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Lørdag den 12. maj 2012 Indland 13

Når debatten om islam og
muslimer fylder mindre i
medierne, skyldes det
blandt andet, at både til-
hængere og modstandere af
den muslimske indvan-
dring har fået et mere nuan-
ceret syn på sagen, vurderer
kultursociolog Mehmet
Ümit Necef, der er lektor på
Syddansk Universitet og
bl.a. forsker i racisme og ind-
vandrerdebat.

»Selv den mest dumme og
naive islam-forsvarer er ble-
vet mere realistisk. Der er
nogle helt uacceptable
holdninger blandt nogle af
muslimerne. Og det er ikke
kun Danmarks Statistiks

regnedrenge, der kan doku-
mentere, at indvandrere er
overrepræsenterede inden
for voldskriminalitet. Folk
kan også læse det i avisen,
eller måske oplever de det
endda i deres eget kvarter.«

Det mindre firkantede
syn på indvandrere og mus-
limer har også spredt sig til
de politiske kredse, hvor
fløjene er nogenlunde enige
om kursen.

National konsensus
»På midten af dansk politik
er der opstået en national
konsensus, som indeholder
V, K, S og SF. Jeg er klar over,
at de skændes indbyrdes
om, hvorvidt der f.eks. skal
være pointsystemer, men i
det store billede er det små-
ting. Der er enighed om, at
der skal være en kontrolleret
indvandring og ikke en libe-
ral indvandringspolitik som
i 1980’erne,« siger Mehmet
Ümit Necef.

Adjunkt, ph.d. Kristine

Sinclair, der bl.a. forsker i in-
tegration og mellemøstlige
minoriteter i Europa, siger:

»Der opstod et vist behov
og interesse for islam efter
11. september 2001, men
det behov er ved at være
mættet. Langt de fleste dan-
skere ved i dag godt, at der
findes forskellige muslim-
ske fortolkninger. Og så er
der nogen, der har fået nok
af, at debatten har kørt lidt i
ring, og at tonen har været
meget hård.«

Derudover har andre te-
maer i de senere år fyldt me-
re, siger Sinclair: »Dansker-
ne er blevet mere optagede
af at tale om den økonomi-
ske krise og om klimaspørgs-
målet. Det var resultatet af
valget i 2011 også en konse-
kvens af. Efter at have disku-
teret værdipolitik i 10 år, er
vi nu midt i en økonomisk
krise. Der er ungdomsar-
bejdsløshed og klimaforan-
dringer, som er mere presse-
rende at diskutere.«

MADS BONDE BROBERG
SIGNE LUND KRISTENSEN
mads.bonde@jp.dk
signe.l.kristensen@jp.dk

Valgplakat fra Dansk Folkeparti
fra 2001.

Nu kan vi se forskellene
N Både tilhængere og mod-
standere er blevet bedre til at
se, at indvandrere ikke er én
gruppe.

den økonomiske krise har
overtaget dagsordenen.

»Der bliver skrevet mindre,
og det er mindre ensidigt.
Men problemerne er der sta-
dig eksempelvis i nogle af de
udsatte boligområder. De ta-
ger bare ikke overskrifter på
samme måde som før,« siger
Karen Hækkerup.

Nye nuancer
Muslimernes Fællesråd me-
ner i lighed med eksperter, at
årsagen skal findes i, at vi i
dag ser mere nuanceret på
indvandrere og muslimer
end for 10 år siden. 

»I 1960’erne og 1970’erne
talte man om indvandrere
som en samlet gruppe, der ik-

ke var i stand til at tale dansk.
Men i dag ser vi mange an-
den- og tredjegenerations-
indvandrere, som har ud-
dannet sig, og som er på ar-
bejdsmarkedet,« påpeger
fællesrådets talsmand, Mu-
stafa Gezen, der også hæfter
sig ved, at folk med indvan-
drerbaggrund er kommet i
Folketinget.

»Det skaber synlighed og
positiv omtale i medierne,«
mener han.

Den radikale gruppefor-
mand, Marianne Jelved, si-
ger:

»Indvandrerdebatten er ik-
ke forstummet, men fokus og
relevans har forandret sig.
Man kan sige, at debatten er

blevet mere konstruktiv. Den
handler ikke længere bare
om muslimer og ikke-musli-
mer, men den sætter i stedet
fokus på de meget påtræn-
gende problemer, der er.«

Muhammed-tegningerne
var dog ikke det eneste, der
skete for debatten i løbet af
00’erne. Danmark blev nem-
lig åbnet for arbejdskraft fra
de nye EU-lande i øst.

Og siden da er omtalen af
»østeuropæere« steget i me-
dierne. Især i artikler om ar-
bejdskraft og kriminalitet.

Også hos Dansk Folkeparti
har man skiftet fokus fra
muslimer over mod polakker
m.v. Det så man for et par
uger siden, da DF indrykkede

en 1. maj-annonce, der kald-
te LO-formand Harald Børs-
ting for en »EU-lakaj«, der
blæste på truslen fra »billige
østeuropæere«.

Islamisk terrorisme
Men det betyder ikke, at de
andre temaer er irrelevante,
påpeger partiformand Pia
Kjærsgaard.

»Terrortruslen fra islami-
ster er forsvundet. Folk ved
det bare godt, og derfor behø-
ver man ikke bruge så megen
debat på det,« siger hun og
tilføjer, at der er blevet mere
enighed, fordi de andre er
rykket i retning mod DF:

»Vi har gjort meget ud af at
få de andre partier til at for-

stå, hvor galt det kan gå, og
det er i hvert fald i nogen
grad lykkedes.«

Ændringen væk fra musli-
mer er også slået igennem i
DFU, der i 2001 satte masse-
voldtægt og kvindeunder-
trykkelse på plakaten.

Da DFU’erne i forrige
weekend holdt kursus i en
kold spejderhytte i Lange-
skov og skulle udvikle en ny
kampagne, endte det med en
video af en mand, som dan-
ser af glæde, da han finder ud
af, hvor nemt det er at kom-
me ind i Danmark. 

Og hvem var manden?
Muslim? Tyrker? Nej, hoved-
personen i DFU’s nye kam-
pagne er selvfølgelig polak.

FAKTA

Sådan har vi gjort

N Morgenavisen Jyllands--
Posten foretog søgninger på et
antal ords fremkomst i de
landsdækkende dagblade
hvert år fra 2001 til 2011.

N Søgningerne blev foretaget i
avisernes fælles artikel-
database, Infomedia.

N Opgørelserne viser det sam-
lede antal artikler og debat-
indlæg, der indeholdt de valg-
te ord.
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Morgenavisen 
Jyllands-Postens har 
lavet en optælling af, 
hvor mange gange 
forskellige ord, der 
relaterer sig til 
indvandrerdebatten, 
har optrådt i samtlige 
landsdækkende 
dagblade hvert år fra 
2001 til 2011.
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