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Abstract 
The aim of this project is to contribute with knowledge about racism, by examining how 
racism functions as a structuring system that involves everyone and not just the primary 
subjects of racism such as the immigrants, the dark skinned or the subjects of integration. 
 
We are inspired by the theory on power by Michel Foucault, by poststructural theory on 
racism and whiteness from the field of antiracist studies, and by theory of emotions by Judith 
Butler and Sarah Ahmed.  
 
The empirical data are based on two workshops with antiracist activist in Copenhagen. The 
workshop discussions worked as a process of collective knowledge, through reflections on 
experiences with racism and antiracist resistance. We understand experience in 
poststructuralist terms, inspired by Joan W. Scoot and Donna Haraway. This approach, allows 
us to have agency as a central reference in our project. 
 
Racism works by producing subject positions corresponding with the logic of racism, and by 
dividing and privileging subjects and govern their relations. It can function without racists and 
it works in the body and mind of the subject. 
 
Keywords: Racism; power relations; whiteness; Foucault; workshopbased empirical data 
 
Nyckelord: Rasism; maktrelationer; vithet; Foucault; workshopbaserad empiri 
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1. Forord og situering af problemformulering  
 
Dette projekt er udarbejdet med henblik på at bidrage til viden om den racisme, vi oplever har 

en stadig større indflydelse på vores samfund og det liv vi kan leve. Vores ambition er 

samtidig at medvirke til en styrkelse af den antiracistiske modstand. Vi oplever racismen som 

en omklamrende og intimiderende magt, der regulerer hvilke muligheder vi har. Vi mener at 

racismen ikke kun er strukturerende for de, der synes at være racismens primære subjekter: 

De andre, indvandrerne og integrationssubjekterne. Racisme strukturerer alle, også: De 

umarkerede, de hvide og de inkluderede. I racismens kartografi kan der derfor ikke sondres 

mellem dem, der udsættes for racisme og dem der ikke berøres, men i stedet mellem dem der 

er markerede og peges ud, og dem der er umarkerede og kan passere i en norm baseret på 

racistiske rationaler. Vi oplever at racismen er en magt, der er svær at få greb om og reagere 

mod, fordi det er uklart hvordan den fungerer. For at kunne få bedre greb om racismen, 

placerer vi den antiracistiske modstand som omdrejningspunktet for dette projekt. Vi baserer 

derfor vores empiri på den kollektive vidensproduktion, som er resultatet af to workshops vi 

har afholdt, med aktivister der har erfaring med racisme og antiracistisk modstand.   

1.1 Stram udlændingepolitik, værdikamp og kamp om nationen 
Den danske udlændinge- og asylpolitik har mødt hård kritik fra internationalt hold, her er et 

udpluk: 
Problemet er at undgå, at en meget stram flygtninge- og indvandrerpolitik bliver til racisme og 
fremmedhad. [..] Ministeren (Birthe Rønn Hornbech, red.) ser en skarp adskillelse af en stram politik og 
et tolerant samfund. Jeg kan kun sige, at de rapporter, som jeg får, viser, at den stramme politiske kurs 
smitter af og at der visse steder er tendenser til fremmedhad. Det gælder bl.a. gentagen hærværk mod 
muslimske gravsteder, der ødelægges og overmales med hagekors. Det er ikke regeringens politik, 
naturligvis, men det smitter af. (Europarådets kommissær for menneskerettigheder Thomas Hammarberg 
citeret i JP 11. Juni 2008). 

Vi er bekymrede og foruroligede over, at mennesker er spærret inde i årevis uden at få nogen form for 
uddannelse eller arbejde, fordi vi har fået indtryk af, at asylansøgerne bliver psykisk syge, (Martine 
Roure, ansvarlig for en EU-delegations betænkning, citeret i Voller 11. April 2008, efter besøg i 
Sandholmlejren). 

Asylpolitik og asyllejre er ikke blot mål for kritik fra internationale organer, men også for den 

antiracistiske bevægelse i Danmark. Her ses asylpolitik som et udtryk for den danske stats 

racisme og for en magtordning, hvor nogle har adgang til mobilitet, mens andre systematisk 

holdes ude. Med baggrund i dette har aktivister engageret sig i asylpolitik. Senest med 

aktionen Kirkeasyl, hvor en gruppe udvisningstruede asylansøgere søgte tilflugt i en 

københavnsk folkekirke og sammen med aktivister i værksætte en kampagne for humanitært 

ophold. Kirkeasyls aktiviteter blev bræt afbrudt, da politiet stormede kirken natten til den 13. 
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August 2009. Flere af asylansøgerne er siden blevet deporteret til Irak. Inden kirken blev 

ryddet udtalte Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech følgende: ”For mig er det helt 

barokt, at der kommer muslimer, som tilhører et folk, der forfølger kristne, og søger ly i den 

kristne kirke.” (Hornbech citeret i Hoffmann-Hansen 20. maj 2009). 

 

Migration har i stigende grad haft betydning i dansk politik. Da tidligere statsminister Anders 

Fogh Rasmussen tiltrådte sit embede i 2001, blev udlændingepolitik omdrejningspunktet for 

den såkaldte værdi- og kulturkamp som var en kæphest for den nye regering. I et retrospektivt 

interview fra 2006, udtaler Rasmussen: 
Det er klart, at det hårdeste opgør fra begyndelsen var udlændingepolitikken. Den slog virkelig gnister. 
Da den så var gennemført i 2002, så kappedes partierne nærmest om at være med. [..] det var dér, vi tog 
det største slagsmål. Det var jo lige før, den daværende regering i valgkampen 2001 beskyldte os for at 
være racister, fordi vi ønskede en opstramning. Der var ingen grænser for, hvad vi blev beskyldt for. Men 
da vi så fik ansvaret og gennemførte stramningerne, så har der været opbakning – med små nuancer, ja, 
men reelt set var der opbakning. (Rasmussen citeret i Kastrup 29. december 2006). 
 

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har spillet en afgørende rolle i stramningerne af 

udlændingepolitikken. I deres program står der: 
En fortsættelse af de seneste årtiers indvandring fra lande uden for den vestlige kulturkreds, kombineret 
med indvandrernes ofte højere fødselshyppighed, kan inden for de nærmeste årtier få vidtrækkende, 
ødelæggende virkninger ikke blot for Danmarks befolkningssammensætning, men for hele 
samfundsstrukturen og sammenhængskraften. (Dansk Folkeparti 2007). 

Dansk Folkeparti opnåede ved deres anden valgdeltagelse i 2001 det tredje største antal 

folketingsmandater (Folketinget 2008). Partiet har siden dets konstituering udråbt migration 

til en trussel mod det danske samfund og muslimer er især mål for den politiske hetz. Partiets 

retorik eksemplificerer en racistisk diskurs, der dels er baseret på en frygt for at ’fremmede 

kulturer’ vil ødelægge en skrøbelig danskhed, og dels indeholder elementer fra raceracismen. 

Et eksempel på dette er en udtagelse fra 2007 af Søren Krarup, en af Dansk Folkeparti 

centrale ideologer: ”Ligesom nazisterne mente, at alle fra en anden race skulle udryddes, 

mener islam, at alle, der er af en anden tro, skal omvendes, og det vil i sidste instans sige 

udryddes.” (Krarup citeret i Mikkelsen 20. april 2007). 

 

Forestillingen om kulturel essens er grundlogikken i den nye racistisk diskurs, som et bredt 

politisk spektrum bidrager til. Et spektrum der favner Dansk Folkeparti, regeringspartierne og 

visse oppositionspartier som, eksempelvis Socialistisk Folkeparti. Forestillingen om kulturel 

essens, gør sig gældende i den diskursive produktion af den danske nation, samt af muslimske 

eller arabiske migrationssubjekter, der indenfor  diskursen ses som determinerede af deres 

kulturelle ophav. Politikere og meningsdannere inddæmmer værdier som frihed, demokrati og 
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ligestilling som særligt danske. Et eksempel er når statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin 

tale til årsmødet for partiet Venstre udtaler: ”Og det er desværre ikke alle folk, der tror på 

vores værdier om frihed, demokrati og ligestilling.” (Rasmussen november 2009). Den 

diskursive forestilling om det særegne danske, har vundet genklang over en bred kam. 

Fornyelig har formanden for Socialistisk Folkeparti, Villy Søvndahl, meldt sig på banen med 

bloggen Til kamp for de danske værdier. Heri skriver Søvndahl: 
Jeg er stolt af Danmark. Vi har gennem generationer opbygget et samfund med store kvaliteter, som 
mange misunder os. Det danske samfund bygger på centrale værdier som fællesskab, lighed, velfærd og 
tryghed. Værdier, der er så rodfæstede hos os, at jeg ikke tøver med at kalde dem danske værdier. Ikke 
fordi, at vi har patent på dem, men fordi vi har sat vores eget præg på dem, udviklet dem og gjort dem til 
grundstenen for vores samfund. Jeg har den opfattelse, at de danske værdier netop er kommet under 
voldsomt pres efter otte år med en borgerlig regering baseret på det yderste højre. For de værdier og den 
tankegang, som højrefløjen har fremmet i de seneste år, er netop ikke den ægte danskhed, men derimod 
højrefløjens gamle kendinge: ”Mig-selv-nok”, ulighed, nedskæringer og utryghed. (Søvndahl 12. 
November 2009). 

Ved at påberåbe sig ægte danskhed, tager Søvndahl kampen op mod det han kalder 

højrefløjens forlorne nationalisme. Hermed reproducerer han logikken om danskhed som 

noget særligt, en normativ fortælling, der udgrænser de ikke rigtigt danske. Et andet eksempel 

på dette er en udtagelsen fra 2005 af Brian Mikkelsen, forhenværende kulturminister og 

nuværende justitsminister, hvor han blæser til kulturkamp:  
Der er stadig mange slag, der skal slås. Et af de vigtigste handler om den konfrontation, vi oplever, når 
indvandrere fra muslimske lande nægter at anerkende dansk kultur og europæiske normer. Midt i vores 
eget land er der ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige 
normer og udemokratiske tankegange. Det kan vi ikke acceptere. (Mikkelsen 25. september 2005). 

De ovenstående citater vidner om den grovhed som debatten om migration i Danmark er 

kendetegnet af. Subjekter, der positioneres som ikke-danske, er i stadig større grad mål for 

racistisk hetz og diskriminering. Den diskursive produktion af de andre fungerer som et 

værktøj til at udforme diskursen om det danske og betone vigtigheden af at være dansk. 

1.2 Problemstilling og problemformulering 
Racismen strukturer alle. Ved at ordne, opdele, adskille, (under)privilegere og producere 

meninger og positioner, strukturerer racismen alle subjekter i magtrelationer. Derfor er det 

meningsfuldt at betegne racismen som et struktureringssystem. I relation til racisme har 

subjektet adgang til aktørskab via moddiskurser og modstandspraksisser. Racismen er 

sammenvævet med andre struktureringssystemer som heteronormativitet og sexisme, og har 

derfor afgørende betydning for subjektets mulighed for at gøre sig forståelig i relation til såvel 

etnicitet, race, køn, seksualitet og klasse.  
 

Med udgangspunkt i Foucaults magtteori undersøger vi racismen forstået som en magt der 
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strukturerer alle, også dem der ikke fanges i det diskursive søgelys. Foucault skriver: Hvor 

der er magt, er der modstand (Foucault 2006:101). Vi vender sætningen og bruger den som 

en metodologisk åbning til at få viden om racismen – en magt der ellers er svær at få greb om. 

Vi udgår således fra, at hvor der er modstand er der magt. 
 

Det primære mål med dette projekt er at bidrage med viden om, hvordan racismen fungerer. 

Det vil blandt andet sige, hvordan subjekter struktureres af racismen og hvilke positioner, der 

er tilgængelige eller umulige på grund af racismen.  
 

Antiracismen er en del af racismen, fordi subjektet ikke kan stille sig uden for. Modstanden 

opstår derfor i relation til racismen og er meningsfuld i forhold til den. I relationen mellem 

racismen og den antiracistiske modstand opstår friktion: Racismen konfronteres i mødet med 

antiracismen, hvorved den destabiliseres og synliggøres som konflikt. Derfor kan vi få viden 

om racismen ved at udforske modstandspositioner og praksisser. 
 

Igennem en analyse af en gruppe antiracistiske aktivisters refleksioner om racisme, 

antiracistiske modstandspraksisser og positioner, undersøger vi, hvordan den racisme, som er 

fremherskende i Danmark i dag, fungerer som en strukturerende magt. Vi arbejder ud fra 

følgende problemformulering: 

 

Problemformulering: Hvordan fungerer racismen, som en strukturerende magt, ud fra en 

analyse af aktivisters refleksioner om racisme, antiracistiske modstandspositioner og 

praksisser? 
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2. Hvor der er modstand er der magt 
- metodiske og teoretiske refleksioner om magt, aktørskab og racisme 
 
I dette kapitel præsenterer vi vores metodiske, teoretiske og metodologiske refleksioner. De 

elementer vi inddrager udgør inspirationskilder og direkte værktøjer i vores analysearbejde,  

samt metodiske og teoretiske tilgange som vi er inspirerede af og positionerer os overfor. 

Kapitlet fungerer som en positionering i forhold til de forskningsfelter vi bevæger os i. 

Kapitlet indeholder tre dele; præsentation af vores metodologiske ramme, gennemgang af 

vores udvalg og empiriproduktion og et oprids af vores analysestrategi. Først indleder vi dog 

med at redegøre for vores designvalg i forhold  til situeringen af vores problemformulering, 

samt for vores egen positionering.  

2.1.1 Inddragelse af teori og situering af problemstilling 

Vi inddrager løbende teorielementer i nærværende kapitel, samt i vores analyse. Vi har ønsket 

at tage udgangspunkt i empirien og inddrager derfor teori, hvor vi finder at det kan kvalificere 

vores analyse og argumentation. Vi arbejder ikke ud fra en teori, men gør i stedet brug af et 

teoretisk apparat som korresponderer med vores problemstilling. En del af den teori vi 

anvender grænser op til metodologi, og vi ser skellet mellem de to som fiktiv, hvilket er 

typisk for poststrukturalismen som dette projekt er influeret af (Esmark, Laustsen & Andersen 

2005:10-11). Hvor vi i det forudgående har situeret vores problemstilling og 

problemformulering i en samfundsmæssige og politisk kontekst, så situerer vi i dette kapitel 

vores problemstilling i en metodologisk ramme.  

2.1.2 Positionering 

Vidensproduktionen i dette projekt er influeret af vores personlige og politiske ståsteder, samt 

de erfaringer vi har fra aktivistisk arbejde og politikudvikling. Vores mangeårige arbejde på 

venstrefløjen i København har givet os forskellige, men også fælles erfaringer og interesser, 

hvilket afspejles i dette projekt. Samtidig er vi hvide kvinder, med baggrund i 

middelklassehjem, der begge i en årrække har boet på Nørrebro i Købehavn, hvilket har 

indflydelse på den måde vi oplever og håndterer racisme. Vores udvalg og tilgange til de 

antiracistiske aktivister som deltager i vores workshops, er afhængig af vores personlige og 

politiske bekendtskaber.  
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2.2 Metodologisk ramme 
I dette afsnit præsenterer vi den metodologi, som danner ramme om vores projekt. De 

elementer vi introducerer illustrerer vores teoretiske og videnskabsteoretiske forståelse af  

vores problemstilling og udgør et fundament for den metode vi anvender. Vi positionerer os 

overfor Michel Foucaults genealogiske metode, ved at lave empiri med udgangspunkt i 

modstanden frem for i magten. Vi er inspirerede af Foucaults magtteori, som er 

grundlæggende for vores forståelse af racisme som en strukturerende magt, men vores fokus 

på modstanden fordrer et større blik for aktørskab, end det er tilfældet hos Foucault.  

2.2.1 Modstand som et tegn på magten 

Hvor der er magt, er der modstand. Sådan skriver Foucault i Viljen til viden – Seksualitetens 

historie 1(1976/2006). Foucault sigter at vise, at modmagten ikke er uafhængig af magten og 

at de to står i relation til hinanden. Foucault skriver: 
- hvor der er magt, er der modstand, og dog, eller snarere derfor, står denne modstand aldrig i ekstern 
relation til magten. Må vi da sige, at man nødvendigvis er »indenfor« magten, at man ikke »undslipper« 
den, at der ikke i forholdet til den er noget absolut ydre, fordi man uundgåeligt vil være underlagt loven? 
Eller må man sige, at ligesom historien er fornuftens list, således er magten historiens list, den list der 
altid vil sejre i historien? Det ville være at underkende magtforholdenes strengt relationelle karakter. De 
eksisterer kun i kraft  af en mangfoldighed af modstandpunkter: disse spiller, i magtforholdene, rollen 
som modstand, skydeskive, støttepunkter og affyringsramper. Disse modstandspunkter er tilstede overalt i 
magtens netværk. (Foucault 2006:101) 

Når magt og modstand er så nært forbundne i magtens netværk, må det betyde at man også 

kan sige at modstand er et tegn på magt. Foucault skriver, at modstanden er magtens 

modstykke og at det er i de spaltninger og forskydninger, der opstår i dette samspil, at 

samfundet giver sig til kende:    
[Modstandsformerne] er den anden side af magtforholdene, deres irreduktible modstykke. [..] Er der tale 
om massive todelinger, om radikale brud? Sommetider. Men oftest har man mobile og forbigående 
modstandsmekanismer for sig, som i et givet samfund giver sig til kende gennem spaltninger der 
forskydes, enheder der nedbrydes, omgrupperinger der opstår, individer der inddeles, indordnes og 
omkranses, irreduktible regioner der nedfældes i deres legemer og sjæle. Ligesom magtrelationernes 
netværk slutter med at forme et tæt væv, som løber på tværs af apparaterne og institutionerne uden at 
lokalisere sig præcist i dem, således foregår også udsåningen af modstandspunkter på tværs af de sociale 
stratifikationer og de individuelle enheder. (Foucault 2006:102) 

Foucault forklarer, hvordan magten ikke besiddes af bestemte personer og heller ikke er selve 

institutionerne. Magten virker ved at strukturere det væv som netværket af magtrelationerne 

danner. Heri opstår positioner af magt og modstand. Vi mener derfor, at det er meningsfuldt at 

udgå fra, at man kan få viden om magten ved at granske modstanden. Modstanden vidner om 

og kendetegner magten, idet at modstandstypen korresponderer med magttypen og dermed er 

meningsfuld i forhold til magten. Dette er et af vores epistemologiske udgangspunkter og 

udgør et væsentligt præmis for besvarelsen af vores problemformulering, ligesom det i høj 
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grad er afgørende for vores empirivalg. Det er et eksperiment at anvende Foucaults magtteori 

på denne måde, og det skal i den forbindelse siges, at vi ikke ser modstanden og magten som 

en hønen eller ægget problematik, idet relationen er langt mere kompliceret. Vi afprøver dette 

epistemologiske greb i vores projekt, men det er ikke projektets primære sigte at undersøge 

dette grebs funktionalitet. Vi vil i rapportens afsluttende kapitel diskutere, hvorvidt det er 

anbefalelsesværdigt. Vores ambition er at identificere måder racismen fungerer på, ved at 

undersøge de spaltninger, som opstår mellem racismen og de modstandspositioner vores 

workshopdeltagere oplever at være positioneret i, indtager eller forsøger at indtage. 

2.2.2. Racismen strukturer alle!  

Der skal udråbstegn foran denne overskrift, fordi racisme ofte opfattes som noget der går ud 

over nogle, mens andre går fri. Vi mener ikke at det er en korrekt opfattelse. Racismen 

strukturer alle, ikke blot racismens primære subjekter: Indvandrerne, dem der skal integreres, 

eller de markerede andre, men i ligeså høj grad danskerne, de inkluderede og det umarkerede 

os. Struktureringen er ikke ens for de to subjektgrupper, ligesom at de to grupper heller ikke 

internt struktureres på samme måde: Kategorier som hudfarve, køn, seksualitet, klasse og 

medborgerskabsstatus er afgørende faktorer, der influerer på hvilke privilegier og vilkår, der 

er knyttet til den enkelte subjektposition. Kategorierne er ustabile konstruktioner, ligesom at 

de subjekter, der udpeges eller kan passere i racisme, er det. Hvad der afgør, hvad der udpeges 

er ikke statisk og rationalerne bag racistisk praksis er foranderlige. Et oplagt eksempel på 

dette er bevægelsen fra en biologisk raceorienteret racisme til en etnicitets- og kulturorienteret 

racisme. Det er derfor oplagt at tale om flere racismer, frem for en racisme, hvilket flere 

racismeforskere også peger på (eksempelvis Mattsson 2004:110-6). Den racisme vi 

undersøger i dette projekt er en kulturbaseret racisme, der har bestemte karakteristika og 

funktionsmåder. Hvorfor vi betegner den som racismen. Om forskellen på de to typer racisme 

skriver Richard Dyers i værket White (1997): ”Power in contemporary society habitually 

passes itself off as embodied in the normal as opposed to the superior.” (Dyer citeret i 

Andreasen, Henningsen & Petersen 2008:5). Det vil sige, at racismen som en nutidig 

magtform, fungerer som et normparadigme frem for et overmagtsparadigme. Dette 

korresponderer med Foucaults teori om den strategiske magtform, som vi mener er en stor 

ressource til at forstå racismen som magt. 

 I den strategiske magtform gøres de subjekter, der ligger i periferien af normen, til 

genstand for størst opmærksomhed og objektivering, og derfor også for mest disciplin 

(Foucault 2002:207-10,244). Foucault skriver: ”[..] de disciplinære fremgangsmåder [..] 
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sænker tærsklen for den individualitet, der kan beskrives, og gør beskrivelse til et 

kontrolmiddel og en beherskelsesmetode.” (Foucault 2002:208). Foucault mener, at den 

strategiske magtform er mere anonym og funktionel end tidligere (Foucault 2002:209). I sine 

værker, udvikler Foucault en detaljeret forståelse af den moderne magtudøvelse, som han 

først kalder biomagt og senere biopolitik. Biopolitik er en totaliserende magt, der binder 

magtteknikkerne for befolkningsregulering og disciplinering af kroppen sammen (Foucault 

2006:143-4, Jensen 2006:241-2). Foucault skriver: ”Disciplineringen af legemet og 

reguleringen af befolkningen udgør de to poler, omkring hvilke organisationen af magten 

over livet udvikles.” (Foucault 2006:144). Biomagten er en magt, der omringer og trænger ind 

i livet. Dens funktion er, ifølge Foucault: ”[..] ikke at udslukke, men fuldstændigt at 

gennemtrænge livet.” (Foucault 2006:144). Biopolitikken trækker på normen:  
[..] den magt, der varetager livet, har brug for stadigt regulerende og korrigerende mekanismer. [..] En 
sådan form for magt må forsøge at kvalificere, måle, vurdere, hierarkisere, snarere end at vække opsigt; 
den søger ikke at trække en skillelinje mellem de lydige undersåtter og suverænens fjender, den 
fremkalder inddelinger, hvis midtpunkt er normen. (Foucault 2006:148-149) 

Normen bliver dermed en differentieringsmekanisme og normalisering bliver magtens teknik. 

Som seksualiteten, i Viljen til viden, er racismen en magtform, der ikke fungerer gennem 

påbud, men i stedet er produktiv og virker ved at tilrettelægge subjekter i strategiske netværk 

(Foucault 2006:91,95-96, Foucault 2002:210). Foucault skriver, at den nye magts metoder:  
[..] ikke fungerer ved hjælp af retten, men ved hjælp af teknikken – ikke ved hjælp af loven, men ved 
hjælp af normalisationen, ikke ved hjælp af afstraffelsen, men ved hjælp af kontrollen – og som udøves 
på niveauer og i former, som overskrider staten og dens apparater. (Foucault 2006:95-6).  

Den strategiske magt er allestedsnærværende og immanent i de forhold den virker, den kan 

ikke tilranes, den kommer ikke ovenfra og er samtidigt ikke-subjektiv og alligevel intentionel 

(Foucault 2006:98-100). Vi mener, at det racistiske struktureringssystem netop fungerer som 

en sådan type magt. En besværlig magt, der ikke umiddelbart lader sig indfange. Derfor er 

Foucaults magtoptik relevant at trække på.  

 Indenfor hvidhedsforskning er det netop hvidhed, som en usynlig, umarkeret norm, der er i 

fokus. I introduktionen til The Making and Unmaking of Whiteness skriver redaktørerne at:  
[..] whiteness operates by being “invisible”, so ubiquitous and entrenched as to appear natural and 
normative. Here whiteness operates as the unmarked norm against which other identities are marked and 
racialized, the seemingly un-raced center of a racialized world. (Rasmussen et.al. 2001:10).  

Normen er umarkeret, mens det markerede er afvigende. Netop derfor har hvidhedsstudier 

ofte haft som mål at beskrive normen, for at synliggøre magten (se eksempelvis Frankenberg 

2004:6). Sociologen Adrian Groglopo, der beskæftiger sig med svenske forhold, beskriver, 

hvordan racismen former alles liv, idet racismen fungerer som et system, der privilegerer den 

hvide majoritet, samtidig med at den medfører ulighed, underordning og undertrykkelse af 
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ikke hvide (Groglopo 2005:108). Ifølge Groglopo indebærer denne privilegiefordeling, at: 

”Rasism [..] för det mesta [är] ett moraliskt problem för det ”vita” majoritetssamhället, men 

utan tvekan ett socialt, ekonomiskt och inte minst politiskt problem för icke ”vita” 

svenskar/invandrare/svartskallar.” (Groglopo 2005:121). Racismen producerer altså dels et 

privilegeringssystem og dels mening, der styrer hvilke subjekter, der positioneres i eller 

udenfor normen. Det vil sige at racismen producerer subjektpositioner, der er forståelige i 

henhold til den racistiske diskurs, som subjektet må indordne sig i forhold til. Derfor er det 

meningsfuldt at tale om et racistisk struktureringssystem, der omfatter alle. Spørgsmålet er så, 

hvordan struktureringen fungerer for den specifikke type af racisme i vores samtid? Hvilke 

markører er centrale for struktureringslogikken? Hvilke konkrete muligheder og 

begrænsninger er der for subjektet? Og hvordan kan struktureringen omgås?  

2.2.3 Aktørskab og bagdøren som alternativ til genealogien 
Mens Foucault går genealogiens vej, for at optravle magtens struktureringer, så går vi en 

anden vej ved at følge modstandens spor. Man kan sige at vi tager bagdøren. Det indebærer at 

vi modsat Foucault har et fokus på aktørskab. Med genealogien sigter Foucault, ifølge filosof 

Anders Fogh Jensen, på at optravle og omkode begreber, forhold og positioner i forhold til 

magten. Jensen skriver: 
Målet er genealogisk og det vil sige, at det går ud på at opløse tilfældighedernes nødvendiggørelse ved at 
føre dem tilbage til forskellige formationer af vidensproduktion, magtformationer og subjektformer. 
Styresystemernes historie kritiske potentiale ligger heri, fordi den ikke blot peger på, hvorledes nutiden 
kom i stand, men peger ud over nutiden som overfladelag. Ved at pege på andre muligheder i historien 
gøres nutidens grænser usikre. (Jensen 2006:320-1).  

Vi har fravalgt den genealogiske metode fordi vi oplever, den som begrænsende. Vi mener at 

et fokus på aktørskab kan kvalificere besvarelsen af vores problemformulering, da det 

muliggøre et fokus på modstandstaktikker og -potentialer. Et fokus på aktørskab er relevant 

idet vores workshopdeltagere, såvel som os, oplever at der er en mulighed for at omgøre 

racismen og arbejde imod den. Hvilket betyder, at der er et oplevet aktørskab. Vi ville således 

ikke tage vores deltagere eller os selv seriøst hvis vi afskrev aktørskab. En del af motivationen 

for at lave dette projekt grunder sig i vores politiske ambition, om at bidrage til en styrkelse af 

den antiracistiske bevægelses muligheder for at skabe forandringer. Vi ønsker derfor at 

understøtte et aktørskab. Dette implicerer en tydelig stillingtagen fra vores side. Hvor 

Foucault søger at afdække magten og dermed gøre nutidens grænser usikre  (Anders Fogh 

Jensen 2006:321), så ønsker vi at tage skridtet videre og bidrage til den antiracistiske 

vidensproduktion, der kan understøtte det aktivistiske arbejde. Vi ligger os altså op ad 

Foucaults magtoptik, men ikke hans metode.  
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 Aktører oplever ofte magt anderledes end det fremlægges hos Foucault og det tager vi 

konsekvensen af i vores analysearbejde, på trods af at vi er inspirerede af Foucaults 

magtoptik. Eksempelvis taler både vi og deltagerne om magt som noget nogen kan have eller 

ikke have. I en foucaultsk magtoptik klinger det umiddelbart dårligt, idet han mener, at 

magten har overskredet den juridiske form (Foucault 2006:95-6). Foucault skriver: ”Den 

analyse, der foretages ud fra magtbegreber, bør ikke forudsætte oprindeligt givne størrelser 

som statens suverænitet, lovens form eller et herredømmes globale strategi; disse former er 

snarere blot magtens endepunkter.” (Foucault 2006:98). Foucaults afvisning af ideen om 

magt som primært juridisk, betyder ikke at han afviser at personer, institutioner eller 

hegemonier, der virker magtfulde, også er det. For Foucault er det magtfulde også magtfuldt, 

men det er udtryk for magtens endepunkter, det vil sige de relationelt definerede positioner, 

som i et netværk er magtfulde, mere end for magten i sig selv. 

2.2.4. Erfaringer, aktørskab og situeret viden  

Vores vej til aktørernes viden går igennem deres refleksioner om deres erfaringer. 

Erfaringsbaseret vidensproduktion har været omdiskuteret, specielt indenfor kønsforskningen, 

og vi vil her positionere os i relation til denne debat. Vi mener ikke, at erfaringsbaseret viden 

skal forkastes på trods af at vi positionerer os i det poststrukturalistiske felt. Vi forstår 

erfaringer i en poststrukturalistisk ramme, hvilket indebærer at vi ikke opfatter erfaring som 

grundlag for en generaliserbar sandhed, og ej heller ser erfaringer som udgangspunkt for en 

essentiel identitet. Vi forstår erfaringer i en bred forstand, der også dækker over oplevelser, 

følelser, ideer og ufærdige refleksioner. Erfaringer kan give adgang til viden, der er sandt med 

lille s, fordi de referer til lokal og kontekstbunden viden.  

 At bruge erfaringer som basis for vidensproduktion er velkendt i det feministiske 

forskningsfelt og andre felter med tilknytning til sociale bevægelser eksempelvis black studies  

(eksempelvis Collins 2005, Frankenberg 1993, Acker, Berry & Esseveld 1983). Vi forstår 

erfaringer som en kilde til viden, men ikke i en klassisk standpunktsteoretisk forstand. Det vil 

sige at vi ikke mener at der kan sættes lighedstegn mellem social position og politisk 

interesse, ligesom at erfaringer ikke kan universaliseres til at være repræsenterende for alle i 

samme sociale position. I afhandlingen Maktens Fantasier & Servicearbetets Praktik (2007) 

arbejder Paula Mulinari ud fra standpunktet, men er også influeret af poststrukturalisme. 

Mulinari henviser til Johanna Esseveld og skriver: ”För mig er informanterna 

kunskapsbärande subjekt (Esseveld 1997). De bär kunskap om speciella arbetsvillkor och de 

sociala relationer som formar dessa villkor, som jag menar är svåra at fånga på ett annat 
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sätt.” (Mulinari 2007:99). I vores projekt ser vi i høj grad også workshopdeltagerne som 

vidensbærende subjekter, og deres erfaringer er brugbare på grund af forankring og 

engagement i feltet. 

 Vi mener, at erfaringer er foranderlige, ustabile og konstruerede, og orienterer os derfor 

mod en poststukturalistisk epistemologi, der kan rumme dette. I essayet Experience (1992) 

skriver Joan W. Scotts, at erfaringer skal forstås som konstruktioner og ikke som bevis på 

forskel. Scott søger et opgør med forestillingen om, at individer altid er udgangspunktet for 

god viden og kritiserer en traditionel brug af erfaringsbaseret viden for at fiksere sociale 

kategorier og politisk agens (Scott 1992:25,227-8,30-31). Scott skriver: 
Making visible the experience of a different group exposes the existence of repressive mechanisms, but 
not their inner workings or logics; we know that difference exists, but we don’t understand it as 
constituted relationally. For that we need to attend to the historical process that, through discourse, 
position subjects and produces their experiences. It is not individuals who have experience, but the 
subjects who are constituted through experience. Experience in this definition then becomes not the origin 
of our explanation, not the authoritative (because seen or felt) evidence that grounds what is known, but 
rather that which we seek to explain, that about which knowledge is produced. To think about experience 
in this way is to historicize it as well as to historicize the identities it produces. (Scott 1992:25-6). 

Scott mener, at subjektet konstitueres gennem erfaringer, fordi erfaringer er udtryk for 

vidensproduktion frem for sandhed. Scott er interesseret i, hvordan man kan historisere 

erfaringer uden at konstruere essensialiserede identiteter. Hun henviser til Gayatri Spivak, der 

opfordrer til at anvende begrebet subjektposition og Stuart Hall, der taler om identiteter som 

ustabile og konstruerede positioneringer (Scott 1992:33). For Scott indebærer dette ikke, at 

subjekter fratages aktørskab, men blot at de må forstås som foranderlige og ustabile: 
Subjects are constituted discursively, but there are conflicts among discursive systems, contradictions 
within any one of them, multiple meanings possible for the concepts to deploy. And subjects have 
agency. They are not unified, autonomous individuals exercising free will, but rather subjects whose 
agency is created through situations and statuses conferred on them. [..] Since discourse is by definition 
shared, experience is collective as well as individual. Experience is a subject’s history. (Scott 1992:34).  

Scott mener, at de diskursive kampe som subjektet indgår i er eksempler på  

erfaringsdannende processer, som ikke indebærer en essentiel identitet, men i stedet peger 

mod aktørskab.  

  Vi  trækker endvidere på Donna Haraways begreb situeret viden, med hvilket Haraway 

sigter at demonstrere, at viden er partiel og under udvikling. Haraway mener, at situeret viden 

er den eneste viden, der kan betegnes som objektiv, hvorved objektivitetsbegrebet ændrer 

karakter: 
Subjectivity is multidimensional; so, therefore, is vision. The knowing self is partial in all its guises, 
never finished, whole, simply there and original; it is always constructed and stitched together 
imperfectly, and therefore able to join with another, to see together without claiming to be another. Here I 
the promise of objectivity: a scientific knower seeks the subject position, not of identity, but of 
objectivity, that is partial connection. There is no way to “be” simultaneously in all, or wholly in any, of 
the privileged (i.e., subjugated) positions structured by gender, race, nation, and class. (Haraway 
1988:586) 
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Haraways pointe er at vise at subjektivitet er komplekst og rummer mange facetter. Det 

enkelte subjekt er altid situeret i en bestemt position, derfor kan subjektet ikke kan se og høste 

erfaringer, fra alle de positioner som et subjekt kan indtage: ”One cannot "be" either a celle 

or molecule – or a woman, colonized person, laborer, and so on – if one intends to see and 

see from these positions critically.” (Haraway 1988:585). Viden er derfor altid situeret. 

Haraway tilbyder et greb til at håndtere det vidende subjekt uden at det leder til en 

essensialisering. I samspil med argumentet om situering og partialitet leder det til en 

epistemologi, hvor aktøren kan tildeles en central rolle i vidensproduktionen.  

2.3 Udvalg og empiriproduktion 
I dette afsnit redegør vi for vores udvalgsproces og empiriproduktion, samt de fordele, 

ulemper og overraskelsesmomenter vi har oplevet i processen. 

2.3.1 Udvalg 

At vælge at undersøge magten ved at tage udgangspunkt i modstanden er omdrejningspunktet 

for vores udvalgsproces og dermed også for vores empiriproduktion. Vores empiri består af  

to workshops med aktivister, der laver antiracistisk arbejde. Det er ikke deres praksis vi 

primært undersøger. Vi er interesserede i at få adgang til deres refleksioner og erfaringer med 

racisme og antiracisme. Vi mener, at deres engagement i antiracistisk arbejde giver dem en 

kvalificeret viden om feltet. Deltagerne er aktivister med baggrund i det københavnske 

antiracistiske miljø. De har blandt andet deltaget i Luk Lejren der var en 

civilulydighedsaktion, hvis mål var at rive hegnet omkring asylcentret Sandholm ned, samt i  

Kirkeasyl, hvor en gruppe afviste irakiske asylansøgere tog ophold i en københavnsk 

folkekirke for at opnå humanitært ophold (se bilag 3). Samtidigt tilhører aktivisterne en del af 

venstrefløjen, der hovedsageligt arbejder udenomsparlamentarisk og som ofte er engagerede i 

ad hoc projekter og/eller er organiserede i kontinuerlige grupper (se bilag 2 og 3). Vi kender 

en del af deltagerne personligt, ligesom mange af deltagerne kender hinanden.  

 Deltagernes specifikke erfaringer og italesættelser præger materialet, hvilket har givet os 

en unik empiri. Selvom deltagergruppen langt fra er homogen, er det vigtigt at bemærke, at vi 

havde fået et meget anderledes materiale ved et andet udvalg, hvad end det havde været 

partipolitiske eller fagforeningsaktive. Vi har dette udvalg fordi vi mener, at det kan give os 

interessant viden i forhold til vores problemstilling og fordi vi, med vores projekt, ønsker at 

understøtte denne del af den antiracistiske bevægelses videre arbejde. Der er dog en bestemt 

stilhed i vores empirimateriale, som er særlig vigtig at påpege. Det er fraværet af aktivister, 
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som er indvandrere eller asylansøgere. Dette er vigtigt fordi flere deltagere henviser til det 

arbejde de har lavet sammen med aktivister, der hører til disse kategorier, ligesom det kunne 

være et interessant perspektiv, der ville kunne give øget viden om racisme. Det skal i den 

forbindelse nævnes at en af deltagerne, er mørk i huden, men at hun på andre måder kan 

passere som umarkeret, hvilket afspejler sig i hendes refleksioner. Vores udvalg giver et 

specifikt perspektiv og situeringen er derfor afgørende for os. Ifølge Katarina Mattsson 

indebærer hvidhed strukturelle fordele i form af retten til at tolke (Mattsson 2005:141). 

Deltagernes refleksioner over fællesprojekter med eksempelvis asylansøgere må ses i dette 

lys.  

2.3.2. Workshopform og organisering 

Vi har afholdt to workshops med henholdsvis 6 og 7 deltagere i hver gruppe, eksklusiv os 

selv. Hver workshop varede cirka tre timer. Vi inviterede deltagerne via telefon og fortalte 

dem om workshoppen. Efter den første kontakt sendte vi en skriftlig beskrivelse, hvis form 

minder om det lay-summery som D. Soyini Madison anbefaler (Madison 2005:23-25). Her 

forklarede vi mere om baggrunden for workshoppen, de centrale temaer, om anonymitet, samt 

praktisk information (se bilag 1). Vi oplevede at der var stor interesse i at deltage.  

 Workshoppen indeholdt fem elementer: 0) Afslappet ankomst, løs snak og mad, 1) 

Introduktion til diskussionerne, samt vores projekt. 2) Diskussion om racisme, 3) Diskussion 

om antiracistisk modstand, 4) Evaluering af workshoppen. Det var vigtigt for os at deltagerne 

havde mulighed for at styre, hvilken retning diskussionerne kunne tage, da det netop var en 

diskussion og ikke et interview. For at fremme dette opfordrede vi deltagerne til at spørge ind 

til hinandens og vores udsagn, samt at afprøve ufærdige refleksioner (se bilag 4). Vi indledte 

hver diskussion med et kort oplæg, der var formuleret som åbne spørgsmål og problematikker 

(se bilag 5 og 6). Formålet var at starte en refleksionsproces hos deltagerne. Afslutningsvis 

havde vi en evaluering af workshoppen, hvor deltagerne kunne reflekterer over workshoppens 

form, diskussioner og gruppedynamik. Diskussionen om antiracistisk modstand og 

evalueringen indledtes med en kort skrivesession som deltagerne kunne bruge til at nedfælde 

deres umiddelbare refleksioner. 

2.3.3 En ustruktureret diskussion – stor tiltro til deltagerne 

Vores workshops var relativt ustrukturerede og diskussionen fik lov til at glide, idet vores mål 

var at skabe rammer for åben diskussion. Vi havde på forhånd en stor tillid til deltagerne; til 

deres refleksioner og deres evner til at bidrage med interessante perspektiver. Vi vidste, at 
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mange deltagere var vandt til at indgå i kollektive diskussioner, ligesom at flere af deltagerne 

har studeret feltet, deltaget i seminarier eller skrevet om racisme. Det var vigtigt for os at 

deltagerne fik noget ud af diskussionerne, hvilket vi forsøgte at imødekomme ved at skabe 

rum for at diskutere det der lå deltagerne på sinde. Vi ønskede ikke, at vores praktiske og 

teoretiske forforståelse skulle dominere, og det var derfor til vores fordel, at deltagerne var 

forberedte på at skulle byde ind i en åben diskussion. Alle bød ind i diskussionerne, og der 

blev fremlagt refleksioner, som vi opfatter som nye, og endeligt var der stor lydhørhed og 

plads til uenighed. Vi er inspireret af aktionsforskning i udviklingen af vores workshop, ikke 

som en konkret metode, men snarere som et epistemologiske udgangspunkt, der handler om at 

skabe forandring gennem workshoplignende værkstedsprocesser, der omfatter fokus på kritik, 

utopi, kollektive læringsprocesser og vidensproduktion, samt fokus på aktørskab (se 

eksempelvis Nielsen 2007, Clausen & Hansen 2007, Hall 2001).  

2.3.4 Fra workshop til empiri 

Vi har optaget og transskriberet workshopdiskussionerne, samt  anonymiseret deltagerne ved 

at give dem fingerede navne. Vi udleverer gerne transskriberingerne til brug i et 

forskningsmæssigt øjemed. Vores empiri er omfangsrig og kan bruges til at belyse mange 

problemstillinger.  

2.3.5 Fordele og ulemper ved workshopbaseret empiri 
Vi har ikke tidligere erfaring med workshopbaseret empiriproduktion, og det har derfor været 

et forsøg for os. Vi har ikke fundet eksempler på forskning, der på lignende vis anvender 

denne metode. Vores umiddelbare ide med at lave workshops, frem for eksempelvis 

interviews, var at vi gerne ville kunne indfange elementer af diskussion og ufærdige 

refleksioner. Vi er ikke interesserede i den enkelte deltager som person, men som en del af et 

aktivistisk miljø, der kollektivt producerer viden og opnår erfaringer. Vores forhåbning var, at 

vi netop ville kunne indfange dette i workshoprummet. Vi er blevet positivt overraskede og 

oplever at have opnået en unik og interessant empiri.  

 Workshopformen har dog også sine begrænsninger. Vi fik en anden empiri end vi havde 

regnet med på trods af, at vi var forberedte på at udkommet ville overraske os. Vi havde 

eksempelvis ikke regnet med at deltagerne i høj grad ville referere til køn og seksualitet, og 

anvende feminisme som et tilbagevende referencepunkt. Dette har dog vist sig at være en 

styrke, men der var andre elementer i diskussionerne, der ikke er relevante for vores 

problemstilling. Der er ligeledes en fare for at være for dominerende som facilitatorer, så 
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deltagerne ikke oplever at kunne indtage rummet og tale frit. Dette handler selvfølgelig om 

graden af kendskab til sit felt. Workshopformen er fordelagtig, hvis man kender sine deltagere 

og er inde i hvilke diskussioner, der rør sig for tiden. Det er vigtigt at holde sig for øje at 

metoder, hvor deltagere får ansvaret for at tolke har mødt en velbegrundet kritik i tidligere 

feministisk forskning (Eldén 2005:66), ligesom at det er blevet pointeret at man ikke 

fuldstændig kan udviske skellet mellem forskere og deltagere (Acker, Berry & Esseveld 

1983:434). For os at se, kan disse problematikker imødegås, ved at anlægge et klart skel 

mellem workshoppen og den forskningsrapport man udarbejder, samt at redegøre tydeligt for 

workshoppens formål overfor deltagerne. Desuden er det, i tradition med aktionsforskningen,  

altafgørende at workshoppen er tilpasset deltagerne og deres behov for at producere viden.  

2.4 Analysestrategi og metodiske greb 
I dette afsnit reflekterer vi over vores analysestrategi og de metodiske greb vi har anvendt i 

analyseprocessen.  

2.4.1 Workshop og rapport – forskellige niveauer 

Workshop og rapport er forskellige niveauer af vidensproduktion i dette projekt, hvilket 

afspejles i vores roller, som henholdsvis deltagende aktivister og facilitatorer i de to 

workshops, og aktivistiske forskere i rapporten. I workshopdiskussionerne var vi deltagere, 

hvis viden og refleksioner var ligeså meget værd som de andre deltageres. Mellem 

diskussionsblokkene var vi facilitatorer; vi satte rammen for tid, holdt diskussionsoplæg, samt 

fremlagde at workshoppen skulle bruges som empiri. I indeværende rapport er vi aktivistiske 

forskere, der analyserer materialet fra de to workshops i forhold til vores problemstilling. Det 

er vores hensigt, at deltagerne får talerum i rapporten, men deres udsagn filtreres selvsagt 

gennem vores analyseredskaber og optikker. Det betyder blandt andet, at det dialogiske 

element, der var afgørende i workshoprummet, glider i baggrunden i rapporten, da vi ofte 

inddrager et enkelt udsagn frem for en meningsudveksling. Det skyldes at mange dialoger 

strakte sig over lang tid i workshopdiskussionerne. Vi betegner os som aktivistiske forskere, 

da det er vores mål at bidrage til en styrkelse af antiracistisk aktivisme, samt til viden og 

forskning om racisme og antiracisme. I rapporten fremhæver vi det mest interessante og 

brugbare i forhold til vores problemstilling. Det betyder at vi ikke systematisk fremlægger 

deltagernes udsagn, men analyserer racismen og modstand ud fra disse.  
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2.4.2 Udarbejdelse af analyse  
I rapporten bruger vi empiri fra de to workshops sideløbende, da vi mener at de udgør en del 

af den større kollektive vidensproduktion, der foregår i det antiracistiske miljø som deltagerne 

er en del af. Citaterne vi bruger i rapporten, er godkendt af deltagerne. Empirien har været 

styrende for udarbejdelse af problemformulering, designvalg og analysestrategi. Analysen er 

bygget op omkring en række temaer vi har identificeret i empirien, og som er relevante i 

forhold til vores problemstilling. Det har været vores ønske at lade rapporten afspejle 

dialogen, de ufærdige refleksioner og aktørskabet, fra de to workshops. Vi er derfor enige 

med Nina Lykke når hun skriver:  
Hvis forskeren ikke længere indtager den guddommelige altoverskuende fortællerposition, men 
tværtimod opfatter sig som placeret på samme niveau som sine informanter og forsknings ”objekter” og 
som delagtig i samme uoverskuelige virkelighed som dem, så lægger det op til, at hun/han på en eller 
anden måde tilkender dem synsvinkler, stemmer og agens på egen præmisser, når hun/han skriver dem 
ind i sin tekst (Lykke 2008:182). 

En rettesnor i analyseprocessen har derfor været at lade deltagernes kollektive 

refleksionsproces være fremtrædende. Dette har vi kombineret med nedslag i 

empirimaterialet, som understøtter besvarelsen af vores problemformulering. Det centrale 

spørgsmål vi har søgt at besvare i hvert analyseafsnit har været: Hvilken modstand udøves og 

hvad fortæller denne om racismens måde at fungere på? Den modstand vi identificerer, er 

enten direkte formuleret af deltagerne selv eller optræder som et ubehag eller et problem som 

deltagerne giver udtryk for.      
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3. Meningsfuld modstand - strukturerende racisme  
- analyse 
 
I dette kapitel analyserer vi vores empiri i forhold til vores problemstilling. Målet med 

analysen er at nå frem til ny og interessant viden om, hvordan racismen fungerer. Vi indleder 

kapitlet med at introducere deltagernes overordnede tilgang til racisme og derved skabe et 

fundament, som gør det muligt at orientere sig i den videre læsning. I kapitlets anden del 

undersøger vi, hvordan racismen fungerer, gennem en analyse af workshopdeltagernes 

refleksioner over erfaringer med at blive struktureret og gøre modstand mod racismen. Den 

røde tråd i analysen er vores opmærksomhed på modstand: Hvilken modstand udøves, og 

hvad fortæller denne om racismens måde at fungere på? 

3.1 Den nye racisme 
Spørgsmålet om, hvad der karakteriserer racisme fyldte meget i de to workshops komplekse 

diskussioner. Flere af deltagerne pegede på, at den racisme de oplever, er meget forskellig fra 

en racisme, der er centreret om racen som biologisk fænomen. Flere af deltagerne kaldte den 

racisme, de oplever som fremherskende, for den nye racisme. En racisme, hvor kultur og 

etnicitet er centrale omdrejningspunkter. Anton og Ida sagde: 
Anton: Et eller andet sted så må man tage udgangspunkt i, tænker jeg, at racisme det er en måde, at styre 
et samfund på, ud fra fokus på forskelle og så må man se på de interesser, der ligger i det. Altså 
selvfølgelig ligger der stærke interesser fra system og fra forskellige ting, i at man styrer. Det er altid rart 
at have nogle forskelle, for så kan man orientere konflikterne der i stedet for andre steder. Men det 
betyder altså bare, at når det er forskelle, der bliver fokuseret på, så bliver det identitet, og så ligger det 
allerede fuldstændig nede i kultur, og der er det bare blevet sådan, at der er ekstremt fokus på de her 
forskelle i dag. Altså det er blevet, ja altså etnicitet, hvis man skal tale pænt i følge det her. Men det er jo 
hudfarve, der bliver fokus og så... så er det bare sådan, at så er forholdet mellem institutionaliseret og 
ikke-institutionaliseret bare lidt ligegyldigt tænker jeg, fordi der er ikke nogen forskel på Dansk 
Folkeparti og hjemme i mit pæne SF hjem. Fordi at forskellene er sgu tilstede, den der fokus på 
forskellene.  

Ida: Lad os sige, at racisme ikke kun er at folk bliver råbt af på gaden, det er bare hvad det er. Racisme 
adskiller folk ud fra deres kulturelle, eller hudfarve eller what ever. Uanset om det er positivt eller 
negativt. Bare, sådan er det. Og det er ikke kun nazister, der har patent på den betegnelse. Det er noget 
vi, altså jeg gør, det gør vi jo alle sammen hele tiden. 

De ovenstående citater illustrerer nogle af de elementer, der blev talt om i forhold til racisme, 

herunder kultur, hudfarve, etnicitet, adskillelse, forskelle, styring, system, Dansk Folkeparti 

og nazister. Kigger vi nærmere på disse forsøg på at definere racismen, består de dels af en 

række markører, der knytter sig til det enkelte subjekt i form af etnicitet, hudfarve eller kultur. 

Dels af en række verber, der angiver en funktionsmåde, eksempelvis forskelsproduktion eller 

styring, og endeligt en række aktører, som kan være alt fra institutioner over nazister til SF-

hjem. Denne karakteristik af racismen korresponderer med det som mange teoretikere 
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betegner som kulturracisme eller racisme uden racer (eksempelvis Motturi 2007:19, Mattsson 

& Lindberg 2004:8, de los Reyes & Mulinari 2007:32-3, Rasmussen 2004:4). Denne racisme 

er kendetegnet af klassificeringer og ulighedsproduktion på baggrund af forestillingen om 

etnisk eller kulturel anderledeshed. De svenske forskere Paulina de los Reyes, Irene Molina 

og Diana Mulinari skriver:  
[..] ”Vetenskapliga fakta” om olika rasers beskaffenhet anses i dag vara avskyvärda. Däremot skapas det 
dagligen nye former för klassificering av människor och grupper av människor. [..] Interesset för 
olikheter gör at de processer som skapar dessa olikheter glöms bort (de los Reyes, Molina & Molinari 
2006:18). 

Racismen kan forstås som et system, der styrer ved at ordne og adskille på baggrund af en 

forestillinger om forskelle.  

3.1.1 Racismen: Et strukturerende system, der producerer positioner   

Deltagerne ligger vægt på at racisme medfører forskellige typer struktureringer og fungerer på 

flere niveauer. Den racisme som deltagerne oplever virker både på institutionelt niveau og i 

personlige relationer. Dette ses i sondringen mellem eksplicitte og synlige racistiske 

praksisser, som det at blive anråbt på gaden, overfor en racisme, der ikke har en direkte 

afsender, i form af en person eller institution, og som har karakter af at være et system, der 

ordner og styrer. Sidstnævnte er især interessant for dette projekt, fordi det fortæller om, 

hvordan racismen som et struktureringssystem fungerer gennem produktion af positioner. 

Tine fortæller, hvordan hun oplever, at racisme på institutionelt niveau strukturerer positioner 

på et mere personligt niveau:    
Jeg tror rigtig meget af det jeg tager udgangspunkt i, det er det møde jeg har haft, sådan, med konkret 
racisme i Sandholmlejren. Og der kan man sige, at den institution er i hvert tilfælde noget, som er udtryk 
for en overordnet politisk struktur og institution og partiracisme, og hele det der pivetøjet ikke? Det synes 
jeg også bare er et meget godt eksempel på, hvordan en struktur kan gøre nogle strukturer mellem 
mennesker. [..] jeg siger ikke at det kun går oppefra og ned [..]. For jeg tror bestemt også at det går 
nedefra og op, i sådan en vekselvirkning. Men bare for lige at holde fast i det der oppefra og ned, der 
skaber man nogle radikale forskelle mellem folk. Altså nogle, der er super, super underprivilegerede og 
dermed også nogle, der bliver mere overprivilegerede.  

Tine taler her om makrostrukturer, der producerer mikrostrukturer mellem subjekter, og 

understreger at det også kan være omvendt. Hun forklarer, hvordan struktureringen skaber 

forskelle og ulige privilegiefordeling. Signe oplever, at racisme strukturerer gennem tildeling 

af forventninger:  
[..] jeg tænker meget, at lige præcis det med forventningerne til, hvad det er for nogle rum og hvad der 
sker når man går ind i et specifikt rum, det er nogle meget synlige billeder på hvad det er for nogle 
strukturer som racisme gør. 

Forventninger er altså udslag af strukturering, hvilket betyder, at de positioner subjektet 

indtager er knyttet til bestemte forventningshorisonter i forhold til konkrete rum og 

situationer. Samtidigt kan forventninger medvirke til at reproducere subjektets positionering, 
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idet forventninger influerer på hvilke handlemuligheder, der opleves som realistiske og 

meningsfulde. Lau peger på at racisme både fungerer relationelt og hierarkiserende:   
Det er sådan noget relationelt; racismen. [..] Noget med at man giver hinanden nogle positioner, sådan. 
Og det er måske også svaret på det sidste spørgsmål, det der med om racisme er noget, der er dårligt for 
nogle og neutralt eller ligegyldigt for nogle andre. Sådan er det ikke, sådan kan man ikke betragte det. 
Altså ja, det er en eller anden besværlig relation. Eller et eller andet hierarki, som måske er fordelagtigt 
for nogle. Øh måske ikke engang altid, ikke altid fordelagtigt, men for det meste.  

Laus beskrivelse af racismen som relationel indebærer at racisme styrer, hvilke positioner der 

er tilgængelige og hvordan disse positioner er strukturerede i forhold til hinanden. Denne 

racismeoptik er i vidt omfang overensstemmende med den foucaultske magtopfattelse, 

eksempelvis når Foucault skriver: ”Med magt mener jeg ikke »Magten« forstået som 

mængden af institutioner og apparater, som tilskriver borgernes underkastelse under en give 

stat.” (Foucault 2006:97).   

3.1.2 Behov for en ny antiracistisk konsensus 

I diskussionen om den nye racisme bemærker flere af deltagerne, at de ikke oplever, at deres 

racismedefinition er anerkendt i en bredere offentlighed. Derfor er det eksempelvis svært at 

betegne nogen som racist eller påpege, at en handling eller et udsagn er racistisk. Det hænger 

sammen med, at den anerkendte racismedefinitionen er mindre vidtgående end deltagernes:  
Aja: [..] jeg oplever at folk, der ikke sådan umiddelbart laver antiracistisk politik eller politik i det hele 
taget, laver sådan en fritagelsessætning som hold nu op, det er ikke fordi jeg er racist og lad nu vær med 
at være så politisk korrekt. [..] Det bliver sådan en totalt fritagelse af lad være med at døm mig for vi ved 
jo alle sammen, at jeg sidder og siger noget racistisk, men jeg er jo ikke racist og hold så lige op med at 
vi skal være så politisk korrekte. 

Ida: Folk er sure over at man ikke må kalde folk for neger og sådan noget. [..] det er bare blevet mere og 
mere sådan okay og bare være sådan helt slacker og bare være ligeglad og bare sige det som der falder en 
ind, for vi gider ikke være politisk korrekte. Det betyder altså, at fra at der måske var sådan en ej nu skal 
vi også, det er også okay at lade være med at kalde nogle noget, som er helt vildt – generaliserende eller 
stigmatiserende. Så er det blevet sådan, at nu skal vi bare kalde ting en spade for en spade, for jeg mener 
det sku ikke på den måde.  

Den politiske korrekthed, der henvises til, indgår i diskursen om indvandrere og asylansøgere. 

Ida og Aja beskriver, hvordan politisk korrekthed bruges som et legitimerende værktøj, der 

muliggør racistisk praksis, uden at det kan betegnes som sådant. Deltagerne oplever, at det 

gør det svært at reagere og skabe en bredere forståelse af at racisme er noget, der kan 

praktiseres uanset om man bekender sig eller afviser den som ideologi. Lau siger: 
[Racisme er] et virkeligt vigtigt begreb. Men det har også en… øhm, det er virkeligt svært at bruge, når 
man sidder hjemme hos en eller anden moster Oda. Altså fordi det er over det hele, og hvis man siger hey 
det der, det var en racistisk udtalelse eller du har en racistisk praksis når du gør sådan. Så er det, det 
samme som at kriminalisere folk. Diskussionen slutter, man kan ikke. Når man har smidt det ord på 
banen, så er julefrokosten forbi. Og det burde jo ikke være sådan, men det er virkeligt sådan ret potent.  

At racismen ofte er svær at italesætte og reagere på hænger sammen med, at det er en ny type 

racisme der er på spil. En racisme, hvor det er problematisk at kalde sig racist, men ikke at 
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praktisere racisme. En racisme, som overskrider den bredt anerkendte racismedefinition, der i 

høj grad forbindes med raceracismen. Det gør at racistisk praksis sjældent opfattes som 

racisme, hvilket gør den antiracistiske kamp svær. Lau forklarer: 
Det er måske et tegn på, at den antiracistiske bevægelse er ekstremt presset, for der er enormt meget af 
den der racistiske praksis. Den er jo nærmest i alle familier nu, ik? Det er sådan helt, det er over det hele, 
det er også her. Men den, hvad hedder sådan noget? Altså i den mere primitive ende af skalaen, ik?. Det 
er jo ikke engang sofistikerede racistiske praksisser, der er i en eller andens familie. 

Lau mener at den nye racisme er allestedsnærværende, men er svær at angribe. Kasper mener, 

at det delvist skyldes, at den antiracistiske bevægelse ikke selv er lykkes med at definere den 

nye racisme endnu: 
Jeg synes også at det er et af problemerne for os i dag, at der ikke findes en eller anden fælles konsensus 
om [..] hvad racisme er. Hvad ny racisme er, den kulturelle racisme, man måske kan tale om. Jeg tænker, 
at det var der efter 2. Verdenskrig, der blev ligesom skabt en antiracistisk konsensus om, og ide om, hvad 
racisme er; det er sådan en biologisk lærer om, at man kan kategorisere folk i racer og nogen er 
underlegne og sådan noget, og det er jo ikke rigtigt den racisme vi står overfor i dag. Vi er ligesom ikke 
lykkedes med at redefinere begrebet eller sætte nye ord på. 

Det at understrege behovet for at opbygge en analyse af den nye racisme, som en del af en 

antiracistisk praksis, viser hvordan antiracisme indgår i diskursive kampe. Carl påpeger, at det 

er vigtigt at den antiracistiske bevægelse formår at skabe forankring lokalt:  
[..] jeg synes som udgangspunkt er vi nød til at starte hos os selv selvfølgeligt og lokalt. Fordi, hvis man 
bare kaster sig ud i et eller andet nu rykker vi lige hele befolkningen, så går det galt. For det første fordi 
du ikke rigtigt har noget begreb om, hvad du egentligt foretager dig, for det andet fordi du ikke har nogen 
forankring [..] jeg synes man er nød til og tænke i nogle perspektiver, der handler om at opbygge. Og der 
synes jeg også, at Kirkeasyl har været sindssygt vigtigt [..] jeg ser masser af gode initiativer [..] som er 
rigtigt dygtigt og effektfuldt lavet, men det er som om de glider ikke rigtigt, de får ikke rigtig forankring 
på længere plan. Og mest af alt får de nok mest forankring i os selv og det er jo også godt nok, fordi vi 
holder gryden i kog [..] 

Forankring skal bidrage til, at det antiracistiske arbejde ikke kun er frugtbart for den 

antiracistiske bevægelse selv, men også for lokalmiljøet. Samtidigt er formålet, at lokalmiljøet 

kan præge bevægelsens arbejde.  

3.2 At blive struktureret af racismen og gøre modstand 
I det foregående har vi introduceret deltagernes overordnede tilgang til racisme. I denne del af 

kapitlet analyserer vi, hvordan racismen fungerer på baggrund af deltagernes refleksioner om 

erfaringer med racisme og modstandspraksis. 

3.2.1 Besværlige subjektbetegnelser og oprør mod magtens sprog 

Deltagerne har ofte svært ved at finde tilfredsstillende begreber, når talen falder på de 

subjekter, der optræder i racismens kartografi. Skal man sige ikke-etnisk dansk, indvandre og 

hvid? Hvad indikerer begreberne, og hvilken mening produceres i brugen? Resultatet er 
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frustrationer og et ofte famlende sprog. Deltagerne udtrykker både et ubehag og en modvilje 

mod at anvende flere begreber: 
Signe: Man har heller ikke lyst til at bruge de der ord. Jeg har ikke lyst til at sige anden etnisk eller… jeg 
synes det er vildt svært at bruge de der ord, fordi det er sådan noget det sagde Peter Skaarup i 
Radioavisen i morges og så har jeg ikke lyst til at sige det samme.  

Siv: Nogen gange er det også svært, for eksempel i forhold til i kirken, at anerkende at vi har nogle 
forskellige positioner, men hvordan snakker vi om det når vi ikke har nogle ord og et sprog for det, for så 
kommer vi til at bruge anden etnisk… dansk eller aktivister uden statsborgerskab eller med 
statsborgerskab. Vi mangler ligesom et sprog for at kunne italesætte de dér forskelle, som ikke netop 
bliver den der lidt racistiske retorik.  

Fraværet af et tilfredsstillende begrebsapparat tackles ved at vrænge subjektbetegnelserne, 

bruge en ironisk tone når de problematiske begreber udtales eller tilføje en direkte 

kommentar, der indikerer utilfredsheden. I de to workshops var det tydeligt at deltagerne 

vidste at problemet var kollektivt, og derfor var taktikken med at vrænge gangbar; det er ikke 

første gang de befinder sig i en situation, hvor de ser sig nødsagede til at anvende begreber de 

finder problematiske. Selvom at workshoprummet, i denne sammenhæng, er trygt fordi alle er 

bevidste om de sproglige vanskeligheder, så synes det alligevel at resultere i en individuel 

usikkerhed, hvor deltagerne brugte meget energi på et påpasseligt begrebsbrug. Deltagerne 

synes at opleve at blive fanget ind i magtens sprog og derved blive delagtige i produktion af 

racisme:   
Kasper: [..] jeg synes også man kan hører når vi for eksempel taler eller når man diskuterer, hvor mange 
ophold man laver i sine sætninger, også når man taler om den her måde at klassificere folk på, den her 
type racisme; skal man nu sige etnisk dansk her og hvad betyder det egentlig. Der er utrolig mange øh-
stop i sætninger i forhold til, hvad man for eksempel diskuterer omkring, uden sammenligning i øvrigt, 
jødeforfølgelser, sådan den gamle racisme. Ja, det synes jeg siger ret meget om, at vi ikke helt selv er 
kommet med endnu, på et eller andet plan.  

Deltagerne vælger ikke helt at afstå fra at anvende de besværlige subjektbetegnelser, der hører 

til racismens sprog. Ifølge Rie er det slet ikke en mulighed. Man kan ikke sætte sig fri af 

bærende diskurser, heller ikke hvis man er antiracist:  
[..] der har også været, jeg ved ikke hvor mange år med en sådan helt massiv racistisk diskurs i Danmark. 
[..] nu er den racisme blevet indlemmet i så store dele af… i den almindelige diskurs og i de almindelige 
politiske partier og sådan en som Søren Krarup og Jesper Langballe har igennem mange år virkelig fortalt 
os, hvad det er muslimer gør. Så vi kommer ikke uden om den diskurs når vi taler, for det er mange års 
måde at tale på, som vi også taler inden for.  

Man kunne forestille sig at deltagerne erstattede de besværlige subjektbetegnelser med det 

som Frank De Zwart og Caelesta Poppelaars kalder erstatningskategorier. 

Erstatningskategorier er begreber, som bruges i forsøget på at undgå en reproduktion af 

sociale kategorier, derfor skabes der i stedet nye kategorier som: ”[..] ‘people who live in 

backward areas’, or ‘people with insufficient command of the language’, ‘diversity’ and, 

increasingly, ‘neighbourhoods’ ” (De Zwart & Poppelaars 2007:392). De Zwart og 

Poppelaars kritiserer erstatningskategorier for at opretholde etnificering af sociale grupper, da 
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de forsat, om end mere implicit, bygger på forestillinger om etnicitet og kultur (De Zwart & 

Poppelaars 2007:394-5). Deltagerne anvender ikke denne taktik, men balancerer mellem at 

anvende og afvise magtens sprog, hvorved de omgør betydninger i det. 

 Deltagernes ambivalente begrebsbrug må også ses som et udtryk for, at de anser sprog som 

vigtigt for konstitueringen af tilgængelige subjektpositioner. Judith Butler argumenterer i 

Bodies That Matter (1993/2005), for at subjektet interpelleres med mærkater, hvorved det 

tildeles en position som det kan subjektivere sig til (Butler 2005:191-4). Butler mener ikke at 

man nødvendigvis skal opgive brugen af begreber, der strukturer, men derimod repetere dem 

på en måde, hvor det oprindelige mål forskydes og modarbejdes (Butler 2005:194). Butler 

mener dog, at der stadig er en risiko for at reproducere betydningen. Butler skriver: 
Subjektet är alltid ett nexus, i vilket kraven att bekräfta eller återupprepa begreppen som konstituerar 
»oss» inte helt kan avfärdas, men inte heller uppfyllas till punkt och pricka. Det är denna ambivalens som 
öppnar upp möjligheter att omarbeta begreppen genom vilka subjektivering sker – och inte sker. (Butler 
2005:195-6). 

Når deltagerne bruger ironi og vrængen som løsning på deres ubehag ved begreberne, er det  

en måde at omkontekstualisere subjektbetegnelserne, og bruge dem på en irregulær måde, 

hvorved betegnelserne, i tråd med Butlers teori, destabiliseres, men til en vis grad også 

reproduceres. Betegnelserne mister herved deres selvfølgelighed og udstiller den racisme som 

begreberne er sproglige elementer af. Det er altså en modstandstaktik, som på en gang 

bekræfter betegnelsernes vigtighed og underminerer deres legitimitet. 

3.2.2 At kunne passere i en umarkeret norm 

Størstedelen af workshopdeltagerne er hvide, og alle er danske statsborgere. Refleksioner om 

at kunne passere som en del af en hvid eller dansk umarkeret norm fyldte derfor i 

diskussionerne. Samtidigt har flere deltagere erfaringer med ikke at kunne passere i forhold til 

eksempelvis heteronormativitet. At være en, der kan passere i racismen, blev fremhævet som 

et eksempel på, hvordan racismen også strukturerer det umarkerede, danske eller hvide 

subjekt. Rie bruger lufthavnen som billede på oplevelsen af at kunne passere, mens andre ikke 

kan. Hun oplever at have adgang til en position, der er privilegeret i forhold til andres. 
Et af jeres spørgsmål er; hvordan er det at kunne eller ikke kunne passerer som dansk eller hvid? Det aner 
jeg jo ikke rigtigt hvordan føles, men som [Katrine] siger, så kender vi til hvordan man kan passerer. Så 
synes jeg, at lufthavne er et godt billede, fordi vores forestilling om hvordan en lufthavn skal fungere, der 
skal man bare kunne gå igennem og gå hen til en paskontrol og man skal tjekke ind og så kan man 
passere, men der er enormt mange mennesker, som ikke bare kan passere i en lufthavn og det er sådan 
meget synligt, helt fysisk; du høre ikke til dem der bare kan passerer, vi tager dig til side. Eller folk der 
bliver ført andre veje end vi ellers kan gå, som vi andre ikke ser. Jeg synes at lufthavnen er sådan et sjovt 
billede på, hvordan det er at høre til normen eller hvad man skal sige... dem der kan passere.  

For Rie er lufthavnen et konkret billede på, hvordan racismen lader nogen passere, mens 

andre tilbageholdes, og hvordan racismen dermed strukturerer alle. Rie mener at positionen 
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som den, der kan passere er let og bekvem, med mindre man får blik for dem, der ikke kan. At 

danske eller hvide subjekter kan indtage positionen som umarkeret og derfor én, der kan 

passere, er symptomatisk for den racisme som deltagerne oplever. Indgår man i den 

umarkerede norm er det som om man ikke berøres af racismen og står uden for dens radius. 

Dette er i tråd med opfattelse af hvidhed inden for hvidhedsteori; hvidhed giver adgang til en 

position i normen, at være neutral eller umarkeret, fordi det hvide positioneres som normalt 

(Andreasen, Henningsen & Petersen 2008:5). Ifølge Foucault produceres normen ved at gøre 

de subjekter, der ligger i periferien af den diskursive norm, til genstand for størst 

opmærksomhed og objekt for beskrivelse (Foucault 2002:208-9, Foucault 2006:48,52). 

Foucault skriver: ”Den disciplinære magt virker ved at gøre sig usynlig. [..] I disciplinen er 

det subjekterne der skal ses.” (Foucault 2002:203). I en foucaultsk magtoptik er det altså det 

periferiske, der er synligt, mens det diskursivt normale fremstår usynligt og umarkeret. Ifølge 

Foucault: ”[..] sikrer [det] magtens udøvelse helt ned i den fjerneste afkrog.” (Foucault 

2002:205). I forhold til Ries lufthavnseksempel, kan man sige, at magten får et problem, når 

dens virkemåde opdages. Opdagelsen finder sted når Rie oplever et ubehag ved at kunne 

passere, mens andre ikke kan. Professor i race og kulturstudier, Sara Ahmed skriver i The 

Cultural Politics of Emotion (2004), at: ”Normativity is comfortable for those who can inhabit 

it.” (Ahmed 2004:147). Ahmed peger endvidere på at det, at ikke ønske eller ikke kunne 

passere i normen, kan føles ubekvemt. Lufthavnseksemplet illustrerer, hvordan subjekter, der 

ikke kan passere både usynliggøres og udpeges i racismen. Denne dobbelthed viser normens 

skrøbelighed og racismens komplekse måde at fungere på. Fremstår de subjekter, der ikke kan 

passere for tydeligt i lufthavnsrummet, undermineres koblingen mellem at kunne passere og 

positionen som normal, men sker der ikke en samtidig udpegning af de perifere subjekter, kan 

normen ikke opretholdes. 

 I workshopdiskussionerne beskrives det at kunne passere som umarkeret ikke som noget 

entydigt behageligt. I anerkendelsen af, at andre ikke har den samme mulighed opstår et 

ubehag, der er knyttet til opdagelsen af ens egen overordnede positionering. I forsættelsen af 

lufthavnsbeskrivelsen fortæller Rie, at det umiddelbart er let at være i lufthavnsrummet som 

umarkeret. Let, fordi det er organiseret som et rum, hvor umarkerede subjekter har svært ved 

at se, at de også har en plads i den organisering, hvor ikke alle kan passere gnidningsfrit.  
Rie: Og så kan man jo mærke når man er en af dem, der bare kan gå igennem, det er jo enormt let og 
bekvemt og det er også svært i virkeligheden, hvis man ikke gør sig umage for at se, at der er alle mulige, 
der ikke bare kan gå igennem. Fordi, den er lavet sådan, at den skal fungere sådan og jeg mærker at det er 
sådan som det bare skal være.  
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Når man som umarkeret opdager, at man ikke står udenfor racismens radius, men blot er i 

stand til at passere fordi man ikke er markeret, mister den racistiske struktureringsmagt en af 

sine væsentligste forcer; at kunne fungere usynligt. Racismen er således ikke blot noget, der 

rammer de markerede, men strukturerer også de umarkerede. Konsekvenserne er vidt 

forskellige for de to subjektgrupper, men det er det samme magtsystem, der fordeler 

privilegier og ordner subjekterne i over- og underordnede positioner. At kunne passere er 

derfor ikke uproblematisk, idet det er et udslag af en racistisk strukturering, hvor de 

umarkerede også struktureres. Derved har den umarkerede subjekt position også en række 

begrænsninger. Flere af deltagerne fortæller, at de har et ambivalent forhold til den 

umarkerede position, Siv siger: 
Man kan sige, at kønsroller er jo for eksempel lige så fastlåste og normative om man er kvinde eller 
mand, og det er måske lidt af det samme med racisme, at man kommer lige så meget i en bås som 
værende enten-eller, og der er nogen normer der knytter sig til hver ting. At man derfor godt kan opleve 
det som, ikke undertrykkende, men fastlåsende, at skulle være hvid og dansker og ligesom skulle leve op 
til den der hvide norm. 

Siv beskriver følelsen af at være indfanget i en normativ konstruktion af danskhed og 

hvidhed, som føles fastlåsende. Følelser af ubehag og uretfærdighed i forbindelse med at 

kunne passere giver et indblik i, hvordan racismen strukturerer.   

3.2.3 Hvid, dansk og privilegeret 
Som beskrevet i det ovenstående, giver det at være hvid eller dansk adgang til en privilegeret 

position, hvor man kan passere, og umiddelbart fritages fra at forholde sig til sin egen position 

i det racistisk struktureringssystem. Denne fritagelse er imidlertid ikke uproblematisk som Rie 

bemærker. Flere deltagere fortæller, at de oplever at blive positioneret som magtfulde, fordi 

de er hvide og/eller danske, hvilket leder til en synliggørelse af magtrelationerne i det 

racistiske struktureringssystem. Oplevelserne er ofte knyttet til møder med asylansøgere. Tine 

beskriver, hvordan hendes første besøg i Sandholmlejren, indebar en voldsom oplevelse af at 

blive positioneret som hvid, dansk og privilegeret:  
Folk stormer jo efter en, fordi de tror at man har magten til at kunne give dem en opholdstilladelse, altså 
de tror jeg render rundt med et stempel i lommen og er sådan nå ja og dig, ja du får lige, og sådan, ik? 
Eller i det mindste er journalist som kan fortælle deres historie til nogen, der kan hive dem ud. Det kan 
jeg slet ikke forstå. Og det kan man sige, det er jo også en eller anden form for racistisk strukturering. Jeg 
synes ikke de mennesker, der rendte efter mig specielt var racister, men det er jo en racistisk 
strukturering, at de tror at jeg bare er... har mega sygt meget magt. Bare fordi jeg både er hvid og gider at 
være der oppe. 

Tine oplevede at få adgang til magt på grund af sin position, også selvom hun reelt ikke har 

adgang til privilegierne, eksempelvis at give asylansøgere ophold. Det er et udslag af den 

racistiske struktureringsmagt, hvor Tine og asylansøgerne positioneres i forhold til en logik, 

der lader asylansøgere være magtesløse, mens hvide danskere positioneres som magtfulde. 
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Struktureringen indebærer et afhængighedsforhold, hvor asylansøgere er underordnet hvide/ 

danske subjekter, der bliver magtfulde, ikke nødvendigvis på grund af deres reelle 

handlemuligheder, men på grund af forventningen om disse. Tines besøg i lejren var en 

ubehagelig men lærerig oplevelse, der gav hende erfaring om, hvordan racisme kan fungere 

uden, at der er racister tilstede. Kønsforskeren Katarina Mattsson skriver i en artikel, om 

hvidhed og svenskhed, at racisme har en strukturel mekanisme, der tildeler de, der 

positioneres som hvide, privilegier; politiske og økonomiske såvel som retten til at fortolke 

relationer (Mattsson 2005:141). Mattsson skriver: ”Det strukturella inslaget innebär att även 

enskilda individer som identifierar sig som antirasister och har avidentifierat sig med vithet 

som en identitet, i en strukturell bemärkelse kan uppleva en rad fördelar av att ”vara vita”.” 

(Mattsson 2005:141). Selvom Tine forholder sig kritisk til den hvide/danske subjektposition 

og ikke ønsker at indgår i den racistiske magtstrukturering, oplever hun alligevel, at hendes 

hvidhed indebærer privilegier. Deltagerne er meget bevidste om, at de har privilegier qua 

deres position som hvide/danske subjekter, hvilket blandt andet ses, når Ida fortæller om den 

frihed hun rådede over i forhold til de irakiske asylansøgere i Kirkeasyl: 
Jeg tænker også, i forhold til eksempelvis i kirken; det der med at man er gæst og man ja, jeg kan bare 
skride når jeg har lyst for eksempel. Jeg kan bare gå hjem når jeg ikke gider mere.  

Som frivillig i Kirkeasyl kunne man i princippet gå når man ønskede det, mens de irakiske 

asylansøgere ikke havde samme mulighed, da de enten manglede et sted at tage hen eller  

risikerede at blive anholdt og tvangsudvist. Det betyder, at den privilegerede magtposition  

aktivisterne er strukturerede i, ikke bare er et spørgsmål om at asylansøgerne har misforstået 

aktivisternes muligheder, men i høj grad er et udslag af ulige fordeling af privilegier. Flere 

deltagere understregede vigtigheden af ikke at reproducere en asyllejrestruktur, men oplever 

det som svært på grund af de forskellige vilkår. Line siger:  
Jeg synes Kirkeasyl er faldet rigtigt meget i gennem med det. [..] Vi har været en socialforvaltning på en 
eller anden måde [..]. Fordi at lige så snart de mennesker [asylansøgerne] meldte sig ud af systemet så 
blev der nød til at være en eller anden form for system, der kunne forvalte deres helbred og [..] 
økonomisk og alt sådan noget og det synes jeg har været et rigtigt stort problem. Jeg ved ikke hvordan 
man skulle kunne undgå det, fordi, netop ligeså snart de indgår i et politisk projekt, så er omkostningerne 
så store, at der ikke er noget som helst andet sikkerhedsnet.  

3.2.4 Oprør mod den umarkerede og privilegerede position 

Deltagerne er bevidste om faren ved at reproducere det racistiske struktureringssystem, og 

ureflekteret indtage de subjektpositioner, der stilles til rådighed, og dermed styrke racisme 

frem for at gå i konflikt. Per fortæller om en fest i Sandholmlejren som han arrangerede 

sammen med Tine og andre aktivister fra København og lejren. Et af formålene med festen 
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var at lære hinanden at kende, ved at lave et konkret projekt sammen. Per fortæller, hvordan 

aktivisterne fra København, kom til at reproducere deres umarkerede position:  
[..] folk spurgte ofte til os og hvem vi var [..] i starten overraskede det os meget, på en eller anden måde. 
Men vores faste svar blev, at vi var bare nogle folk fra København, eller vi var bare dem fra København 
[..] det der med at det er meget nemt at skjule sin egen specifikke måde og være på og bare sige vi er bare 
random agtige mennesker fra København. [..] vi er bare ingenting.  

Per beskriver en overraskelse over, at der overhoved blev spurgt indtil hvem de var, hvorved 

de blev konfronteret med deres umarkerethed, og hvordan de ved at definere sig som dem fra 

København, kom til at reproducere deres position som umarkerede, som et ingenting. Dette 

var med til at skabe skel mellem aktivisterne fra København og fra lejren, da den umarkerede 

position, stod i kontrast til asylansøgernes position som er yderst veldefineret. Per forklarer: 
Hvor de andre er noget helt specifikt, man ved næsten alt om dem inden man overhovedet snakker med 
dem, fordi de er asylansøgere i Sandholm. Og så kan man lige spørge: Hvor længe har du været her, hvor 
er du fra?. Så har man næsten alt på plads. Eller så er de bare skruet helt fast, mens vi føler os bare sådan 
helt blanke og helt udefinerbare eller sådan. 

Per og Tine fortæller, hvordan den manglende definering, under evalueringen af festen blev 

fremhævet som en problematisk, og afgjort ikke anbefalelsesværdig praktik. Efterfølgende gik 

de i gang med at definere sig:  
Tine: Fordi da vi evaluerede på det, var det virkeligt også bare noget af det som var den største fejl eller 
det er ikke sådan en god praktik. Vi er alle... 

Per: Vi er bare spørgsmålstegn. 

Tine: ...for det var virkeligt altså: vi er da bare...danskere. Eller ej, det sagde vi ikke.  

Per: Nej fordi det var vi heller ikke. Vi var ingenting.  

Tine: Nej, præcist. Og vi gik faktisk i gang med sådan at definere os mere. Så skete der alt muligt andet.  

Tine og Pers dialog illustrerer, at de ønsker at omgå den umarkeredes positionering og ikke  

reproducere det magtforhold, der opstår i relationen mellem markerede og umarkerede. De 

blev ikke færdige med positioneringsprocessen, men deres formuleringer peger i retning af, at 

de søger en definition, der rækker ud over det hvide/danske subjekt og bryder med den 

umarkeredes magtposition. Det vil sige en modstandsposition, der både synliggør 

magtforholdene i det racistiske struktureringssystem og åbner for at omgøre struktureringen. 

Modstandspositionen er ikke let at indtage, fordi det racistiske struktureringssystem fungerer 

ved at ordne relationer mellem subjekter i henhold til den racistiske diskurs, som Tine 

erfarede, da hun oplevede at flere asylansøgere forventede at hun kunne bevilge ophold. At 

indtage en modstandsposition indebærer derfor også en risiko for at være uforståelig. Tine 

eksemplificerer dette når hun fortæller, at flere af irakerne ofte takkede hende: 
For eksempel i Kirkeasyl, der var der mange, især Hakim; han sagde det jo hele tiden. Altså: tak for det I 
gør, tak fordi I gør det her for os. [..] ham har jeg virkeligt snakket rigtig lang tid med og jeg tror godt vi 
sådan kan snakke timer, hvor det er sådan: Jamen Hakim, det er jo noget vi gør sammen. Så skal jeg også 
sige tak til dig?. [..] Og jeg synes bare [at det ligesom er] at holde fast på, at det er nogle strukturer som vi 
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har en fælles interesse i kæmpe imod og det er et projekt vi laver sammen. Der føler jeg bare virkeligt [at 
jeg] bliver dolket i ryggen, når der kommer en eller anden og siger tak til mig.  

Mange deltagere kunne genkende følelsen. Efter en længere diskussion kom Lau frem til, at 

det svære ligger i, at man netop med et sådant tak, kommer til at strukturere hinanden: 
Men det sjove er, at tak, ordet tak, det bliver at man anråber hinanden. At man begynder at strukturer, at 
man kan strukturere hinanden ved at sige tak til hinanden ikke.  

Tine og Laus udsagn illustrerer, at formålet med Kirkeasyl var en kamp for asyl til irakerne, 

men også en kamp mod en racisme der fungerer som et struktureringssystem, der ordner 

relationer. At angribe struktureringen, og ikke acceptere at asylansøgere er underordnet 

danske subjekter, ved at afvise et tak, er en meningsfuld modstandspraksis i forhold til en 

racisme, der fungerer ved at ordne subjekter ud fra begrebsparrene underordnet/markeret og 

overordnet/umarkeret. Derfor er det meningsfuldt når Tine peger på, at det er en 

modstandstaktik at være bevidst om den position, man indtager: 
Når det var det der med, måske egentligt også lidt tilbage igen til det jeg sagde før med at det virkeligt, 
jeg synes virkeligt godt man kan se det som en, antiracistisk taktik det der med at indse de positioner man 
selv er i. 

Denne opfattelse er i tråd med Ruth Frankenbergs, når hun skriver at: ”Naming ”whiteness” 

displaces it from the unmarked, unnamed status that is itself an effect of its dominance.” 

(Frankenberg 1993:6). Selve italesættelsen af den umarkeredes position er en 

modstandstaktik, der dels gør den umarkerede til et politisk subjekt i forhold til racismen, og 

dels bryder med en af racismens grundlæggende struktureringer i form af den umarkerede 

norm. I erkendelsen af, at det er problematisk, fra et antiracistisk perspektiv, at bibeholde sin 

position som umarkeret ligger et oprør mod den racistiske struktureringsmagt. Ved at træde 

ud af den umarkeredes position og ved at situere sig selv, kommer spørgsmålet om forskelle 

mellem asylansøgere og aktivister i høj grad til at handle om ulige fordeling af vilkår og 

privilegier. De stigma, som er hæftet på den markerede, mister en del af sin kvalitet og kan 

ikke på samme måde fungere som forklaring på opdeling og ulighed. 

3.2.5 Samarbejde er essentielt – opgør med offer/frelser modellen 
Positionen som antiracist opleves ofte som kompliceret. Det er en position, der er omgæret af 

diskursive kampe, hvor aktivister prøver at skabe modstandspositioner, der er meningsfulde i 

en antiracistisk diskurs, samtidigt med at de oplever at blive placeret i positioner, der ikke 

kompromitterer den racistiske struktureringsmagt. En del af deltagerne oplever, at deres 

position ikke accepteres som forståelig, uden for det antiracistiske miljø. Det kan resultere i, 

at deltagerne må gå på kompromis med deres egen agenda for at opnår forstålighed. Line, der 

har været aktiv i Kirkeasyl, fortæller at hun tror: 
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[..] at en af grundende til at medierne overhoved spiste, eller fik sympati for, hele den der Kirkeasylaktion 
var at de ligesom fik lov til at lave nogen hjælpere og så lavede de nogle brune ofre, som ligesom fik 
udvist barmhjertighed overfor, hvor de ikke havde den der vilje selv. Det var virkelig svært for de fleste 
journalister at skrive, at [irakerne] havde valgt at gå ind i den der kirke og at det var et projekt vi lavede 
sammen og at de ligesom claimede deres ret til at være her. At de ligesom havde en vilje til at sige, altså, 
det her, det har vi. Altså, det var der ikke nogen der kunne acceptere eller overhoved kunne forstå. 

Line påpeger, at positionen som antiracist ikke var mulig i mediebilledet, i stedet var  

positioner som hjælpere og ofre tilgængelige. Hermed blev de irakiske aktivister 

positionerede som viljeløse skæbner, der skulle hjælpes, mens de danske aktivister blev 

positionerede som frelsere. Det er en dikotomisk opdeling mellem offer og frelser, der 

udtrykker en logik, der går på at nogen bliver ramt, mens andre er uberørte og hjælper af 

godhed. I modellen anerkendes aktivisternes forskellige vilkår, men det underkendes at der 

foregår en strukturering af hele aktivistgruppen, hvor de privilegerede også omfattes af 

racismen. Offer/frelsermodellen implicerer ikke, at racismen forstås som en aktiv 

struktureringsmagt. Kirkeasyl bidrog delvist til den diskursive produktion, der opretholdt 

modellen, i forsøget på at gøre projektet forståeligt, ved at anlægge en gangbar retorik i 

forhold til diskursen om asylpolitik. I relation til Kirkeasyl pointerer Ida at: 
[fremtidige antiracistiske projekter skal] være meget mere progressive end det der humanismefelt, som vi 
kom til at bevæge os i... eller som vi bevidst bevægede os i. 

I tillæg til positioneringen som ofre eller frelsere, oplevede aktivisterne, i forbindelse med 

Kirkeasyl og Luk Lejren, at begribeligheden af den antiracistiske position blev hæmmet, fordi 

modstandere anfægtede at projekterne ikke var i asylansøgernes interesse, og dermed forsøgte 

at splitte aktivisterne. Line siger:  
Under Luk Lejren kan jeg huske at det som offentligheden eller vores modstandere eller pressen ligesom 
prøvede at køre på meget var det med at skille os fra hinanden og sige i virkeligheden vil [asylansøgerne] 
ikke ha at i kommer der op og de er bange for jer, og i kirken var det også meget det der med i gør dem 
en bjørnetjeneste og i virkeligheden så burde de bare… de var sådan lidt… det blev en konkurrence om, 
hvem der kunne hjælpe dem bedst. Altså hver gang vi har prøvet at lave nogen projekter det sidste stykke 
tid, så er vi blevet indlemmet så meget i den der diskurs, at det bare har været helt vildt ubehageligt at 
være med til [..] det  har været fuldstændigt umuligt for os at undgå at blive puttet ind i en position, som 
passer ind i den diskurs der ligesom er.  

Kirkeasyl var et svært, men også lærerigt projekt. De forskellige vilkår som aktivisterne har, 

medførte en vanskelig situation. Aktivisterne oplevede at blive positioneret som hjælpere 

frem for aktive i et samarbejde. Samarbejde mellem markerede og umarkerede er  essentielt 

for deltagerne, og flere peger på at samarbejde er en metode til at omgå racistisk 

strukturering. Siv og Rie, der begge har lavet Kirkeasyl, fortæller: 
Siv: Jeg tænker, lige netop det du siger med at man gå ind i et samarbejde og det er et samarbejde og ikke 
en hjælpeposition; hvordan kan jeg hjælpe dig så du bliver mere frigjort. Så tror jeg det er lige meget 
hvilken struktur man snakker om, så kommer man med et rigtigt dårligt udgangspunkt, men hvis man 
ligesom siger; nu går vi ind i et samarbejde om at prøve at ændre nogen ting så kommer man nok meget 
længere.  
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Rie: [Det er] meget frugtbart at prøve at lave antiracistisk arbejde på tværs af den udenfor/indenfor-norm, 
det er meget positivt at vi arbejder sammen omkring det, fordi jeg tror vi kan, eller jeg synes, at vi i det 
her forløb er blevet klogere på, hvor det er den dér forskel er eller hvordan vi oplever den. Det tror jeg vi 
skal blive meget mere kloge på. Men måske kunne det hjælpe os lidt derhen af, til den der, måske [..] 
kulturelle eller nye, eller hvad vi skal kalde den, racisme eller mainstream racisme, der er indlejret i den 
omfattende diskurs som der bliver bygget op, for eksempel omkring indvandrere og muslimer og alle 
mulige ting, at det er et rigtigt godt redskab til at undersøge den, når vi arbejder på kryds og tværs af dem 
der hører til indenfor og udenfor. 

Rie forklarer, hvordan samarbejde kan bruges til at overskride grænsen mellem det indenfor 

og udenfor, som aktivister oplever som centralt for racismen: Samarbejde er et redskab til at 

undersøge racistiske diskurser og finde ud af, hvilke forskelle, der produceres og hvordan de 

fungerer. Ved at overskride grænsen, mister diskursen om indvandrere og muslimer som de 

fremmede en del af sin legitimitet, fordi de fremmede ikke længere er fremmede. Rie afviser 

ikke, at der er forskelle, men i samarbejdet får forskellene en anden karakter, der ikke følger 

den racistiske logik. At samarbejde med asylansøgere er ikke den praksis som det racistiske 

struktureringssystem ligger op til, i stedet stilles hjælperpositionen til rådighed. Ved at afvise 

hjælperpositionen og i stedet indgå i samarbejde bliver det ikke blot muligt at få et nyt 

perspektiv på de forskelle man oplever, det bliver også muligt at omgøre den racistiske 

strukturering af relationen mellem markerede og umarkerede.  

3.2.6 At bruge en tæt relation som modstandstaktik mod en racisme, der 

splitter og ordner 
Et alternativ til frelser/hjælper positionen, er at bruge en tæt relation som modstandstaktik. 

Flere deltagere gav udtryk for, at det at skabe relationer mellem markerede og umarkerede, og 

få disse relationer til at fungere, er en brugbar taktik i kampen mod racismen. En taktik, der 

beskrives som tidskrævende og svær, men også aktuel, håndgribelig og brugbar. I vores 

introducerende diskussionsoplæg lagde vi op til, at workshoppen kunne bruges til at diskutere 

modstand på flere niveauer. Selvom deltagerne har erfaring med at indgå i store, udadvendte 

projekter, var de praktikker, der fik størst opmærksomhed i diskussionerne, praktikker som 

man kan klassificere som mikromodstand. Det vil sige praktikker, som vedrører nære 

relationer, frem for at skulle påvirke en større offentlighed. En årsag til at det nære fyldte 

meget kan være, at en stor del af deltagerne arbejder med asylpolitik, hvor det personlige 

møde med asylansøgere er centralt. En anden årsag kan være at den racisme som deltagerne 

oplever at politikere, medier og politi er eksponenter for, opleves mindre kompliceret; den er 

så grov og direkte at timers diskussion om dette, ikke synes at leve op til forventningerne om 

at lære nyt i workshoppen. Interessen for at diskutere modstand, der vedrører det nære er 

yderst interessant. For det første fordi det nære bliver politiseret, ved at blive italesat som en 
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modstandspraktik. For det andet fordi det nære synes at være et område, hvor deltagerne 

oplever at de kan gøre modstand. Tilsammen åbner det en ny dør i forhold til at forstå, 

hvordan racismen fungerer og hvilke modstandstaktikker, der er meningsfulde. 

 Per fortæller, at det fællesskab som opstod i kirken mellem danske og irakiske aktivister, i 

forbindelse med Kirkeasyl, var positivt fordi det ikke byggede på hvad aktivisterne er 

positioneret som, men i stedet det fælles: 
En af de ting som var gode ved kirken for eksempel, det var at det var svært at sige irakerne og 
danskerne, eller aktivisterne i kirken og de andre aktivister. På nogle punkter lykkedes det alligevel at 
have et eller andet fællesskab omkring den der kirke, ik? Og det var et fællesskab omkring noget man 
gjorde sammen. Den slags fællesskaber, som egentlig ikke rigtigt har noget navn, enten os fra kirken eller 
dem fra Kirkeasyl. Det synes jeg var et utroligt positivt fællesskab, og hvis man kan udbrede sådan nogle 
typer af fællesskaber, som ikke sådan baserer sig på et eller andet folk er, en eller anden position som folk 
er i, men et eller andet projekt man har gang i. Det synes jeg var meget positivt. 

Per beskriver her, hvordan fællesskabet i Kirkeasyl på flere punkter lykkedes. Per mener, at 

det at opbygge fællesskab, gennem fælles projekter, er en god taktik fordi det bryder med 

struktureringen af fastlåste positioner. Anders taler om, hvordan en følelsesmæssige 

involvering giver styrke:  
Noget af det jeg synes var interessant ved Kirkeasyl, det var, det der med... jeg kan huske i starten der 
tænkte jeg, skal jeg nu blive venner med folk, er det lidt noget farligt noget? Og så tænkte jeg: Ja, det skal 
jeg gøre! Jeg synes det var, jeg synes faktisk det var rigtigt dejligt at have noget i klemme på den måde, 
det synes jeg var en stor styrke på mange måder; at man var følelsesmæssig påvirket, det var nok noget af 
det jeg var mest glad for, at det også godt kunne gøres på den måde. Det synes jeg var, det bliver en 
mere... det synes jeg bare var en rarere måde at lave ting på i virkeligheden.  

Det at gerne ville have noget følelsesmæssigt i klemme, er et forsøg på at omgøre den 

racistiske strukturering, hvor umarkerede antiracister må indtage positionen som hjælpere for 

at opnå forståelighed. Ved at engagere sin krop og sine følelser i relationer fralægger man sig 

det danske/hvide subjekts privilegier, hvorved man aktivt bryder med de splittelses- og 

ordningsmekanismer, der er essentielle for racismens virkemåde. I en refleksion over vrede 

som modstand, skriver Sara Ahmed: 
The emotional struggles against injustice are not about finding good or bad feelings, and then expressing 
them. Rather they are about how we are moved by feelings into a different relation to the norms that we 
wish to contest, or the wounds we wish to heal. Moving here is not about ’moving on’, or about ’using’ 
emotions to move away, but moving and being moved as a form of labour or work, which opens up 
different kinds of attachments to others in part to the recognition of this work as work (Ahmed 
2004:201). 

Ahmed beskriver det at bruge følelser som modstand, som et pågående arbejde, der åbner op 

for, at subjektet kan forholde sig anderledes til normen og i relationer. At engagere sig 

følelsesmæssigt er derfor en meningsfuld modstandspraktik, fordi det netop ikke er meningen 

at danske umarkerede subjekter skal engagere sig på denne måde. Her er det oplagt at henvise 

til Judith Butlers nyere teoriproduktion, hvor følelser spiller en central rolle i forhold til 
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modstandspraksis. I Precarious Life – The Powers of mourning and violence (2004) skriver 

Butler:  
Many people think that grief is privatizing, that it returns us to a solitary situation and is, in that sense, 
depoliticizing. But I think it furnishes a sense of political community of a complex order, and it does this 
first of all by bringing to the fore the relational ties that have implications for theorizing fundamental 
dependency and ethical responsibility. (Butler 2004:22) 

Sorg kan være mobiliserende og politisk, fordi sorg forudsætter relationer. Derfor er brugen af 

sorg og følelser, en kampform som reorganiserer den orden som det racistiske 

struktureringssystem producerer. At engagere sig følelsesmæssigt er at afmontere de 

splittelses- og ordningsmekanismer, som holder subjektpositionerne på plads. Per beskriver 

hvordan det i kirken lykkedes at oprette et unikt rum, hvor skel blev opbrudt: 
[..] hvis der er en eller anden form for antiracistisk modstand i Danmark, så synes jeg at Kirkeasyl har 
været med til at styrke den. Men uheldigvis ikke så meget på tværs, altså det har ikke... mens kirken var 
der, synes jeg virkeligt at der var nogle skel, der var blødt op på en eller anden måde. Og at man lavede 
nogle ting sammen, men det har ligesom ikke og det behøver jo ikke være et mål i sig selv. Men det er 
ligesom ikke blevet… lykkedes at blive ved med og holde de der skel nede [..] mellem folk som er 
asylansøgere eller afviste asylansøgere og dem som ikke er det. 

Per beskriver, hvordan det ikke er lykkedes at holde skellene på afstand efter kirken blev 

ryddet. Da det unikke rum blev opløst ved fysisk adskillelse, blandt andet tvangsudvisninger 

til Irak og fængsling af asylansøgere, blev de mekanismer som skellene byggede på 

reetablerede.  

Investeringen i fællesskaber, baseret på tætte relationer og fysisk samvær, kan forstås 

som en modstandspraktik, der virker overfor en magt, der har livet som omdrejningspunkt. En 

biopolitisk magt, der kontrollerer kroppe, og styrer kroppes adgang til andre kroppe, samt 

struktureringen af subjekters følelsesmæssige relationer (se kapitel 2). Foucault knytter 

biopolitikken til den liberale regeringsmåde hvilket, ifølge Thomas Lemke, medfører en 

sammenknytning af: ”[..] opmærksomheden på fysisk-biologiske værensformer [og]  

undersøgelsen af subjektiveringsprocesser og moralsk-politiske eksistensmåder.” (Lemke 

2009:59). Det betyder at biopolitik er en magtform, der regulerer, disciplinerer og regerer 

kroppe, liv og subjektpositioner. Foucault mener at modstanden vender sig mod 

biopolitikkens teknikker og at modstandskræfterne netop derfor, gør livet til den centrale 

kampplads og retter sig mod det som: 
[..] magten iværksætter – dvs. til livet og til mennesket, for så vidt det er levende. [..] Det, der kræves og 
ses som mål, er livet – forstået som fundamentale behov, menneskets konkrete væsen, udviklingen af dets 
evner, mulighedernes fylde. Uanset om dette er utopi eller ej har man her reelt en kampform; en gang 
gjort til genstand for politikken er livet blevet taget på ordet og vendt mod systemet, som havde sat sig for 
at kontrollere det. (Foucault 2006:149-50). 
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I tråd med dette mener teoretikere, som Michael Hardt og Antonio Negri, at opkomsten af 

biopolitikken gøder jorden for et nyt politisk subjekt (Lemke 2009:86). Om modstanden 

skriver de:  
Den kender kun et indenfor, en vital og uundgåelig deltagelse i de sociale strukturer, uden nogen 
mulighed for at transcendere dem. Dette indenfor er det produktive samarbejde mellem 
masseintellektualitet og affektive netværk, den postmoderne biopolitiks produktivitet. Denne militante 
aktivisme gør modstand til modmagt og opstand til et kærlighedens projekt (Hardt & Negri 2003:386).  

Hardt og Negri tilskriver modstanden et større aktørskab, i form af en mere selvstændig  

produktivitet, end Foucault gør, hvilket skyldes deres forståelse udviklingen af den 

biopolitiske magt (se Hardt & Negri 2003:43ff). Modstanden kan, i denne forståelse, bryde ud 

i alle livets områder. Fordi magten er immanent, kan modstanden også være det. 

Biopolitikkens omringning af livet, har medført nye modstandsteknikker og subversive 

gørelser, der netop tager udgangspunkt i livet. Forstår man racismen som en biopolitisk 

magtform, giver det derfor mening, at modstanden ikke kan stille sig udenfor, men derimod 

med udgangspunkt i brug af kroppen, i nære relationer og i de positioner man indtager, 

udgøre en aktiv og frugtbar modstand mod racisme, der fungerer som en biopolitisk 

magtudøvelse.  

3.2.7 Det fælles kan virke usynliggørende 
Troen på fællesskabet og det at gøre projekter sammen som modstandstaktiker, udfordres af 

bekymringen for at usynliggøre de ulige vilkår som den racistiske strukturering indebærer. Ida 

siger: 
[..] jeg syntes nogle gange at det var ubehageligt, at vi kaldte irakerne for aktivister, fordi jeg bare ikke 
synes at... jeg synes bare at de var sådan tvunget til at være, for eksempel i kirken eller være… fordi de 
ligesom ikke havde de samme muligheder. Og så sagde vi bare, det fordi nu har vi sagt det, så bliver det 
også bare mere inkluderende. Og det kunne jeg bare ikke li, jeg synes bare man løj overfor alle, eller jeg 
løj overfor mig selv. [..] men jeg bryder mig heller ikke om den anden, altså jeg kan også godt li tanken 
om at man prøver at inkludere. Men jeg synes også, at det er svært fordi vi er fandme ikke lige 
privilegerede altså, overhovedet. Vi har overhovedet ikke de samme muligheder. 

Ida ser inklusion og fællesskab som vigtige mål, men mener, at der er en risiko for at 

usynliggøre de forskellige vilkår, ved sprogligt at konstruere et fællesskab, som ikke tager 

hensyn til disse. I tråd med dette mener Line, at man ikke kan undgå at reproducere 

magtstrukturerer i de relationer man indgår i, på trods af at relationerne udfordrer 

magtstrukturerne: 
[..] hvis man ikke kender de mennesker, så laver man bare generaliseringer og reproducerer fordomme og 
magtstrukturer sådan helt ekstremt. Det gør man også i relationerne, men det er den eneste måde at 
komme det til livs på, som jeg har oplevet det.  

Lau mener, at de tætte relationer kan føre til, at der tages dårlige beslutninger: 
Men jeg tror altså også, faktisk, det har vi også talt meget om i Kirkeasyl, men jeg kan ikke finde ud af 
om det... Når man har en, når man indgår i et eller andet politisk fællesskab, øhh, jeg ved ikke hvad det er 
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jeg vil sige... Jo, jeg tror bare det der med venskabet, ikke? Det har vi jo snakket om mange gange, og 
stolpe op og stolpe ned. Fordi at, ej, jeg ved ikke, jeg har ikke noget at sige... Jeg tror også der blev taget 
rigtig mange dårlige beslutninger fordi folk har haft alt muligt i klemme, men i en helt skæv relation. 

Laus udsagn illustrerer et skisma mellem at have følelser på spil og tage strategiske 

beslutninger. Det er svært for Lau at formulere, da det er følsomt, hvilket viser, at der er 

mange følelser på spil i projekter som Kirkeasyl. Når racismen splitter kroppe og følelser, så 

er fællesskab og stærke relationer en progressiv modstandstaktik. Men som Ida påpeger, er 

det vigtigt, at relationerne ikke bruges til at usynliggøre magtforhold, som stadig fungerer, 

eller til at konstruere en fortælling om at alle har samme vilkår, fordi man er engageret 

følelsesmæssigt i hinanden. Dette er netop den proces som postkoloniale feminister har 

problematiseret, når de har anfægtet, at 1. og 3. verdens kvinder står i et magtforhold til 

hinanden, og at dette ikke udviskes fordi hvide, middelklasse kvinder fra vesten mener, at de 

er solidariske med andre kvinder (se eksempelvis Eriksson et. al. 2005:23-4, Mohanty 

2006:33-37). Følelsespolitik er derfor ikke uproblematisk og kræver et godt øje for, at vilkår 

stadig kan være ulige. Deltagerne synes at være bevidste om dette, ved flere gange at 

italesætte de magtforhold som de oplever er tilstede og ved for eksempelvis ikke at komme 

ind på de tæsk de fik, da Brorsons Kirken blev ryddet af politiet.  

3.2.8 Feminisme som referencepunkt  

Et af de elementer, der overraskede os i forhold til de to workshops var deltagernes mange 

referencer til køn, seksualitet og feminisme. For den del af deltagergruppen, der er engagerede 

i køns- og seksualpolitik overraskede det ikke, men vi havde på ingen måde regnet med, at 

alle deltagerne ville bruge køn, seksualitet og queer som referencepunkter i diskussionerne. 

Feminisme blev anvendt som et trygt grundlag til at tydeliggøre pointer og som et 

inspirationsarkiv. I den ene workshop opstod følgende dialog: 
Tine: [..] jeg har haft helt vildt meget gavn af [..] at hente helt vildt mange begreber og værktøjer fra 
feministisk teori og historie [..] hvor man arbejder sådan med strukturer på mikroniveau. [..] når man 
snakker om [racisme] bliver det altid i sådan nogle meget store, statslige eller partimæssige, sådan nogle 
mærkelige metastrukturer. Hvor feminismen er sådan noget agtigt, mellem to mennesker, ikke? 

Anders: Det er også det, at de fleste ville jo, på gaden, godt kunne se at der var et problem, hvis man råbte 
et eller andet. Det er næsten kun det, som de fleste opfatter som værende racisme. 
Tine: De råber et eller andet… 

Anders: Ja, og sådan er det jo også med sexisme. At der er, sådan oplever jeg det i hvert tilfælde [..] at 
folk ikke er bevidste om, hvornår de er i gang med at putte folk i så grelle kasser, som de gør, ikke? 
Derfor er det rigtigt svært at italesætte det, fordi folk har en tro på, at så længe jeg ikke gør sådan og 
sådan og sådan, så er jeg jo ikke, så er jeg sådan set safe, så har jeg ikke gjort noget racistisk. 

Tine: Men forskellen til feminisme er, at der findes et miljø som er ret stort, hvor der er mega meget 
kendskab til sådan nogle strukturer. Der er blevet arbejdet med det i mange år, også akademisk og 
teoretisk, og ja, i afgrænsede miljøer og det synes jeg ikke der er ligeså meget med racisme. 
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Tine og Anders dialog udtrykker, at der er værdifuld inspiration at hente fra feministisk teori 

og praksis, som blandt andet kan understøtte håndteringen af racistisk strukturering på 

mikroniveau. Tine og Anders peger på, at der er sammenfald mellem 

kategoriseringsmekanismerne i racisme og sexisme. Den feministiske værktøjskasse 

indeholder redskaber til at forstå og bearbejde magtstrukturer, som udspiller sig i konkrete 

relationer mellem subjekter. Det er værdifulde modstandsredskaber i forhold til en racisme 

som virker ved at adskille subjekter og underminere intime relationer.  

 Queer er et andet element fra den feministiske værktøjskasse, der fremhæves som brugbart. 

Per udtrykker et behov for at udvikle en antiracistisk taktik, der ligesom queer, kan synliggøre 

og udfordre de positioner subjektet placeres i: 
[..] man mangler bare det her begreb som queer er et eksempel på, som jo ikke er et universalistisk 
begreb, det er jo ikke sådan vi er alle sammen [er] queers inderst inde. Men det er en eller anden... det er 
en modposition, som alle på en eller anden måde kan have gavn af at indtage, hvor man ligesom kan sætte 
den position men selv er blevet tildelt i spil. Det tænker jeg at denne her antiracisme/antinationalisme på 
en måde mangler.  

[..] det er jo et bud på, hvordan man ikke bare taler om en ulighed i mellem positioner, men prøver at få 
problematiseret selve den måde, at de der positioner hægter sig til forskellige tegn på, som man har [..] 

Per mener, at queer har potentiale som en modstandstaktik, fordi queer som en subversiv 

gørelse giver adgang til en position, der kan destabilisere subjektets umiddelbare 

positionering i racismen. Det system som strukturerer subjektrelationerne kan dekonstrueres, 

hvilket åbner for en omgøring af struktureringen. Queerteoretikeren Tiina Rosenberg mener 

at: ”Det queeras uppgift är att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en.” (Rosenberg 

2005:10). Netop denne kvalitet at afnaturalisere kategorier, er relevant i forhold til en racisme, 

der positionerer subjekter ud fra kategorier, som eksempelvis etnicitet og kultur, og som lader 

kategoriseringen legitimere privilegiefordeling. Queertaktikken er ikke et forsøg på at skabe 

en ny identitet eller kategori, som både Per og Rosenberg understreger, men i stedet at 

destabilisere den magt som gør identitetskategorier selvfølgelige. I Gender trouble - feminism 

and the subversion of identity (1990/2007) problematiserer Judith Butler, at kvinden 

iscenesættes som feminismens subjekt (Butler 2007:49-55). Butler skriver: ”En feministisk 

kritik bör [..] förstå hur kategorin »kvinnor«, feminismens subjekt, skapas och begränsas av 

just de maktstrukturer genom vilka frigörelsen eftersträvas.” (Butler 2007:51). På samme 

måde kan man spørge: Hvem er antiracismens subjekt? Signe siger: 
[..] det er meget interessant det der med, hvor mange hvide mennesker der sidder og arbejder med 
antiracistisk arbejde, taget i betragtning af hvor mange heteroseksuelle der arbejder med seksualitet, så er 
det mange. Proportionerne er bare helt anderledes. Hvor mange mænd arbejder feministisk? Det er ikke 
ret mange. Men når man kigger på, hvor mange hvide, der arbejder antiracistisk… det er bare meget 
interessant [..] i forhold til feminisme og seksualitet, så er det noget med at man møder en eller anden 
forhindring som man simpelthen bliver nød til at gøre noget ved eller ikke kan lade være og den møder 
man jo hvis man har en ikke-heteroseksuel seksualitet eller hvis man er kvinde så møder man… så 
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opdager man nogen gange, især hvis man har øjnene lidt med sig, hvordan man sådan… men som hvid 
opdager man jo ikke på den måde at blive diskrimineret for eksempel i lufthavnen eller gør man? (Signe 
B2:24) 

Signe sammenligner aktivister, der laver feministisk og antiracistisk arbejde og spørger, hvad 

motivationen er baseret på. Hvis racismen også strukturerer dem, der kan passere i den 

racistiske norm, som deltagerne oplever, er racismens subjekt ikke bare eksempelvis 

indvandreren, men alle. Derfor må antiracismens subjekt også være vidtrækkende.   
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4. En racisme, som kan destabiliseres gennem liv, 
følelser og relationer 
- konklusion 
 

I dette projekt har vi søgt at frembringe ny viden om, hvordan racismen fungerer, på baggrund 

af københavnske antiracistiske aktivisters refleksioner om erfaringer med racisme og 

antiracistiske modstand. Vi har taget udgangspunkt i den modstand som aktivisterne udøver 

og har undersøgt, hvad den fortæller om racismens måde at fungere på.  

 

Som metodologisk indgang har vi, med inspiration fra Foucaults magtteori, taget 

udgangspunkt i, at modstand er et tegn på magt, og at modstandens form korresponderer med 

magtens måde at fungere på. Det har været et forsøg at dreje Foucault på denne måde. Et 

forsøg som vi mener er lykkedes, fordi det har givet os mulighed for at analysere racismen 

som den besværlige magt vi oplever den er: Vi har kunnet tage udgangspunkt i den 

antiracistiske modstand, et empirigrundlag vi har adgang til, og herfra undersøge, hvordan 

racismen fungerer. At bruge Foucault på denne måde er en metodologisk tilgang, der rummer 

potentialer, hvis man ønsker at undersøge magtrelationer, der opleves som utilgængelige. En 

anden fordel er, at man med denne tilgang, kan placere modstanden i centrum. Det giver 

forskeren mulighed for at være aktivistisk og styrke modstanden, ved at give aktivisterne 

aktørskab og fokusere på magtens nuværende situering. Et aktørskab, der har det med at 

forsvinde, når Foucault anvendes mere stringent.   

 

Den viden om racisme som vi har opnået i dette projekt, er ikke almengyldig, men tværtimod 

partiel og knyttet til specifikke positioner og bestemte erfaringer. Vi har taget udgangspunkt i 

et udsnit af den antiracistiske modstand, og har herfra identificeret særlige træk ved racismens 

måde at fungere på. Der er stilheder i vores projekt, nogen mere markante end andre, og den 

viden vi har frembragt er i høj grad udtryk for vores ambitioner for fremtidig politikudvikling 

på den antiracistiske venstrefløj, som vi selv er en del af.  

  

Den racisme som vi har analyseret i projektet, er en racisme, der fungerer ved systematisk at 

strukturere relationer og producere positioner, ofte i henhold til forestillinger om kulturel 

forskellighed. Det er en racisme, som ordner subjekter i magtrelationer og som privilegerer 

nogle, men ikke andre. Racismen producerer mening, forklaringer og årsagssammenhænge. 
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Den giver mening til det hvide, til danskheden og til normen, i ligeså høj grad som til 

fortællingerne om de andre. Det er en racisme, som strukturerer alle og ikke kun de, der 

fanges i det diskursive søgelys som de andre. Det er en racisme der fungerer ved at andetgøre, 

og som lader nogen subjekter passere, mens andre fastholdes og gøres til objekt for 

beskrivelser, udgrænses eller usynliggøres. Det er en racisme som tilbyder et sprog, der 

korresponderer med et racistisk forstillingsunivers, og som er svært at omgøre på en 

meningsfuld og tilfredsstillende måde. Samtidigt er det en racisme som kan omgøres med et 

konfronterende sprogbrug. 

 

Racismen er en magt som ofte er usynlig i sit virke og som netop er funktionel i kraft af sin 

immanens. Det er en struktureringsmagt, som formår at sløre ulige vilkår, og gøre dem til et 

spørgsmål om en apolitisk fordeling af privilegier. Samtidigt er det en racisme, der ikke 

tilbyder tilfredsstillende positioner til antiracister. Antiracister kæmper mod at blive placeret i 

positioner, der er meningsfulde i forhold til den racistiske logik. At skabe 

modstandspositioner grundet på antiracisme, der kan destabilisere racismen, er derfor en 

vigtig del af den antiracistiske modstand.    

 

Det er en racisme, der kan fungere uden racister. Det kan den fordi det er en racisme, der  

fungerer ved at ordne subjekter i relationer, ud fra en logik der er styret af forventninger, ideer 

om handlemuligheder, og magtpositioner. Racister er ikke en betingelse for, at relationer 

struktureres i henhold til den racistiske logik; racismen fungerer ved at strukturere de 

relationer, der positionerer subjekter i forhold til hinanden. Derfor er det, at identificere og 

synliggøre den position man er situeret i, en modstandstaktik, og derfor er queer og feminisme 

brugbare inspirationskilder for modstandstaktik. 

 

Det er en racisme som trænger ind i subjektets inderste og fungerer ved at styre, hvilke kroppe 

der må have relationer, og hvilke følelser der kan sættes i spil. Det er en racisme som man kan 

gøre oprør mod, ved at opbygge intime relationer med subjekter, det ikke er meningen man 

skal have et forhold til. Racismen strukturerer hvilke følelser der er forståelige og umiddelbart 

tilgængelige, hvorfor følelser, der går på tværs af dette, sætter spørgsmålstegn ved den 

racistiske struktureringsmagt.  

 

Det er en racisme som både fungerer på institutionelt niveau og helt ind i de personlige 

relationer. Det er en racisme som trænger ind i vores liv og subjektivitet, og som virker ved at 



Side 41 af 63 

give os mening, handlemuligheder og sprog. Det er en racisme som strukturer alle og som 

privilegerer nogen. Det er en racisme som lever gennem os, og som kan destabiliseres gennem 

liv, følelser og relationer.  
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Tidehvervsbevægelsen: En dansk teologisk bevægelse, der har udviklet sig til at være nationalkonservativ og i 

opgør med socialisme, kulturradikalisme og humanistisk-idealistiske holdninger (Gyldendals åbne encyklopædi 
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Bilag 1: Workshopinvitation 

November 2009, København 

Hej navn på workshopdeltager 

Vi er rigtig glade for, at du er interesseret i at deltage i vores workshop om racisme og 

antiracistiske strategier, her kan du læse mere om ideen med workshoppen. Vi håber med 

workshoppen at kunne skabe en kollektiv læringsproces, hvor vi i fællesskab kan reflektere 

over antiracistiske modstandspraktikker og derved få bedre greb om racisme. Baggrunden for 

at vi afholder workshoppen er, at vi er i gang med at skrive bachelorprojekt på 

Genusvetenskap (kønsvidenskab) på Lunds Universitet og formålet med workshoppen er 

derfor også at vi får mulighed for at indsamle empiri til vores projekt. Vi laver to workshops 

med to grupper af aktivister og vi har valgt at spørge dig om at deltage i den ene, fordi vi tror 

at du vil synes det er interessant at deltage, samt kan bidrage med spændende refleksioner i en 

gruppediskussion.  

 

Centrale temaer i workshoppen 

Nedenfor er en præsentation af de foreløbige temaer. De endelige samtale emner er endnu 

ikke helt fastlagt, da vi dels gerne vil have dine indspark og dels stadig arbejder med at finde 

vores endelige fokus. 

 

Temaer: 

- Racisme og danskhed: Hvordan og hvornår opleves racisme? Hvordan er det at kunne 

eller ikke kunne passere som ’dansk’, som ’hvid’ eller som statsborger? 

- Antiracistiske strategier - Hvilke praktikker, oplevelser og erfaringer har du med 

antiracistisk modstand? 

- Oplevelser af sammenspillet mellem racisme, køn og seksualitet. 

- Erfaringer fra projekter, hvor aktivistgruppen er blandet så der både er markerede 

(indvandreren, asylansøgeren) og umarkerede (dem der kan passere i normen). Hvad 

betyder dette for arbejdet, hvilke positioner og strukturer opstår der i og påvirker sådanne 

samarbejder?  

 

Erfaringsdeling, refleksion og nye taktikker 

Vi er interesserede i dine overvejelser, ideer og erfaringer. Hvordan oplever du racisme? 

Hvordan håndterer du situationer, der er prægede af racisme og hvad gør andre? Vi mener 
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ikke, at der findes entydige svar eller gyldne løsninger når det handler om, hvad racisme er og 

hvordan man kan arbejde mod den. Målet med workshoppen er derfor ikke at nå frem til den 

endegyldige analyse af racismen, i stedet ønsker vi at skabe et rum for erfaringsdeling og åbne 

refleksioner om oplevelser og modstandstaktikker.      

 

Workshoppens forløb 

Workshoppen kommer til at vare cirka tre timer i alt. Det er vigtigt at du kan være med under 

hele forløbet, for at du selv og de andre deltagere oplever et trygt rum og at samtalerne ikke 

afbrydes. Vi indleder med at byde velkommen og præsentere vores projekt, hvorefter vi gerne 

vil have, at du præsenterer dig selv kort - fortæller hvad du hedder, hvilke erfaringer du har 

med antiracistisk arbejde og måske knytter et par ord til hvad du håber på at få ud af 

workshoppen. Herefter går vi i gang med selve workshoppen. Vi har forberedt en række 

temaer som vi mener er interessante at tale om. Vi kommer til at fungere som facilitatorer i 

samtalerne, hvilket vil sige at vi styrer tidsplanen og i ny og næ smider nye temaer på bordet, 

ligesom at det også kan være at vi stiller uddybende spørgsmål. Men da det er en samtale 

opfordre vi alle deltagere til at stille spørgsmål og kommentere hinandens udsagn. Hvor 

samtalen skal ende er derfor ikke fastlagt fra vores side, ud over at vi har en række temaer 

som vi gerne vil høre jeres meninger om.     

 

Hvad sker der med det jeg siger? Om anonymitet i vores rapport 

Det er vigtig for os at du ikke holder dig tilbage i workshoppens diskussioner, fordi du ved, at 

det du siger vil blive brugt i et projekt og at vi optager det på diktafon. Vi er på ingen måde 

interesserede i at hænge nogen ud og kommer heller ikke til at gå ind i en vurdering af rigtige 

og forkerte holdninger. Alligevel mener vi det er vigtigt at du er garanteret anonymitet – 

workshoppens rum er anderledes end projektrapportens. I workshoppen optræder ens udsagn i 

en kontekst, i rapporten bliver denne sammenhæng måske utydelig. Derfor vælger vi at 

anonymisere alle deltagere ved at give jer et fingeret navn. Dog er der en risiko for at jeres 

venner og bekendte kan genkende jer, hvis de læser rapporten. Hvis du oplever dette som et 

problem, kan du derfor trække udtalelser tilbage eller få slettet navne på steder, organiseringer 

og lignende.    

 

Vores projekt 

Vi skriver bachelorprojekt på Lunds Universitet i Sverige på det genusvidenskabelige 

fakultet. På Lunds Universitet er genusvidenskab et fag, der primært handler om magt, 
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undertrykkelse og forandringer. Dette betyder, at forskning om magt frem for køn står i 

centrum. Køn er en vigtig kategori på højde med klasse, etnicitet og seksualitet. Vores projekt 

indskriver sig i det antiracistiske felt, da vi ønsker at undersøge, hvordan racisme er et 

strukturerende princip, det vil sige et system, der styrer, hvordan vi handler, tænker og 

oplever. Vi mener at racisme ikke bare er styrende for dem, der udpeges som racismens 

subjekt - den der skal integreres, den der ikke er hvid, den der ikke har et dansk 

statsborgerskab - men også for dem der ikke udpeges i racismen, den hvide eller den danske 

statsborger. Racisme er således en måde at skabe præmisser for at være dansk, hvid 

statsborger. Vi oplever at racisme er svær at få greb om og svær at håndtere. Derfor tager vi 

fat i Michel Foucaults vending: ”Hvor der er magt er der modmagt”. Vores strategi er således 

at opnå viden om magten ved at undersøge modmagten. Vi håber på at kunne få ny og 

interessant viden om, hvordan racismen fungerer ved at undersøge antiracisme. Vores fokus 

er altså racismen og ikke den antiracistiske bevægelse som sådan. Samtidig ønsker vi at se på, 

hvilke konkrete antiracistiske strategier og taktikker, der bruges af folk, der bevist arbejder 

mod racisme.          

 

Hvordan kan du påvirke workshoppen? 

Det er vigtigt for os, at du får noget ud af at deltage. En vej til at sikre det er, at du har 

mulighed for at være med i processen. Derfor vil vi meget gerne vide, hvis du har ideer til 

temaer som kan blive en del af workshoppen eller problemstillinger som du mener er vigtige 

at være opmærksom på. Du er derfor mere end velkommen til at komme med indspark, 

forslag og kritik som vi kan indarbejde i workshoppen. Det kan både handle om 

diskussionstemaerne og om workshoppens form.  

 

Vi glæder os til at få en spændende, udfordrende og lærerig dag sammen med dig og de 

andre deltagere. Der vil selvfølgelig være noget mundgodt og læskende. 

 

Mange hilsner,  

Anne Rehder og Katrine Willumsen 
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Bilag 2: Workshopdeltagere 
 

Dette er en oversigt over workshopdeltagerne. Vi henviser til deltagernes fingerede navne. 

 

Vi undlader at redegøre for den enkelte deltagers personoplysninger, idet vi ikke finder, at det 

øger forståelsen af den enkeltes udsagn, da der ikke kan sættes lighedstegn mellem for 

eksempel uddannelsesmæssigbaggrund og politiske erfaringer. Samtidig er det ikke 

deltagerne vi undersøger, men derimod den racisme de oplever. Vi er derfor interesserede i 

den kollektive vidensproduktion, der var resultatet af de to workshops og ikke som sådan den 

enkelte deltagers ræsonnementer eller meningsudvikling. Derfor introducerer vi deltagerne 

som en gruppe ved at give et kort oprids af særlige karakteristika, velvidende at de langt fra er 

homogene. 

 

Der var henholdsvis seks og syv deltagere i hver workshop. I den første workshop deltog: 

Tine, Per, Anders, Lau, Ida, Carl og Anton. I den anden workshop deltog: Rie, Line, Siv, Aja, 

Signe og Kasper.  

 

Deltagernes alder ligger mellem 20 og 30 år. Deltagerne er enten i gang med at færdiggøre en 

ungdomsuddannelse, læser på en videregående uddannelsesinstitution eller arbejder. 

Deltagergruppen består af både homo-, bi- og heteroseksuelle. Næsten alle deltagere er hvide.   

 

Alle bor i København, men flere er voksede op andre steder i Danmark. De fleste har et 

tilhørsforhold til bydelen Nørrebro, idet de enten bor eller kommer der i forbindelse med 

møder eller sociale begivenheder. Nørrebro er præget af, at der bor mange migranter og unge, 

men også af at der er mange lokale initiativer og at det er herfra at mange venstrefløjspolitiske 

projekter tager deres udspring. Endeligt er Nørrebro et af de steder, hvor der har og er 

visitationszoner, som er zoner politiet under særlige omstændigheder kan oprette, hvor folk på 

gaden kan blive gennemsøgt uden begrundelse (Cerepo 2009). 

 

Deltagerne identificerer sig på forskellige måder med den radikale venstrefløj og deltager i 

politisk arbejde, der har sit udspring i dette miljø. Betegnelsen radikal venstrefløj er en 

samlingsbetegnelse for et mangfoldigt politiske miljø, der ikke har en samlet agenda, men 

som af og til mødes om projekter. Et eksempel på dette er kampen for et nyt Ungdomshus i 
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København. Workshopdeltagerne er aktive i udenomsparlamentariske grupper eller 

græsrodsorganisationer, men nogle er også partipolitisk aktive i venstrefløjspartiet 

Enhedslisten. Det venstre radikale miljø i København er influeret af en lang række politiske 

strømninger og initiativer. Herunder globaliseringsbevægelsen, det europæiske No Border 

netværk, feministiske og queerpolitiske strømninger. 

 



Side 54 af 63 

Bilag 3: Oversigt over antiracistiske grupper 
 

Dette er en kort introduktion til den antiracistiske bevægelse i København og en  

præsentation af de antiracistiske organiseringer som workshopdeltagerne indgår i.  

 

Både workshopdeltagerne og os selv er engagerede i antiracistisk arbejde, ofte i form af 

asylaktivisme eller antinazisme, og er enten med i organiseringer, der fungerer kontinuerligt 

eller i kortere tid omkring en konkret aktion.  

 

Den antiracistiske bevægelse i Danmark er en sammensat størrelse, der består af et hav af 

initiativer. I 1980’erne og 1990’erne blev flygtninge- og indvandrerspørgsmålet, i følge 

forsker i sociale bevægelser René Karpantschof, den hyppigste anledning til politiske 

protester (Karpantschof 1999:11-12). En tendens, der med få afbrydelser, er forsat ind i det 

nye årtusinde, med en opblomstring i de sidste par år.  

 

Erfaringerne fra antinazistisk arbejde har stor betydning, dette gælder eksempelvis grupper 

som Antifacistisk Aktion, Redox og Projekt Antifa, der søger at dæmme op for og kortlægge 

nazisters arbejde i Danmark.  

 

Der har de sidste år været en række asylpolitiske projekter, der har taget udgangspunkt i 

samarbejder med asylansøgere i asyllejrene, og som blandt andet er mundet ud i projekter 

som Trampolinhuset, et socialcenter, der skal samle asylansøgere og ikke asylansøgere, 

Asylret, en juridisk rådgivningsgruppe, samt et festprojekt i Sandholmlejren. To større 

initiativer har været afgørende for workshopdiskussionerne. Luk Lejren, en aktion, hvor målet 

var at rive hegnet omkring asylcentret Sandholm ned. Kirkeasyl, hvor en gruppe afviste 

irakere søgte asyl i en kirke på Nørrebro i et forsøg på ikke at blive tvangsudvist.  

 

I det følgende vil vi give en kort præsentation af de organiseringer som workshopdeltagerne 

er en del af i forbindelse med det antiracistiske arbejde. Vi skal understreges at det er vores 

udlægning. Vi henviser også til gruppernes hjemmesider, så nysgerrige kan læse mere.  
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Antifascistisk Aktion (AFA) 

Hjemmeside: www.antifa.dk 

AFA i Danmark er blev dannet i 1992 og deltager i arbejdet mod racisme og fascisme. Deres 

primære fokus er kampen mod organiserede nazister. På hjemmesiden projektantifa.dk 

præsenterer AFA sig således: 
Vi er en del af den daglige kamp imod racistisk undertrykkelse og vold, udøvet af fascistiske grupper. I 
AFA mener vi at kampen mod racisme og fascisme skal kæmpes på mange fronter. Vi vil ikke finde os i, 
at organiserede højreekstremister overfalder og angriber folk med mørk hud, venstreorienterede eller 
homoseksuelle. Derfor arbejder AFA for at forhindre de fascistiske gruppers voldelige praksis, i alle dens 
former. Sammen med tusindvis af andre antiracister, har vi mange gange smidt fascisterne på porten, når 
de ville ud og lufte hagekorsene og deres hadske budskaber, rundt omkring. Det gælder om at forhindre, 
at fascisterne får en platform at sprede og udøve deres fremmedfjendske, homofobiske og antisemitiske 
holdninger og handlinger fra. (Antifascistisk Aktion 2009).  

AFA startede i 2009 hjemmesiden www.projektantifa.dk, der i dag drives af en selvstændig 

redaktionsgruppe.  

 

VisAvis 

Hjemmesider: http://www.visavis.dk/ og http://trampolinehouse.dk/  

VisAvis udspringer fra projektet Asyl Dialog Tanken, som senere blev til Trampolinhuset. 

VisAvis er en avis, der produceres af asylansøgere og danske statsborgere og som betegnes 

som: ”En gadeavis for statsborgere og statsløse i Danmark”. Omdrejningspunktet er at belyse 

asylansøgernes vilkår i Danmark. Projektet udsprang af en række workshops med deltagere 

fra asylcentrene Kongelunden, Avnstrup og Sandholm samt elever fra Det Danske 

Kunstakademi, Arkitektskolen, Journalisthøjskolen og har siden fået tilslutning fra andre 

frivillige blandt andet, akademikere, journalister og advokater. 

   

Stop Udvisningerne 

Hjemmeside: http://stopudvisningerne.blogspot.com/ 

Stop Udvisningerne er et ad hoc-initiativ, der aktionerer mod tvangsudvisninger. Gruppen 

arbejder blandt andet ved at lave fysiske blokader i lufthavne for at forhindre 

tvangsdeportationer af asylansøgere, samt ved at lave boykotkampagner af firmaer, der 

hjælper den danske stat med at udføre deportationer. Gruppen arbejder under parolen: Asyl til 

alle – Ingen flygter for sjov!  

 

Luk Lejren 

Luk Lejrens hjemmeside er blevet nedlagt, men kampagneavisen kan findes på:  

http://issuu.com/openhagen/docs/luklejrenavis/31 
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Luk Lejren løb af stablen den 25. oktober 2008 og over 1000 mennesker var en del af 

aktionen. Luk Lejren var en civilulydighedsaktion, hvis mål var at rive hegnet omkring 

asylcentret Sandholm ned, for at ødelægge lejrens kontrolmekanismer og vise lejrens racistisk 

funktion, der udgrænser asylansøgere fra det danske civilsamfund. Overskriften for 

aktionsplanen var: Vi lukker lejren ved at åbne den. I grundlaget for Luk Lejren står følgende.  
Vi vil vise vores foragt og modstand mod racismen anno 2008 ved at sætte lejrens kontrolmekanismer ud 
af funktion. Vi lukker lejren ved at åbne den. Vi siger fra og afviser det danske VI, som lader flygtninge 
rådne op i lejre. [..] Vi lukker lejren, fordi den er et konkret og brutalt udtryk for racisme. I 
Sandholmlejren bliver mennesker på flugt sorteret og gemt væk på afstand af resten af samfundet: Den 
danske asylpolitik bygger på ydmygelse og umyndiggørelse, ikke kun som den kommer til udtryk i lejren, 
men i såvel forestillingen om integration som i forestillingen om assimilation. Vi vil gøre op med racisme 
og nationalisme. For racismen findes ikke kun inde bag hegnet. (Luk Lejren 2008a). 

Luk Lejren italesatte en antiracistisk strategi, hvor man gennem en symbolsk ødelæggelse af 

hegnet ønskede at vise de grænser og indhegninger, der er udgangspunkt for racisme og 

forskelsbehandling (Luk Lejren 2008b).  

 

Kirkeasyl 

Hjemmesiden: http://kirkeasyl.dk/ 

Kirkeasyl var en aktion der skulle forhindre tvangsudvisningen af en gruppe asylansøgere til 

Irak. Kirkeasyl fungerede over sommeren 2009 og blev brat afsluttet med politiets rydning af 

kirken 13. August 2009. En del af irakerne er herefter blevet tvangsudvist. Kirkeasyl favnede 

en bred skare af aktivister, omkring 400 frivillige, der støttede de cirka 60 asylansøgere i 

deres kamp for asyl. Ud over et omfattende kampagne- og pressearbejde, der skulle skabe 

opmærksomhed om sagen og oparbejde et politisk pres, bestod arbejdet i at få hverdagen i 

kirken til at hænge sammen, samle penge ind, formidle lægehjælp og juridisk vejledning. I 

grundlaget for Kirkeasyl står der blandt andet:  
 Når de danske myndigheder fejler i at beskytte mennesker, der har behov for det, må vi som borgere 
træde til. Den danske befolknings solidaritet er afgørende for irakernes mulighed for opholdstilladelse. 
Vores krav er opholdtilladelse til irakerne fordi: 

 Irak er et land i krig og kaos. Irakerne risikerer døden ved at tage tilbage. 

 Danmark var med til at starte krigen i Irak. Vi har direkte medansvar for den tragiske situation, og for 
at irakerne ikke har kunnet rejse tilbage. 

 Irakerne har spildt nok år. De irakiske flygtninge har ventet i mange år - nogle mere end 10 år i 
centrene. År hvor de har frygtet for deres fremtid, hvor deres børn er vokset op i Danmark, hvor 
mennesker og psyker er slidt ned. Vi må give dem deres liv tilbage. 

 Tidligere udvisninger har vist at de danske myndigheder sender mennesker tilbage, uden at tage nogen 
for form ansvar for deres videre skæbne. (Kirkeasyl 2009). 

Kirkeasyls mål var humanitært ophold, som skulle nås ved at appellere til  

medmenneskelighed. Man søgte at nå ud til en bred offentlighed og opnå sympati for sagen. 

Kirkeasyls støtter favnede bredt, alt lige fra hippe kunstnere til det socialdemokratiske ikon, 



Side 57 af 63 

nu afdøde, Svend Auken, der i en årrække var formand for Social Demokratiet og minister. 

Kirkeasyl formåede at sætte asylpolitik på den politiske dagsorden og undersøgelser viste en 

stigning i den folkelige støtten til de afviste irakere (RCT 19. August 2009). 
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Bilag 4: Introduktionsoplæg om workshoppen 
 

Dette er programmet for de to workshops og det introducerende oplæg om workshoppen. 

 

Program for workshop 

• Ankomst og mad 

• Velkomst, introduktion til workshoppen samt præsentationsrunde 

• Introoplæg: Vores projekt, empiri og anonymitet 

• Del 1: Diskussion om Racisme  

• Pause 

• Del 2: Diskussion om antiracistisk modstand 

• Evaluering og afrunding 

 

Introduktionsoplæg ved Anne Rehder 

Hvad skal vi i dag: Velkommen. Vi er her i dag først og fremmes fordi vi synes at det er 

vigtigt med rum, hvor der er plads til refleksion over praktikker og strategi, da vi tror det både 

kan styrke vores modstand men også øge vores fælles viden om hvad racisme er.  

 

Præsentation af dagsorden: Dagen i dag kommer til at fungere sådan at først kommer Katrine 

og jeg til at sige noget om dagen i dag og vores projekt. Så har vi to dele, hvor vi kalder den 

ene racisme og den anden for antiracistisk modstand. I mellem de to dele holder vi en pause 

og til sidst slutter vi af med en evaluering. Hver af de her dele vil blive indledt med et oplæg 

for at sætte refleksioner i gang. 

 

Om diskussionerne: Vi er rigtig spændte på, hvad vi kommer til at tale om i dag og hvor vores 

diskussion bringer os hen. Det er rigtigt vigtigt for os at sige, at det her er et rum, hvor der er 

plads til ufærdige refleksioner og ideer man går og leger med i sit hoved. Vi er jo så heldige, 

at vi ikke skal beslutte noget i dag. Der er kuglepenne og papir på bordet, hvis man vil skrive 

noget ned undervejs. Det er også vigtigt for os at sige at dette ikke er en interviewsituation. Vi 

oplever det som en diskussion og vil også selv deltage. I er meget velkomne til at stille 

spørgsmål til hinanden undervejs. Jeg vil prøve at holde tiden så vi får pauser. Som 

udgangspunkt vil vi ikke have en ordstyrer. Vi vil opfordre til at man forsøger at hænge med 

på diskussionen. Det kan være en god ide at markere, så de andre i gruppen kan se at man 
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gerne vil sige noget. Men får vi brug for en ordstyrer kan vi få en. Så synes jeg vi skal tage en 

navnerunde, man kan eventuelt sige et projekt man har deltaget i. 

 

Introduktionsoplæg ved Katrine Willumsen 

Om vores bachelorprojekt: Som vi forklarede da vi inviterede jer, så er en af grundene til at vi 

laver den her workshop at vi er i gang med at skrive bachelorprojekt. Vi skriver om racisme 

og arbejder ud fra en ide om, at vi kan få viden om racisme ved at undersøge modstanden 

mod den. Vi tager fat i Michel Foucault, der siger: ”at hvor der er magt er der modmagt.” Vi 

håber på at vi kan finde ud af noget om racisme ved at gå ind ad bagdøren. Samtidigt er vi 

interesserede i antiracistisk aktivisme i sig selv. Vi interesserede i at høre hvilke taktikker der 

virker og hvilke der ikke gør. Vi er interesserede i jeres refleksioner om praksis og de 

forhindringer, der følger med at lave antiracistisk arbejde. Vi vil gerne vide hvad I mener 

racisme er og hvad der skal forandres.   

 

Empiriproduktion og anonymitet: Det betyder at vi gerne vil bruge den her workshop som 

empiri i vores projekt. Det er derfor at vi optager vores diskussioner. Vi vil gerne kunne citere 

elementer af diskussionen i vores rapport. I vores rapport anonymiserer vi jer, ved at give jer 

andre navne og i øvrigt ikke henvise til personforhold. Dog vil vi gerne kunne skrive hvilke 

initiativer I er en del af og har erfaringer fra. Hvis i efterfølgende gerne vil trække ting I har 

sagt tilbage kan i selvfølgelig gøre det og I er velkomne til at få citater vi anvender til 

gennemlæsning.    
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Bilag 5: Diskussionsoplæg om racisme  
Ved Katrine Willumsen 

 

Hvad er det der gør at nogen praktikker, diskurser eller udsagn er racistiske? Hvad er det for 

nogle positioner, der er tilstede? Hvad er det for nogle systemer som er i spil og hvordan 

fungerer de? Hvorfor er noget racistisk?  

 

Hvorfor er det næsten kun antiracister, der taler om racisme og betegner  noget som racistisk? 

Hvorfor er racisme, der er så centralt for vores samtids politiske ordning, sjældent noget der 

diskuteres eller tages op i den bredere politiske debat? Handler antiracistiske arbejde om at 

bekæmpe falsk bevidsthed?  

 

Hvordan er oplevelsen af at blive positioneret i racisme, når man er antiracist? Hvilke 

positioner er tilgængelige på grund af racisme? Hvordan er det at kunne eller ikke kunne 

passere som ’dansk’, som ’hvid’ eller som statsborger? Hvordan opleves det at være 

umarkeret eller markeret i forhold til en norm?  

 

Betyder racisme noget for den måde som man gør køn eller seksualitet på? Og omvendt: 

Hvordan har køn, seksualitet og klasse indflydelse på hvordan racisme fungerer? 

 

Er det meningsfuldt at sige at racisme strukturer alle? Det vil sige, ikke bare dem der udskilles 

eller markeres som de andre, indvandrere, eller dem der skal integreres, men også dem der 

kan passerer i normaliteten, de hvide, dem med dansk statsborgerskab og dem der praktiserer 

danske traditioner.  

 

For at summere op: Hvad er racisme for en størrelse? Hvordan fungerer racisme? Hvilke 

positioner bliver tilgængelige eller utilgængelige på grund af racisme? Hvilke mekanismer 

sætter racisme i spil? Hvordan hænger racisme sammen med måden vi fungerer socialt?  

 

For at starte et sted: Hvad er det der gør at nogen praktikker, diskurser eller udsagn er 

racistiske? Hvad er det for nogle positioner der er tilstede, hvad er det for nogle systemer som 

er i spil og hvordan fungerer de? Hvorfor er noget racistisk?  
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Bilag 6: Diskussionsoplæg om antiracistisk 
modstand  
Ved Anne Rehder 

 

Den her del af workshoppen har overskriften antiracistisk modstand. Vi kan sagtens snakke 

videre om nogle af de ting vi har været inde på tidligere, hvis vi synes det er spændende at gå 

videre med. Jeg vil starte med, lige som Katrine gjorde før, at opridse nogle problemstillinger 

og spørgsmål, som vi kan bruge som udgangspunkt for diskussionen.  

 

Hvad er antiracistisk modstand? Og hvordan gør man? Hvad er mulighederne for at skabe 

moddiskurser og modpraksisser i forhold til den kontekst vi arbejder i? Handler det om at lave 

politik, med udgangspunkt i konfrontation eller handler det om at prøve at skabe talerum? 

 

Vi synes det er spændende at tale om, hvilke oplevelser og erfaringer som vi har med 

antiracistisk praktikker? Hvad er kernen i den her kamp?  Hvad er det der skal forandres? Kan 

vi forestille os det gode efter racismen eller er det der overhoved? Hvilke taktikker virker – i 

det små eller det store? Hvilke strategier giver handlerum? Hvilke praktikker opleves som 

meningsfulde? 

 

Hvad for nogle antiracistiske positioner er der? Og hvilke synes vi der mangler eller ønsker vi 

at skabe? Altså, ud fra en ide om at, vi vil ikke presses ind i en eller anden dansk norm eller et 

racistisk fællesskab og derfor bliver vi nød til at skabe andre positioner, men det er så også 

nogle positioner, der skal kunne indtages og som skal være meningsfulde for os. Hvad er det 

for nogle positioner vi vil skabe? 

 

Man kan snakke om taktikker og strategier på rigtigt mange niveauer. Eksempelvis: Strategier 

man bruger i en diskussion om racisme til en familiefest? Oplevelsen af at komme ud og 

snakke om antiracistiske aktivisme på rusturen, til klassefesten eller i en anden sammenhæng, 

hvor man ikke havde forstillet sig at man skulle snakke om det.  

Det kan også være oplevelsen af at blive placeret i et racistisk fællesskab; situationer hvor 

andre uden at tænke over det indplacerer en i et fællesskab, der ekskluderer eller står i 

kontrast til nogle andre. Hvordan takler man at blive omklamret af en racistisk kontekst? Det 
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kan også være situationen, hvor man i bussen bevidst vælger at sætte sig ved siden af en 

bestemt person, som er markeret på en eller anden måde. 

 

Så synes vi også det er interessant at snakke om oplevelsen af at lave aktivisme, hvor 

positionerne er forskellige i udgangspunktet, fordi nogle eksempelvis ikke har adgang til 

statsborgerskab, eller har en anden hudfarve eller andre ting, der adskiller aktivisterne. 

Erfaringer fra projekter, hvor vi som aktivister er blandede så vi både kan være markerede 

aktivister (indvandrere, asylansøgere) og umarkerede (altså aktivister, der kan passere i 

normen). Hvordan kommer man om det i relationen mellem aktivisterne?  Og hvordan kan 

man gøre når der er positioner man ikke selv har skabt? 

 

For at opsummere inden vi går i gang med diskussionen: Hvad er det for nogle positioner vi 

ønsker at skabe som antiracister? Hvilke erfaringer har vi fra antiracistisk arbejde? Hvornår er 

det svært og hvornår virker det? 

 

Jeg tænker, inden vi går i gang med diskussionen, så tager vi lige et par minutter, hvor man 

kan skrive sine umiddelbare refleksioner ned, og så kan man jo bringe dem ind i diskussionen 

hvis man har lyst.  


