighed.
En lignende sproglig mark0r er - prrecis sam for den ny-racistiske
diskurs - de fl'emmede; en (sikkert ubevidst) udpegende, udelukkende og stigmatiserende betegnelse, sam n0je tilkendegiver, hvem
der anses at tilh0re det forestillede nationale frellesskab, og hvem
der ikke g0r det. Variationerne er mange: "Fremmede iblandt OS";3
"Oni danskernes forhold til de fremmede";4 "Fremmede mellem
himmel og jord";5 "Fremmede i Danmark";6 "De fremmede i
Danmark",7 eller slet og ret, "De fremmede".8 Andre udskillende
mark0rer er begreber "kultursammenst0d", "kulturkonflikt" eller
"kulturkl0ft", sam er standardbegreber for eksempel i en nresten
hvilken sam heIst beskrivelse af den (fiktive) "muslimske familieforms" problematiske (mangel pa) tilpasning i det moderne danske
samfnnd. 9
Men hvis det fremherskende "prablemsprog" i hverdagens praksis
i realiteten hele tiden kategoriserer de "fremmede" i termer af
forskellige "kulturer", der betragtes sam mere eller mindre egnede
til at passe ind i et "moderne samfund", sa viskes de reelle grrenser
mellem flerkulturalismens tolerance og nyracismens intolerance ud.
"Flerkulturalismens" kategorisering af folkegrupper i termer af
"kulturel oprindelse" far hermed lignende effekter sam en racemressig kategorisering. Den "sorterer mennesker i kulturer og kulturer i
forskellige positioner", sam Feuchtwang (1990) udtrykker det. En
"position" kan vrere et vist boligomrade, eller det kan vrere en posi3Fremmede iblalldt as. Fremmedarbejdeme i Danmark (1975).
4 Blum (1986).
5 Moldenhawer (1989).
6 H¢irls (1983).
7 Ottosen (1992); dvs. titlen

pa

en aktne! popuI<ervidenskabelig serie af udgiveIser om

Danmarks etniske minoriteter fra Socialforskningsinstituttet.
8 MeJlemfolkeligt Samvlrke (1985).
9 Se for eksempel B¢fillark et al. (1983) og Komiteen til Forstaelse mellem Danske
Indvandrere (1985).

184

po. kulturens slagmark

tion i samfundets ulige "etniske arbejdsdeling". Her skpnnes nogle
grupper pa grund af antagne "kulturtrrek" uegnede til visse jobs og
henvises derfor til arbejdsmarkedets mindst prestigebetonede og
mest usikre omrader.
Pa et arbejdsmarked som det danske, prreget af systematisk og
institutionaliseret etnisk diskrimination, kan det ofte forekomme ret
Iigegyldigt, hvilken konkret livsbane, hvilken formel uddannelse og
hvilke reelle kvalifikationer man har, eller hvor godt eller darligt
man i pvrigt "taler dansk". lnden for rammerne af et kulturaliseret
verdensbillede bliver ens antagne "etniske identitet" let det, som
fprst og fremmest bestemmer, hvordan omverdenen betragter en. Sa
kan det nresten vrere Iige meget, om den enkelte sa ogsa i sin egen
selvforstaelse faktisk betragter sig som medlem af den pagreldende
gruppe. Man kategoriseres alligevel ud fra sin "etniske oprindelse".

Kulturens klamme hand
Der er efterhanden blevet rettet en hel del kritik imod forskeIIige
danske institutioners arbejde med de etniske minoriteter.
En af de kritiske rpster tilhprer Lisa Fichel, en amerikansk-dansk
socialantropolog og socialractgiver, som arbejder med praktisk
erhvervs- og uddannelsesradgivning for flygtninge i Arhus
Kommune. Derfor er kritikken ogsa en selvkritik - "indefra" sa at
sige. I artiklen "Kulturens klamme hand" (1992) kritiserer hun en
problematisk kulturfiksering, som hun opfatter har vredet det sociale og uddannelsesmressige arbejde i den forkerte retning. Hendes
konklusion efter fern ars dagligt arbejde med flygtninge inden for
of£entligt regi er fplgende: lO
\Fokuseringen pa de kulturelle aspekter har bremset for en mere nuanceret

forstaelse af flygtninges placering sam minoritetsgruppe i Danmark.
Kulturelle forklaringer isoleret fra en bredere samfundsanalyse er ogsa
blevet benyttet sam en legitimering af en stadig mere diskriminerende
dansk palitik aver far flygtninge ag indvandrere. Ansatte inden far de
affentJige systemer har ikke haft gavn af de kulturelle farklaringer, men er
tvrertimod afte blevet endnu mere fremmedgjort over for deres nye
malgruppe.

Den ensidige fokusering pa "kulturelle forskelIe", forblinder sagsbehandlerne, nar de arbejder med de etniske minoriteter, hrevder
10 Fiche! (1992: 204).
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Fischel. En typisk mMe at behandle flygtninges problemer pa det
danske arbejdsmarked pa er blevet at fordybe sig i den kulturelle
baggrund. Saledes tolkes for eksempel arsagerne til, at veluddannede og ambitipse flygtninge fra Iran gar i sta i det danske uddannelsessystem eller ikke formar at komme ind pa arbejdsmarkedet,
som udtryk for det "muslimske familiempnster". For eksempel kan
det were en flygtnings trette relationer til familien i Iran og dennes
indflydelse pa valget af fremtid i Danmark, der ses som afgprende.
Denne type af kritik og selvkritik er som sactan ikke ganske ny.
For eksempel pointeres det i en publikation fra Dansk Flygtningehjrelp (fra 1989), at det er vigtigt, at flygtninge under integrationsforlpbet ikke behandles efter nogle forenklede recepter, der bygger
pa kulturelle stereotypier om mennesker fra forskellige lande og
forskellig etnisk baggrund,1!
Samrue rapport peger blandt andet pa det npdvendige i at i stedet
i hvert enkelt personligt tilfrelde tage "flygtningens totale situation" i
betragtning. Hvor ligger problemet? Pa "det almenmenneskelige,
det kulturspecifikke eller det individuelle?" Samtidig advarer man
imidlertid imod "kulturel blindhed". Det anbefales, at sagsbehandIerne udgar fra en positiv sakaldt "tvrerkulturel bevidsthed". Dette
krrever, at vi begynder "at betragte andre kulturer som 'positive'
former for mening og mMer at leve pa. Det indebrerer, at man
lrerer sig evnen til at se og forholde sig til forskellene mellem kulturerne, 'rummene' imellem 'dem' og 'os' og i sidste ende mellem
'mig' og 'det andet"'. Det er vigtigt at tilstrrebe "en autentisk dimension" i vejledningsarbejdet og ikke blive hrengende i "den snrevre
faglige ekspertise" eller en overdreven "professionalisme", hedder
det.12
Lisa. Fichel peger imidlertid pa, at det st¢rste problem maske
netop er, at sagsbehandlerne i al for hpj grad glemmer deres faglige
kompetence, nar de konfronteres med "det andets" formodede
kulturelle forskellighed. Flygtningeradgiveren bliver tilsyneladende
helt ude af stand til at benytte sig af sin kritiske sans og sit eget
prpvede vrerktpj; gode hrevdvundne sagsbehandler-metoder, hvor
det normale er at tage udgangspunkt i den enkelte klients "konkrete
sociale/pkonomiske baggrund og samtidig afdrekke de muligheder
og begrrensninger, de offentlige systemer som sadan star for".
Det havde vreret det mest fornuftige "at forspge at forsta iranerens forvirring ud fra hans konkrete situation her og nu i det danske
11 Boesen el al. (1989: 18611).
12 Op.cit.: 173 og 182.
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samfund og ud fra de krav, de danske systemer stiller til ham",13
sammenfatter Fichel diskussionen af det konkrete eksempel, som
hun tager op. For:
Hans uddannelsesbeviser hjemmefra er blevet afvist, og han hal' mattet
igennem flere aI'S sprogpr¢ver, forberedelseskurser m.m., f¢f han hal'

kunnet kvalificere sig til at tage en dansk studentereksamen. Adgangsbegrrensning og stramme SU-regler grelder for aile studerende, men rammer
flygtninge specielt hardt.
Familien i Iran er ikke klar over de vanskeligheder, f1ygtninge m¢der i
Danmark; dels fordl det er vanskeligt at forklare reglerne og loglkken I sa
indviklet et system, og dels fordi denne unge lraner oplever sit manglende
'fremskridt' som et personligt nederlag og ikke som en generel konsekvens
af hans placering som medlem af en minoritetsgruppe i Danmarkl!,

Men sagsbehandleren er endt i en blindgyde. Hun arbejder ud fra en
forestilling om et "muslimsk familiem¢nster", der egentlig ikke
fortreller hende noget som heist om den enkelte iraner, hun fors¢ger
at radgive, eller hans familie. Det "muslimske familiem¢nster" kan
hun alligevel ikke g¢re sa meget ved. "For en muslim er en muslim...
eller?" Sadan rresonnerer den offentligt ansatte, som er trrengt op i
en krog og ikke ser nogen konstruktiv udvej, mener Fiche!.
Nrermest som at h¢re ekkoet fra Krarups dogmatiske,
"Muhamedaneren er muhamedaner!"

Desertering til fjenden?
Fiehel's diskussion af den forvildede socialradgiver pa den malplaeerede kulturforstaelses afveje peger pa det nrermest paradoksale
slregtskab mellem de to, tilsyneladende modsatte, ideologiske
str¢mninger, som er vokset frem i I¢bet af 1970erne (England) og
1980erne (Damnark og en rrekke andre vesteuropreiske indvandringslande); pa den ene side den "nye racisme" og pa den anden,
"den nye realisme", repnesenteret ved et Iiberalt, tolerant og kulturpluralistisk indstillet, velfrerdsinstitutionelt etablissement og
forsker-samfund.
For den "nye racisme" og for den "nye realisme" er "samfundet"
mere eller mindre synonymt med en frelles Iivsform eUer kultur.
Denne har en stabil karakter og evnen til hele tiden aktivt at
genskabe sig selv pa trads af skiftende ydre omstrendigheder.
Sp¢rgsmal om social ulighed, klasse og strukturelt betingede magt13 Op.cit.:

205.
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forhold erstattes mere eller mindre af et fokus pa familien som det
grundheggende institutionelle udtryk for en folkegruppes kultur.
Opkssning af en kultur eller Iivsform er per definition et
"sygdomstegn".
"Den nye realisme" ser det ligesom "den nye racisme" som det
normale og naturlige, at etniske grupper strreber efter at opretholde
deres forskellige livsform og kulturelle identitet. Fordi kulturer er
stabile og tenderer mod hele tiden at genskabe sig efter samme form
(udm0ntet igennem ideen om instinktiv tilh0righed hos "de nye
racister" og begrebet etnicitet hos "de nye realister"), er det ogsa
naturligt, at kulturelle forskelle i samfundet opretholdes. Det er
ikke et sp0rgsmal, om en kultur er darligere end en anden: det
vigtige er det faktum, at de er forskellige og hver isrer udtryk for et
umiddelbart frellesskab. I en sadan situation er en assimilationspolitik urealistisk.
Det som skiller "de nye racister" fra de Iiberale "nye realister"
ligger f0rst og fremmest pa det holdningsmressige og politiske plan.
Det er problemet med at fremme Iigestilling i forholdet mellem
kulturerne (og dermed individer), som Iigger bagved "den nye
realismes" liberale reformand. Opfattelsen af kulturpluralisme (det
vil sige den parallelle sameksistens af forskellige distinkte kulturer i
et frelles samfund) som tingenes normale tilstand udspringer direkte
af kulturalisternes syn pa en livsform som noget, som aktivt strreber
efter at genskabe sig selv i nye kontekster. Og i modsretning til "de
nye racisters" standpunkt er jjendskab mod "de fremmede" ikke et
n0dvendigt element i forsvaret for en bestemt livsform. Nar fjendskab alligevel optrreder, ses dette som et resultat af uvidenhed, eller
som et udtryk for konkurrence om knappe ressourcer.
Den store modsretning ligger altsa i synet pa fordommenes og
diskriminationens rolle i systemet. For "de nye racister" er dette
noget primrert, naturligt og kreativt, for "de nye realister" noget
sekundrert, situationsbetinget og negativt.
Men, pa grund af at selve deres kulturalistiske perspektiv giver
sp0rgsmal om samfundets grundlreggende politiske og 0konomiske
magtforhold en underordnet plads i analysen, sa kan de "nye reaIister" bare operationalisere deres perspektiv i form af nogle relativt
simple kulturelle stereotypier. Derfor formar de heller ikke at
tilbyde et trovrerdigt alternativ til "de nye racister" i en situation,
hvor samfundet rent faktisk prreges af tilspidsede etniske konflikter.
Nar den kulturalistiske integrationspolitik konfronteres med en
tilspidsning af etniske konflikter forbundet med strukturelt betin-
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gede ulige magtforhold i samfundet, fl'lrer dette nrermest uundgaeligt til en intellektuel, moralsk og institutionel krise.

Politikkens krise . en intellektueI , moraIsk og institutioneI
krise
Nar - under de givne samfundsbetingelser af l'lkonomisk krise og
socialt opbrud - en tilsyneladende irrationel voId ikke lrengere lader
sig oplyse eller reformere vrek, lamslas det liberale etablissement,
hrevder Duffield. "Alt som derefter er nl'ldvendigt", konkluderer
han,. under indtryk af den eskalerende voId i Storbritanniens "inner
cities" i begyndelsen af 1980erne, "er at nogen fremkommer med
beviser for at tilstedevrerelsen af vresensforskellige kulturer i Storbrittannien leder til voId. Sa er vejen ryddet for det liberale etablissements desertering til modpartens lejr". Magtbalancen inden for
rammerne af det modsretningsfyldte "kulturalistiske hegemoni"
forskydes nu fundamentalt, idet den "nye realismes" politiske positioner flyder stadigt mere sammen med den "nye racismes". Men
betingelserne for dette var allerede til stede fra begyndelsen; givet
med de ensidige og forenklende kulturalistiske forklaringsmodeller.
Der er grund til at frygte, at det scenario som Duffield maIer op
for Storbritanniens vedkommende - det vii sige den gradvise opll'lSning af et liberalt, tolerant og reformvenligt etablissements kulturpluralistiske positioner - er udtryk for en mere generel tendens som
manifesterer sig pa forskellig made (afhrengigt af den konkrete
udlrendinge- eller indvandrerpolitik, den almene politiske tradition,
den specifikke karakter af interessepolitiken og samfundsudviklingen i¢vrigt) ud over det meste af Europa. Den h¢jreekstremistiske voldsb¢lge griber om sig, mens de folkevalgte tager sig til
hovedet. Man hverken vil eller t¢r ga til problemernes rl'ldder i "et
EF med h¢j arbejdsl¢shed, med jobs som sluses fra en stabil forarbejdningsindustri til enkle og mere usikre serviceerhverv, med
belastninger pa det sociale velfrerdssystem", hvor der er opstaet "et
bymilj¢ med to hastigheder", skriver Martin Woollacot.14 Det er en
situation hvor vi: 15
I krybesporet finder ... et bysamfund som udmrerkes af industrielt forfald,
opl0sning af arbejderklassen og en gruppetilh0righed sam falder fra hinan14 Woollacott (1991), sam her anvender et udtryk h1nt ffa den franske politolog, Pascal

Perrineau.
15 Ibid.

Fra !dieM til kapitulation 189
den ... i netop disse omrader plejer nyligt ankomne indvandrere at sla sig
ned; hvor de kan vrelge mellem enten at indga i en splittet og apolitisk
lokal underklasse eller, ved at fors¢ge at bevare sin egen kulturelle identitet, fyre op under den type af livid identitet som, Front National bygger pi!.

Flugten fra virkeligheden er ikke reserveret for h¢jreekstremistiske
politiske bevregelser og partier (som for eksempel Le Pens Front
National, Hollands Cenltumparlij, fremskridtsparlierne i Danmark
og Norge, Ny demokrati i Sverige) som (specielt i valgtider ved
stemmeurnerne) profiterer pa den europreiske arbejderklasses nye
sarbarhed, konstaterer Woollacott. Dette praktiseres tillige af de
mange moderate og konservalive parlier, som skriver under pa, at
"indvandrersp¢rgsmaJet" er et n¢gleproblem i vor tid. Men ogsa det
politiske venstre synes at vrere parat til at udnytte frygten for
"raceuroligheder" i en situation, hvor de traditionelle partiprogrammer ikke lrengere formar at appellere lilstrrekkeligt til vrelgerne.
Det grelder Mitterand i Frankrig, men ogsa socialdemokratierne i
Tyskland, Danmark og Sverige.
De senesle ar har klarl vist, at det politiske etablissement i Storbritannien, i Danmark og det ¢vrige Norden, ligesom i Kohls Tyskland - til h¢jre savel som til venstre - har forstaet at sla politisk m¢nt
af indvandrersp¢rgsmalet. AIle ved i grunden, at det er den ¢konomiske, sociale og politiske marginalisering af store dele af den traditionelle arbejderklasse, som skaber angsten og usikkerheden. Men
alligevel bifalder man ny-racismens postulat om, at del er nogle fa
tusind flere tyrker, paheslinensere, iranere eller bosniske muslimer
rundt omkring i Europas slorbyer, som udg¢r problemet.
Hermed er "de nye racisters" ideologiske budskab slaet ind over
st¢rstedelen af det politiske speklrum. Resultatet er en slramning af
indvandringskontrol og asylpolitik. 16 Men det er ogsa en truende
opl¢sning af grundlreggende moralske prremisser og politiske kriterier for en tolerant og fremsynet integrationspolilik, der hvor en
sMan faktisk er blevet formuleret. Det maske mest slaende eksempel pa dette er sikkerl Sverige, hvis indvandrerpoliliske deroute eller
detour Alund og jeg betegner som Multikulturalismens Paradoxer.'7
Mens "Fort Europas" mure rejser sig mod omverdenen, antager den
politiske debat og samfundsinslitutionernes daglige praksis ogsa her
en "racialiseret" karakter.

16 Schierup (1990), Jaly (1992).
17 A1und and Schierup (1991).
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Ogsa danske "indvandrervenners" trovrerdighed og politiske positioner undergraves i et samfund prreget af krise, strukturrationaliseringer, social marginalisering samt vaklende frellesskaber og traditionelle former for social solidaritet. Dette viser Jlilrgen Wiirz-Slilrensen som en abenbar parallel til Duffields tese om den multikulturalistiske integrationspolitiks krise i England,!8 Visse passionerede
entusiaster manlilvreres ud pa et uholdbart "nationalmasochistisk"
sidespor, som enten helt underkender betydningen eller eksistensen
af en "dansk kultur" eller ogsa fremstiller denne i absolut negative
termer som "et omvendt fjendebillede") 9
De flerkulturelt indstillede "indvandrervenner" formal' ikke at
prresentere et sammenhrengende alternativ til voksende arbejdsllilshed og sociale og etniske konflikter. Samtidig bliver blandt andet
Ishlilj borgmesteren Per Madsens heftige angreb pa indvandrerne for
manglende integrationsvilje og hans "skik flillge, land fly" imperativ
katalysator for en almen krise, prreget af tvivl i forhold til det realistiske i en integrationspolitisk strategi. Ambitililse akademikere hyres
ind og glilr sig en karriere pa at levere objektive "facts" om den
muslimske fare, familiesammenflilringer20 og invasionen afpekvemmelighedsflyglninge fra selvforskyldt underudviklede "muhamedanske" lande. Delle skaber en bred offentlig legitiffiiiet for de nye
racisters angreb pa ideerne om "det multikulturelle samfund" og pa
1!indvandrelvennernell •
"Indvandrervennernes" alibi for flyglningepolitikken, del', mener
Ole Hasselbalch, bygger pa slebne argumenter om imperialisme,
nykolonialisme og elendighed i "den tredje verden", skal vendes mod
dem selv. Det grelder - for at citere Viljen til modstand - et felllog
mod truslen fra "En ekspansiv religion":"
En ... religion - eller ideologi om man vii - del' bruges som p§skud i en akut
Mdsituation skabt af en befolkningseksplosion, som ingen regeringer i
Mellem,ssten og Nordafrika tilsyneladende kan eller vii g,sre noget afg,srende ved. Et fortneffeligt hdeligt alibi for den imperialisme og nykolonialisme, som vandringen til Vesteuropa under aile mulige og umulige

p§skud udg,sr. En tidsindstiIlet bombe midt i vore b,srneb,srns dagligstue.
18 WOrz-Slo1rensen (1988c).
19 Ibid: 128-29.
20 Som kultursociologen, Eyvind Vesselbo, der g0r en lynkarriere sam "indvandrerforsker" i
1990ernes kolde politiske klima. Rapporten I gar, i dag. i ovennorgell, sam vaT et besti11ings~
arbejde til Ish¢j kommuoe (se videre denne bogs kapiteI tTe), bIiver et springbr<edt til
centraladministrationen, i hvis tjeneste Vesselbo (1992) rned undervisningsrnmisteriets rapport, Fremmedsprogede elever ifolkeskolen, bidrager til en legitimedng afvigtige assimilatorisk motiverede renddnger i indvandrerpolitiken.
21 Hasselbalch (1990: 40).
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Under presset fra vittige, velargumenterede og folkelige debatt0rer
og en integrationistisk realpolitiks pragmatisme fordybes "indvandrervennernes" krise og tvivl. Den kommer til at omfatte savel den
politiske h0jre- som venstrefl0j og strrekke sig langt ind i Danmarks
mindre modstykke til Storbritanniens liberalt professionelle etablissement; en tendens, som tydeligt er at mrerke, nar man taler med
"projektmagere" inden for rammerne af offentlige foranstaltninger
orienteret mod uddannelse og arbejdsmarkedsintegration. Hvis ikke
denne tvivl tages alvorligt, og leder til nye initiativer for at fremme
strukturel assimilation og socialligestilling, kan den lede til en farlig
opgivenhed. 22
Lad mig illustrere med en udflugt til Danmarks "indvandrerprojekter".

Projektmagerne:
Fra oprustning til kapitulation?
Indvaudrernes h0je arbejdsl0shed er typisk blevet set som udtryk for
en voksende modsretning mellem et moderne arbejdsmarkeds
dynamiske krav og "de fremmedes" mangel pa sprogfrerdigheder og
anvendelig uddannelse. De etniske minoriteters formodet "traditionelle" baggrund er blevet set som en barriere, som rna overvindes
gennem opdragelse og indlrering af problembrererne.
Som det for eksempel udtrykkes i f0lgende socialpredagogiske
oplreg til et kommunalt uddannelsesinitiativ for etniske minoritetsunge mellem 16 og 25 ar; et projekt, der, som det hedder, skal give
"indvandrergrupperne bedre arbejds-, uddannelses- og fritidsvilkar
og derfor vrere med til at forebygge fremtidige minoritetsproblemerl!:23
I kurserne ma der l",gges v"'gt pa forskelle mellem det tyrkiske feudalsamfund og det vesteurop",iske industrialiserede samfund. Her er det vigtigt at
fremhreve, at det tyrkiske kulturmllSllster i det vesteuropreiske samfund kan
fremsta med en kvindeundertrykkende effekt, bacte i praksis hvad angar
arbejde og uddannelse, men ogsa i befolkningens bevidsthed... Det er
vigtigt, at der gennem hele kursusforl0bet gives en indsigt i vigtigheden af
uddannelse i et vesteurop",isk samfund. Delte i relation til at der pa I",ngere sigt vii v",re behov for uddannelse for at kunne skabe et acceptabelt
fors0rgelsesgrundlag for familien. Det er vigtigt at v",re opm",rksom pa
22 Angaende definition afbegrebet "strukturel assimilation", se kapitel to.
23 Ballerup Komrnune (1986).
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forskelligheden i fors¢rgelsesgrundlaget i det tyrkiske og det danske
samfund. Det er endvidere vigtigt at afdrekke forreldreroller og forreldrekrav til unge i det danske ag det tyrkiske samfund. Her trenkes bl.a. p§
n¢dvendigheden af en delvis nedbrydning af det tyrkiske kulturm¢nster,
sammenhaldt med fremtidsmulighederne for de unge tyrkere der forventes
at blive baende i Danmark.

I overensstemmelse med et sadant grundsyn har politikere, myndigheder, embedskvinder i offentlige institutioner savel som mange
forskere f¢rst og fremmest fokuseret pa sociale eller kulturelle trrek
hos de forskellige etniske minoriteter; kulturtrrek, som man har
antaget forhindrer de beskreftigede i at holde sig fast pa arbejdsmarkedet, de arbejdsl¢se i at finde veje tilbage til arbejdslivet, og de
unge i at kunne skaffe sig en uddannelse, en praktikplads og et
stabilt job. Resultatet er efterhanden blevet et relativt omfattende
konglomerat af mangelkompenserende institutionelle strategier. Man
ser her "indvandreren" selv som det centrale problem, og tager
derfor ensidigt sigte pa at rette op pa dennes (antaget) bristende
forudsretninger for at kunne tilpasse sig til de rendrede strukturelt
betingede krav i "et moderne vesteuropreisk samfund".
Lrenge opfattede man f¢rst og fremmest, at det skulle vrere
indvandrernes formodet darlige danskkundskaber, som var den
st¢rste og egentlige arsag til den omfattende arbejdsl¢shed. 24 Den
ordinerede medicin blev "danskkurser og atter danskkurser".
Den samlede volumen af danskundervisningen for indvandrere
skulle mellem 1973 og 1983 ekspandere med nresten 500 procent,
samtidig med at den tvivlsomme kvalitet pa sprogundervisningen
efterMnden blev forbedret noget.25 Men kontrasten mellem
danskernes og indvandrernes ledighed pa arbejdsmarkedet fortsatte
med at uddybes snarere end at formindskes, for i begyndeIsen af
1980erne at na det h¢je niveau, den stadigvrek har idag.
I en besk kommentar i Fagbladet i 1983 konstaterer journalisten,
Ole Hammer, at man systematisk tilbyder indvandrerne "danskkurser i stedet for arbejde", mens det er "forskeisbehandlingen vi i
virkeligheden skaI srette ind over for".26
24 Mulighederne for en massiv uddannelsesindsats realiseredes ved at definere danskun-

dervisningen som et ffit felt for oplysningsforbundene, som kunne organisere kaIser uden
TIagen egentlig kontrol med undervisningstilbuddenes faktiske kvalitet eHef under-

visningens konkrete resultater. En speciel tolkning af arbejdsl¢shedslovgivningen blev
anvendt mere eHef mindre ri~or¢st (varierende fra omrade til omn1de) som AFs sanktion
for at g¢re danskundervisnmg til en obligatorisk del af de langtidslediges arbejdstilbudsperioder.

25 Hammer (1984b: 22).
26 Hammer (1983).
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Det blev imidlertid heller ikke i fortsrettelsen "forskelsbehandlingen" ener diskrimineringen pa arbejdsmarkedet og pa
arbejdspladserne, som politikere, forskere og indvandrereksperter
skune fokusere pa. Pa officielt embedsmandsplan fortsatte en mere
eller mindre ensidig fokusering pa "danskkundskaberne" at glilre sig
greldende. 27 Men i den praktiske virkelighed fortsatte udviklingen af
undervisningstilbuddene ind i en ny fase, hvor danskundervisningen
mere og mere skul1e blive kombineret med supplerende undervisningsfor1lilb, som sigtede mod at kvalificere indvandrere for integration pa et dansk arbejdsmarked under konstant strukturel forandring.
I llilbet 1980erne skul1e indvandrerundervisningen udvikle sig til
en relativt omfattende og varieret industri, som beskreftigede en
rrekke (hovedsageligt majoritetsdanske) engagerede eksperter med
en efterhanden bred erfaringsbaggrund. Der opstod et forgrenet,
men ofte vildtvoksende netvrerk af uddannelsestilbud og "integrationsprogrammer" i offentligt ener privat regi.
Dette sakaldte "integrationsarbejde" har faet en vresentlig plads i
f1ere kommuners m3Isretninger og planlregning. 28 En vigtig drivkraft
bag dette har blandt andet vreret kommunernes frygt for at en
skrerpet tolkning af arbejdsllilshedslovgivningens sakaldte "ractighedsbegreb" efterhanden skul1e flilre til, at f1ere og flere indvandrere
faldt ud af arbejdsllilshedsforsikringen. Dermed skune de trille ind
pa de kommunale bistandskontorer, hvilket ville betyde en direkte
belastning for de kommunale pengekasser.
Ikke mindst den gradvise etablering af det nye ATB/UTB-system
(arbejdstilbuds- og uddannelsestilbudsordninger) fra den senere del
af 1980erne skul1e Iilge denne frygt og motivere de enkelte kommuner og amtskommuner for at satse pa indvandrerundervisningen. 29
Det faldt naturligt i trad med denne interesse, at amtskommunerne
fra 1986 skune overtage hovedansvaret for indvandrerundervisningen fra oplysningsforbundene.
Der sker hermed i llilbet af 1980erne en betydelig oprustning af de
indvandrerre1aterede uddannelsesinitiativer. Samtidig skul1e kursustilbuddene blive mere og mere sofistikerede i deres udformning og
metodik. Kritikken af den ensidige satsning pa danskundervisning
27 Hvilket for eksemJ2el sll sent sam i 1990 giver sig tydeIigt udtryk i rapporten fra den af
inctenrigsministeriet ,Indenrigsministeriet 1990) nedsatte embedsmandsgruppe om integration af indvandrere

1

Danmark. Rapporten f~r en svidende kritik af repnesentanter for

indvandrernes organisationer (sc for eksempeI /ndvandreren 1990).
28 Se for eksempel Arbus Amtskommune (1990) og Rosling (1992).

29 Se Schj¢dt og Meier (1989) for en videre diskussion afrlldighedsbegrebet og ATBIUTB
ordningen i relation til de etniske mindretals situation pa arbejdsmarkedet.
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fulgtes af en kritik af koncepter, som ensidigt ville satse pa
udviklingen af rent tekniske arbejdskvalifikationer. Hvis indvandrerne skulle have en reel chance for at (gen)etablere sig pa det
danske arbejdsmarked, val' det n0dvendigt, at udvikle mere forfinede undervisnings- og integrationsmodeller, som skulle bygge pa
en dybtgaende forstaelse af indvandrernes egen kultur savel som pa
det moderne arbejdsmarkeds funktionsmade.
1980ernes uddannelsesprojekter skulle hermed komme til at
fokusere stadigt mere pa begrebet kultur.
Amputation n¢dvendig:
Integrationspolitikkens kapitulation
I starten val' det hovedsageligt et assimilationistisk perspektiv som
skulle dominere, ligesom det stadigvaok val' tilfaoldet inden for savel
forskningen som den politiske debat i Danmark.
Et eksempel pa denne assimilationistiske and er et eksperimentelt sakaldt "kombineret undervisnings- og arbejdsprojekt for indvandrerkvinder", som blev organiseret af kommuner i K0benhavnsomradet i 1983-85. Her argumenterer man for, at de indvandrede kvinder i deres egen interesse rna laore sig at "sta pa to ben".
Ellers skulle de ikke forvente sig at blive accepteret pa danske
arbejdspladser. 30 En systematisk indlaoring af dansk offentlig kultur
og dansk arbejdspladskultur burde indga som en vaosentlig del af et
effektivt integrationsprojekt.
Det val' tydeligt nok den populaore forestilling om "kulturkonflikten", som val' vejledende for projektets udformning. Det betragtes
som n0dvendigt, at m0de denne kulturkonflikt med hensynsfuldhed
og omtanke, samtidig med at de projektansvarlige b0r bevare en
sund professionel distance til sine klienter. "Arbejds-gruppen var
forud for projektets ivaorksaottelse klar over 'den klassiske sympatis0rfejl' i forhold til indvandrere". "Kort fortalt gar den[ne] ud pa",
hedder det: 31
at danskerne i forholdet til indvandrerne tiIlregger dem egne motiver og
t1'o1', at indvandrerne handler ud fra yore vrerdinormer. Hvis - eller llar forskellen afsl¢res, f¢ler danskerne sig f¢rt bag lyset af indvandrerne, selv
om danskerlle selv er skyld i iIIusionsmageriet.
Vi bestrrebte os pi! at t¢jle denne tilb¢jelighed ved at fors¢ge at leve os
ind i indvandrerkvindernes foresti1lingsverden og respektere den som

30 Kombineret ulldentisni1Jg- og arbejdsprojekt for illdvandrerhinder (1984).
31 Op.cit.: 4.
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udgangspunkt for deres handlinger, uanset hvor langt den Iii fra vor forestillingsverden.
Dernrest fors~gte vi at fo1'8ta, at lige savel som indvandrerne ikke accepterer en rrekke fremtrredelsesformer i vort kulturm¢nster, sa accepterer vi

heller ikke aile deres.

"Det blev understreget under hele projektforIl'lbet, at form3Iet med
yore korrektioner var at styrke 'det danske ben"', lyder det videre,
"og ikke angribe indvandrerkvinderne personligt eIIer kulturelt".
Grundtanken med projektet var med andre ord at fremme en
slags assimilationistisk malsretning, som svarer til, hvad svenske politikere og forskere har kaldt for "funktionel integration". Dette vil
nrermere bestemt sige indvandrede minoriteters tilpasning til majoritetssamfundets institutioner, normer og kultur i den udstrrekning
"som er n0dvendig, for at kunne fungere i samfundet, mens samtidig
den egne etniske identitet forbliver uforandret", som det er blevet
formuleret af Jonas Widgren, en af arkitekterne bag den moderne
svenske indvandrerpolitik.32 Der altsa tale om en assimilation, som
"ifl'llge dette grundsyn ikke drives lrengere end, hvad der er n0dvendigt for at indvandrergruppen og vrertsfolket skal fungere sammen
pa en integreret og effektiv made", som det udtrykkes af sociologen,
Harald Swedner.33
Undervisnings- og arbejdsprojektets indvandrede kvinder viste sig
at vrere forbavsende modtagelige for "opdragelse" og funktionel
tilpasning til danske arbejdspladsnormer. Samtidig fik de al 0nskelig
st0tte fra deres egne famiIier og lokale etniske netvrerk, som de
projektansvarlige arbejdede tret sammen med. Der blev ogsa oprettet positiv kontakt med en del arbejdsgivere.
Men som helhed var projektets resultater imidlertid ikke alt for
opmuntrende.
De projektansvarlige rna konstatere, at det pa baggrund af
mangel pa samarbejdsvilje fra forskeIIige aktl'lrer pa det danske
arbejdsmarked knap nok nytter noget at satse pa en opdragelse af
folk med en afvigende etnisk baggrund til at konkurrere med
danskerne pa det abne arbejdsmarked. Det realistiske vil vrere at
satse pa et begrrenset nicheperspektiv. Det indebrerer - ud over de
erhvervsghettoer, hvortil de etniske minoriteter i forvejen rekrutteres igennem deres egne lokale sociale netvrerk - at forsl'lge at abne
nogle nye beskyttede "lommer" pa arbejdsmarkedet, hvor indvandrerne enten har nogle helt specieIIe konkurrencemressige fortrin,
32 Widgren (1980: 75).
33 Swedner (1971: 143).
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eller hvor de af forskellige arsager ikke mpder dansk konkurrence.
En lignende konklusion mpder vi blandt projektmagere fra den (til
forskel fra mange andre) aktive og positive Kpbenhavns Arbejdsformidling, som konstaterer, at "det er npdvendigt med en hpj grad
af holdningsbearbejdning, hvis det skal Iykkes at stille indvandrere
lige med danskere i konkurrencen om job". Noget der grelder "ikke
blot i virksomhederne, men helt bredt i det danske samfund".34
Konklusionen synes at vrere klar: Hvis denne forudsretning ikke
rendres (dvs. danskernes "holdninger"), sa bliver det npdvendigt at
amputere det ene ben.

Nicheinitiativet bekrcefter kulturel apartheid
Det er "niche-perspektivet", der efterhanden bliver den dominerende strategiske linje for 1980ernes og 1990ernes projektmagere.
Det er en linje, sam langt hen ad vejen understpttes af indvandrernes egne organisationer, bade politisk og igennem egne praktiske
uddannelsesmressige initiativer.
Man kan se dette sam udtryk for en slags pragmatisk og defensiv
"ny realisme". Der findes nok en bevidsthed om diskrimineringens
og racismens realitet og konsekvenser. Men man anser det pa
forhand for umuligt at konfrontere denne diskrimination og racisme
direkte. Styrkeforholdene bedpmmes ganske enkelt sam for ulige. I
stedet satser man pa en positiv udnyttelse af kulturelle og sproglige
ressourcer og en aktiv mobilisering af de etniske sociale netvrerk
sam redskaber til at besrette bestemte etnisk specifikke enklaver pa
arbejdsmarkedet,35 Det etnisk opdelte arbejdsmarked30 og kulturel
apartheid accepteres hermed som en mere eller mindre given
samfundsmressig forudsretning. Altsa maske i mere end en forstand
en "ny realisme"; en realisme, sam tager konsekvenserne af
arbejdsmarkedets reelt eksisterende funtionsmade og af de reelt
eksisterende adskilte etniske netvrerk.
Som en logisk konsekvens af denne erkendelse sigter projektmagerne sig aktivt ind pa en positiv og bekrreftende tilpasning til
34 AF K¢bel1havns [Ildvalldrerprojekt (1988).
35 Et af de mest tcoretisk velfunderede nicheprojekter har vreret

Harems vreve~ og tekstil~
projekt. Projektets grundtanke beskrives (Nielsen 1987: 11) pa f0Igende made: "Projektets
rnetodiske grundtanke har vreret at tage udgangspunkt i indvandrerkvindernes egne og
kulturspecifikke ressourcer, og samtidig at skabe et positivt samspil med indvandrernes
sociale netvrerk, som disse kendes fx fra de relativt indvandrertrette kommuner i Kr;benhavns Amt; i stedet for at tage fat pa omrader, hvor de store indvandrergrupper traditionelt
er svage, har det vceret 0nsket at lregge vcegt pa de omrader, hvor disse grupper erfariIl~s,
mressigt ikke har problemer rued at konkurrere med danskere, men maske ligefrem beSldder TIogle fortrin".
36 Se videre kapitel fire.
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arbejdslivets etniske deling. Det ligner - som det udtrykkes af
Kampmann et al. - en situation, hvor det "multikulturelle" mere og
mere integreres i en slags "cost-benefit" analyser inden for uddannnelsessystemet, det sociale og det kulturelle omrade, motiveret af at
finde punkter, hvor man kan "bruge 'de fremmede' i produktion og
afsaetning".J7 Her bliver "¢nsket om at finde en kulturel frellesnaevner eller 'nedre mark¢r' til legitim selektion af bestemte kulturelle
eller etniske grupper",38 et dominerende motiv for "integrationsarbejdet".
Der satses pa vaeve- og tekstilprojekter for indvandrede kvinder,
pa kurser for uddannelse af "to-sprogede" og "to-kulturelle" medarbejdere orienteret mod nicher i daginstitutioner, beskreftigelsesprojekter og uddannelsesforanstaltninger. Der g¢res - med et
rygst¢d i den aendrede arbejdsl¢shedslovgivnings nye paragraffer og
muligheder - organiserede fremst¢d for at fa folk i gang som
"ivaerksaettere" i specielle "indvandrernicher". Og man satser pa
kurser for h¢jtuddannede flygtninge og andre indvandrede, som
opreklameres som ideelle mellemmaend og kvinder for en stadigt
mere internationaliseret dansk eksportindustri. 39
En tidligere abent udtalt assimilativ malsaetning forsvinder mere
eller mindre fra disse nye nicheorienterede "indvandrerprojekter",
mens det humanistiske og det kommunikativt mellemmenneskelige
fremhaeves. Samtidig fremstilles afvigende "kultur" og "forskellighed"
i al almindelighed som en positiv "ressource" med kreative potentialer.4o Projektansvarlige slar fast, at det er n¢dvendigt at arbejde
med hele personen; at hjaelpe kursusdeltagerne med "at genopbygge
deres selvtillid og tro pa, det nytter noget".'! Man fremhaever det
vresentlige i at bygge pa "indvandrerkulturens praemisser med det
resultat, at kvalifikationskravene ikke er formuleret pa forhand,
men bliver formuleret efterhanden som projektet udvikler sig og
tager form".'2 Andre tager som deres udgangspunkt, at en kombination af kompetencegivende undervisning med udvikling af indvan-

37 Kampmann e( al. (1991: 12).
38 Op.cit.: 13.
39 Et af landets mest varierede udbud af "Indvandrerprojekter" har lrenge vreret at fiode i
Arhus Kommune (se Jensen et aT. (1986).
40 Typisk for eksempel for holdningen i det tidligere nrevnte (SVUA-st¢ttede) tidsskrift for
indvandrerundervisning, Forskellighed.
4! Moldenhawer (1989).
420p.cit.
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drernes sociale netvrerk er en forudsretning for at hjrelpe dem ind i
rimeligt attraktive nicher af det regulrere danske arbejdsmarked. 43
Disse strategier bygger karakteristisk pa en type af grresrodsstrategi, som i en evaluering af en rrekke indvandrer-/flygtningeprojekter stpttet af udviklingsmidler fra SUM (Socialt udviklingsprogram
under Socialministeriet), er blevet kaldt for "De sma skridts integrationspolitik".44 Det handler om lokalt netvrerksarbejde, organiseret
kulturudveksling og "kulturmpde", erfaringsudveksling i lokalsamfundene, gradvis konsolidering af kulturelle ressourcer, samt opbygning af personlig selvtillid og initiativ.
Den ene af rapportens forfattere, Marianne Melchior, opfatter, at
der muligtvis ikke findes nogen anden vej frem, specielt nar der
arbejdes med darligt uddannede malgrupper med en svag social stilling, som det for eksempel er tilfreldet for mange indvandrerkvinder.
Defaitisme
Der kan nok ligge en hel del i dette. Men der er idag, i begyndelsen
af 1990erne, grund til behersket optimisme, ogsa nar det grelder
denne pragmatiske mikro-strategi for "de sma skridts integration".
Advarselssignaler er der nok af. En rrekke projekter viser fremgang pa det lokale netvrerksplan, men en ipjnefaldende mangel pa
succes, nar det grelder beskreftigelsen. De sma ivrerksrettervirksomheder i "den etniske pkonomi" plages af alt for mange konkurser. De
unge fra de etniske minoriteter kommer ikke ind pa videre uddannelse.
Et af de mest aktuelle og skarpest formulerede npdrab kommer
fra Hanne Lene Petterson, siden 1986 aktiv i Hpje-Tastrup kommunes ambitipse udviklingsarbejde omhandlende "metoder til integration af nytilkomne unge indvandrere pa arbejdsmarkedet og i
samfundet".45 Af pkonomiske grunde, som det hedder sig, fpler
kommunen sig ikke lrengere i stand til at viderefpre projektet.46
Men af rapporten ipvrigt fremgar det, at der faktisk er tale om en
regelret kapitulation over for arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets harde realiteter. De bitre erfaringer fra ars ihrerdigt og
malbevidst projektudviklingsarbejde har vist, at det ikke er muligt at
43 Vejledende for for eksempel AF K¢benhavns Indvandrerprojekt 1986-88 CAP K¢ben
havns Indvandrerprojekt 1988).

M

44 Melchior og Hjarnp (1992: 98fl).
45 Petterson (1992). I rapporten, Integrationsprogram for ufige illdvalldrere i H¢je-Taaslmp
Kommune, beskriver Petterson (1989) dette projekts oprindeIige udformning i detaljer.
46 Blandt aodet pA grund af at det ikke lrengere er muligt at opo§. tilskud fra EFs Socialfond. Petterson (1992: 3).
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integrere indvandrere pa et arbejdsmarked, der ikke har brug for
deres arbejdskraft eller i et uddannelsessystem, "som ikke er indrettet si\ledes, at det tager hliljde for indvandrernes specielle baggrund".47
Lignende erfaringer udtrykkes af andre projektmagere rundt
omkring i landet. Blandt andet synes det i begyndelsen af 1990erne i
stigende grad at handle om en diskriminering, som ikke alene finder
sted pa arbejdsmarkedet, men tillige i stigende grad inden for
uddannelsessystemet; ikke mindst inden for forskellige dele af vok.
senundervisningen, som de indvandrede befolkningsgrupper er
srerligt strerkt afhrengige af. Her har det klassiske argument om
"manglende danskkundskaber" fra arbejdsmarkedet (se denne bogs
kapitel fire) faet en ny rolle at spille, som sorteringsprincip. "Jo
bedre vi kvalificerer indvandrerne sprogligt og uddannelsesmressigt
igennem yore introduktionskurser, des mere strammer de forskellige
voksenuddannelser deres krav til dansk-kundskaberne", kan Torben
Nielsen - en garvet og erfaren "projektmager", som idag arbejder
med integrationsarbejde i Ballerup kommune - oplyse. "Efterhanden
stiller man krav af en sMan karakter, at man rent faktisk skal vrere
dansk for at komme ind", mener han. 48

Hvad er sa egentlig problemet?
Hanne Lene Petterson peger i ovennrevnte rapport fra HliljeTastrup kommune pa en rrekke faktorer, som hun mener, i samspil
med hinanden, betinger indvandrernes marginaliserede situation:
Struktur og krav pa arbejdsmarkedet.
En uklart defineret indvandrer- og integrationspolitik.
En ukoordineret og usystematisk integrationsindsats.
Indvandrernes baggrund, kultur, holdninger, motivering og kvalifikationer.
Holdninger blandt den menige dansker savel som hos politikere.
Dette er et billede, som ogsa bekrreftes af konklusionerne i en
landsomfattende rapport fra Socialforskningsinstituttet fra 1992,
som pa en sammenfattende made beskriver de etniske minoriteters
stilling pa arbejdsmarkedet og forhold til uddannelsesmulighederne.
47 Op.cit.: 9.
48 Fra interview med undertegnede i marts 1993.
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Rapportens forfatter Mai Heide Ottosen papeger blandt andet, at
undervisningsindsatserne over for indvandrere i det hele taget har
vreret helt utilstrrekkeIige. 49 De bestrrebelser, der g0res, Iider ogsa
ofte af mangel pa malrettethed, samt mangel pa samarbejde og
koordinering mellem samfundets forskeIIige sektorer og institutioner. Der er med andre ord en erkendelse af, at der stadigvrek findes
en lang rrekke institutionelle barrierer, nar det grelder om at
opbygge et rimeIigt udbud af uddannelsesmuIigheder. LI'lsningen ses
i en tydeIigere indvandrerpoIitik, flere ressourcer til uddannelses- og
beskreftigelsesprojekter, en klarere ansvarsfordeling mellem systemets forskeIIige akt0rer, samt bedre planlregning og koordinering i
kombination med en holdningsbearbejdning i forhold til den danske
befolkning.
SpYlrgsmilIet er dog om dette rrekker til. Det sakaldte "integrationsarbejde" befinder sig i en krise, ikke kun pa baggrund af mangel
pa ressourcer eller planlregning og koordinering, men i hYlj grad pa
baggrund af den udbredte diskriminering pa arbejdsmarkedet, i
uddannelsessystemet og pa andre omrader af samfundsIivet.
Hermed er Ole Hammers raben vagt i gevrer fra begyndelsen af
1980erne mere aktuel end nogensinde fYlr. Vi kommer ikke videre
uden for alvor at diskutere "forskelsbehandIingen".
Nu peges der jo ganske vist i en rrekke projektmageres, forskeres
rapporter og nu omsider ogsa pa centralt embedsmandsplan
("Barriereudvalget")50 pa, at danskernes sakaldte "fordomme" eller
negative "holdninger" til de indvandrede minoriteter er en af de
vigtige barrierer for en "rimelig integration".
Men det er ikke ligegyldigt, hvorledes vi forstar og diskuterer disse
barrierer. At forsta betydningen af den etniske forskelsbehandling
og siden at kunne gYlre noget ved den afhrenger, som Hammer
udtrykker det, af om "vi er klar over, hvor og hvordan den foregar".51
I bogens kapitel fire beskrev jeg den etniske forskelsbehandling,
som hvilende pa forskeIIige typer af strukturelt betinget (indirekte)
og institutionaliseret (direkte) diskrimination. Denne udbredte
diskrimination udtrykker langt mere end et hoidningsproblem. Den
er, som jeg har hrevdet i kapitel fern, legitimeret af en slags
"ubevidst grammatik". Denne ubevidste grammatik bygger pa en
bestemt logik, som er med til at styre vores opfattelser og handlinger, uden at vi for det meste selv er bevidste om det. Det er en
49 Ottosen (1992).

50 Arbejdsmarkedsstyrelsen (1993).
51 Hammer (1983).
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"raciaIiseret" logik, som mere eller mindre udgpr et frelles ideologisk
terrren for intolerante populistiske "indvandrermodstandere" og
tolerante og Iiberale "indvandrervenner" og "projektmagere".
Dette har, som det udtrykkes i en rapport fra Institut for Predagogik ved Kpbenhavns Universitet, "i hPj grad pavirket muIighederne for frelles, mere overordnede integrative/assimilative foranstaltninger i negativ retning". Det er blevet "vanskeIigere at finde
rum for 'de fremmede'''.52
Men det betyder ogsa, at projektmagerne, forskerne og det Iiberalt-professionelle etabIissement i det hele taget, rna begynde at
forsta sig selv som en integreret del af selve "indvandrerproblemet".
"We are all part of the problem". Dette ubehageIige faktum er
blevet udtrykt med al muIig klarhed af Lisa Fichel, som med sin
nordamerikanske baggrund, besidder nogle historiske erfaringer af
det multi-kulturelles problematiske dobbelthed. Det er blandt andet
disse erfaringer, der har faet hende til at se med stor skepsis pa de
fremherskende problemtolkninger blandt danske socialractgivere,
uddannelsesansvarIige og indvandrerprojektmagere. "Fokusering pa
de kulturelle forklaringer leder os som sagsbehandlere og medarbejdere i det offentIige regi hen til konklusioner i retning af, at det
er viden og 'opdragelse', flygtninge mangler", skriver hun.
Projektmagere, bistandsarbejdere, socialractgivere og andre ansatte i den offentlige sektor har en ganske srerlig forstaelse af flygtninges og etniske minoriteters kulturelle baggrund, fortsretter hun.
Denne forstaelse hrenger sammen med, at analysen foregar ud fra et
ensidigt "integrationsperspektiv". Her vurderes "traditioner, vrerdier
mm... bevidst eller ubevidst ud fra, om de er hremmende eller
fremmende for deres 'integration' i det danske samfund. I denne
sammenhreng kommer kulturelle kIieheer let til at fungere som en
legitimering af en diskriminerende poIitik: 53
Kvoter for hvor mange udlrendinge, der m& bosrette sig i bestemte omr&del', optages

pa

uddanneIsesinstitutionerJ og politiske retningslinjer for,

hvor mange udenlandske b0rn, der m& optages pi! en bestemt folkeskole,
begrundes aile med, at flygtninges kulturelle baggrund forstrerkes, hvis de
er mange sammell, og at dette er hremmende for deres integration i det
danske samfund.

"Men problemet kan ogsa analyseres ud fra en anden vinkel",
fortsretter Fichel; en vinkel, der fokuserer mere pa selve det sociale
52 Kampmann et al. (1991).

53 Fiche! (1992: 205).
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og institutionelle system og de mange modsigelser, det indeholder,
og mindre pa flygtninge som problem. Flygtninge/etniske minoriteter indgar i et klientlbehandler forhold, der er baseret pa ulige
magtforhold; magtforhold, der i et videre perspektiv bN ses i
sammenhreng med de reelle politiske magtforhold i Danmark. Det
vii sige, hvorledes de enkelte institutioners kompetence og arbejdsrutiner fastlregges politisk. Flygtninges og andre indvandredes reaktioner b¢r forstas ikke sa meget som et udtryk for "kultur", men som
en reaktion pa dette ulige magtforhold, mener Fichel.
Det er en problemstilling, som jeg kommer nrermere ind pa i
bogens afsluttende kapitler.
En kursrendring er akut. Valget mellem "kapitulation" og at
optrrede som "sagsbehandlere" for en almen frasortering af de
etniske minoriteter pa arbejdsmarkedet, i skoleme og i boligomrademe, kan lede Danmarks tolerante og indvandrervenlige liberaltprofesssionelle etablissement ind i en farlig tilstand af defensiv
handlingslammelse.
Delte lader "kulturens slagmark" aben for den populistiske
ekstremismes kritik af "den humanistiske indvandrerlobby", og for et
overtag for xenofobi og udelukkelsespolitik over tolerance og
"pluralistisk integration"; en tilstand, som maske allerede mere eller
mindre er indtrildt. Lad (endnu) et citat fra Ole Hasselbalchs, Viljen
til modstand, vrere optakt til en selvransagelse: 54
... i den forkmlede levebr¢dshumanists tankeverden er alt naturligvis
muligt. For ingen tvinger ham til at tmnke tingene til ende. Han lever trygt
og afsondret. Han kan tillade sig at sidde i sit r¢gelsesfyldte studerekammer og se vrek fra det umuIige i det, han forlanger, fra selvmodsigelserne,

fra alt hvad der ikke passer ind i hans tankekasteller. Han kan sidde pa en
lyser¢d sky og blaJSe glastrompet.

Ja, nok beh¢ver tingene at blive trenkt igennem. Det er ganske vist.
Hvis kulturaliseringen er blevet lig med institutionaliseret diskrimination, er der brug for eftertanke!

54 Hasselbalch (1990: 40).
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Fejlfarvernes frasortering
Det er den hvide mand, som skaber negeren. Men det er negeren, som
skaber negritude.

Franz Fanon

LEuropa og i Danmark kommer vi til at genopleve erfaringerne fra
Los Angeles 1992, hvis vi ikke - i bredeste forstand - finder nye veje
til et velfrerdssamfund for aile; mindretal sam st;Jrretal.
Det er faktisk allerede sket; ikke en, men mange gange: i 1981 i
London, i 1992 i Paris og Bruxelles, i 1993 i Solingen og f1ere andre
tyske byer... og med gadekampene i K;Jbenhavn efter folkeafstemningen am Unionen den 18 juni, 1993. For aile udst;Jdte beh;Jver
ikke n;Jdvendigtvis at vrere "sorte" eller at have brune ;Jjne.
Danmarks udst;Jdte "hvide" vikingeretlinge konstruerer deres egne
"etniske" subkulturer sam en reaktion mod et samfund sam, de
opfatter, heIst ikke lrengere vii se dem, og sam de selv ikke lrengere
ser sam deres,1
Dette stiller "indvandrerproblemets" karakter af et i grunden
moderne, socialt og strukturelt betinget splilrgsmal pa spidsen. Men
det tvinger as samtidig til at problematisere grengse opfattelser af,
hvad det "kulturelle" og det "etniske" egentlig star for. 2
I det flillgende beskriver jeg nogle almene aspekter af de etniske
minoriteters strukturelt (lilkonomisk-politisk) bestemte udsortering
fra arbejdsmarkedet i en bortvisnende dansk velfrerdsstat. Dette
giver i kapitel otte anledning til nogle refleksioner angaende sam1En type af problematik som Bael Westerberg (1987), for svensk vedkommende, tager op i

sin bog, - det ar jll vi sam iir llegem...

2 Problemstillinger ornkring den moderne "symbolske" etnicitet udg0f en tematik, som i
danske sammenhrenge blandt aodet er blevet behandlet af Necef (1992). Necef foretager
her en grundig gennerngang af den amerikanske debat om en HUy" identitetss0gende og

restetiserende etnicitet.
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menhrengen mellem social udsortering og nye etniske ungdomsidentiteter.

Bekymring - ikke uden grund
Et af de mest omdiskuterede sp0rgsmal i forbindelse med de nye
etniske minoriteters sakaldte "integration" i det danske samfund har
i de senere ar vreret den sakaldte "anden generations" problemer i
uddannelsessystemet og pa arbejdsmarkedet. Det grelder en svag
tilknytning til arbejdsmarkedet blandt de minoritetsunge sam
helhed, men ogsa mangel pa kompetencegivende uddannelse for
dem, der befinder sig pa arbejdsmarkedet. Man har gjort opmrerksam pa en udprreget tendens has de unge fra minoriteterne til at
droppe ud af skolen uden afsluttende eksamen og en tilsyneladende
mangel pa motivation for at ga videre med eller afslutte en
ungdomsuddannelse for dem, der forlader folkeskolen.3 Nogle aktuelle tal fra arbejdsmarkedsstyrelsens nyligt udkomne (1993) rapport
am indvandreres og flygtninges beskreftigelsesmuligheder virker
ganske skrremmende: ca 30% af de unge med etnisk minoritetsbaggrund er uden nogen tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, mens dette kun grelder 6% af landets unge sam
helhed. Af de unge indvandrere pa arbejdsmarkedet har 90% ikke
nogen kompetencegivende uddannelse. Dette er tilfreldet for 45
procent af de unge sam helhed. 4 Samtidig antyder tal fra hovedstadsomractet en tendens til, at de minoritetsunges andel af samtlige
ledige blandt de etniske minoriteter er kraftigt stigende, mens
danske unges andel af samtlige danske ledige er markant faldende.'
Et karakteristisk trrek for debatten am de unges uddannelses- og
arbejdsmarkedssituation er, at den i h0j grad - ligesom debatten am
"indvandrerproblemet" sam helhed - har sat fokus pa "offerets" egne
(formodede) brister: mangel pi\. uddannelse, sprogkundskaber eller
"motivation", eller pa en uhensigtsmressig familiebaggrund.
Og faktisk er det heller ikke ualmindeligt at m0de en opgivende
holdning pi\. de unges vegne has den reldre generation.
"Vare b0rns fremtid tegner sig sort. Vi ved ikke, hvad vi skal stille
op", sam det blev udtrykt af en far, sam oprindelig indvandrede til
3 Hvilket, blandt andet fra ungdomsvejlederside, har givet anledning til forslag om kvoteringi forhold til uddannelsessystemet.

4 Arbejdsmarkedsstyrelsen (1993: 10).

5 Op.cit.: 41, tabel sam citeres fra publikationen Del k¢bellhavllske arbejdsmarked i tVa!rsnit.
1993.
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Danmark fra Tyrkiet i begyndelsen af 1970erne. "Ja, selvfl1llgelig skal
mine b¢rn have sig en uddannelse", forts<etter han. Men han lader
igen tvivlen fi\ overtaget, mens han tr<ekker pa skulderen: "Men jeg
tror alligevel ikke, at det gar, selvom de er dygtige. Jeg tror ikke, det
kommer til at ga, hvis de [danskerne] forts<etter med at behandle
yore b¢rn, som de behandler os."
En del danske "indvandrereksperter" opfatter denne tvivl og
opgivenhed, som et udtryk for "Mustafas kulturelle baggrund": en
mangel pa forstaelse af uddannelsens betydning i et moderne
samfund; et udtryk for en familistisk ideologi i et patriarkalsk
samfund med "en islamisk overbygning", hvor de gamle ser det som
vigtigere at holde de unge fast i de forpligtigelser, der er forbundne
med storfamiliens kollektivistiske Iivsstil og f<elles l1lkonomiske
projekter. Nogle ser det simpelthen som et udtryk for en slags
"orientalsk fatalisme".
Men ud fra dette perspektiv bliver det, som Jan Hjarnl1l g¢r
opm<erksom pa, sv<ert at forsta, at det, der fremfor all l<enge har
v<eret g<eldende i de tyrkiske landsbyer, som disse for<eldre kom fra
for en 15-25 ar siden, er uddannelse, uddannelse og atter uddannelse; en ling som for<eldre og b¢rn i hvert fald synes at v<ere enige
om.6

Vi ser ofte fremfl1lrt, at dette h<enger sammen med, at indvandrerne i Danmark "lever isoleret", og at de, nar de "fl1ller sig truet af
alt det nye", indkapsler sig i "den gamle kultur", ligesom en slags stift
tryghedspanser.
Men vi kan ogsa s<ette fokus pa diskrimineringen og pa racismen:
angsten for at ungerne ikke skal klare rotter<eset, "hvis de forts<etter
med at behandle yore bl1lrn, som de behandler os nu". Det leder
mod en alternativ forklaring af, hvad der er sket med denne <eldre
generation; oftest driftige mennesker, som har v<eret vant til at
k<empe med tingene, som de kommer, men il1lvrigt vise deres
taknemmelighed for det, som samfundet havde at byde pa. Nu er
mange af dem blevet gjort til passive klienter og ved ikke, hvad de
skal stille op over for et samfund, hvis voksende fjendtlighed pa
samme tid forekommer dem overraskende, urimelig og alt for
overm<egtig.
Deres <erligt fl1llte bekymring pa de unges vegne er ikke uden
grund i virkeligheden. Deres b¢rn diskrimineres pa arbejdsmarkedet, nar de skal ud og Sl1lge praktikpladser i forbindelse med en
uddannelse. Dette har faet mange til at afbryde en pabegyndt
6 Hjarn0 (1990).
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uddannelse. Heller ikke en gennemfS'lrt uddannelse gS'lr, at man kan
forvente sig "Iige vilkar". Arbejdsmarkedsstyrelsens ovenfor mevnte
rapport kan blandt andet fortrelle os, at ogsa blandt de minoritetsunge, som gar videre i skolesystemet, er der en ifljnefaldende
sakaldt "overledighed". Det viser sig, at unge fra de etniske minoriteter under aIle omstrendigheder er arbejdslflse i markant hS'ljere
grad end danske unge, Iige meget hvilket uddannelsesniveau de
har."
Men de unge er ikke som deres forreldre. Fra deres side kan vi
ikke forvente os hverken taknemmelighed, passivitet eller opgivenhed. Disse unge har, som Bashy Quraishy udtrykker det, "samme
erfaringer i skolen og i samfundet som den lokale befolkning"
is'lvrigt, "og derfor opfflrer de sig ogsa pa samme made":8
Indvandrernes bflrn kender deres rettigheder, taler dansk, kan f¢lge med i
medierne, og har indset, at deres forreldres passive holdning i virkeligheden kun har medf¢rt mere chikane. De hal' ikke nogen mindrevrerdskomplekser. Naf de star over for racisme, svarer de igen, og dette bUyer selvf¢lgelig ... taget sam et udtryk for voldelighed, mens de selv anser det for en
retfrerdig hrevdelse af deres grundlreggende menneskelige vrerdighed. De
vil gerne accepteres af samfundet, for clet de g0r og er som enkeltpersoner
og ikke for det, de sam del af en gruppe bliver anset for.

JEblet falder langt fra stammen: succes-stories og andre
unger
Dette fik mig til at trenke pa titlen pa Morten Ejrnres' og Uzeyir
Tirelis omtalte bog" /Eblet falder langt fra stammen.
Bogen bygger pa en undersflgelse af tyrkiske, sakaldte "andengenerationsindvandrere", som er pa vej frem i det danske uddannelsessystem. De to forfattere tager afstand fra den "stadig voksende
tendens til at opfatte de etniske minoriteter i Danmark som et
problem" - den debat i offentligheden, der "meget ofte har mermet
sig en hetz mod de fremmede" og, hvor der er blevet "Iedt med Iys
og Iygte efter problemer",1o
De er bevidste om de reelt eksisterende problemer - at en
overordentlig stor del af de minoritetsunge forlader uddannelses7Arbejdsmarkedsstyrelsen (1993: 42).

8 Quraishy (1989: 40 og 38).
9 Ejrmes og Tireli (1992).
10 Op.cit.: 7.
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systemet uden eksamen, og at disse er darligt stillede pa arbejdsmarkedet - men mener, at det bare kan forslJge defaitismen at blive
ved med at fokusere ensidigt pa problemer. En del unge fra de
etniske minoriteter falder nemlig langt fra stammen, konstaterer de.
Det vii sige, at de adskiller sig fra deres foneldre igennem malbevidst at sigte mod at uddanne og dygtiggl'lre sig. Ved at fokusere pa,
hvilke forhold, der har en positiv indvirkning pa de unges motivation for at fortsrette med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen,
vii Ejrnres og Tireli "srette fokus pa succeserne" for dermed at "fiI
viden om, hvordan fiaskoerne kan rendres til succeser".l1
Med deres underSl'lgelse vii de dokumentere, at de mange af
indvandrernes bl'lrn, som trods alt er pa vej frem i det danske
uddanneisessystem, bilde "pa kort og pa langt sigt reprresenterer en
ressource, som man skal vrerne om ved at give dem nogle tilbud, der
giver dem gode muligheder for at fa uddannelse og arbejde",12 En
vigtig forudsretning for dette, mener forfatterne, er at "give de unge
tyrkere bedre muligheder for at udvikle den tyrkiske, kurdiske eller
muslimske side af sig selv". Dette er vigtigt for, at de skal kunne
blive en slags social ressource, der trrekker hele deres egen etniske
gruppe med op, men ogsa for heie det danske samfund "i en periode, hvor internationaliseringen bliver mere og mere udtalt",13
konkluderer Ejrnres og Tireii.
Dette optimistiske etniske-minoriteter-som-ressource perspektiv
placerer endnu en gang "indvandreren" selv og hendes kuiturelle
baggrund i fokus. Man vii skabe de bedste forudsretninger for, at de,
der falder langt fra stammen - det vii sige, tager et afgl'lrende skridt
uden for en "traditionel" kuiturbaggrund - kan blive motiverede for
at satse pa sig selv, og dermed trrekke sig selv og andre op ved hilret.
Men samtidig vii man forsl'lge at vaske nogle srerlige "komparative
fordele" ud af de etniske minoriteters "kulturelle baggrund". Ved
systematisk at opdyrke og forredle visse kulturelt-etnisk bestemte
"ressourcer" vii man pa samme tid styrke gruppens interne sammenhold og de unges fremtidige muligheder pa et stadigt mere krrevende (post-)moderne arbejdsmarked.
Hermed er der sket en vigtig forskydning i perspektivet pa
"kultur": fra en overvregt for - den ofte uudsagte - forestilling om
"indvandrerkultur som problem" til en dominans af den positive
forestilling om "indvandrerkuitur som ressource" under kyndig
II Op.cit.: 13.
12 Op.cit.:

7.
13 Op.cit.: 87.
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ekspertvejledning; en forskydning som ligger i tract med ideologien
bag mange af 1980ernes "indvandrerprojekter".14
Det handler i grunden om en modificeret markeds0konomisk
model; tanken om en strategisk justering af markedsmekanismernes
frie spil gennem en selektiv styrkelse af visse individers og etniskkulturelt definerede kollektivers konkurrencekraft; en konkurrencekraft, som sa vidt muligt ledes mod specielle nicher, hvor de
etniske minoriteter antages at have srerlige fortrin.
Denne type af strategi kan vrere h0jst n0dvendig; ikke mindst i et
samfund, hvor racistisk udpegelse og institutionaliseret negativ
diskrimination er et voksende problem, som blokerer for uddannelse og beskreftigelse af de etniske minoriteter. Men, som jeg har
hrevdet i det foregaende,'s er der imidlertid store chancer for, at
dette markedsorienterede og kulturalistiske ressourceperspektiv
giver bagslag, hvis vi ikke samtidig i tilstrrekkelig grad er opmrerksomme pa problemstillingens videre (strukturelle) politiske, 0konomiske og sociale dimensioner.
Hvad Ejrnres og Tireli foreslar, minder ikke sa lidt om den strategi for affirmative action (positive strategier, som skal underst0tte
initiativer fra den enkelte og hendes etniske gruppe for at komme
ind i uddannelsessystem og erhvervsliv), som har prreget USA i
1970erne og 1980erne,16
Affilmative action, indbefattende forskellige former for positiv
diskrimination (for eksempel srerlige 0remrerkede kvoter pa uddannelsesinstitutionerne for sorte og for en rrekke andre racemressigtetnisk definerede minoriteter), var i l0bet af 1980ernes Reagan-rera
blandt andet med til at skabe grundlag for fremvreksten af en sort
pocketudgave af den amerikanske Yuppie-generation. Men dette
kunne ikke forhindre 1990ernes "riots", som under Bush-administrationens sidste tid var med til at markere nedtrellingen for det
habefulde ny-liberale eventyr.
Lad os nu se nrermere pa, hvordan det star til med Danmark.

14 Samjeg tog op til diskussion i kapitel seks.
15 KapiteI seks,
16 For en kart og fyndig kritik af dette perspektiv, se Gorelich (1989).
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"Fremmede" i den bortvitrende velflErdsstat

Udst¢dning fra arbejdsmarkedet
En af de ting, som har gjort forholdene mere tiHelige for indvandrede arbejdere i Danmark end pa bunden af Walrafs Tyskland, er
den danske arbejdsl0shedslovgivning; lrenge en af de mest liberale i
verden. Det har vreret forholdsvist let at fa adgang til arbejdsl0shedsunderst0ttelse, og der har eksisteret fa midler til at presse de
arbejdsl0se ind i jobs, som ligger uden for deres fagomrade eller det
geografiske omrade, hvor de bor. Pa trods af stramninger i l0bet af
1980erne - visse af dem direkte rettet mod de indvandrede - har
arbejdsl0shedsforsikringens 0konomiske drekning fortsat vreret relativt god, set med international malestok. Det har ogsa vreret ret
ukompliceret at kvalificere sig til underst0ttelse i lrengere perioder.
Mange udenlandske statsborgere, savel som danske, har vreret
permanent arbejdsl0se i arevis.
For de indvandrede arbejdere og deres b0rn har arbejdsl0shedsunderst0ttelsen tjent som en n0dvendig sikkerhedsventil for de
ofte helt umenneskelige forhold i "erhvervsghettoen". Men den tavse
accept af en permanent "k1ientisering" i stemplingsm011en har
samtidig banet vejen for en vedvarende marginalisering bade i
forhold til arbejdsmarkedets magtstruktur som samfundets i det hele
taget.
Det sociale samspil pa danske arbejdspladser var tidligere den
vigtigste genvej til kommunikation med majoritetsbefolkningen.
Dette kunne videre underst0tte opbygningen af uformelle sociale
netvrerk, som forgrenede sig ud i lokalsamfundene og samfundets
institutioner og blev en st0tte for opbygningen af en lokal social og
politisk platform. '7 Derfor skulle den omfattende arbejdsl0shed
efterhanden blive et af de vigtige forhold, som bidrog til den
voksende sociale adskillelse i samfundet mellem minoritet og majoritet. Dette er ikke blevet bedre af, at en overvejende passiv accept
af klientiseringen fra de indvandredes egen side er gaet hand i hand
med brist pa initiativer i forhold til danske fagforeninger. Mangelen
pa en platform i fagforeningerne er blevet ensbetydende med, at
man er uden indflydelse pa, hvad der sker pa arbejdsmarkedet og
uden muligheder for at pavirke racisme og diskrimination pa danske
arbejdspladser.
17 Schierup & Nund (1987), Schierup (1988).
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Uden kanaler for at kunne pflVirke deres situation pa arbejdsmarkedet blev de indvandrede arbejdere man0vreret ud i en yderst
sarbar situation, da man begyndte at rendre arbejdsmarkedspolitikken fra midten af 1980erne. Givet den omfattende etniske diskrimination pa arbejdsmarkedet, skulle den rendrede arbejdsl0shedslovgivning (pa trods af visse politiske reformer og en rrekke konkrete
lokale initiativer rettet mod genoptrrening og genindslusning pa
arbejdsmarkedet), bidrage til, at tilknytningen til det ordinrere
arbejdsmarked er fortsat med at mindske. Nedenstaende tabel iIlustrerer nogle tendenser.

A) Uden for arbejdsstyrken i 1986 og i 1990. B) Uden for beskreftigelse (Illnarbejde/egen erhvervsvirksomhed) i 1986 og i 1990.
Danskere, tyrkere, pakistanere, jugoslaver og iranere (i procent af
den totale befolkning mellem 18 og 66 ar)
Danskere

Tyrkere

Jugoslaver

Pakistanere

Iranere

1 1986

18

21

23

33

92

1 1990

18

28

31

42

73

a) Uden for "arbejdsstyrken":

b) TotaIt uden for I~nnet
besk::eftigeIse/egen
erhvervsaktivitet:
11986:

23

49

39

52

94

11990

26

60

50

64

83

Kilde: Danmarks Statistik.

Det fremgar her, at (a) andelen af danske statsborgere mellem 18 og
66 ar, sam befinder sig uden for arbejdsstyrken - det vii sige, sam ikke
er enten i arbejde, beskreftigede sam privat erhvervsdrivende eller
er registreret sam ledige a-kassemedlemmer med ret til arbejdsl0shedsunderst0ttelse over en femarig periode (mellem 1986 og 1990)
holdt sig konstant pa ca. 18 procent. Noget lignende g0r sig
greldende, hvis vi i stedet ser pa (b), der angiver andelen af den
totale gruppe (23 procent i 1986 og 26 procent i 1990), som befinder
sig uden for beslaeftigelse i det hele tagel. Det vil nrermere bestemt
sige dem, der befinder sig uden for arbejdsstyrken plus de registreret
ledige A-kassemedlemmer med ret til underst0ttelse. En mindre
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stigning af den samlede andel uden for beskreftigelse skyldes den
hpjere arbejdslpshed i 1990, som omfatter savel danskere som
indvandrere.
Derimod ser vi blandt forskellige grupper af udenlandske statsborgere en meget markant vrekst i den andel af befolkningen, som
(a) befinder sig uden for arbejdsstyrken og i endnu hpjere grad den
andel, som (b) befinder sig uden for beskreftigelse. Mest markant er
vreksten blandt pakistanerne, blandt hvilke sa mange som 42
procent befinder sig uden for arbejdsstyrken og 64 procent uden for
beskreftigelse i 1990. Men vi ser ogsa en kraftig pgning i begge kategorier blandt tyrkere og jugoslaver.
Blandt iraneme ser vi dog modsat et vist fald i omfanget af savel
den andel, som befinder sig uden for arbejdsstyrken som del andel,
der er uden beskreftigelse. Men her er det vigtigt at lregge mrerke
til, at udgangspunktet ogsa er noget nrer det absolutte nulpunkt.
SaJedes befandt sig sa mange som 92 procent af iranerne mellem 18
og 66 ar uden for arbejdsstyrken i 1986 og hele 94 procent var uden
nogen form for beskreftigelse. Trods en vis forandring er savel
tilknytningen til arbejdsmarkedet som andelen af beskreftigede ogsa
i 1990 meget svag. Sa mange som 73 procent befinder sig i dette ar
stadigvrek uden for arbejdsstyrken og hele 83 procent uden for
beskreftigelse.
Ganske vist reprresenterer en betydelig del af den iranske gruppe
yngre mennesker, som er engageret inden for rammerne af forskellige uddannelser.J8 Men det rokker indtil videre ikke ved det
faktum, at iranerne som helhed synes at have haft overordentligt
svrert ved at opna tilknytning til arbejdsmarkedet, og det pa trods af,
18 If¢lge Dokwnelltatioll om Indvalldrere (1993: 50) var 24% af de iranere (mellem 16 og 66
gr), sam i 1991 var uden arbejdsmarkedstilknyming (arbejdsI¢se eller uden for arbejdsstyr
ken) uddannelsess¢gende. Tiisvarende grelder kun 6% af tyrkerne, 5% af jugoslaverne og
8% af pakistanerne.
Til gengreld er mange (mellem dem udell arbejdsmarkedstilkllytning) blandt de sidstnrevnte
M

tre nationaliteter pensionister - 8% af tyrkerne, 17% af jugoslaverne og 6% af pakistanerne
- mens dette kun grelder godt 2% af iranerne. Her er det vigtigt at bemrerke den store
generelle alderskontrast mclIem de tre "gamIc" indvandrergrupper, sam efterh§.nden

omfatter mange reldre ag den iranske "flygtningegrllppe", sam i meget h¢j grad bestar af
yugre mennesker i den "uddannelsess0gende" alder.
Ekskluderer vi savel de re~istreret arbejdsl¢se sam pensionisterne fra billedet, mermer de
fire gruppers profiler sig hmanden en del. Iall udg¢r da de uddannelsess0gende 29% af
befolknmgell udell for arbejdss/yrken (ekskl. pensionister) mellem iranerne mod 14%
melleill tyrkerne, 12% meIIem jugoslaverne og 13% rnellem pakistanerne.
En del at kontrasten mellern iranerne og de andre grupper kan ~ ud over den forskeIIige
aldersfordeling ~ sikkert forklares rned den store forskel i kpllssammensrefllillgen. Blandt
iranerne bestar hoveddelen at gruppen af J1lrelld, mens k¢nsfordelingen er langt mere jrevn
blandt de tre andre grupper. Andelen af personer under uddannelse er i aJIe grupper st¢rre
blandt mrend end blandt kvinder.

212 PJ kulturens slagmark
at gruppen erfaringsmlessigt indeholder mange med gode arbejdskvalifikationer, som burde kunne finde anvendelse pa det danske
arbejdsmarked. Det handler om driftige mennesker med store ambitioner om at kunne klare sig selv. Det er ogsa mennesker, der
hovedsageligt er kommet hertH som flygtninge (i fprste halvdel af
1980erne), og dermed ofte vil have gennemgaet Dansk Flygtningehjlelps sprogkurser og integrationsprogrammer, som blandt andet
burde have kvalificeret mange af dem for en positiv integration pa
arbejdsmarkedet. 19
Denne kontrast mellem en "flygtningegruppe" og de forskellige
stprre grupper, der oprindelig blev trukket tillandet som arbejdsmigranter, kan vi med rimelighed tolke som et udtryk for de mange
vanskeligheder etniske grupper, der er defineret som "fremmede",
har med at finde fodfleste pa det danske arbejdsmarked. De "gamle"
grupper med baggrund i 1960ernes og 1970ernes pkonomisk bestemte indvandring har i det mindste etableret nogle sociale
netvlerk, som betyder, at nogle af dem kan holde sig fast inden for
nogle bestemte, oftest etnisk enklaviserede, nicher pa arbejdsmarkedet (se kapitel fire). De har ogsa pa et tidligt tidspunkt faet foden
inden for i arbejdslpshedskasserne, hvorfra de kun langsomt
fortrlenges. Flygtningene har derimod tilsyneladende aldrig faet
nogen reel chance for at kunne etablere en bredere tilknytning til
hverken arbejdspladser eller arbejdslpshedskasserne.

Velfrerdsapmtheid?
Man kan imidlertid ogsa tolke situationen pa andre macter.
Det gpr for eksempel kultursociologen, Eyvind Vesselbo, manden
der i 1990 "hjalp Ishpjs borgmester Per Madsen med at vise, hvorledes tyrkere som lommeuld kan komme ud af ingenting" og i 1992
"davlerende undervisningsminister, Bertel Haarder med at bevise, at
indvandrere slet ikke pnsker modersmalsundervisning".20 Denne
19 Ogs@. i Svedge er der en relativt svag tilknytning til arbejdsmarkedet blandt iranerne.
Derirnod har iranerne ctableret sig relativt streckt sam selvstrendigt forretningsdrivende, og
har hermed Cormact, sa at sige, at udvikle sit egct "etniske arbejdsmarkedll ved siden af det
ordimere. Noget Iignende er endnu ikke lykkedes for iranerne i Danmark. Der kan were
flere arsager til dette. Det iransk etniske samfund har haft mulighed for at allerede i begyndelsen af 1970erne "sIR rod" i Sverige (grestestuderende og et mindre aotal flygtninge under

shahens tid, samt visse, der indvandrede af andre ~rsager), mens de f~rste uanere kom til
Danmark fprst i begyndelsen af 1980erne. Dette har betydet helt anderledes betingelser for
at etablere sig sam selvstamdig. De typiske "indvandrernicher'\ restaurantvirksomhed,
d~gnkiosker, taxakprsel, osv. i det danske samfund var alterede optaget af andre grupper og
monopoliseret af deres netvrerk: pakistanere, tyrkere, polakker osv.. Konkurrencen om en
rrekke nicher er Mrd mellem disse forskellige etniske forretningsnetvrerk og mulighederne
for at nyankomne kan etalJlere sig vanskelige.
20 For at citere Informations (1993) kommentar til den seneste "Vesselbo sag".
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mener (pa basis af en privat unders0gelse, hvis data han i skrivende
stund endnu ikke vil offentligg0re), at den offentlige kontanthja:lp
til flygtningefamilierne er blevet til en integrationsha:mmende
faktor, som forklarer disses beskedne bidrag til dansk arbejdsliv og
0konomi. En naturlig vej frem, mener Vesselbo, burde va:re at
fastsa:tte nogle specielle normer for kontanthja:lp til flygtninge, sa
disse ikke af pkonomiske grunde skal unddrage sig "integration".
Dette forslag til indfprelse af en ulige kulturelt-etnisk begrundet
tolkning af normerne for kontant bistandshja:lp - en ny form for
"velfrerdsapartheid", om man vil - har rejst en stormfuld debat i den
danske offentlighed. Tankegangen synes at va:re i hpj kurs hos den
socialdemokratiske regering, som nu Ia:gger op til apartheid pa
bistandsomri'tdet af sa spidsfindig en karakter, at det synes at va:re
blevet selv en Vesselbo for meget,21
Vesselbos ideer repra:senterer ipvrigt ikke noget specielt nyt,
men snarere en allerede rodfa:stet racialiserende tankegang i den
danske offentlighed, som vi nu maske i va:rste fald vil se blive adopteret officielt af det politiske etablissement pa topplan.
Flere respektable debattprer og kendte danske politikere har op
igennem 1980erne fra tid til anden gjort sig bema:rket som fortalere
for indf0relse af specielle bidragsnormer for indvandrere/flygtninge,
og hermed fors0gt at bane vejen for nye former for institutionaliseret etnisk diskrimination inden for rammerne af den sociale sektor.
Det er ogsa den voksende bistandsafha:ngighed, der har va:ret et af
hovedtemaerne for den populistiske mobilisering mod "de fremmede" hele vejen op gennem 1980erne - fra Mogens Glistrup og
S0ren Krarup pa den selvdeklarerede h0jreflpj til den selvdeklarerede socialdemokrat Per Madsen. Den sidste sluttede sig pragmatisk
til de nye racisters rab om repatriering, efterhi'tnden som den lange
fa:rd fra arbejdsformidlingerne til bistandskontorerne bragte flere
og flere indvandrere og flygtninge i direkte konfrontation med det
kommunale bureaukrati (og de kommunale pengekasser) i de
"indvandrerta:tte" k0benhavnske forstadskommuner.
Forskellige underspgelser af indvandreres/flygtninges benyttelse
af det sociale system har ellers kunnet vise, at 1980ernes pastande
21 leg t<coker her pli regeringens (august 1993) opheg til, at der skat grelde forskellige
regler for bistandshjrelp til familiesammenf¢rte flygtninge og indvandrere, hvilket Vesselbo
(if¢lge In!omlatioll; se Wissing 1993) har reageret kraftigt imod, med den motivation at det
viI blive farligt, at skabe en stadigt mere udprreget forskelsbehandling mcllem

"indvandrere" og "flygtninge". Tankegangen bag regerin~ens apiceg Jigger imidlertid helt i
linje med 1inden bag den stramning af familiesammenfpnngsreglerne, sam blev gennemf¢rt
i 1992, og scm Vesselbos (1990) rapport for Ish¢j komrnune (omtalt i denne bogs kapitel3)
var med til at legitimere.
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om indvandreres og flygtninges uforholdsmressigt store belastning af
de offentlige fors0rgelsesbudgetter, nreppe har st0tte i fakta.
Saledes kom Vesselbos kollega, Christian Horst,22 som resultat af
en st0rre unders0gelse af social integration af indvandrerfamiIier i
Danmark, frem til, at indvandrerfamiIierne modtager langt mindre i
form af sociale ydelser end en tilsvarende "tvillinggruppe" af danske
famiIier; en tendens, som har holdt sig stabil over en lrengere
arrrekke, hrevder Horst,23
En Iignende konklusion kommer Carsten Svane Hansen til pa
basis af en gennemgang af den offentlige statistik for arene 1984-87:
IndvandrerfamiIierne far klart rnindst ud af det danske sociale
system, ogsa nar man sammenligner med danske famiIier med
samme antal b0rn i tilsvarende sociale situation.24
Ogsa set i absolutte tal har indvandrernes andel af statens
samlede fors0rgelsesydelser - til uddannelse samt forbigaende og
varig kontanthjrelp - vreret ganske ringe op gennem 1980erne og
kun langsomt voksende. 25 Dette grelder i endnu h0jere grad, hvis
man udelukkende ser pa, hvad der gar til den kontante bistandshjrelp, hvilket er forsvindende lidt i omfang set i forhold til det
samlede statsbudget. De ydelser- som famiIier blandt de st0rre
"gamle" indvandrergrupper - som tyrkere, jugoslaver og pakistanere
- tilsammen modtog i kontant bistandshjrelp i 1987- svarer for
eksempel til 0,018 procent af statsbudgettet samme ar. Dette svarer
til, sammenfatter Svane Hansen, "1,8 0re eller mndt regnet en
gammel t00re ud af hver 100-kronerseddel, som danskerne - og
indvandrerne - betalte i skat i 1987. Eller [totalt] 20 kroner, hvis
man betalte 100.000 kr. i skat".26
Det forholdsvis lille omfang, i hvilket indvandrerfamiIierne - pa
trods af deres socialt udsatte situation - har benyttet sig af bistandshjrelp i 10bet af 1980erne, kan blandt andet forklares med lavere
boligstandard og lavere boligudgifter.2' IndvandrerfamiIierne bor
som helhed darligere, og husstandene er st0rre end blandt
danskerne. Flere sammenboende voksne famiIiemedlemmer betyder, at indkomsten per husstand bliver h0jere end blandt tilsvarende

22 Horst (1991: 34-35), i¢vrigt overensstemmende rned observationer i Ish¢js Indvandrer·
rapport lJ tra 1978.
23 Op.cit.: 44-45.
24 Svane Hansen (1992: 169).
25 Svane Hansen Cop.cit.: 171).
26 Svane Hansen (op.cit.: 172).
27 Horst (1991), Svane Hansen (op.cit.: 169).
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danske lavindkomsttagere, hvilket medfl'lrer bortfald af den
husstandsrelaterede boligsikring.
Hvis man ser dette i sammenhreng med den type af praksis
omkring udlejning i den offentlige boligmasse, som eksisterer i for
eksempel Kl'lbenhavnsomrMet, sa tegner sig billedet af en ny form
for diskrimination inden for rammerne af den sociale sektor. Unge,
som l'lnsker at stifte eget hushold forhindres, som jeg viste i kapitel
tre, systematisk idette, idet en rrekke kommuner praktiserer samme
type af udlejningsstop i forhold til indvandrere.
Nar familierne silIedes tvinges til at bo mange voksne sammen,
spares der midler i de kommunale kasser til blandt andet boligstl'ltte.
Det er gang pa gang blevet fremfl'lrt i den offentlige debat, at et
lavere bidragsniveau for mindretalsfamilierne, skulle kunne ses som
en naturlig politisk konsekvens af "de fremmedes" forskellighed. De
kommer fra samfund, hvor levestandarden er lay hedder det, og bl'lr
heller ikke forkreles i Danmark.
Men hvis kombinationen af arbejdsmarkedsdiskrimination, boligdiskrimination og bistandsdiskrimination i realiteten tvinger de
etniske minoriteter ud i "sorte" jobs, hvor en hel familie rna hjrelpe
den ansatte med at klare arbejdsgivernes helt urimelige krav,28 sa er
der i realiteten tale om en subventionering af de kommunale
budgetter via indvandrerfamiliernes ubetalte arbejde. Ogsa den
marginale "etniske l'lkonomi" reprresenterer en sadan kilde til
subventionering af de offentlige velfrerdsbudgetter. Her klarer de
fleste sma forretningsdrivende sig kun (i bedste fald) med meget
lange arbejdstider og pa basis af familiens ubetalte arbejde.
Mine interviews med indvandrede i lshl'lj antyder, som omtalt i
kapitel tre, at denne form for institutionaliseret bistandsdiskrimination (via boligsikringen) udmrerket kan reprresentere en imellem
flere. Her kunne den ene indvandrede efter den anden fortrelle,
hvordan familien var blevet nregtet l'lkonomisk bistand af forskellig
karakter og for det meste med en ganske bestemt begrundelse;
nemlig at de i stedet burde Sl'lge hjrelp blandt deres slregt og deres
naboer fra samme etniske gruppe.
Dette reprresenterer en form for "socialt netvrerksarbejde", som
ogsa er kendt fra andre lande,29 og som vi muligvis kan komme til at
se i stl'lrre skala i fremtiden.
28 Som omtales i kapitel fire.
29 For eksempel Sverige, hvo! en heftig debat om den s~kaldte "Alby Model" for socialt
arbejde (se "Om ansvar oeh respekt" 1985) gay genlyd over hele landet i midten af
1980erne. Modellen blev f¢rst . efter amerikansk forbillede -lanceret af Alby socialkontor i
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For den almene tendens, som man kunne observere i forbindelse
med konjunktursvingninger pa arbejdsmarkedet allerede fra midten
af 1970erne, ser ud til at holde sig konstant. Ved recessioner ¢ges
arbejdsl¢sheden blandt savel indvandrere som danskere. Men, mens
det lykkes for de f1este danskere at komme ind pa arbejdsmarkedet
igen, nar det atter vender opad, biiver de f1este indvandrede permanent udst¢dte. fra arbejdsmarkedet. Nar man samtidig tager de
minoritetsunges vanskeiigheder med at vinde fodfreste pa arbejdsmarkedet i betragtning, og at det tilsyneladende virker nresten
umuiigt for f1ygtninge at fa jobs, sa har vi faet en situation, hvor en
stadigt voksende gruppe af mennesker med indvandrer/flygtningebaggrund efterMnden akkumuleres i den sociale sektor
uden nogen form for tilknytning til det regulrere arbejdsmarked.
I 1990erne er 1980ernes pastande om indvandreres og flygtninges
afhrengighed af overf¢rselsindkomster dermed mere og mere ved at
fa karakter af en selvopfyldende spactom. Med tanke pa den rekordstore ledighed i begyndelsen af 1990erne er vi ved at komme i en
situation, hvor st¢rstedelen af "de fremmede" efterhanden, i mangel
af en "hensyntagende, socialt integrerende poiitik... segregeres som
sociale klienter".30 Lad mig derfor benytte lejiigheden til at sige det
igen: dansk indvandrerpoiitik kaldes for en "integrationspoiitik".
Men denne poiitik er ikke en "integrationspoiitik" og heller ikke en
"assimilationspoiitik". Det er en politik, sam fremmer social segregation. Det er ogsa en poiitik, som delvist deler ordforrad og argumenter med det kulturracistiske nye h¢jre. Samtidig gyder poiitikkens
resultater i den sociale virkeiighed i nreste omgang nyt vand pa
racismens m¢lle i et samfund, hvor velfrerdsstaten er under nedmontering.

Transnational integration og den tvedelte velfcerd
I en aktuel artikel om arsagerne til, hvad han kalder for, den
voksende "xenofobi" (fremmedskrrek) i Danmark, diskuterer migrationsforskeren Jan Hjarn¢ denne problemstilling i en videre
¢konomisk, poiitisk og social sammenhreng. Han fokuserer specielt
pa, hvad han opfatter som en central modsretning mellem den
voksende overstatsiige ¢konomiske integration i Europa og de
sociale velfrerdssystemer, som er forblevet nationale, men nu befinBotkyrka, en forstadskommune til Stockholm, og Sveriges ruest "indvandrertrette". Men
efterhanden skuUe modellen (if¢Jge samtaler rued socialdidgivere og forskere pA det socialpolitiske omrAde), pa trads af en voldsom indledende kritik, i forskellig form have spredt
~ til andre omdl.der af Jandet.
Svane Hansen (1992a: 174).
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der sig i en proces prreget af opl0sning af de gamle strukturer og
normer. 31

Et af de vigtige motiver for danskerne til at stemme nej til Unionen i 1992 var, at folk vidste, at Danmark matte acceptere fri
indvandring over frellesskabets indre landegrrenser. Man forventede, at denne frie bevregelighed ville f0re til en invasion af indvandrere og flygtninge fra de andre medlemslande. Mange danskere er
af den opfattelse, at Danmark har det bedste og mest gener0se sociale sikringssystem, konstaterer Hjarn0. Man frygtede, at dette skulle
trrekke mange "fremmede" tillandet og maske f0re til en underminering af systemet.
Dette afspejler en vigtig modsretning, fortsretter han: EF er indtil
videre f0rst og fremmest et stort integreret marked for Yarer, kapital
og arbejdskraft. Der er ingen rigtig social dimension. I hver enke1t
medlemsstat mener man, at ens eget velfrerdssystem er det bedste,
og det er vanskeligt at harmonisere de forskellige systemer. Hvert
enkelt af dem er resultatet af en ganske srerlig historisk udvikling,
og det er ikke muligt i en fart at erstatte aile de mange folkelige
vrerdier, normer og forestillinger, som h0rer sammen med disse
systemer, med nogle nye.
Denne modsretning - mellem overstatslig 0konomisk integration
og de srerlige nationalstatslige velfrerdssystemer - vil derfor sikkert
komme til at eksistere i lrengere tid, mener Hjarn0. Vi ser den allerede i dag fa alvorlige konsekvenser. Blandt dens f01ger er en
voksende nationalisme, 0get xenofobi og mindre og mindre solidaritet i forhold til de fattige og de udst0dte. Ud over hele Europa kan
vi fOlvente, at mennesker vil opleve deres historisk erhvervede sociale velfrerdssystemer som truede. Vi vil ogsa fremover komme til at
se mennesker, som frygter at miste deres ret til arbejde og sociale
bistandsydelser, vende deres vrede og frygt imod "indvandrere" og
flygtninge; specielt dem med en ikke-europreisk baggrund. Saledes
er det de etniske mindretal, som bliver ofrene, ikke Unionen med
dens utilstrrekkelige konstruktion.
Disse tendenser underst0ttes af en fremadskridende opl0sning af
den kIassiske danske velfrerdsstat, forstaet som et system med en
enhedsorganisation og sociale normer, der er ens for alle, tillregger
Hjarn0. Statens strerke dominans erstattes med en langt mere blandet struktur. Et voksende antal menneskers sociale forsikringsbehov
drekkes idag af en blanding af private velfrerdsarrangementer, statslige programmer og faglige pensionsfonde. De arbejdsl0se, de unge,
31 Hjarn~ (1993).
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folk i darligt betalte jobs samt fysisk og mentalt handicappede
udelukkes fra de private og de korporative (faglige) strukturer.

"Jeg er ikke populist, men..."
Disse tendenser ser vi ikke kun i Danmark, men overalt i det vestlige Europa. 32 Og samtidig med at velfrerdsstaten vitrer bort, oplever vi en opsplitning af det politiske hl1ljre, skriver Stefan Jonsson i
sit ekspose over den moderne europreiske racismes baggrund.33 Her
sretter han spotlight pa sammenhrengene mellem en ny hl1ljre-radikal nationalisme, neo-racismen og velfrerdsstatens krise.
Det traditionelle politiske hl1ljre reprresenterer stadigvrek de store
organisationer i nreringslivet og overklassen. Det stiller stadigvrek
individets ret til at realisere sig selv - med fyldt skatkammer - i
centrum af politikken. Dette traditionelle hl1ljres bannerfl1lrere har
allerede for lrenge siden byttet de nationale flag ud med EF-fanen.
Det andet, det nye h¢jre, reprresenterer derimod to lejre. Det nye
hl1ljres ene halvdel reprresenteres af et smaborgerskab, som bestar af
sma erhvervsdrivende, butiksejere og selvbestaltede entreprenl1lrer.
Disse vil minimere al statslig styring af deres virksomhed. Mange af
dem oplever sig som klemt mellem sma indvandrede erhvervsdrivendes familiearbejde og ekspanderende transnationale butikskreder. De har intet at vinde pa europreisk integration, og hver forandring fremstar som en trussel. Herigennem ligner de det nye hl1ljres
anden halvdel, to-tredjedelssamfundets sociale "tabere"; mennesker
som bliver arbejdsll1lse nar jobbene flyttes fra industrien til tjeneste-,
informations- og vidensproduktion, og som taber pa, at velfrerdsstaten monteres ned.
Begge disse grupper "levede for femten ar siden i den bedste af
aile verdener", fastslar Jonsson." Men opll1lsningen af nationalstatens politiske og l1lkonomiske selvstrendighed betyder for dem en
opll1lsning af trygheden. Begge fll1lje af det nye hl1ljre iagttager
misfornl1ljet, "hvordan eliten tvinger landet til at avancere til en
hl1ljre division, hvor de tror, de kun kan forvente sig at tabe, hvis de
32 En nekke frernst<'iende skikkeIser i denne internationale akademiske debat hrevder pa
linje med Hjarnp, at det er de sidste tyve afs grundlreggende omdannelse af samfundet ~
med den gradvise oplpsning af velfrerdsstaten sam den vigtigste faktor - sam har skabt
betingelserne for dagens voksende racisme. Se for eksempel Na·ir (1992), Balibar (1992),
Jonsson (1993) og Wieviorka (1991. 1992 og 1993).
33 Jonsson (1993: 264ft).
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overhovedet far loy til at spille med pa holdet".35 For at bremse
farten ned fremholder det nye h¢jre aile det nationale frellesskabs
"naturlige" fordele fremfor aile andre politiske enheder. "Alt skal
vrere og forblive, som det var".
Men da bevaringen af det nationale frellesskab gar stik imod de
globale processer, som ogstl udg¢r det nye h¢jres reelle virkelighed,
fremstar den nationalistiske ideologi som reaktionrer og derfor i
hengden kraftesl¢s, fortsretter Jonsson. Hvis det ikke var for
"indvandrersp¢rgsmalet" skulle det nye h¢jres protestbevregelser
derfor ret hurtigt bukke under. For at kunne formulere sin egen
vantrivsel i samtiden og sin uro for fremtiden er det nye h¢jre i en
vis forstand afhrengig af de tyrkiske grestearbejdere, som det vil
sparke ud.
Desuden havner "de fremmede" ofte i bydele, hvor det nye h¢jre
har strerk st¢tte i befolkningen. De fleste indvandrede er af sociale
og ¢konomiske omstrendigheder tvunget til at bosrette sig pa steder,
hvor mange allerede gar arbejdsl¢se, hvor boligkvartererne forfalder
og, hvor skolernes kvalitet er pa retur. De indf¢dte, som lever i disse
omrader, f¢ler, at de er ved at miste den velfrerd, som de engang
havde lrert at tage for givet. I denne stund dukker de nyankomne
op. "Og ikke nok med, at de dukker op. De har desuden den frrekhed at insistere pa, at fa del i netop den velfrerdsnation, som den
indenlandske underklasse er ved at miste".36 Pa denne baggrund
fremstar ideen om det flerkulturelle samfund for den samfundsborger, der har faet sit liv slaet i smastykker, som "endnu en made at
ber¢ve ham hans naturlige f¢rstef¢dselsret", forklarer Jonsson, idet
han citerer den engelske journalist, Martin Woollacott:
Hans arbejde er maske forsvundet, og hans mermeste omgivelser har
rendret sig til det vrerre... Nn vii man desuden ber¢ve ham hans sprag og
det, han eventuellt endnu er i besiddelse af, gennem at hans b~rn kommer
hjem fra skolen og synger b¢rnesange pa urdu.

Det er de nyankomne, der rna brere skylden for den f¢lelse af retsl¢shed, der breder sig mellem to-tredjedelssamfundets ofre. Lad
mig, for at knytte fremstillingen til den danske hverdag, citere en
central passage fra Hasselbalchs, Viljen til modstand: 37
Med hvilken ret lader man disse mennesker bore sig ind i vorl samfund,
bruge det, presse det? .. Hvor er de redle f¢lelser for yore arbejdsl¢se,
35 Op.cit.: 264.
36 Op.cit.: 265.

37 Hasselbalch (1990: 63).
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gamle, syge og n¢dstedte? Tror politikerne virkelig, at de samme penge
kan bruges to gange, eller at pengekassen er uudt¢mmelig?
Hvilken ret har folk p§ Vesterbro, som m§ sende deres b¢rn i skole igennem en skrersild af narkohajer ved porten? Hvilken udsigt har disse b¢rn
til at f§ en normal dansk skolegang, der g¢r det muligt ogsiJ for dem at Mbe
p§ en plads p§ samfundets solside sammen med de politikere, der i dag
optrreder som deres b¢dler?
Hvilken ret har landmanden, som er s§ uheldig at bo op ad et 'asylcenter',
og hvis ejendom ¢delregges af 'flygtninge', der keder sig?
Hvilken ret har vore syge, som ikke har fad til at betale for den medicin,

de b¢r have?
Hvilken ret har yore 23.000 hjeml¢se, n§r de ser, at fremmede mennesker
med store b¢rneflokke rykker ind i yore sociale boligbyggerier?

Denne helt forbl¢ffende veltalenhed bringer, uden at jeg i¢vrigt vil
trrekke nogen som heIst historiske paralleller, tankerne til den
massemobiliseringsretorik, som under Anden Verdenskrig kulminerede i folkemord. Retorikken er heller ikke helt fri for at minde om
Slobodan MiloseviC's budskab til den serbiske nation i 1988, eller
Franjo Tudman's til den kroatiske nation i 1990: "Medborgere! De
stjreler Jeres velfrerd! De Andre, De Fremmede, De Indtrrengende,
De Urene. De kulturforskellige."
Vi har i I¢bet af 1980erne oplevet at Hi serveret en del forskellige
variationer over temaet her til lands, fra Mogens Glistrup til Per
Madsen. Det er dog langt mere skrremmende, at vi i dag kan opleve,
at selv Danmarks statsminister synes at flirte med populismen. "Jeg
er ikke populist, men ...vi rna tage hensyn til danske borgeres angst
for en truende udvikling", I¢d det - med henvisning til "fru Jensens"
angst og i skyggen af en markant vrelgerflugt - pa Socialdemokratiets kongress i Odense, September 1993.38 Ja nok skal vi tage
hensyn til "fru Jensens" problemer i dagligdagen og til hendes angst
for morgendagen. Men det er ikke indvandrernes/flygtningenes
skyld, at hun er fattig og ladt i stikken af det offentlige. Det er ikke
de etniske minoriteters skyld, at velfrerdsstaten er i forfald.
Der er endnu mere grund til at rabe vagt i gevrer al den stund
disse opspil til den indre svinehund f¢res frem sammen med en
rrekke diskriminerende lovforslag og debatoplreg, som skal underst¢tte den etniske rensning i boligomracterne og frasortere "de
fremmede" pa bistandsomradet efter etniske kriterier.

38 Se Damkjrer og Knudsen (1993a) eller andre reportager fra Socialdemokratiets kongress
i Odense (September 1993), sam blev indledt under skyggen af en markant vrelgerflugt i
meningsmalingerne
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Vi synes at se noget der ligner en kulmination pa en hengere
udvikling af forskellige former for etnisk diskrimination i det danske
samfund. Da "indvandrerne" blev fordrevet fra arbejdsmarkedet,
blev de alt for synlige pa arbejdsformidlingerne. Nar de blev for
synlige pa arbejdsformidlingerne, blev de fordrevet til de kommunale bistandskontorer. Nar de blev for synlige pa bistandskontorerne, blev de "alt for mange" i kommunerne. Og nar flere og flere
kommuner samtidig begyndte at udpege "de fremmede" som "en
belastning for kommunen", blev de for alvor en udfordring for den
politiske fantasi.
Vi har i den seneste tid oplevet at se en rrekke nrermest paradoksale problemformuleringer dominere den politiske scene. Hvordan
rammer man ad lovgivningens vej specielt udpegede etniske grupper
punktvis uden at komme pa kant med de internationale menneskerettighedskonventioner?39 Hvordan forhindrer vi sakaldte traditionelle "tvangsregteskaber" med folk, der har deres etniske r¢dder i
Tyrkiet? Igennem at pabyde statsautoriserede tvangsregteskaber
med herboende? Ja hvorfor ikke i integrationens og den bortvitrende velfrerds navn forhindre "muslimer" og specielt "tyrkerne" i
at stifte familie efter samme lovfrestede regler som andre medborgere? Og hvorfor ikke markedsf¢re de aktuelle oplreg til en yderligere stramning af en allerede strerkt diskriminerende politik pa
familiesammenf¢ringens omracte som en "dybt humanistisk handling", der f¢rst og fremmest skal tjene dem, der bliver offer for den. 40
"For indvandrernes eget bedste!", hedder del. Samtidig opnar man
at dremme op for den truende "invasion af fremmede", som i f¢rste
halvar af 1993 naede sa voldsomt et omfang som 346 families ammenf¢rte regtefreller til herboende indvandrede, hvoraf hele ca. 140
individer havde tyrkisk statsborgerskab !41
Ak, hvad skulle man dog g¢re uden disse "tyrkere", disse
"muslimer"? Maske skulle man ligesom i det kriseramte 0steuropa
39 For eksempel juristen Kjeld Rasmussen, borgmester i Brvsndby, som if01ge Infonnatioll
(Rohleder 1993) viI indf¢re "fuldt stop" for familiesammenf¢ring rned regtefreller, som

sgecielt er m¢ntet pa "de tyrkiske indvandrere".

4 Her trenker jeg pa finansrninister Mogens Lykketofts udtalelser (if¢lge Damkjrer og
Knudsen i Infonnarioll, 1993b). Denne udtaler if¢lge Illfannadon, at det kao vrere en lIdybt

humanistisk handling" at bremse familiesammenfMing af 2. og 3. generations "indvandrere".
"Man skat passe pa ikke at blive sa tolerant", hedder det (igen if¢lge Infonnations gengi~
velse, "at ligegyldigt hvilke m<erkelige normer, rnennesker har, s§. skal man bare acceptere
det. Man kan tvrertimod g¢re de unge, der er vokset op her i landet som 2. eller 3. genera~
tions indvandre en tjeneste ved at bryde det kulturm¢nster" (i.e. formodet af forreldrene
arrangerede regteskaber). Siden llslipper man ogs§. et evigt integrationsproblem, fordi disse
mennesker ikke har nogen udsigt til at f§. en plads pg arbejdsmarkedet", forklarer Lykke~
toft.
41 Iflg. Ibid.
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(for eksempel Rusland og Polen) blive tvunget til at genopfinde
"jPden".

Racismens jernbur
Den srerlige type af nationalisme, vi i dag med forbavsende fart ser
rejse sig pa det velfrerdsstatslige folkehjems ruiner, har to forskellige
ideologiske fortegn. Pa den ene side star nationalismen til tjeneste
med nostalgisk ladede symboler, som minder om en mytologisk
fortid, da nationen var en, og da aile deltog i et frelles velfrerdsprojekt. Pa den anden side kan nationalismen anvendes som et vaben
mod "de fremmede", som man opfatter ikke har nogen ret til at
tilegne sig de magre gevinster, som endnu kan skrives ud, inden det
konkursramte folkehjem indstiller betalingerne.42
Ligesom det franske, det tyske, det svenske eller det danske flag,
tjener nationalismen som en maskering af racismen pa stadigt flere
omrader. Men ikke pa aile. For at "kunne afgpre om det forestillede
nationale frellesskabs riter udtrykker racisme eller bare nostalgi, er
det npdvendigt, at vi underspger dem i deres historiske sammenhreng", siger Jonsson. "Vi rna granske de doktriner og den disk/iminering, som er indskrevet i racismens diskurs".43 For der er forskel pa
racisme og racisme.
Vi kan skelne mellem to forskellige "urtyper" af racistiske doktriner, som historisk set har udviklet sig i Europa: en udadvendt
(extrinsic) og en indadvendt (intrinsic), hrevder filosoffen Kwame
Appiah .44
Den fprste doktrin vender sig lldad og klassificerer De Andre som
underlegne racer. Aile mennesker kan ud fra sin race bedpmmes
efter en almengyldig vrerdimalestok i et hierarki, som beskriver dem
som mere eller mindre moralsk hPjtstaende, mere eller mindre
fornuftige og mere eller mindre menneskelige. Det anses som rimeligt og rigtigt at behandle dem derefter. Kodeord for den udadvendte racisme er lllighed. Det er denne type af racisme, som historisk set har retfrerdiggjort kolonialisme slaveri, og andre former for
pkonomisk udnyttelse, inklusive konstruktionen af apartheid i
Sydafrika. Men man er trods alt tvunget til at sameksistere. Hvis

42 Parafrasering af Jonsson (ibid.).
43 Ibid.
44 Appiah (1989: 36-59).
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man skulle udrydde De Andre, skulle man samtidig eliminere det
¢konomiske grundlag for sit herred¢mme.
Den anden, den indadvendte, racistiske doktrin vender sig derimod indad mod det egne folk - "Folket" (das Volk) - og oph¢jer
dettes frellesskab til en udvalgt race, som deler en vis indre essens eller om man vii - en "folkesjrel". Man betragter f¢rst og fremmest
sig selv som dansk, svensk, ariel', serber eller Iignende. Man anerkendel' intet hierarki af sameksisterende racer. Kodeordet er forskel.
Man paberaber sig forbindelsen mellem "blodet" og "jorden" med
det formal at demonstrere den absolutte forskel mellem sin race og
De Andre. Og "forskel" betyder adskillelse og udelukkelse. Alle,
som ikke h¢rer til, skal vrek, ogsa selv om det skul1e koste en selv
dyrt. Det handler om en folkemordsideologi. Et typisk historisk
eksempel er nazismen.
Det ideologiske fundament for 1980ernes og 1990ernes nye
vesteuropreiske racisme mindel' mest om denne anden, den indadvendte racisme. Man fokuserer indad pa det egne forestillede frellesskabs indre vresen, pa absolutte forskelle og udelukkelse fra nationens livsrum. Man afholder sig imidlertid fra at tale om "racer". Den
(eksplicit) biologisk begrundede racisme er blevet erstattet med en
"kulturalistisk" racisme. 45 Denne nye racisme opfatter det som
selvindlysende, at hver kultur udg¢r et eget universum, og at hvert
enkelt menneske kun kan h¢re hjemme i en kultur og ikke i flere.
Hvad man igar kaldte for raceforskelle hedder idag kultwforskelle.
Den diskriminering, som igar henviste til raceskel kan idag forsvares
med henvisning til "kulturbarrierer". Set fra de nye populistiske
bevregelsers perspektiv sammenfalder disse barrierer med nationens
grrenser, og frygten for, at disse grrenser snart vii blive nedbrudt
under det Europreiske Frellesskabs overnationale banner, placerer
sp¢rgsmalet om indvandringen ¢verst pa den nye racismes politiske
dagsorden.
Nar det grelder dens faktiske virkninger er den nye racisme dog
mere lig den f¢rste af den europreiske racismes urtyper, den udadvendte, hrevder Jonsson."" Bestrrebelserne for at beskytte det egne
nationale frellesskab leder til, at indvandrere og etniske minoriteter
forskydes som en srerlig social kategori i samfundet. Hermed baner
man vej for politiske og ¢konomiske krrefter, som udnytter disse
mennesker inden for rammen af en ulige, kulturelt-etnisk defineret
arbejdsdeling. Denne tankegang og udviklingen mod kulturelt defi45 Se ogs§. kapitlerne fern og seks i denne bag.
46 Op,cit. For lignende argumentation se Balibar (1990).
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neret apartheid underst0ttes - og pa trods af at man for ganske nylig
mest talte om "ligestilling" - i Danmark af aktuelle politiske fremst0d pa centralt plan.
Det er i dette brede samfundsperspektiv, vi rna fors0ge at forsta
de strategier og nye identiteter, hvorigennem indvandrernes b0rn
idag udforsker sine forskellige veje, i Danmark og andre dele af
Vesteuropa. Det nye h0jre er med sit kraftige gennemslag i den
brede offentlighed kommet til at udg0re den ene af barriererne i en
jerntrekant; et nresten uigennemtrrengeligt jernbur, som fanger de
unge fra de etniske minoriteter i sit greb pa vej mellem skolen og en
uvis fremtid. Deres reelle valgmuligheder rammes ind af: for det
f¢rste, en bred dansk offentligheds og dansk indvandrerpolitiks
segregerende problemdefinitioner og en lovgivning, som i den
seneste tid mere og mere synes at bevrege sig imod en reel, kulturelt
legitimeret apartheid pa skoleomn'ldet, pa familiepolitikkens
omrade ("danskere" kan gifte sig med, hvem de vii, "indvandrere"
ikke) og pa boligomractet; for det andet, et diskriminerende arbejdsmarked, hvor fejlfarverne er henvist til de erhvervsghettoer, som har
brudt deres forreldres rygge og fremtidsdr0mme; og for det tredje,
krigen pa grresrodsplan om to-tredjedelssamfundets marginaliserede
beton-forstreder, hvor det nye h0jre ser "de fremmede i landet" som
uindbudte grester, der har bortr0vet det nationale folkehjems tabte
velfrerd.
Det er den type af baggrundsforstaelse af "indvandrerproblemet",
vi rna have for 0je, for at forsta, hvad vi g0r, nar vi skaber "negeren",
men i nreste omgang ogsa for at forsta, hvilke reaktioner vi kan
forvente os. Som Franz Fanon udtrykte det i sin beskrivelse af de
koloniale intellektuelles vagnende kulturelle og politiske selvbevidsthed i Vestafrika: "Det er den hvide mand, som skaber negeren.
Men det er negeren, som skaber negritude";47 en slags parallel til en
senere tids "black is beautiful" bevregelse og "black power".

47 Fanon (1967).

8
At antage offerets billede?
Den kinesiske renseriejer herer ikke sit handvrerk i Kina, for def er ingen
renserier i Kina.

Hamilton Holt

... modernitetens triumfer og succeser har sine r¢dder ikke simpelthell i
fremskridt og oplysning, men ogsa i voId, undertrykkelse og udelukkelse; i
de arkaiske, de Yoldelige, de ubearbejdede, de undertrykte aspekter af det
sodale !iv.
Stuart Hall

Vi star i en situation, hvor vi behiZlver nye impulser, nye ideer og ny
kraft for at kunne finde frem til vor tradition for demokratisk samliv
i et samfund, som engang var pneget af IigestiJIing og gensidig tolerance.
0konomisk krise, arbejdsliZlshed, social udstiZldning og velfrerdsstatens gradvise nedmontering under presset fra den transnationale
iZlkonomiske (dis-)integration har skabt en situation, som er prreget
af, at gamle loyaliteter og brede former for social integration gar i
opliZlsning, af social og psykologisk usikkerhed, af poJitisk ustabilitet
og uberegneJige ideologiske kolbiZltter. Det er et ideologisk klima,
hvor vi fremover kan komme til at se fragmenterende, hinanden
gensidigt udelukkende etniske grupperinger og lokale sekteriske
subkulturer - blandt majoritet savel som minoritet - vinde frem som
en slags erstatning for brede former for politisk og social solidaritet.
Vi opJever en voksende uvilje blandt indvandrernes biZlrn til at
indtage den segregerede plads i samfundets marginal, som blev
deres forreldre til del, men ogsa en velbegrundet skepsis i forhold til
de tvivlsomme "tilbud", som "indvandrerpolitikken" og institutionerne prresenterer dem for i form af uddannelse og "arbejdsmarkedsintegrerende" foranstaltninger - vrere sig "kulturtilpassede" eJler
ej. At vrelge sine egne veje uden om det officielle system er en form
for modstand mod de udstukne retningslinjer, som man godt ved,
drekker over en anden sandhed og en anden virkelighed. Men ofte

226 Pli kulturens slagmark

ender det alligevel med, at man antager offerets billede. Man ender
i den skuffe i samfundets etniske arbejdsdeling, hvor folk af ens
egen "kulturelle" slags retteligt skal h0re hjemme, og besk~ftiger sig
med den slags, som retteligt h0rer "fejlfarverne" til.
Andre former for modstand tr~nger frem til offentlighedens
synsfelt fra de lokale netv~rk og nye identiteter, som vokser op af
asfalten i to-tredjedelssamfundets arbejdsI0sheds-reservater; som de
lokale celler i en transnational diaspora, der forgrener sig fra sine
forbilleder i Nordamerikas sorte kultur; en global referenceramme
for socialt og kulturelt undertrykte Andre. Eller som mindre danske
modstykker til ligeledes transnationale ny-religi0se kulturelle f~lles
skaber og politiske bev~gelser, for eksempel med en islamisk referenceramme.
S0nnerne l~rer af f~drernes politiske projekter, som ofte er
mislykkedes, nar de har s0gt veje til politisk indflydelse gennem
"v~rtssamfundets" g~ngse organisatoriske former. D0trene s0ger
egne veje frem til "r0dderne" hinsides deres m0dres ofte ensidige
forankring i den lille lokale verden, men ogsa i opposition til en
etnocentrisk og undertrykkende vestlig modernitet, som ikke giver
plads for De Andres erfaringer og individualitet. Det handler om en
s0gen efter nye veje til overskridelse af et kr~nket selvbillede i
nutiden. Det er modstandsformer, som s0ger sine mytiske r0dder i
historiske minder, politiske erfaringer og kulturelle referencerammer, som de, der b~rer dem frem, henf0rer til de samfund, som
deres virkelige og deres mytiske f~dre og m0dre h0rte hjemme i.
De er samtidig et spejl af et liv, en sk~bne og en strategi i nutiden.
De kan komme til at s0ge deres identitet ud fra lignende ideologier og ekskluderende motiver, der vejleder de kr~fter, som de
opponerer imod. Den f~stning, som Europa bygger i sit m0rke
hjerte, kan komme til at se sit eget spejlbillede vokse frem pa det
indre territorium, nar indvandrernes b0rn bygger en borg, inden for
hvis mme de forskanser sig i forsvar mod racisme og diskrimination.
Men samtidens etniske identiteter blandt indvandrernes b0rn i
Vesteuropa er imidlertid stadigv~k i hovedsagen udtryk for en aben
og mangefacetteret s0gen efter dialog og forankring i nuet gennem
en overskridelse af patvungne grrenser.
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Da drllmmen kom til ende
At mange unge bIandt de etniske minoriteter faIder ud af uddanneIsessystemet pa et tidIigt tidspunkt eller pa den ene eller den
anden made krentrer sociaIt set med "samfundets" \'ljne, er, som alIerede sagt, for det meste bIevet forklaret med (formodede) sproglige
og "kuIturelIe handicaps". Lad mig citere De usynlige unge, en
rapport fra 1980erne om unge "indvandrere" i uddannelsessystemet
og pa arbejdsmarkedet. Denne kan bIandt andet fortrelle os
f\'lIgende om forhoIdet mellem "f\'lrste" og "anden" generation:!
F¢rste generation ... fors0ger at bevare sa meget som muligt af deres
hjemlands kullur, som del nu kan lade sig g¢re i Danmark, og hele deres
tilvrerelse er indrettet efter de leveregler, de kender lIhjemmefrall.
Men deres b¢rn ffi¢der ogsa en ancien verden - og det er en verden, som

er prregel af helt andre vrerdier og normer end dem, de kender fra familien.
Mange b¢rn og unge rna ga balancegang for alleve op lil kravene i begge
milj¢er. Der tales ligefrem om "identitetsskift'l - at deres ttpersonlighed"
skifter all efter om de er i eller uden for del hjemlige milj¢. Delle
konslanle skift betyder, al b¢rnene bliver rodl¢se - al de i endnu h¢jere
grad end danske b¢rn og unge har svrerl ved al flnde ud af, hvem de selv
er. De bliver splittede mennesker. Deres identitet bliver - kart sagt - svag.

Konsekvenserne af denne psykoIogiske misere for de unges chancer
pa arbejdsmarkedet sammenfatter forfatteren, Marianne Hansen,
ved at citere rapporten, En blydningstid, fra regeringens ungdomsudvaIg (1982), idet hun konstaterer, at "netop fordi de fleste anden
generations indvandrere har en svag identitet 'opnar de heller ikke
et uddanneIsesniveau, der sretter dem i stand til at kIare sig i en
stadig hIlrdere konkurrence om uddannelses- og arbejdspIadser"'.2
Denne regeringsrapports omtaIe af "indvandrereIevernes svage
identitetsdanneIse", bekrreftes blandt andet i en underS\'lgeIse med
den ildevarsIende titeI, Du er ingen!,3 fra en kommunaI predagogiskpsykoIogisk vejIedning, kan Marianne Hansen videre opIyse os om.
Men det er heller ikke sa underIigt, mener hun: 4
For indvandrerbarnel - eller den unge - oplever ikke kun den konflikl, som
psykologiske unders¢gelser viser, at arbejderbarnet kan opleve mellem

! Hansen (1984: 26).

2 Op.cit.: 26, som citerer Regeringens Ungdamsudvalg (1982).

3 Sah! og Skje1mose (1983).

4 Hansen (ibid.).
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hjemmets og skolens forskeIlige normer og vrerdier. For disse b0rn og unge
er der ogs/1 tale om store kulturelle, sproglige og religi0se forskelle.

Med sit studium, Learning to labour, gjorde den engelske sociolog
Paul Willis op med denne grengse forklaringsmodel, ud fra hvilken
man lrenge har forklaret, at arbejderb¢rn er faldet ud af uddannelsessystemet, og at de "arver" deres forreldres jobs. Der er noget
galt med "arbejderfamilien", er den ene forsker efter den anden
kommet frem til. Og arbejderbYlrn har en "uegnet og udisciplineret
opfYlrsel", en "utilstrrekkelig sproglig baggrund" og en "svag personlig
identitet".
Idet han stiller sPYlrgsmalet, "Hvorfor far arbejderunger arbejderjobs?", fYllger Willis i flere ar en gruppe engelske skoledrenge,
som gar tidligt ud af skolen og havner i traditionelle arbejderklassejobs. Han markerer, at det, der fra lrereres og myndigheders side
beskrives som personlige kulturelle eller sproglige handicap hos
unge mandlige arbejderbYlrn, snarere drejer sig om, at de bevidst
vc£lger skolen bOlt, ud fra den made de selv opfatter deres situation
og deres muligheder i samfundet pa. Det handler om en skarp iagttagelse hos disse unger, af modsretninger mellem skolens optimistiske ideologi og arbejdsmarkedets barske realiteter, konkluderer
Willis. Men i sidste instans bekrrefter de alligevel sin egen underordning, og det etablerede samfunds billede af dem selv. De antager
offerets billede.

Uddannelse, arbejde og identitet
Den situation, som de unge blandt de etniske minoriteter konfronteres med idag, er en oplagt parallel til det dilemma, som mYldte
Willis' "arbejderunger".
Antropologen, Lotte BYlgild-Mortensen,s har i sin bog, ''At vc£re
eller ikke vc£re", om tyrkisk ungdom i KYlbenhavn og Ankara, skrevet
om dansk-tyrkiske unges bortvrelgen af skole og uddannelse pa en
made, som minder om Willis', Learning to Labour. De unge oplever
en skarp modsretning imellem skolens ideologi og krisens barske
danske virkelighed, mener hun.
I skolen opmuntres de til individuel prrestation. Som belYlnning
loves den enkelte, at man kan realisere sig selv i et individualistisk
forbrugersamfund og i et interessant og udviklende job efter skolen.
Dette stemmer ikke med disse unges virkelige virkelighed efter
skolen, mener BYlgild-Mortensen. Denne er kendetegnet ved et
5 B0giId Mortensen (1989).
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diskriminerende arbejdsmarked, hvor de minoritetsunges chancer
for at realisere, hvad man har lovet dem i skolen, er utroligt sma.
Men dette er kun den ene halvdel af forklaringen pa, at mange
dansk-tyrkiske unges skolemotivation er lay, mener hun. Her falder
hun igen tilbage til en type af forklaring, hvor det vigtigste bliver de
"kulturelle forskelle". De unge dansk-tyrkere brerer pa en kulturel
baggrund, som bygger pa en traditionel kollektivistisk og patriarkalsk familiebaggrund med en "islamisk overbygning". I denne
verden har, i modsretning til en kompromisl~s individualistisk l~nar
bejderideologi i det danske kapitalistiske samfund, arbejdet "ingen
identitetsskabende vrerdi" i sig selv. Som f~lge af dette er det heller
ikke en skarn for tyrkiske unge at vrere arbejdsl~se.
B~gild Mortensens arbejde er uden tvivl ment som et slag for
tolerance og forstaelse. De unge bliver hrengende midt imellem to
kulturer, fordi, pa den ene side, et diskriminerende samfund og en
ekskluderende dansk ungdomskultur ikke slipper dem ind, og pa
den anden side, fordi et lokalt dansk-tyrkisk traditionelt indvandrermilj~, hvor forreldrenes kulturelle vrerdier og deres menneskelige stolthed er truet, ikke gerne slipper sit traditionalistiske greb i
deunge.
Desvrerre er B~gild Mortensens konklusioner og formuleringer
nok ganske godt egnede til at bekrrefte en rrekke alment florerende
negative forestillinger om indvandrere og flygtninge.
Men rent bortset fra det, er det et sp~rgsmal, om vi her far et
korrekt billede af virkeligheden.

Sporene skrcemmer
Det kan maske vrere nyttigt at se, hvilket billede et par tilsvarende
studier fra svenske storbyer giver af familieforhold og identitet
blandt indvandrere fra tyrkiske landsbymilj~er. Ogsa i Sverige er
der, i forskningens og debattens hovedspor, en tendens til at se
tyrkere som "traditionalistiske". Men et par forskere "udefra" har
stillet sp~rgsmalstegn ved dette syn.
Et eksempel er Serna Koksals studium af tyrkere i Rinkeby, en
forstad til Stockholm, som konkluderer, at de tyrkiske landsbyindvandreres "familiem~nstre, ekstra-familirere relationer og deres
relationer til det svenske samfund og svenske institutioner former et
m~nster, som pa ingen m8.de er traditionelt".6
Et andet eksempel er et aktuelt studium af tyrkisktalende unges
erfaringer med skolegang i Goteborg, foretaget af en anden tyrkisk
6 Koksal (1984: 177). Se ogs& Koksal (1986).
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sociolog, Reza Eyrumlu.7 Han kan oplyse os om, at situationen for
disse unge pa mange mader ligner den, vi kender fra Danmark. De
undlader alt for ofte at sli\ge mod videre skoleuddannelse efter
grundskolen, og de, som gli\r det, afbryder senere i vidt omfang deres
gymnasieuddannelse.
Eyrumlu udelukker ikke familiebaggrunden. De kulturelle vurderinger findes ogsa med hele vejen. Men han opererer aldrig med
"kulturelle forskelle" som nogen polariserende modstilling mellem
"det svenske" og "det tyrkiske". Samtidig far familiernes sociale
bagglUnd og deres position i det svenske samfund en fremtrredende
plads: 8
Tyrkiske unge mislykkes, fordi de tilh0rer indvandrerarbejderfamilier, som
udf0rer enkelt manuelt arbejde og som befinder sig po bunden af den sociale pyramide i kommunen.
De oplever, at de far en inadekvat modtagelse i kommunen med begrrensede serviceydelser, uhensigtsmressig samfundsplanlregning og mangelfuld
b0rne- og ungdomspolitik samt social diskriminering og 0konomisk srerbehandling.

Tyrkerne har en ret realistisk, for ikke at sige pragmatisk, vurdering
af deres egen faktiske placering i samfundet, mener Eyrumlu. Ud fra
dette grundsynspunkt udvikler han en analyse af forholdet mellem
uddannelse og arbejde, som pa en tankevrekkende mMe beskriver
det, de unge svensk-tyrkere ser som deres reelle valgsituation i et
diskriminerende samfund.
Eyrumlu konstaterer, at uddannede tyrkiske forreldre stredigt
fortsretter med at opfordre deres bli\rn til at tage en uddannelse, pa
trods af at ungerne ogsa fortsretter med at "mislykkes", nar de
konfronteres med diskriminationen pa arbejdsmarkedet. Dette er
derimod med til at underbygge en allerede udbredt skepsis blandt
de mindre uddannede tyrkiske forreldre savel som deres bli\rn:
At uddannede tyrkere er mislykkedes bade i Sverige/GNeborg og
Tyrkiet/Konja, har knust den status, som uddannelser giver og svrekket de
uddannedes position stadigt mere. Det har lrert dem, at de st¢rste tabere
er de uddannede. 9

Dette betyder imidlertid ikke, at de unge tyrkisk-svenskere, pa linje
med Willis' arbejderunger, "arver" de jobs i indvandrerghettoerne,
7Eyrum!u (1992).
80.
78.

8 Op.cit.:
9 Op.cit.:

At antage offerets billede? 231
som blev deres forreldre til del, da de kom til Sverige i 1970erne.
Sporene skrremmer:
En majoritet af... de unge beskrev deres fredre som syge, arbejdsskadede
og f,srtidspensionerede. Den yngre generation mener at deres forreldre er
blevet udnyttede pa arbejdspladser, fabrikker og virksomheder. De har
haft et darligt arbejdsmilj,s, snavsede og harde jobs, lange arbejdstider og
har vreret darligt betalt.

Pa arbejdsmarkedet m¢des indvandrerne, blandt andet tyrkerne, pa
en helt anden made end svenskerne. De forventes ikke at vrere lige
sa dygtige. Dette g¢r, at de ofte f¢ler sig diskriminerede og rna finde
sig i at blive hrengende i opslidende og sundhedsfadige jobs ar efter
ar. lO F¢rste generation har "ofret sig for den store dr¢m". Set fra
arbejdsgiverside er de en "god arbejdskraft", som lettere finder sig i
darlige arbejdsforhold. Men selv er de nedk¢rte og bitre. Senere
generationer har fors¢gt at lrere sig af sine forreldres dyrek¢bte
erfaringer. "De har valgt og pr¢vet andre veje og nye muligheder".l1
At de unge tyrkisk-svenskere, som havde afbrudt studierne, var
elever fra familier med egne butikker i majoritet, konstaterer
Eyrumlu videre. Det er almindeligt og socialt accepteret at forlade
skolen for at begynde i familiens eller slregtens forretning. Uddannelse kan ofres, nar man skaffer et godt arbejde med god betaling,
mener de unge. Arbejdet her er pa mange made mere attraktivt end
arbejdet pa fabrik eller andre virksomheder. Man f¢ler sig ikke
diskrimineret og ikke udsat for majoritetens tryk. Det anses for
rimeligt at starte tidligt med "etnisk forretningsvirksomhed", hvorigennem man sparer sig selv for nogle bortkastede ar i skolen.
Den harde diskriminering pa arbejdsmarkedet g¢r denne holdning forstaelig. De fleste G¢teborg-tyrkere kender til og kan
fortrelle om unge, som er blevet arbejdsl¢se, siden de fodod gymnasieskolen (som i Sverige giver arbejdsmarkedskompetence). Ogsa
universitetsuddannede er blevet tvunget til at vende tilbage til
arbejdsmarkedets udkanter. Her finder de arbejde inden for det,
som Eyrumlu kalder for "det tyrkiske ¢konomisystem" inden for
kommunen,12 Dette omfatter arbejde pa tyrkiske restauranter,
tyrkisk handel inden for eksport/import, engros-handel til tyrkiske
levnedsmiddelforretninger og gadehandel, men ogsa specielle
arbejdspladser og fabrikker med tyrkisk arbejdskraft.
10 Her refererer Eyfumlu (op. cit.) til et studiurn af etniske relationer i det svenske arbejdsliv
redigeret af Schierup og Paulson (1993).
11 Eyrumlu, Op.cit.: 52.
12 Op.cit.: 52.
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Ingen tilsvarende uders,;gelser er foretaget blandt indvandrernes
b,;rn i Danmark.B Men det er ikke urimeligt at Henke sig, at billedet
ser ud pa lignende made. Lad mig skitsere et scenarie.
Vi ser ogsa i Danmark en ekspansion af "den etniske ,;konomi",
og enhver, som taler med tyrkisk-danske unge, ligesom med unge
tilh,;rende andre minoriteter med r,;dder uden for Vesten, kan
hurtigt overbevise sig om, at dr,;mmen om "at abne eget" er almindelig.
De unge har ogsa i Danmark set, at slregtninge og bekendte, som
har slidt sig til en dansk uddannelse gang pa gang bliver "valgt fra"
pa et diskriminerende arbejdsmarked, og de vil ikke ende i de
samme "arbejdsmarkedsghettoer" som deres forreldre. De gar uden
om de traditionelle "perkerjobs".
Men mange ser, som i Sverige, heller ikke uddannelse som et
realistisk alternativ. Diskrimineringen af veluddannede, som behersker dansk (se kapitel fire), far alvorlige konsekvenser. At ogsa de
"mislykkes" bliver til udgangspunkt for en slags selvopfyldende
spadom. En abenlys mangel pa solstralehistorier og de mange specielle blokeringer, der findes for at de minoritetsunge kan sla sig frem
igennem uddannelsessystem og arbejdsliv, fremkalder en velbegrundet skepsis i forhold til perspektiverne med de uddannelsesmuligheder, som tilbydes. Saledes vokser ogsa i Danmark nye sub-kulturer
frem blandt indvandrernes b,;rn omkring den "etniske ,;konomi".
Det er f,;rst og fremmest her, de unge fra de etniske minoriteter har
set slregt og bekendte lykkes. De hjrelpes ofte pa vej af ivrerksretterkurser - skrreddersyede og "kulturelt tilpassede" - igennem hvilke
det officielle Danmark g,;r sig bab om at kunne udslette sporene
efter en stadigt mere abenlys fiasko, nar det grelder om at integrere
mindretallene pa det ordinrere arbejdsmarked.
Alt for dansk!
Angaende "identitet og arbejde" fremf,;rer Eyrumlu i,;vrigt - i
modstrid med B,;gild Mortensens konklusioner - i sin ovennrevnte
bog om de unge tyrkisk-svenskere i Giiteborg, at afhrengighed af
offentlige bidrag anses for at vrere fornedrende. 14 Det strider mod
'den rere og prestige, man gerne vil vise for sine landsmrend, hvis
man ikke kan fors,;rge sig selv og sin familie pa basis af eget
arbejde; vrere sig l,;narbejde eller andet indkomstbringende arbejde.
13 Se dog Hjarn¢ (1988), sam beskriver den udprregede motivation for investeringer i privat
virksomhed blandt indvandrere fra Tyrkiet i Stockholm og K¢benhavn.
14 Eyrurnlu (1992: 50).
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Nu virker det rimeligt at antage, at man i Sverige - som indtil
begyndelsen af 1990erne har haft sa godt som fuld beskreftigelse og
en forholdsvis laY grad af arbejdsl0shed, selv blandt de etniske
minoriteter - kan have set en anden udvikling af indstillingen til
arbejde i den unge generation. Disse forhold er jo helt andre end i
Danmark, som lrenge har vreret prreget af, at en betydelig del af
ungdommen har befundet sig i en tilstand af permanent klientisering.
Trenker vi videre, forholder det sig maske omvendt af, hvad
B0gild-Mortensen synes at mene. Maske er en holdning til l0narbejdet som "ikke identitetsgivende" ikke sa meget et traditionelt
tyrkisk "kulturtrrek", som det er et moderne dansk. Maske er det
typisk for den made, hvorpa hele vort samfund har udviklet sig i
l0bet af de sidste tyve ar.
Den gamle arbejderklasse under velfrerdsstatens "gode ar" var
kendetegnet ved socialt sammenhold, normer om social lighed, og
en kollektiv identifikation med l0narbejdet.
I modsretning til dette har vi i l0bet af 1970erne og 1980erne set
to helt modsatte strategier tage form blandt de unge.
En strategi retter sig imod individualiseret karriere- og forbrug ogsa blandt unge som kommer fra den traditionelle arbejderklasse.
En anden strategi gar ud pa at vende systemet og det ordinrere
arbejdsmarked ryggen og udvikle egne kulturformer. Man giver "op
pa forhand", eller ogsa tager man simpelthen bevidst afstand fra,
hvad man opfatter som en meningsl0s, andsfattig og asociallivsform.
Blandt unge, som er involverede i det danske samfunds mange nye
former for "sub-kulturer", er det ikke lrengere en skarn at vrere
arbejdsl0s eller at modtage offentlig bistand. AItsa: for dem har
arbejdet ikke den type af "identitetsskabende vrerdi", som det en
ganghavde.
Man kan rundt omkring se lignende reaktioner blandt unge med
indvandrerbaggrund.
leg har talt med ansatte i socialforvaltningerne, som med beklagelse ser pa at unge indvandrere "lrerer for meget af de unge, asociale danskere". De er ikke lrengere som "den reldre generation af
indvandrere, der sa det som en skarn at blive fors0rget af samfundet", "Ligesom danskerne er den unge indvandrergeneration", som
det blev udtrykt af en socialforvaltningschef i hovedstadsomractet,
"nu ogsa begyndt at udnytte vort sociale system med god samvittighed".
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Delle betyder dog ilcke, at indvandrernes b0rn og de unge majoritetsdanskere altid gar samme vej. Det er diskriminationen og racismen, som udg0r det store vandskeI. Men reaktionerne er ikke entydige.

Ungdom, racisme og politisk praksis
Et i0jnefaldende eksempel pa, hvorledes nye identiteter og symbolske udtryksformer kan udvikles i en srerlig retning, er en specielt
strerk forkrerlighed blandt minoritetsunge for populrere musikformer, som har deres oprindelse i de sortes kultur og musik i USA og
England (reggae, rap, hip-hop etc). En slags udtryk for de undertryktes kultur, som er almindeligt blandt indvandrere og racemressigt eller kulturelt-etnisk udpegede minoriteter overalt i den vestlige
verdens storbyer. Et andet eksempel er tilslutningen til nye islamiske religi0se frellesskaber, som udvikler sig blandt unge med
baggrund fra muslimske lande overalt rundt omkring i Vesteuropas
indvandrer- og etniske minoritetsmilj0er.
Disse nye frellesskaber kan ikke ses 10srevet fra fra de moderne
danske og vesteuropreiske etniske minoritetsmilj0ers 0konomiske
og sociale marginalisering.
"De islamiske bevregelser formar", siger antropologen, Lars
Pedersen i et arbejde om det islamiske nybrud blandt de indvandrede muslimske minoriteter i Vesteuropa, "at kritisere de sociale
marginaliseringsprocesser, der kendetegner indvandrermilj0ernes
etablering i Vesteuropa". Det verdenssyn, der dominerer, formuleres ganske vist i problematiske former, mener Pedersen, men islamismens styrke er, fortsretter han, "at den formar at srelle Islam i
centrum for den sociale identitet som alternativ til den manglende
mulighed for at etablere en positiv identitet via arbejdsmarkedstilknytningen... bevregelsen [bidrager] i positiv forstand ... til at
etablere et kollektivt initiativ i lokalsamfundet og... dette [indeholder] potentialet til at relativere de begrrensninger verdenssynet
definerer" ,15
Men her, burde man tillregge, i to-tredjedelssamfundets sorthvide arbejdsl0shedsghelloer konfronteres disse unge minoritetsdanskere med det nye h0jres racistiske nidbilleder af dem selv:
"fanatiske muhamedanere", "kvindefjendske khomeinister"; "perkere" som stjreler jobbene, samtidig med at de som arbejdsl0se
15 Pedersen (1993: 31).
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bistandsklienter parasiterer pa folkehjemmets overgroede ruiner;
"fejlfarvere", som skal sorteres fra og "hjem". Det er denne konfrontation som giver den religi¢se nyvrekkelse dens specielle karakter af
en reaktiv kulturel og politisk bevregelse.
Den ny-religi¢sitet blandt visse minoritetsunge med muslimsk
baggrund, som den danske offentlighed med en udpegende betegnelse normalt kalder for "fundamentalisme" - reprresenterer derfor,
selv om den i en vis forstand s¢ger tilbage til "r¢dderne", ikke en
nostalgisk og tryghedss¢gende tilbagevenden til "traditionen".
Snm"ere udg¢r den et kulturelt nybrud og en nutidsbevidst generobring af en mishandlet og bortr¢vet tradition, kultur og politisk
selvbevidsthed. Dette sker gennem en moralsk og symbolsk genomvending af det racistiske vrangbillede af Islam (som i Danmark
stadigvrek ofte betegnes "muhamedanismen"), som det nye h¢jre
skyder de etniske minoriteter i skoene.I 6
Det handler om en velmotiveret reaktion mod et stigrnatiserende
og diskriminerende samfund, som har ladet de "usynlige unge" i
stikken. Men i deres radikalitet og med et ofte begrrenset perspektiv
pa den nye form for symbolsk ladet etnisk identitet, som de er i frerd
med at bygge op, l¢ber de ny-religi¢se bevregelser blandt
minoriteterne ironisk nok en reel risiko for at forvandles til en slags
ideologisk spejlbillede af de krrefter, som de besvrerger: den selvtilsirrekkelige nationalisme og de ekstremistiske "tilbage-tilr¢dderne" bevregelser blandt identitetss¢gende majoritetsunge i
Danmark og hele Europa. 17

Et projekt med mange forhindringer - indvandrerne i
politikken
En anden made at patage sig offerets billede pa? Nej, maske
snarere et Udtlyk for en slags realistisk vurdering af den historiske
situation, de reelle magtforhold, og de optioner, som falbydes. Lad
os et ¢jeblik ber¢re de erfaringer, som "fredrene" og "m¢drene" har
h¢stet fra deres bestrrebelser pa at g¢re sig h¢rt i dansk politik efter
de greldende spilleregler.
16 For grundige diskussioner a[ islamistiske bevce~elser i Danmark og andre europceiske
lande, se ud over Pedersen (Op.CI~.) ogg§. Simonsen l1990).
17 Se Pedersen op.cit. Det er ogsa en generel problematik for dagens etniske bevregelser i
Europa; en problematik, sam for Storbritanniens vedkommende blandt andet er blevet
ber.rt af Paul Gilroy (1987, 1990).
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En organisering af fritstaende sociale og politiske bevregelser og
af selvstyrende institutioner er et af de vigtige kendetegn for nyere
dansk politisk tradition. Denne praksis er blevet taget op af de
etniske minoriteter pa det lokale plan, savel som pa landsplan. Vi
har ogsa set mindretallenes egne organisationer som initiativtagere
til uafhrengige uddannelsesprogrammer og projekter rettet mod at
skabe en meningsfuld og kvalificeret beskreftigelse som alternativ til
arbejdslS'lshed, k1ientisering og indesprerring i snrevre erhvervsghettoer. Sadanne projekter har - pa linje med hele den flora af subkulturer, pressionsgrupper og den variation af organisatoriske principper, som is'lvrigt kendetegner nyere dansk lokalpolitik og det
moderne civile samfund i det hele taget - udtrykt en ambition om at
bygge pa de indvandrede minoriteters lokale netvrerk,18 Ved at satse
paudviklingen af forskellige etniske gruppers specielle kulturelle og
sociale ressourcer i forhold til nicher i uddanne!sessystemet og pa
arbejdsmarkedet, har sadanne projekter haft en mobiliserende rolle
og medvirket til at understS'ltte udviklingen af en positiv identitet og
S'lget selvtillid.
Rermed har de etniske minoriteters egne organisationer bidraget
til at kompensere for laissez faire politikken, bygge et ideologisk og
psykologisk selvforsvar imod etnisk diskriminering og et socialt fundament for en reel ligeberettigelse. Men, samtidig med at alternative former for organisering og samfundspolitisk arbejde har hS'lstet
bade erfaringer og positive resultater, har den voksende racisme
prreget deres arbejdsbetingelser. Dette har faet en rrekke negative
sociale konsekvenser pa det lokale hverdagsplan i form af isolation
og indkapsling. Mine egne interviews viser, som det fremgik af kapitel tre, hvorledes stemplingen af indvandrerne i medierne kan fa
danskere til at trrekke sig tilbage fra frelles netvrerk bygget op i
lS'lbet af de sidste 20 ars indvandringshistorie. Indvandrerne kan som
en forsvarsreaktion reagere ved at isolere sig i egne lokale netvrerk.
Et vigtigt problem, nih det grelder om at bekrempe racistiske
forestillinger og praksis, er, at man kun sjreldent finder personer fra
mindretallene placeret i betydningsfulde positioner i administrationen og det politiske liv. Naturligvis varierer forholdene strerkt fra
lokalsamfund til lokalsamfund. Skarpest er modsretningerne i en
autoritrert ledet kommune som IshS'lj med et abenlyst diskrimine-

18 Se, for eksempel, Andersen og Nielsen (1987).
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rende politisk program. Ishpj vil forhabentlig kunne tjene som en
advarsel for resten af landet.'9
Segregationsdynamikken i en diskriminerende "integrationspolitik" kan yderligere medvirke til at isolere de indvandrede
minoriteter fra samfundets institutioner og fra sociale netvrerk, som
giver adgang til politisk indflydelse.
Ogsa pa landsplan har de etniske minoriteters organisationer
gjort et omfattende arbejde for at gpre sig greldende pa basis af
dansk demokratis etablerede procedurer og politiske spilleregler.
Man har i tidens lpb pa eget initiativ og i eget organisatorisk regi
atholdt talrige mpder og konferencer, som har lagt op til konstruktive diskussioner mellem aile implicerede parter:20 en dialog mellem
politikere, praktikere pa feltet og politiske aktivister blandt de
etniske minoriteter pa tvrers af en snrever etnisk identifikation.21
Dette udgpr eksempler pa et integrativt og tvceretnisk politisk
arbejde, som maske er unikt for Danmark. Vore etniske minoriteter
har lykkedes ganske godt med at undga den "tilbage til rpdderne"
fiksering og den etniske fragmentering, som prreger etnisk politisk
organisering i flere andre Europreiske lande.22
Der har vreret en del eksempler pa dialog og positivt samarbejde
mellem indvandrerorganisationer, myndigheder og praktikere ogsa
pa centralt niveau, men flere eksempler pa en arrogant holdning fra
politikeres og centraladministrationens side, hvilket i perioder har
sat arbejdet alvorligt tilbage og medvirket til at skabe tvivl og defaitisme blandt "grresrpdderne".23 Et handpluk af flere nyere eksempler
pa, at indvandrerorganisationerne har fplt sig forbipasserede eller
udmanipulerede i den demokratiske proces, er den manglende
dialog omkring Indenrigsministeriets Integrationsrapport fra 1990,24
en fuldstrendig mangel pa samarbejdsvillighed i forhold til de
etniske minoriteter i forbindelse med gennemfprelsen af den nye
Udlrendingelov fra 1992, mangel pa dialog i forbindelse med ned19 Samtidig udviser kammunen imidlertid ogsa et positiw eksempel pa, at et demokratisk
anti-racistisk arbejde kan nil konkrete resultater. Bag den vigtige dam mod Ish¢j kornmune
for boligdiskriminering ligger et malbevidst og mangearigt lokalpolitisk arbejde baret frem
af den tvreretniske organisation, Foreningen mod Fremmedhad i Ish¢j.
20 Et par af de mest interessante eksempler er Indvandrerkvindekonferencen i 1986
(Indvandrerkvindekonference 1986) og Indvandrerrlidets og Indenrigsministeriets konference om "Indvandrerne pa arbejdsmarkedet" (Indvandrerradet og Indenrigsministeriet
~1987).

I Se videre Schierup (1991).
22 Se for eksempel Schierup (1991)
23 Moising et al foretager en detaljeret analyse af det komplicerede politiske spi! omkring
folketingets Beslutningsforslag B65 am "bedre integration og sikring af udlamdinges retsstilling".
24 Indenrigsministeriet (1990). Se kritikken i Indvandrernes repnesentantskab (1990).
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srettelsen af det sakaldte "Barriereudvalg" til behandling af sp0rgsmalet om "lige behandling af udlrendige og danskere" i 1992,25 samt
tvivlsomme procedurer omkring sammenstillingen af Indenrigsministeriets seneste Redeg¢relse og Handlingsplan for Danmarks udlcendinge. 26
I en aktuel rapport, Indvandrerpolitik i et magtperspektiv, har en
gruppe forskere fra Roskilde Universitetscenter unders0gt dette
komplekse sp0rgsmaI i et alment demokratiperspektiv. De fokuserer pa en rrekke vanskeligheder for de etniske minoriteter forbundet
med ahJmsrette den deltagelsesrettighed, som det danske demokratiske system giver som en medborgerlig rettighed pa linje med en
rrekke andre korporative interesseorganisationer til faktisk deltagelse. Problemet er blandt andet, at deltagelsesmuligheder og reel
aktiv deltagelse afhrenger tret af de konkrete forudsretninger for
ressourcemobilisering, men ogsa af en stadigvrek marginal position i
forhold til den politiske magtstruktur i det danske samfund som
sadan: 27
De store arbejdsmarkedsorganisationer, Kommunernes Landsforening og
Amtsradsforeningen hal' formaet at konstituere sig selv som faste h0rings-

og forhandlingspartnere. Til forskellige politikomrMer hal' mindre organisationer gennem tiden opnaet samme status. Mellemfolkeligt Samvirke er

en mindre organisation, som gennem et langvarigt pavirkningsarbejde
efterhanden hal' apmlet status pa indvandreromradet. Indvandrerne er ved
at tilkrempe sig rettigheder pa arenaen, men de er oppe imod strerke magtkOl1stellationer mellem scenevante parter.

I sporene af denne kamps sejre men desvrerre ogsa alvorlige nederlag kan vi komme til at se opgivenhed og passivitet brede sig blandt
mange, men sikkert ogsa en 0get politisk bevidsthed. Hvordan
denne politiske bevidsthed konkret kommer til at forme sig i fremtiden er afhrengig ikke bare af de eksisterende etniske minoritetsorganisationers kamp for at etablere sig som legitime forhandlingspartnere i den politiske proces, men ogsa af det rum, som de faktisk
tildeles af de etablerede politiske akt0rer. Macterne, hvorpa dette
"samspil" udvikler sig i den nrermeste fremtid vil fa afg0rende
betydning for de minoritetsunges kulturelle identitetsarbejde og
deres politiske identifikation i forhold til det danske samfund og
dets demokratiske muligheder og begrrensninger.
25 Quraishy (1993), Arbejdsmarkedsstyrelsen (1993).
26 Indenrigsministeriet

27 Moising et al. (1993).

(1993) og de kritiske synspunkter i Indvandrerradet (1993).
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Gramser og dialoger
Ungdommens sS'lgen efter "rS'ldder" handler om, for at citere lain
Chambers, "en rejse, som man giver sig ud pa, ikke for at lade nuet
bag sig, men snarere for at udvide dialogen med det" .28 Her kan man
tillregge: en dialog som gS'lr os opmrerksomme pa begrrensninger i
det, vi er kommet til at opfatte som givet angaende os selv og De
Andre. En dialog om de former for diskurs og praksis,29 som leder til
en produktion af "kundskab" og betydninger, der fjerner, fremmedgS'lr og adskiller mennesker fra hinanden pa en m3de som
"majoriserer", henholdsvis "minoriserer", forvandler forskelligheder
til sociale uligheder, polariserer det "normale" og det "afvigende".
De senere generationer, som vi stadigvrek - i trad med den stigmatiserende diskurs om "os" og De Andre - kalder for "unge indvandrere", er efter aktive forSS'lg pa at hS'lre til begyndt at vende ryggen
til det sakaldte "vrertssamfunds" hovedstrS'lm. Mange gange har de
gjort det, fordi deres forreldres forsS'lg pa at indga er mislykkedes.
Deres egne erfaringer har heller ikke baret sS'ldere frugter. De reaktioner, som med al deres variation nu vokser frem, opviser gennemgaende en realisme, der er baseret pa det h3rdere samfundsklima
fra midten af 1970erne og fremefter.
Den seneste tids hrendelser rundt omkring i Europa har tilspidset
denne situation. Der fremstar en slags "europreisk dilemma", der pa
mange m3der kan sammenlignes med de etiketter, som Gunnar
Myrdal en gang hreftede pa USA: et "negerproblem" forbundet med
social ulighed og racisme. Nu er det ogsa ved at ga op for Europa, at
racisme og diskrimination hverken er noget personligt eller noget
tilfreldigt, men et strukturelt problem. De sakaldte "unge indvandrere" er i stigende grad ved at blive klar over dette. Og alligevel er
deres svar gennemgaende en sS'lgen efter dialog i nuet og det umiddelbare. Deres relation til det forgangne er for det meste en omvej
til nuet og dets mange modsretninger. 3D
Dette betyder ikke at de er blevet mindre "etniske" - hverken
defineret udefra eller indefra. Aile de etniske konflikter, som idag
udspiller sig i Europa aktualiserer etniciteten som en hS'ljst moderne
foreteelse. Maske netop fordi etniciteten udtrykkes her og nu som
svar pa mangel pa tilhS'lrighed i "vor nation", har De Andre SS'lgt at

28 Chambers (1990: 82).

29 Se ogs& kapitel et.
30 Arund (1993), upubliceret bogmanuskript om "etnisk" ungdom i Stockholm.
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konstruere nye strerke band, som pa en nyskabende made henter
sine byggestene fra mange forskeIlige moderne kiider.
Det er her i forbindelse med tilstedevrerelsen eller fravreret af
tilh¢righed, at man har hrevdet, at minoriteternes identitet i betydeIigt omfang skabes gennem vor miskendelse af Den Anden. Som
Charles Taylor beskriver det: 31
en person eller en gruppe kan lide virkelig skade, virkelig forkr0bling, hvis
mennesker og samfundet omkring dem kaster et indspcerrende, et nedvrerdigende eller foraglfuldl spejlbillede af dem selv lilbage. Ikke-anerkendelse
eller miskendelse kan skade, kan udg0re en form for underlrykkelse, fange
et menneske i en falsk, forvreden eller begrrenset form for eksistens.

Anerkendelse af et medmenneske for, hvad det er, er ikke bare et
udtryk for h¢flighed, skriver Taylor. Det anerkender et fundamentalt menneskeligt behov. Miskendelse er i dette perspektiv heller
ikke bare udtryk for mangel pa respekt. Det kan "tilf¢je et frygteligt
sar, sadIe sine ofre med et forkr¢blende selvhad".32
Temaet er k1assisk, med Franz Fanon som en af de forfattere, der
k1arest har beskrevet betydningen af miskendelsen og krrenkningen
af Den Anden for dennes selvbillede. Afrikas undertrykte verden,
som er hans udgangspunkt, er nu her blandt os, bogstaveligt savel
som billedligt, skriver A1eksandra AIund. 33 "Vi" koloniserer "dem"
med en perifer placering af "dem" i vort samfunds sociale og
kulturelle orden og gennem en betegnelse af Den Anden som
"fremmed" eller som "indvandrer" efter flere generationers tilstedevrerelse i dette land.
K1assisk er ogsa de koloniserendes strerkeste vaben, nemlig deres
pattrykning af deres billede af de koloniserede pa det undertrykte
folk. For at frig¢re sig rna de koloniserede fS'lrst og fremmest frig¢re
sig fra selve deres nedvurderede selvbillede. Kampen for frihed og
Iighed rna ga igennem en revision af underordningens selvbilleder.
Rent retorisk set hviler ideen om det multikulturelle samfund pa
politiske programmer, som har til hensigt at underst¢tte denne revision af det krrenkede selvbillede. 34 Men kulturpluralismens virkeligg¢relse udviser en rrekke paradokser, som kan modvirke dens
egne deklarerede min, som vi beskriver det i en analyse af svenske
forhold. 35 En lignende kritik kunne rettes i forhold til mange
31 Taylor (1992: 25).
32 Op.cit.: 26.

33 Alund (1993).
34 Nund and Schlerup (1991).
35 Op.cit. (1991).
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danskere, som brerer pa en "politisk korrekt" multikulturel holdning,
savel som forholdene i flere europreiske lande, som direkte eller
indirekte har tilsluttet sig de multikulturelle visioner.
De europreiske samfund er blevet prreget af en ¢get intolerance
og fremvoksende racisme, som viser sig i mere eller mindre abne
former. I sporene af velfrerdsstatens hensmuldren og den synkende
velstand er, som et ekko af verdens¢konomiens svingende konjunkturer, solidariteten for de darligst stillede krympet. Selektion af de
"trrengende" f¢lger savel en historisk nrerhed til visse "naboer" som
en afstand til de klassiske Andre - tredje verdens "sorte" pa den
anden side af den mediterrane mur. Den Sorte er blevet udvidet til
at omfatte den her tilstedevrerende "indvandrer" og dennes b¢rn sorte eller hvide indvandrere belejrede i deres andenrangs medborgerroller.
Heri ligger "kulturforskellighedens" r¢dder, men ogsa r¢dderne til
indvandrernes etnicitet. Etniciteten i disse sammenhrenge handler
ikke primrert om kulturelle forskelle. Etniciteten er snarere "invented" - altsa nyskabt pa basis af vilkar, som altid udtrykker "specifikke
magtforhold i et givet historisk ¢jeblik og pa en given plads fremkalder en strategi bygget pa pseudo-historiske forklaringer, som
camouflerer selve denne nyskabende handling", som Werner Sollors
formulerer det. 36 Dette grelder dog ikke kun for de mest moderate
former for symbolsk etnisk identifikation; den identitetscentrerede
s¢gen efter "r¢dder", som vi for det meste finder hos minoritetsunge.
Det grelder ligeledes for mere voldsomme og udprreget "etnocentriske" former for moderne etno-politisk identifikation, som giver sig
udtryk i en (kun tilsyneladende traditionalistisk) polariseret modstilling til "majoriteten" og Vesten. Dette er det radikale men logiske
svar pa "de voldsomme former for etnocentrisme, som manifesterer
sig som racisme1! .37
Hvad er sa r¢dder? Hvilke er grrenserne? Og hvem og hvad er i
dialog? Grrenserne er det, som g¢r, at en gruppe, en kategori eller
et individ m¢der forhindringer i at h¢re til. Hvorledes dette overskrides, er temaet for en dialog.

36 Sollors (1989: XVI).
37 Ibid.
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Multietnisk samliv og danskhedens bedste tradition
Enhver civilisation kan d¢mmes ud fra, hvordan den behandler sine minoriteter.
Mahatma Ghandi
Problemet bestar ikke i at rendre folks bevidsthed cHer i at forandre det,
de har i hovedet, men i at rendre sandhedsproduktionens politiske,
¢konomiske og institutionelle styre.

Michel Foucault
Her tales om, ikke en Ornvendelse for det audet men for dette Livs Skyld,
ikke en Forvandling af Hjertet, men en Foralldring afTankegangeu, og
ingen Opgivelse af Oplysning, men en Frogt af Oplysning, om hvad def
tjcner os bedst.
N.F.S. Gnmdtvig

Fiktion og realitet: kOllstruktionen af
"indvandrerproblemet"
Mens Europafrestningens mure for alvor begyndte at rejse sig mod
omverdenen lod den offentlige debat i Danmark sig kolonisere af
forestillingen om indvandrere (inklusive "flygtninge") sam et kulturbetinget "socialt problem".
Her har medierne uden tvivl et tungt medansvar. "Hvis det er
rigtigt, at aviserne er et spejlbillede af virkeligheden ... far [vi] et
meget forvrrenget spejlbillede af indvandrernes virkelighed", kunne
journalisten Ole Hammer i 1984 konstatere pa baggrund af en
grundig underSl'lgelse af indvandrerstoffet i dagspressen.t Hans
konklusioner bekrreftes af flere nyere undersl'lgelser af pressens
behandling af "indvandrerstoffet".2
1Hammer (1984).
2 For eksempel en medieunders~gelse, foretaget af Tredje Verdens Stemme, sam blandt
andet resulterede i udstillingen llFremmede i Medierne". Her fremgar blandt andet at af et
udvalg p~ 5.000 presseklip am indvandring, indvandrere og flygtninge over en fem·arig
periode udtrykker 70-80 procent en negativ eHer nedladende holdning. Manedsbladet Press
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Det var specielt efter vedtagelsen af den nye udlrendingelov fra
1983, at debatten i de danske medier udviklede sig i en udprreget
indvandrings- og indvandrerfjendtlig retning. Pa trads af, at
Danmark er et af de eurapreiske lande, som har haft den mindste
indvandring; pa trads af, at vi kun har en yderst lille andel udenlandske statsborgere og relativt sma indvandrede etniske minoriteter i befolkningen, blev indvandringen, flygtningene og de nye
indvandrede mindretal i lpbet af 1980erne et centralt tema for pressen; gang pa gang slaet op som "hot stuff' og et af samfundets
stprste problemer. 3
Man lagde skylden for den hpje arbejdslpshed blandt mennesker
med indvandrerbaggrund pa disse mennesker selv, og man talte om
indvandreres og flygtninges urimelige udnyttelse af det danske
velfrerdssystem. Man talte om "anden generations" svage reprresentation i uddannelsessystemet. Emner som "hustrumishandling",
"tvangsregteskaber" og "muhamedansk fanatisme" skulle komme til
at tilhpre journalistikkens yndlingstemaer. Der skabes et skrevvredet
billede, mener Tim O'Connor (pa basis af en underspgelse af Brs
artikelserie "De fremmede"), "ved at generalisere ud fra enkeltstaende, outrerede tilfrelde, ved udelukkende at beskrive indvandrere i
forbindelse med prablemer som socialt bedrageri og hustrumishandling og ved at udelukke beskrivelser af de mere almindelige
tilfrelde, hvor indvandreren eller flygtningen passer sit arbejde,
betaler sin skat og lever et familieliv, der ligner normaldanskerens".4
Men dette er ikke et problem, som alene vedrprer formiddagsblade
som BT og Ekstra Bladet. Ogsa i Information" - Danmarks ifplge sin
egen selvforstaelse "mindst ringe" avis, kendt for sin humanisme og
tolerance - patrreffer vi ofte pa en diskriminerende og skrevvredet
journalistik, nar det grelder billedet af "Islam, muslimer og indvandrere", hrevder antrapologen, Lars Pedersen, som i 1988 foretog en
underspgelse af dette dagblads reportager. 5
Hvad der her mpder os, i dagspressen, og i TV og radio, reprresenterer en "formidlet virkelighed", hrevder politologen og medie(1990) korn i en unders¢gelse af 22 artikler i BT og Ekstra Blade! frem til at kun en aTtike)
holdt for en mermere granskning. Tyve vaT fyld~ rued fejl, oplysninger vaT ukorrekte, tal
blev manipulerede og kilder blev citeret forkert. En artikeI kunne hverken be~ eUer afkneftes (kiIde: Weekendavisen 1990). Af andre unders¢gelser kan for eksempel henvises til
O'Connor (1990) og Pedersen (1988), sam omtales nedenfor.

3 For eksempel blev der pfi et par liT skrevet mere end 6.000 artikler i danske aviser alene
om iranske flygtninge (Andersen og Nielsen 1987). Dette reprresenterede mere end en
artikeI per iraner bosiddende i Danmark i 1987 (5.743). For en kritisk diskussion af mediernes billede af de etniske minoriteter se Svane-Hansen (1982b).
4 O'Connor (1990).
5 Pedersen (1988).
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forskeren, Anne Br¢cker;6 et fiktivt biIlede, som ikke rna forveksles
med en objektiv skildring af indvandrerne, flygtningene, deres
baggrund og deres egentlige livsbetingelser i dagens Danmark. Det
handler om simple klicheer, som, nar de gentages gang pa gang,
efterMnden far statns af almen snusfornuft. Denne, mediernes
konstruerede og "formidlede virkelighed", har bidraget afg¢rende til
at forme en udpneget negativ opinion til indvandrere/flygtninge
blandt den danske majoritetsbefolkning.
Det billede, som medierne formidlede, var prreget af flygtninge,
der vreldede ind i Danmark og skabte problemer og ballade;
mennesker, som s¢gte tillandet for at udnytte den h¢je sociale standard. Dette tendenti¢se virkelighedsbillede pavirkede afg¢rende de
politiske partiers og markante enkeltpersoners politiske holdninger
og strategier. "Den formodede vrelgerholdning", politikerne kunne
udlede af medierne, var, "at danskerne var trrette af flygtninge" og,
"at de f¢lte sig truet i deres nationale egenart", skriver Br¢cker,7
Dette krrevede i sig selv, af partitaktiske arsager, en mere restriktiv
holdning i indvandrersp¢rgsmal.
Der findes helt abenbart et samspil mellem massemediernes
rapportering pa den ene side og politiske holdninger og beslutninger
pa den anden, selv om det ikke altid star klart, hvad der er h¢nen,
og hvad der er regget. Den opinion, som afspejledes i medierne
skulle under aile omstrendigheder blive en vigtig forudsretning for
vedtagelsen af den langt mere restriktive udlrendingelovgivning af
1986. Den negative opinion reprresenterede tillige - i en tid prreget
af krise, nedskreringer, social ustabilitet, optrevlede vrerdisystemer
og populistiske "protestbevregelser" pa fremmarch - en omfattende
perspektivforskydning, som ogsa videre frem skulle fa langtgaende
politiske konsekvenser i form af en undergravning af de mellemmenneskelige forhold mellem majoritet og minoriteter i Danmark.
l¢rgen Wurz-S¢rensens detaljerede gennemgang af 1980ernes
indvandrer-/flygtningedebat viser, hvordan der med sammensmeltningen af "det gamle indgroede fjendebiIlede af den kriminelle,
knivstikkende 'sydlrending' med et nyt Islam-fjendebillede" blev sat
et nyt "skrremmebillede op over for den truede danske kultur".8 De
kulturaliserede fjendebilleder, som kendetegner dagens racisme,
bygger videre pa gardagens klicheer om "de fremmede".

6 Brocker (1989).
7 Ibid.

8 Wiirz-S¢rensen (1988c).
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Men problemet ligger ikke bare i pressens sensationshunger og
ofte letkS'lbte klicheer, eller i den nye racisme, som har indtaget en
markant plads pa Danmarks poJitiske scene. Den danske debat om
"indvandrerkuItur" har i det hele taget opereret med et forenklet og
polariset verdensbiIIede - Jige meget om det nu grelder aftenaviserne, poJitikerne eller akademisk forskning.9 Pa den ene side
mS'lder vi et fiktivt "os" og pa den anden side nogle Jige sa fiktive
"fremmede". "Vi" er underforstaet Jig med nationen. "De fremmede"
er lig med alle dem, der ikke hS'lrer til dette forestiIIede nationale
frellesskab - og som heller ikke anses at kunne hS'lre til, pa grund af
etnisk oprindeise og en (formodet) "forskellig kultur". En historisk
set dybt rodfrestet forestiIIing i vesteuropreisk trenkning og poJitik.'o
Disse "fremmede" er i 1980ernes og 1990ernes offentJige debat alt
for ofte blevet set som produkterne af underudviklede samfund,
nedtyngede af en patriarkalsk tradition og bagstrreberiske religiS'lse
forestiIIinger. Dette indvandrerbiIIede er i den grad blevet gjort til
hvermands tankegods, at mange indvandrede maske efterhanden
selv er kommet til at tro pa det.

"Integration" og negativ berllmmeIse . en selvopfyldende
spadoms ritualer
Det er altsa offeret selv, som er skyld i sin ulykke, og bagved
problemerne Jigger fS'lrst og fremmest den "fremmede kultur".
Usningen pa "indvandrerproblemet" bliver, som en konsekvens af
en sadan tankegang, det man i Danmark stadigvrek kalder for
"integration". Og "integration pa dansk" er efterh3.nden kommet til
at betyde det samme som, at indvandrerne - i deres egen og
samfundets interesse - hurtigst muJigt rna se at give afkald pa deres
egen kultur og "bJive danskere".
Man skulle maske tro, at en lS'lsning pa "indvandrerproblemet"
faktisk kunne vrere, at indvandrerne "bJiver som danskerne" - eller
"danskere" end mange allerede er. Men "indvandreren" bliver under
aile omsta:ndigheder ikke set som dansk, selvom hun eller han i
mangt og meget maske allerede er blevet dansk kulturelt set. Folk
trenker i kulturelle klicMer. Mohammed er mS'lrkharet og kan aldrig
blive anerkendt for det, han faktisk er, fordi han - under aIle
omstrendigheder - ses som "indvandrer", "perker" og "sort". Fatima
9 Se for eksernpel Socialforskningsinstituttets nye serie, De fremmede i Danmark.
10 Se for eksempel Hall (1992).
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er per definition offer for sin egen bagstrreberiske kultur, fordi hun
er gift med Mohammed, som per definition er en "muhamedansk
kvindeundertrykker". Og sa kan det ellers vrere nogenlunde lige
meget, hvordan Mohammed og Fatima egentlig har det med hinanden og med "kulturen".
Indvandrerne befinder sig i en svikmi1l11e, fanget mellem forskellige politiske akti1lrer, hvis argumenter forstrerker hinandens
virkninger i en ond cirkel.
I overensstemmelse med logikken i en rrekke indvandrerpolitiske
principerklreringer ordineres "integration", pa den ene side, som en
slags universalkur, der skal fremme social ligestilling mellem den
indvandrede og den indfi1ldte danske befolkning. "Tal dansk og bliv
dansk". Bliver du ligesom danskerne - det vil sige "integreret" - bliver
du, ifi1llge logikken i dette budskab, ogsa "ligestillet".
Pa den anden side er den reelt eksisterende diskrimination og den
voksende racisme blevet behandlet som en bisag. Det officielle
Danmarks problemdefinitioner har faktisk til og med pi1lst vand pa
nye racistiske ideologiers og bevregelsers mi1llIe. Disse bevregelser
nreres netop pa den antagne kulturelle afvigelse; billedet af den
kulturelt "fremmede", som ikke kan, ikke vil og helIer ikke bi1lr
"integreres". Og sa lrenge en systematisk udelukkelse fra det nationale frellesskab - udmi1lntet igennem diskrimination og det kulturfikserede problembillede - tillades at styre indvandrernes liv, giver
ingen integrationsretorik adgang tilligestilling i samfundet.
Den negative kulturelle stempling, den kulturelt definerede
underordning og mangelen pa kulturel legitimitet medvirker til at
skabe grobund for opgivenhed, passivitet, og "k1ientisering". Risikoen for at den dominerende definition kan blive til en selvdefinition er stor. At fi1lle sig stemplet som en kulturel afviger, et socialt og
kulturelt "problem", et "indvandrerproblem", kan tvinge mennesker
ind i en selvoptaget fiksering pa, hvad Michel Foucault har kaldt for
"negativ beri1lmmelse".l1 Hermed bidrager man til egen selvundertrykkelse,12
Den kulturelle udpegelse har skabt grundlag for en rrekke former
for etnisk-kulturelt defineret udelukkelse. Kulturel selektion pa
arbejdsmarkedet har krympet indvandrernes valgmuligheder og
fremtvunget (pa godt og ondt) det, som ofte kaldes for "etnisk
forretningsvirksomhed". Dette er sket pa bekostning af mere alsi11 En tankegang, sam Dag Heede (1989), blandt audet med reference til de etniske minoriteter, tager op i en diskussion afklientiseringens problem i den moderne velfrerdsstat.
12 Se videre argumentationen i den svensk-jugoslaviske forsker Aleksandra AJunds bog
LillaJlIga (1991c).
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dige strategier i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. SaIedes er stemplingen af Danmarks indvandrede i termer af
"afvigende kultur" blevet selvbekrreftende i den sociale virkelighed.
En social og 0konomisk position i samfundets marginal cementeres
af, at indvandrede minoriteter, pa en ensidig made, er blevet
tvunget til at acceptere deres forvisning til et snrevert socialt revir i
skyggen af definitioner af dem selv, deres "kultur" og deres familier
som et "problem". "Offeret" er blevet patvunget offerets billede.
Hermed er den sakaldte integrationspolitik i realiteten blevet til
en tvivlsom ideologi, der har fungeret som en retfrerdigg0relse af en
patvungen reel ulighed og en voksende isolation af de etniske minoriteter - pa arbejdsmarkedet, pa boligmarkedet og i uddannelsessystemet. En indvandrerpoIitik, som i ord priser en demokratisk og
humanistisk samfundsudvikling prreget af social ligestilling, har
udartet til en undertrykkende retorik, som unddrager sig en virkelig
debat om to-tredjedelssamfundets diskriminerende dynamik ved at
ensidigt lregge ansvaret for den manglende integration pa "offeret"
selv.

"Det fremmedes" IigestiIling...
Det er ikke aIle mennesker med en indvandrerbaggrund, der betegnes som "fremmede", og dermed per definition som udelukkede fra
det nationale frellesskab. De forskellige indvandrergrupper i
Danmark rangordnes i forhold til enkelte staters, folks og etniske
gruppers position inden for rammerne af et videre global! 0konomisk og politisk magthierarki. Mens indvandrede amerikanere, israelere, franskmrend eller svenskere - og efterhanden maske ogsa de i
den nye verdensorden h0jtstaende japanere - ses som naturlige
kandidater til det nationale frellesskab, er det saIedes tyrkere,
kurdere, pakistanere, irakere, chilenere eller palrestinensere, der er
de virkelige "indvandrere" eller "fremmede" set med majoritetssamfundets 0jne. Deres stilling i samfundet ligner en slags "tredje verden
i Europa",!3
Samtidig er der ogsa sket en faktisk etnisk deling af det danske
samfund. Social og 0konomisk ulighed er kommet til at f0lge etniske
linjer. Der er opstaet en "etnisk arbejdsdeling", hvor jobs rangordnes
med hensyn til bilde indkomst, arbejdsmilj0, social prestige og magt.
Folkeligt forankrede forestillinger om, hvor "tyrkere", "jugoslaver",
13 Et udtryk, sam er blevet anvendt afblandt andet Blaschke und Greussing (1980).
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"pakistanere", "polakker" og andre h0rer hjemme i denne arbejdsdeling, retfrercligg0r forskellige former for etnisk diskrimination.
"De fremmede" etnifieres. Det vii sige, man patvinges etniske definitioner fra majoritetssamfundets side - som "indvandrer", "tyrker",
"perker", "muslim" eller "sort" - lige meget om man sa selv opfatter
sig som dansk.
Disse patvungne etiketter brerer pa problemdefinitioner, som
underst0ttes af mediernes systematisk fabrikerede "formidlede
virkelighed". Tager man disse definitioner til sig, kan de frikoble
mennesker fra "den anden" levede virkelighed. De sl0rer sammenhrengen mellem hverdagens erfaringer og de sociale og kulturelle
magtforhold i samfundet, som man indgar i.
For indvandrerne betyder dette, at sp0rgsmalet om kulturel legitimitet bliver et hovedpunkt pa den politiske dagsorden; et centralt
udgangspunkt i en hvilken som heist diskussion om ligestilling. Man
ser den systematiske kulturelle problematisering og nedvurdering
som en hindring for at blive inddraget som ligestillede samtalepartnere, som ogsa har ret til at bringe egne definitioner og alternativer
frem pa den politiske arena.
De sakaldte "indvandreres" reaktion mod "kulturaliseringens"
negative stempling kommer derfor til udtryk i kulturelt [ormulerede
modkrav; krav om respekt for retten til at anvende sit sprog og udvikle sin kultur pa lige betingelser. Pa samme made f0rer kampen
mod den etniske diskrimination til krav om at blive respekteret som
fastboende "etniske mindretal", der kan krreve beskyttelse af deres
grundlreggende menneskelige rettigheder i henhold til de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det grelder
retten til beskyttelse mod racistisk forf0lgelse, retten til at forlange
en lovgivning og samfundsinitiativer, som skal fremme ligestilling pa
arbejdsmarkedet, pa boligomradet, i uddannelsessystemet, og nar
det grelder sociale velfrerdsydelser, og retten til adgang til reelle
muligheder for at kunne bevare minoritetssprog- og kultur pa egne
prremisser.
Aktuelle krav om at blive betragtet som "etniske minoriteter" i
stedet for som "fremmede" eller "indvandrere" handler derfor ikke
alene om, at vi idag faktisk allerede har faet en rrekke nye fastboende mindretal med rod i det danske samfund; at nye generationer
som f0des og vokser op i Danmark ikke lrengere pa nogen
meningsfyldt made kan kaldes for "indvandrere". Det drejer sig ogsa
om en bevidst stillingtagen til den officielle "integrationspolitik".
Lige meget, hvor meget man sa "integrerer" sig efter den greldende
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recept, peger majoriteten under aIle omstrendigheder "aIle de
andre" - Resten, som ikke tiIh\'lrer Vesten - ud som "noget fremmed"
med henvisning til problematiske etniske og kulturelle srertrrek.
Arbejdsmigranter, flygtninge og deres efterkommere bliver hermed
under aIle omstrendigheder - med henvisning til deres "kulturelle
forskellighed" - tildelt en stilling som faktiske mindretal med en
(kollektivt) underordnet stilling i samfundet.
Kravet om ogsa officielt at blive betragtet som etniske mindretal,
er hermed et krav om at blive behandlet som Iigeberettigede
samtalepartnere med krav pa socialligestilling i samfundet.
Vi har i den seneste tid set visse abninger fra centralt hold, som
sigter mod at bryde de samfundsbarrierer, der adskiller mindretal og
st\'lrretal. Ledende politikere har blandt andet erklreret sig indstillet
pa at tage hul pa en grundlreggende debat om etnisk ligestilling og
multietnisk politisk samvirke.J4 Med oprette1sen af Ligestillingsnrevnet og nedsrettelsen af Barriereudvalget har folketing og centraladministrationen erkendt, at der faktisk eksisterer problemer, som
ikke bare kan lokaliseres til de etniske minoriteters kulturelle
baggrund. Men et stort problem, ogsa med disse positive initiativer,
har vreret en utilstrrekkelig vilje til vil'kelig dialog med de etniske
minoriteter og deres organisationer om n\'ldvendige rendringer i
lovgivningen og i de etniske minoriteters stilling i samfundet i det
hele taget.
Dialogen rna tage sin begyndelse med en erkendelse af muligheden for, at der kan findes andre tolkninger af de fakta, som udg\'lr
ramaterialet for dagens debat om indvandrere og flygtninge i det
danske samfund; men ogsa, at der er mange vigtige fakta, som aldrig
nogen sinde kommer pa bordet. Vi rna aIle stille os abne for, at der
findes en anden virkelighed end mediernes "formidlede virkelighed".
Der beh\'lves et alternativt stasted, fra hvilket man kan f\'lre en
offentlig dialog om Danmark og dets etniske minoriteter pa en ny
made, som bygger pa en omvurdering af forholdet mellem
"indvandrere" og "danskere", "mindretal" og "st\'lrretal", samfundet
og den enkelte borger. Hvis aIle de, der normalt stemples som
passive, klienter og "et samfundsproblem", skal kunne deltage og
anvende sig af deres selvf\'llgelige demokratiske ret til at blive h\'lrt i
den offentlige samtale, er det vigtigt at finde mader, hvorpa erfaringerne fra "den anden virkelighed" kan formidles.
"Tal med as!", hilser Bashy Quraishy Birte Weiss i anledning af
hendes tiltrreden som indenrigsminister med ansvar for Indvandrer14 Se Nrevnet for etnisk Iigestilling (1993).
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radets arbejde og flygtningepolitikken. 15 De hidtidige erfaringer er
ikke for gode. "Vi er de sidste til at blive spurgt, hvis vi overhovedet
bliver det", skriver Quraishy. "AIle taler om indvandrere og f1ygtninge, men ingen taler MED dem". "Indvandrerpolitikken" - fra
1970erne frem til idag - demonstrerer en lang rrekke af eksempler
pa, hvorledes "indvandrere og f1ygtninge bliver frosset ud og negligeret, nar de danske myndigheder fastlregger" politikkens retningslinjer. 16
Selvf¢lgelig kan de etniske minoriteter ikke forvente sig, at
"indflydelse... bliver serveret pa et s¢lvfad". Indflydelse "opnas
gennem politisk kamp", forklarer Quraishy.J7 En sMan kamp rna
f¢res pa basis af krav om ret til "at vrere reprresenteret ved sig selv
og ikke ved stedfortrredere", fortsretter han. De etniske minoriteter
rna "protestere offentligt - i medierne og gennem det politiske
system". De har brug for "en kraftfuld borgerretsbevregelse og de rna
prioritere mobilisering og organisering blandt deres egne grupper".
De rna "Irere at diskutere indvandrerpolitik og alternativer i foreninger og alliere sig med de gode krrefter i fagbevregelsen, boligbevregelsen og solidaritetsorganisationer og antiracistiske grupper, og
de rna "dygtigg¢re sig selv og fremfor alt arbejde sammen pa tvrers
af etniske grrenser",18
De etniske minoriteter udg¢r imidlertid kun en liUe del af
Danmarks befolkning. I sidste instans bestemmes resultatet af deres
bestrrebelser for at opna demokratisk indflydelse gennem bedre
organisering og igennem de etablerede politiske kanaler af, hvorledes majoritetssamfundet og de danske institutioner behandler sine
mindretals initiativer.. Men det handler ogsa om hele det danske
samfunds fremtid. "Enhver civilisation kan d¢mmes ud fra, hvordan
den behandler sine minoriteter", som Mahatma Ghandi engang
udtrykte del.

... og en dialog om Danmark
Den debat om "forskelsbehandling" og "ligestilling", som nu er i
gang, skulle kunne blive en god begyndelse pa den n¢dvendige
dialog og et uomgrengeligt samarbejde pa tvrers af de etniske skel
IS Quraishy (1993b).

16 Se videre denne bogs kapiteI otte, afsnittet "Et projekt med mange forhindringer".
17 Quraishy (1993b).
18 ibid.
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mellem minoritet og majoritet savel som mellem de enkelte etniske
mindretalsgrupper.
Her melder der sig en hel rrekke vigtige spprgsmal at tage stilling
til.'9
Hvordan skal vi bekrempe racismen i aile dens former?
Hvad gpr vi med den omfattende diskrimination - pa arbejdsmarkedet, pa boligmarkedet, i uddannelsessystemet og den sociale
sektor - ja i aile mulige kroge og afkroge af det danske samfund?
Hvordan tager vi stilling til den udbredte indvandrerpositive
"kulturalisme", som, pa trods af sit humanistiske ansigt, i mange
tilfrelde understptter en udvikling mod kulturelt legitimeret isolation og enklavisering?
Skal vi indfpre etno-positive kvoteordninger og positiv diskrimination for at understptte minoriteternes adgang til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet som en i-sidste-pjeblik-fprstehjrelpsmodgift mod de pdelreggende effekter af de seneste mange ars
kulturelt-etniske udelukkelsespolitik og negative diskrimination?
Hvordan skal vi kunne give "det etniske" og det unikt kulturelle blandt stprretal savel som mindretal - den anerkendelse og lovgivningsmressige status, der er en demokratisk npdvendighed, og som
burde vrere pnskvrerdig for os aile, uden samtidig at risikere at
befreste kulturen i adskilte zoner. Det vii sige at kunne srerbehandle
uden at adskiIIe. Ordne uden at rangordne.
Hvordan skal vi udvikle en politisk og lovmressig ramme, der
forener denne pm1ikulaJistiske malsretning med et npdvendigt
universalistisk grundlag for politikken? Det vii sige et overordnet
perspektiv, der lregger vregt pa beskyttelsen af nogle universelle,
almenmenneskelige rettigheder, Iighed for loven og individets
ukrrenkelighed.
Hvordan skal vi kunne tage yare pa aile de vrerdifulde erfaringer,
som efterhanden er blevet akkumuleret igennem snart to artiers
ekperimenteren med "indvandrerundervisning" og arbejdsmarkedsintegration? En rigdom af viden og handlingsberedskab, som
reprresenterer en vigtig ressource for Danmark, men hvis virkelige
potentialer idag stadigvrek blokeres af en rrekke strukturelle barrierer i samfundet samt den egne horisonts institutionelle og ideologiske begrrensninger.

19 En af de hidtil mest kvalificerede og tankevrekkende behandlinger af diskriminations- og
ligestillingssp0rgsmalet i danske sammenhrenge finder man i den allstralske forsker Meredith Wilkins rapport, Victims ofNeutrality (1990).
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En diskussion af disse sp0rgsmiH samt mange, mange andre
vigtige problemstillinger ligger uden for rammen af denne bog. En
ting vil jeg dog kort ber0re her pa falderebet. Jeg ser det som et
problem, hvis den pagaende debat om "forskelsbehandling" og
"ligestilling" ifor h0j grad skulle komme til at srette fokus pa individuelle "holdninger"; pa hvad det enkelte menneske - "danskere" som
"indvandrere" - har inde i hovedet.
Det drejer sig om et konventionelt syn - udbredt inden for det
akademiske, savel som samfundet i0vrigt - der ser grrenserne for
accept af "det anderledes", som den vigtigste arsag til "intolerance"
(racisme) og diskrimination. Det er disse grrenser, disse sakaldte
"barrierer for tolerance", der normalt beskrives som bestemmende
for, at danskere ikke kan acceptere mennesker fra andre lande eller
med en anden hudfarve pa arbejdspladserne, i boligomraderne, i
skolerne og sa videre. L0sningen pa problemet finder man blandt
andet i "holdningsbearbejdning"; mere "information", opdragelse og
uddannelse til tolerance. Men man ser ogsa 10sningsmuligheder i at
"fortynde" selve det, man i grunden stadigvrek ser som problernet;
"de fremmedes" i0jnefaldende tilstedevrerelse rnidt iblandt os.
Derfor er - for bare at give et eksempel - negativ, institutionaliseret
diskrimination i form af "loft" for udlejning til "anderledes"
stadigvrek pa toppen af centralbureaukratiets hit-liste, nar det
grelder foranstaltninger for at bekrempe diskrimination og
llracefordornmell •

Denne sejt overlevende forestilling om, at man kan 10se
"indvandrerproblemet" ved at "fortynde" det, lokalisererer endnu
engang arsagerne til en rrekke ul0ste spNgsmi\! i samfundet til
minoriteterne selv. Men ogsa ensidigt fokus pa "fordomme" eller
"holdninger" bekrrefter i grunden hele tankegangen om, at indvandrerne er "noget fremmed"; noget som vi af humane arsager er
tvunget til at "tolerere", nu nar vi en gang, har faet problemet inden
d0re. Samtidig forhindres vi i at se alt det, som forener os. Dette kan
i virkeligheden brere ved til de nye racisters heksebal. Der er ikke
langt fra centralmagtens krav om tolerance i forhold til "dem der er
og bliver fremmede" til en offensiv og abenlyst intolerant populistisk
modreaktion, der hrevder retten til at g0re op med alle "de. fremmede", de "kulturelt forskellige", for hvem det er lykkedes "at bore
sig ind i vort samfund, at udnytte det, at presse det".
Hele vregten i denne fiksering pa "holdninger" ligger stadigvrek,
med henvisning til humanisme, pa "den fremmede kultur" og dens
formodede problematiske "forskellighed", som anses for vanskelig at
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forene med "vores kultur" eller "den vestlige civilisation". Og hvordan skal vi tage al retorik om "ligestilling" alvorlig, nar vi samtidig
ser den diskriminerende forskelslogik blive t~mret fast med titommers~m; og nu gennem aktuelle oplreg fra h~jeste politiske sted.
Oplreg, som taler om at befreste negativ etnisk forskelsbehandling
som et officielt og lovfrestet politisk princip pa boligomradet, pa
skoleomradet og pa bistandsomradet.
Saledes stranguleres debatten om "ligestilling", inden den nogen
sinde har faet lov at komme i gang. Den nye flygtninge- og indvandrerpolitik, som Socialdemokratiet, nu synes i frerd med at udforme,
"dels i massemedierne, dels i de politiske korridorer, forekommer i
stik modstrid med de malsretninger, der blev formuleret, da partiet
f¢rst tog sagen seri~st op".20 Det synes at dreje sig om en form for
realpolitisk kynisme, hvis diskriminerende karakter virker fremmed
for dansk politisk kultur og vor historisk rodfrestede retsbevidsthed.
Principper for valgfrihed pa skoleomrlidet kan, tilsyneladende uden
skrupler, srettes ud af kraft, nar det grelder indvandrernes b~rn.
Individer, der betegnes som "kulturelt anderledes" ryger ud ad
boligk~en og forvises fra bistandskontoret. Mennesker, brrendemrerket som "indvandrere" skal ikke lrengere have lov at stifte
familie efter en almenmenneskelig og civiliseret verdensordens og
den danske retsstats hrevdvundne prremisser. Et verdenssyn og et
budskab, som i gar blev udspredt af Ish~j borgmesteren Per Madsen
eller ekstremister med platform i Den danske Forening, formidles
idag af landets h~jeste politiske 1edelse. Hvilke ubehagelige overraskelser kan vi vente os i morgen og i overmorgen?
Europa synes, i krisens tegn, at falde offer for de gamle dremoner
i sit m~rke hjerte. Det er pa h~je tid. Vi rna rendre kursen radikalt.
En vej frem kan vrere at vende "indvandrerproblemet" pa hovedet
og se det hele som symptom pa nogle sociale misforhold; misforhold, som ikke skyldes de sakaldt "fremmede", men, som er et frelles
"Danmarksproblem", og et europreisk problem i det hele tagel.
Lad os dog (for her afslutningsvis igen med Michel Foucault at
minde om al videns og al sandheds relative karakter)21 et ~jeblik
slippe vor ensidige fiksering pa de sakaldte "kulturelle forskelle".
Lad os i stedet srette spotlights pa "sandhedsproduktionens politiske, ¢konomiske, og institutionelle styre".22 Lad os unders¢ge
hvilke konkrete omstrendigheder dette styre opererer under i vort
20 For at citere Ole Stig Andersens (1993) formulering i et aktuelt indlceg i Information.

21 Se videre kapitel et.
22 Foucault (Microphysique du pouvoir), citeret fra Krause-Jensen (1978: 235).
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samfund (hvilket dog ikke betyder, at vi med Foucault beh¢ver at
betragte det, som folk "har inde i hovedet", som en bisag). Lad os
srette fokus pa de omstrendigheder, som brerer aile disse fordomme,
disse holdninger, disse "afskyelighedstrerskler" oppe.23 Lad os
sammen tale om vort frelles Danmark. Lad os tale om en rrekke ting
i dette frelles Danmark, som vedr¢rer os aile, og som kommer til at
bestemme aile vore b¢rns fremtid.
Lad os sammen tale abent om racismens "skjulte gramrnatik" - det
eller de historisk udviklede sprog og det eller de underbevidste
"program(mer)", som idag i alt for h¢j grad styrer vore tanker; ikke
kun blandt dem af os, som synes at sta for det, vrere stolte af det,
men ogsa blandt de mange af os, som i grunden gar ind for at skabe
betingelser for, at et berigende multietnisk samliv kan blomstre op i
et demokratisk Danmark. Dette er ikke f¢rst og fremmest et
psykologisk "holdningsproblem" eller, som Grundtvig i 1834 udtrykte det i sit skrift, Staten og Folkeoplysningen, et sp¢rgsmal om "en
Forvandling af Hjertet". Det er et sp¢rgsmaI om "en Forandring af
Tankegangen". Det er et sp¢rgsmal, for hvilket "oplysning" spiller en
vigtig rolle - dog ikke i en moralistisk forstand, hvor man fortreller
os, at vi skal "tolerere" de andre, selvom de er "anderledes" eller i
grunden "afskyelige" - men et sp¢rgsmal om at h¢ste frugterne af en
oplysning om, "hvad der tjener os [aile] bedst".
Lad os tale om arbejdsmarkedet, hvor en rrekke dagIigdags rutiner systematisk deler os op i en f¢rste-division, en anden-division og
dem, der slet ikke far lov til at spille med; segregerede verdener,
som adskilles fra hinanden af usynIige grrenselinjer. Et frelles
problem for st¢rretal, savel som mindretal. Lad os sa dernrest, i
dette perspektiv, se pa den arbejdets etniske deling, som racismen
og den blinde "kuIturaIisme" legitimerer med henvisning til
"forskellighed" og evig "fremmedhed". Lad os diskutere brede
l¢sninger, der tager hensyn til mindretallenes srerlige problemer,
men som ogsa vedkommer aile os andre.
'
Lad os tale om de regIer, mekanismer og daglige rutiner, som
styrer en systematisk segregation i vore byer; ikke bare mellem
mindretal og st¢rretal, men som i det hele taget skaber et samfund
af fra hinanden isolerede territorielle ¢er, imellem hvilke dialog og
frelles l¢sninger synes at blive stadigt svrerere at na frem til. Sa

23 IIMskyeIighedstrersklen" er et problematisk begreb, som forskeren, Jacques Blum
opfandt i forbindelse med oplregget til en holdningsundersl'1gelse blandt danskere og
indvandrere i midten af 1980erne.
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maske vii vi forsta, at vi ikke l!1lser problemet gennem "etnisk rensning" af kommunerne.
Lad os tale alvorligt om det to-tredjedelssamfund, som vi har set
vokse op i l!1lbet af de sidste femten-tyve ar; et samfund i splid med
sig selv, hvor begreber som "solidaritet" og en "social dimension for
aile" synes at vrere blevet drevet i eksil til en afkrog af en gammel
kinesisk encyklopredi, der taler om dyrenes vresensforskellighed i
fragmenterende koder. Maske vii vi sa kunne se den smygende socialpolitiske apartheid rettet mod "de fremmede" (ogsa) som en del af
et st!1lrre problem, hvis l!1lsning i hvert fald ikke ligger i at "lregge
skylden pa offeret".
Lad os tale om, hvordan vi skal forhindre, at det, vi kalder
"Danmark", skal ga sin opl!1lsning i m!1lde i den permanente gadekrig
mellem "os" og De Andre, "de fremmede", de udst!1ldte - udst¢dte
"hvide" og bIJ¢jede danske vikingecetlinge savel som udst!1ldte "sorte"
og brun!1ljede mindretalsdanskere. Hvordan skal vi sammen mindretal og st!1lrretal - rendre samlivsformerne i et samfund, som i
alt for h!1lj grad er kommet til at ligne, hvad Marshall Berman
beskriver som en moderne verden, bestaende af et fragmenteret
"sammensurium af private, !1lkonomiske og andelige interessegrupper, der lever i vinduesl!1lse monader";24 et "vinduel!1lst socialt
m!1lrke", som er et udtryk for en civilisation i krise? Et samfund hvor
"indvandrerproblemet" i grunden ikke er et minoritetsproblem sa
meget som et majoritetsproblem, men hvor de etniske minoriteter
rna brere problemets tungeste byrder. 25
For vor udelukkelse af "aile de andre" i vor midte, de sakaldte
"fremmede", er f!1lrst og fremmest et symptom pa en dyb krise for
enhver form for solidarisk menneskeligt frellesskab. En krise, som
angar langt mere end forholdet mellem "danskere" og de sakaldte
"indvandrere". Eller som Richard Sennett beskriver det: 26
Jo smevrere et perspektiv for det frellesskab, der skabes... jo mere destruktiv bliver oplevelsen af broderskab. Fremmede, ukendte, anderledes bliver
skabninger som undviges; det at dele bliver stadigt mere centreret om...

hvem som skal h0re til og hvem, der ikke skal... Broderskab er blevet lig
med et f!1l1elsesmressigt band for en udvaIgt skare mennesker, modsvaret af
en forkastelse af aile, som befinder sig uden for den snrevre kreds. En
sMan forkastelse stiller krav om uafhrengighed af den ydre verden, krav
om at blive ladt i fred snarere end krav am, at den ydre verden selv skal
forandres. Men jo mere intimt, des mindre socialt. Thi denne broderskabs-

24 Berman (1983: 34).
25 Parafrasering afHorst (1991b).
26 Sennett (1977: 266).
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proces, som skrider frem gennem udelukkelse af ll udenforstaendeH , tager
aJdrig ende, eftersom el koJleklivl billede af "as" aldrig village fasl form.
Fragmenlering og inlern splillelse er nelop denne form for broderskabs
logik, eftersom de grupper, som for alvor h¢rer til bUyer mindre og mindrell

"Det er en afarl af broderskab, som leder til brodermord", advarer
Sennett.
Sennetts ord er vrerd at lregge sig pa sinde i en tid, hvor der mest
af ait tales om Det Store Europceiske Fcellesskab, der af mange
forhabningsfuldt hiises som en l¢sning pa de fleste af de problemer,
som et Danmark i politisk, social og moralsk krise har at brydes
med. Maske forholder det sig virkelig sadan, at det for pa langt sigt
at kunne generobre "den sociale dimension" er n¢dvendigt at ga
omvejen ad Le conceit europeen (Den europreiske samstemmighed),
som Jacques Delors, sa suggestivt udtrykker det. Men maske forholder det sig samtidig som sociologen Ray Pahl hrevder: 27 at
europreisk integration - det vii nrermere bestemt sige udvikIingen af
frelles velfrerdsinstitutioner og harmonisering af den sociale dimension pa europreisk plan - rna forudsrette, at en harmoni, en konsensus og et virkeIigt bud pa frellesskab allerede eksisterer pa det
nationale plan. Hvis denne antagelse i realiteten ikke holder stik,
kan dette underminere selve forudsretningerne for den europreiske
integration. Tankevrekkende i denne tid, hvor vi ser de grimme
symptomer pa social og politisk opl¢sning sprede sig som en farsot
over Europa.
Der eksisterer dem, som ser aiternativer til den danske nationalchauvinisme, til en ekskluderende "tilbage til r¢dderne" identitet,
blandt minoritet savel som majoritet, og til den sociale fragmenterings "vinduesl¢se m¢rke" i det hele taget. Vi udfordres af etniske
minoritelsdanskere, som inviterer til dialog om en frelles demokratisk og muitietnisk fremtid; en fremtid, der vii bygge videre pa
danskhedens bedste tradition. Det er en tradition af "tolerance,
abenhed og respekt for individuelle tanker og milder at love pa,
deItagelse i demokratiske processer, ytringsfrihed, sociale netvrerk
for de svage i samfundet, h¢jskoletraditioner, et udviklet sundhedssystem, fordeling af goderne, og effektivt fungerende institutioner" i det mindste "nar Danmark er dejIigst", som Bashy Quraishy
udtrykker det,28

27 Pahl (1991).
28 Quraishy (1992c).
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Dette er minoriteternes vision om generobringen af et abent,
solidarisk og demokratisk multikulturelt samfund, hvor respekten
for og opmuntringen af det unikt kulturelle, det "etniske" og det
lokale forenes med en overordnet og historisk rodfrestet politisk
kultur, som er frelles for aile. En smuk form for atletik, hvor
Danmark kan vrere stolt af nogle storartede prrestationer.
Den danske kulturarv, de peger pa, er en historisk fremvokset
politisk kultur, som indeholder aile de samme tre vigtige elementer,
som i 1975 blev gjort til vejledende for en fremsynet multikulturel
svensk indvandrerpolitik - Jiimlikhet, valftihet oeh samverkan (lighed,
valgfrihed og samvirke). Mal som i grunden burde vrere vejledende
for enhver indvandrerpolitik, for ikke at sige for en hvilken som
heist demokratisk politik i det hele tagel.
Man har i Sverige haft sine problemer med faktisk at !eve op til
denne politiks h0je mal. Dominansen af en relativt ufleksibel social
ingeni0rstankegangs konstruktion og monitering af den reelt
eksisterende "valgfrihed" og det reelt eksisterende (eller maske
desvrerre i alt for lille grad eksisterende) tvreretniske "samvirke" har
nok underst0ttet fremvreksten af biide vilkarlige og rigide etniske
grrenser, bremset kulturel og social kreativitet og undergravet poJitiske initiativer "nedefra".29 Velfrerdsstatens fremadskridende
forvitring ogsa i Sverige og bristen pa en reel "Jigestilling" har betydet at disse grrenser stadig mere er kommet til at udg0re de segregerende koordinater i en svensk "vertikal mosaik" - en social
"pyramide", lagdelt efter kulturelt-etniske kriterier. 30
Men det havde set langt, langt vrerre ud for de etniske minoriteter og for forholdet mellem mindretal og st0rretal, hvis Sverige ikke
havde haft sine fremsynede indvandrerpolitiske mal som en r0d trad
at styre efter. Og der er trods alt ogsa sket meget godt i den tid, der
er gael. Samtidig tror jeg, at disse indvandrerpoJitiske mal i grunden
rimer mere harmonisk med den historisk fremvoksede poJitiske
tradition vi har (havde?) i Danmark end med den svenske. Visse
fleksible organisationsformer blandt de etniske minoriteter savel
som forskellige former for samvirke mellem indvandrede og
danskere har vreret eksemplariske. 31 Der Jigger vort forspring, nar
det grelder om at formidle erfaringer fra tvreretnisk samarbejde i det
frellesskab, som vi fors0ger at bygge med det 0vrige Europa.

29 Se Schierup (1992).
30 Alund (1987).

31 Schierup (1989).
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Om vi skal forma at tage de vigtige udfordringer op, som ligger
uden for det nationales ramme, i det endnu splidagtige Europleiske
Flellesskabs indre kriser, kan blive afhlengigt af, om vi virkelig vil
Vlere i stand til lokalt "herhjemme" igen at finde frem til vor egen
politiske arv og et dynamisk mangefacetteret flellesskab.
Ja, vi kan slilge hjlelp, vejledning og en flelles identitet i vor
genuine nationale arv. Men ikke den som Slilren Krarup og Ole
Hasselbalch giver udtryk for. Derimod den som Nikolaj Frederik
Severin Grundtvig og Bashy Quraishy peger pa: danskhedens bedste
tradition, forstaet som enfcelles politisk kultur; en politisk kultur, som
pa en unik made, historisk set - nar Danmark har Vleret dejligst har formaet at forene det partikullere med det universelle;
almenvellet og den sociale tryghed med frihed for individet og
muligheder for forskellige kultur- og livsformer til at sameksistere
og befrugte hinanden; lighed for loven og i samfundet med
initiativkraft "nedefra".
Tager vi udgangspunkt i denne tradition og udvikler den videre i
et samspil mellem mindretal og stlilrretal, kommer vi at sta i flilrste
linje i opbygningen af et demokratisk, solidarisk og multikulturelt
"forenet Europa".
Dette betyder noget helt andet end de pragmatiske lappellilsninger, der har kendetegnet dansk sakaldt "integrationspolitik". Men
det betyder ogsa noget ganske andet og mere end den form for
betingelsesllils, relativistisk omfavnelse (eller omklamring) af andres
kulturer, som ofte forekommer blandt "politisk korrekte" multikulturalister. 32 At pa en uforpligtende made hlevde, at alle kulturers
frembringelser principielt er af samme vlerdi, munder i sidste
instans ud i nedladende foragt og ligegyldighed, maskeret som en
fuldstlendig abenhed i forhold til "det anderledes". Den afglilrende
drivkraft ma Vlere en vilje til anerkendelse og respekt, hvilket krlever
noget mere end passiv tolerance i forhold til "det fremmede".33 Det
krlever "en fusion af forskellige tolkningshorisonter"; et "nyt
sammenlignende ordforrad".34 Kun igennem dette kan vi udflerdige
respektfulde domme over hinandens frembringelser og forhandle os
frem til levedygtige kompromiser, som vi har gjort det tidligere i
stormfulde stunder af Danmarks nyere historie; ikke mindst i
forbindelse med fremvleksten af det konfliktfyldte moderne klassebaserede industrisamfund i flilrste halvdel af dette arhundrede.
32 Triig~rdh (1993).
33 Sam det fremf~res i Charles Taylors (1992) tankeva:kkende essay og debatten om det i

bogen,k/ulticulturalism and "The Politics of Recognition",
34 Tdig§rdh (1993), sam citerer Gadamer.
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"Multikulturalisme" betyder at anerkende "nationen" og "frelleskabet" som en sammensat kulture1 og sproglig enhed; med et dynamisk
og indimellem ogsa modsretningsfyldt samspil imellem "forskelligheder"; men ogsa med flydende gramser mellem de mange forskellige
identiteter - kpn, alder, etnicitet, klasse, organisation og lokalsamfund - som gennemkrydser alle yore liv. Samtidig behpves en
konsensus om et overordnet frellesskab integreret via en frelles politisk kultur. En kultur, som forener og forsoner det partikulrere med
det universelle formidlet igennem en lpbende forhandlingsproces.
Det er, som det slas fast af RUC-forskernes tidligere nrevnte rapport om Indvandrerpolitik i et magtperspektiv,35 afgprende for vort
demokratis fremtid (og dette spprgsmal er slet ikke specielt for
indvandrerproblematikken), at vi pa trods af den "segmentering og
fragmentering", som prreger den moderne politiske proces i det hele
taget, formar "at bibeholde et frelles normativt grundlag. Risikoen
ved oplpsningen af frellesidealet om demokratiet er, at den relativistiske attitude, hvor "anything goes", kan legitimere en yderligere
deformering afvort demokrati",36
Og her er det slet ikke de nye etniske minoriteter, som er "faren".
Det kan oven i kpbet forholde sig sadan, at det er dem, der maner
os til eftertrenksomhed ved at minde os om vor demokratiske histories vigtigste grundprincipper. Kulturel og etnisk mangfoldighed er som den altid har vreret op igennem Danmarks historie - befrugtende; den bedste garanti mod lammende selvtilstrrekkelighed,
social indkapsling og mental forstening,37 men maske ogsa mod en
oplpsning i en perspektivlps "post-modernistisk" fragmentering og
relativisme, hvor vi taber demokratiets grundlreggende prremisser af
syne. Det er et valg mellem navlebeskuende fossilisering eller en
civilisations og en traditions overleven gennem abenhed og stadig
udvikling.
"Aile, som befinder sig i grrenselandet mellem forskellige
samfund, synes", skriver Stefan Jonsson, "drevet af tvangen til at
libne et stprre rum for sin trenkning og sin fantasi. De ved mere; de
har mere at sige om de konflikter, som giver form til fremtiden. Den
utopiske gnist, som lader os ane det gode samfund, trendes derfor i
det lykkelige mpde mellem flere kulturer" .38 Eller som Dronning
Margrethe den Anden af Danmark, engang udtrykte det i en berpmt
35 I kapitel oUe.
36 Molsing et al. (1993: 93).

37 Hvor der passende p~ falderebet kan henvises til Bent 0stergaards (1991) bog, ... og
verden kom til Dallnlark.
38 Jonsson (1992: 49).
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nytarstale: "De indre forskelle kan styrke os over for de pavirkninger, der kommer udefra". Hendes Majestrets vision forudsretter, at
vi ikke bare taler med hinanden, men ogsa lcerer af hinanden. Der
skal som bekendt to til en tango!
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