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Abstract  
Denne opgave er et empirisk studie af Københavns kommunes projekt ‘Ungeagenter’. 

Ungeagenter er en frivillig miniuddannelse i diskriminering for kommunens erhvervsskoleelever. 

Formålet med studiet af ungeagenterne er at forstå den diskriminering og marginalisering, 

erhvervskoleelever med etnisk minoritetsbaggrund oplever. I mit feltarbejde har jeg fulgt en del af 

ungeagenternes undervisning, jeg har interviewet både ungeagenter og projektlederen, og jeg har 

fulgt så meget af deres senere aktivitet som muligt. Denne senere aktivitet bestod hovedsageligt i 

ungeagenternes rådgivende og informerende aktivitet på Facebook. Jeg perspektiverer min egen 

empiri til Gro Hellesdatter Jacobsens studie af danske heldagsskoler og spredningsmodellen, for at 

give et bud på andre former for integrationsindsatser. Denne perspektivering laver jeg med 

udgangspunkt i interviews med ungeagenterne.  

Empirien analyserer jeg ud fra Jonathan Friedmans teori om globalisering i verdenssystemet og 

Thomas Hylland Eriksens teori om gruppeidentifikation og fællesskabsskabende processer. Ud fra 

disse to teorier argumenterer jeg for, at diskrimineringen af etniske minoriteter er en konsekvens af 

globaliseringen. Den marginalisering, de etniske minoriteter oplever, er en marginalisering fra det 

nationale fællesskab, dvs., at de ikke får samme mulighed for at opnå status som medborger i 

nationen som etnisk danske borgere. Integration er løsningen, og Hylland Eriksens begreb 

komplementering er en nøgle til at forstå værdien af ungeagenter som integrationsprojekt; et projekt 

der kan hjælpe de unge med etnisk minoritetsbaggrund til at blive medborger i Danmark på lige fod 

med etniske danskere.  
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Indledning  

At være en del af nationen, at føle sig og ligeledes blive opfattet som medborger i det land, man 

har bosat sig i, må siges at være efterstræbelsesværdigt. Det er en målsætning, den danske stat har 

formuleret i Integrationsloven; i lovens formål står det beskrevet, at den skal sikre, at nyankomne 

udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive 

deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i 

overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund (Bekendtgørelse af 

lov om integration af udlændinge i Danmark, kapitel 1, § 1). Det er altså statens opgave at gøre det 

muligt for udlændinge at opnå medborgerskab , og gennem udnyttelse af egne ressourcer og evner 1

at blive en deltagende, selverhvervende og ydende borger, med forståelse for og accept af 

samfundets grundlæggende værdier og normer. En medborger på lige fod med samfundets øvrige 

borgere. Det er denne sidste del af loven min opgave vil komme til at dreje sig om, nemlig hvorvidt 

det rent faktisk er muligt at indgå i det danske samfund på lige fod med med etnisk danske  2

statsborgere, hvis man tilhører en etnisk minoritet i Danmark. Loven omtaler nyankomne 

udlændinge; men hvad med den gruppe mennesker, der har boet længe i Danmark, måske endda er 

født her, men som stadigvæk af omverdenen bliver anset for at være ‘udlændinge’?  

Findes de? Findes der etniske minoritetsgrupper i Danmark, som ikke bliver accepteret som en del 

af det nationale fællesskab, det fællesskab velfærdsstaten er bygget op omkring? Er det muligt, som 

loven forsikrer, både at komme til at føle sig og blive opfattet som en ligeværdig borger, hvis man 

har et eksotisk klingende navn, hvis man har en hudfarve der ikke er hvid, hvis man taler lidt 

gebrokkent dansk, eller hvis man ikke går i kirke juleaften? Hvis det ikke er muligt at blive 

medborger på lige fod med andre, er det i så fald et udtryk for manglende ligestilling og i yderste 

konsekvens diskriminering af minoriteter?  

Disse spørgsmål har gennem hele processen med at udarbejde denne opgave været min drivkraft. 

I begyndelsen bundede spørgsmålene i en vis skepsis, en skepsis omkring relevansen af disse 

spørgsmål. Min tilbageholdenhed blev gjort til skamme - spørgsmålene er af yderste relevans. Efter 

 Medborgerskabsbegrebet skal i denne sammenhænge ikke opfattes som ligestillet med statsborgerskab, da 1

statsborgerskab kræver en officiel godkendelse fra staten, og ikke kun kræver aktiv deltagelse i det samfund, 
man er flyttet til. Begrebet anvender jeg derimod til at beskrive det at være en accepteret og interagerende 
del af det nationale fælleskab, et begreb der via fællesskabet giver ansvar, forpligtelser, rettigheder og 
tryghed.

 Som modsætning til etnisk minoritetsbagrund, bruger jeg termen etnisk dansk, og dette gør jeg fordi 2

majoriteten i Danmark består af etniske danskere og det er derfor denne gruppe der bliver modsætning til 
gruppen af alle de andre etniske grupper. 
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endt skrivning stiller jeg dem fortsat, og vil blive ved at gøre det, da den gruppe mennesker det 

drejer sig om (de etniske minoriteter der oplever modstand i deres forsøg på at blive en del af det 

danske samfund) ikke forsvinder. Fremtiden vil med stor sandsynlighed bringe den danske stat flere 

immigranter. Den nuværende flygtningekrise i Europa er et klart eksempel på, hvordan mennesker i 

en globaliseret verden rejser fra det ene kontinent til det andet. Men mine spørgsmål gælder ikke 

kun de migrerende; i denne opgave ligger mit fokus på deres børn og børnebørn, de unge som er 

vokset op i Danmark, men som alligevel oplever at blive marginaliseret. 

Præsentation af empiri  

For at undersøge svarene på de ovenfor beskrevne spørgsmål, har jeg valgt at lavet et studie af 

Københavns kommunes nye projekt: Ungeagenter - en miniuddannelse i diskriminering, som man 

tilbyder erhvervskoleelever i kommunen. Opgaven indeholder derfor ikke et bredt studie i etniske 

minoriteter i Danmark generelt, men derimod en gruppe erhvervsskoleelever med etniske 

minoritetsbaggrunde. For at sætte projektet Ungeagenter i perspektiv, beskriver jeg indsatserne 

heldagsskole og spredningsmodellen. Begge er statslige indsatser i folkeskolen. Det er forsøg på, 

via. øget kontrol med tosprogede børns skolevalg, at forbedre tosprogede børns danskkundskaber, 

og på denne måde øge deres muligheder for integration  i samfundet. En dybere beskrivelse er at 3

finde senere i teksten. Mit valg af netop disse tre indsatser bunder i, at de alle har til formål at give 

børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund  de evner og den viden, det ifølge staten kræver for at 4

blive den form for deltagende medborger, integrationsloven beskriver som succeskriteriet.  

Mit feltarbejde gjorde jeg som tidligere nævnt på Københavns kommunens projekt: Ungeagenter. 

En miniuddannelse i diskriminering, som kommunen i år begyndte at tilbyde erhvervsskoleelever, 

efter at undersøgelser i mange år har peget på, at netop erhvervsskolernes elever er hårdt ramt af 

forskellige former for diskriminering. I særdeleshed har undersøgelserne sat fokus på 

diskriminering af unge med etnisk minoritetsbaggrund i forbindelse med praktikpladser . Disse 5

ungeagenter er blevet mine informanter og har i forbindelse med interviews og mit feltarbejde 

 I denne opgave skal integration forstås som den proces, der fører til medborgerskab; en proces hvor det 3

modtagende samfund og den tilkommende migrant “mødes på midten” altså hverken assimilation, eller 
segregation.

 Jeg bruger beskrivelsen unge med etnisk minoritetsbaggrund, da de unge der er omdrejningspunktet for min 4

opgave, beskriver sig selv som danske, men i samme åndedrag fortæller om forældre fra fjerne lande, 
forældre der i Danmark tilhører etniske minoriteter. 

 Tre eksempler med mange års mellemrum viser med tydelighed, at unge med etnisk minoritetsbaggrund har 5

været og stadig er hårdt pressede, når det handler om at finde praktikpladser - det er diskriminering på dette 
felt der i første omgang fik kommunen til at reagere.  
- PLC Consult “Praktikpladssituationen” 1996 
- Line Vikkelsø Slot “Praktikpladser og formidlingspraksis” 2008 
- Eksperttænketanken for Integration “Frafald på Københavnske institutioner” 2013
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bidraget til, at mine undersøgelser fik et mere virkelighedsnært perspektiv. Jeg selv blev dybt 

overrasket og blev utroligt rørt over de oplevelser med diskriminering, de fortalte mig om, og de 

livsanskuelser de gjorde sig ud fra disse oplevelser. 

De to indsatser jeg beskriver for at skabe et perspektiv til ungeagentuddannelsen, retter sig mod 

børn i folkeskolen. Den ene er heldagsskole , den anden er spredningsmodellen. 6

Spredningsmodellen er en mulighed for at tvinge børn til at flytte fra deres lokale skole til en skole 

med færre elever med etnisk minoritetsbaggrund. Begge indsatser er baseret på muligheden for at 

flytte børn fra en skole til en anden, hvis børnenes danskkundskaber ikke er tilfredsstillende. Om 

børnene bliver flyttet til en heldagsskole, eller til en anden skole i kommunen, er op til den enkelte 

kommune, men indsatserne har begge til formål at styrke elever med etnisk minoritetsbaggrund i 

dansk. Mit studie af heldagsskole og spredningsmodellen er et litteraturstudie, og er hovedsageligt 

baseret på Gro Hellesdatter Jacobsens Ph.d. afhandling “Lighed gennem Særbehandling” (2012). 

Jacobsens afhandling er i høj grad fokuseret på diskursanalyse og en kritisk stillingtagen til den 

italesættelse, der er af de etniske minoritetselever, og de problemer der omgærder dem. Jeg forsøger 

med egen empiri fra interviews og feltarbejde at give Jacobsens studier en vinkel, der bærer lidt 

mindre præg af akademikerens skrivebord, og lidt mere af de mennesker studiet beskæftiger sig 

med.  

Anvendte teorier 

For at forklare den splittelse i befolkningen, som marginaliseringen af etniske minoriteter er et 

udtryk for, anvender jeg Jonathan Friedmans teori om globalisering og den horisontale 

fragmentering, vertikal polarisering og strukturelle vold, globaliseringen fører med sig. Jeg benytter 

mig ligeledes af Thomas Hylland Eriksens teori om gruppeidentifikation og fællesskabsskabende 

processer. Friedman beskriver globaliseringen som en proces af interaktion mellem forskellige 

aktører i verdenssystemet. Denne interaktion er med til at udvide folks bevidsthed; grænser er ikke 

længere så klart optrukne. Nationen er ikke en lukket enhed, Danmark er ikke bare Danmark, men 

en del af EU, politiske og religiøse fællesskaber organiserer sig på tværs af landegrænser, folk rejser 

fra det ene hjørne af verden til det andet og det betyder alt sammen, at der i befolkningerne skabes 

nye grupperinger, stratificeringer osv. Hylland Eriksens og Friedmans teorier kan være med til at 

 Heldagsskole er idag, efter den nye skolereform er sat i værk, et begreb der beskriver den almene danske 6

folkeskole (http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Dec/131220-
Lovforslag-om-folkeskolereformen-er-vedtaget-i-dag).  
Før skole reformen blev sat i værk, betød heldagsskole; en skole for børn med ekstra behov og derfor behov 
for at være i skole hele dagen. Det er denne form for heldagsskole jeg beskæftiger mig med i opgaven, en 
skoleform for ressourcesvage børn, børn med behov for at være mindre i hjemme, have en langt mere styret 
og struktureret dag, og sidst men ikke mindst have mere undervisning.
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give en forståelse af, hvorfor alt dette sker, men i lige så høj grad hvad det betyder; om det er godt, 

eller skidt, og om det er noget vi kan og skal forholde os til  

Problemformulering og disposition 

Med udgangspunkt i de beskrevne teorier og min empiri, der er baseret på feltarbejde hos 

ungeagenterne og et litteraturstudie af helsdagsskole og spredningsmodellen, vil jeg forsøge at 

forklare; 

Hvordan ungeagenterne med etnisk minoritetsbaggrund oplever sig marginaliserede. Hvorfor 

marginaliseringen ifølge Friedmans og Hylland Eriksens teorier opstår; om den kan forstås som 

diskriminering  og strukturel vold, og hvorvidt denne diskriminering og marginalisering er et 7

udtryk for manglende, eller mislykket integration.  

For ikke blot at beskrive de problemer med marginalisering og diskriminering som ungeagenterne 

med minoritetsbaggrunds har fortalt mig om, kommer jeg også ind på, hvad mine informanter 

oplevede, de har fået ud af uddannelsen ungeagenter.  

Opgaven er struktureret således, at jeg først forholder mig til dele af den tidligere forskning, der 

findes på området. Her vil jeg tage udgangspunkt i Morten Ejrnæs’ kritik af forskning om etniske 

minoriteter i Danmark. Jeg vil sammenligne hans påstande med den litteratur, jeg baserer mit eget 

litteraturstudie på og med den forskning, jeg har benyttet for at få en bredere forståelse inden for 

etnisk minoritetsforskning. Efterfølgende vil jeg beskrive de to teorier, jeg kort præsenterede her i 

indledningen grundigere. Først kommer en gennemgang af Friedmans teori om 

verdenssystemsanalysen og globaliseringens konsekvenser for nationalbefolkningen. Derefter en 

forklaring af de begreber, Hylland Eriksen bruger til at beskrive de gruppeidentifikations- og 

fællesskabsskabende processer, hans teori omhandler. Efter den teoretiske del vil jeg redegøre for 

min metode. Jeg har lavet et multi-sited studie og benyttet mig af forskellige former for både 

interviews, deltagende observation, etnografi, m.m. Min egen rolle i selve feltarbejdet, både i 

forhold til informanterne og selve emnet, vil også blive diskuteret i dette afsnit.  

Når denne del er afsluttet, begynder kernen af min opgave. Første afsnit handler om 

ungeagenternes uddannelse; jeg har skrevet dette afsnit ud fra mit feltarbejde hos dem, og særligt 

mit interview med Mette, som er projektleder på projektet, er centralt. I andet afsnit går jeg lidt 

mere i detaljen og fortæller om nogle af ungeagenterne egne historier om og oplevelser af 

 Når jeg anvender begrebet diskriminering er det med henblik på diskriminering af etniske minoriteter, med 7

mindre andet er beskrevet. Det skal dog understreges at ungeagenternes uddannelse favnede bredere end min 
opgave og beskæftigede sig med diskriminering i mange forskellige afskygninger, desværre kan min opgave 
ikke rumme dette brede perspektiv og jeg har måtte begrænse mig til ungeagenternes oplevelse af 
diskriminering på baggrund af deres etnicitet. 
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diskriminering. Disse historier perspektiverer jeg til tidligere forskning om marginalisering af etiske 

minoriteter i Danmark og marginaliseringens betydning for de mennesker, den rammer. I dette 

afsnit vil jeg ligeledes komme ind på ungeagenternes anvendelse af den uddannelse, de har fået. 

Tredje afsnit handler om heldagsskole og spredningsmodellen. Dette afsnit skal give et perspektiv 

til to andre former for integreringsindsatser. Jeg forsøger her at vise, hvordan staten gør et forsøg på 

at imødekomme de udfordringer, ungeagenterne beskriver, man som ung med etnisk 

minoritetsbaggrund kan have.  

Jeg runder af med en konklusion, hvor jeg vender tilbage til problemformuleringen og de 

indledende spørgsmål for at samle trådende. Her vil jeg desuden komme ind på nogle af de 

spændende og relevante emner, jeg har måtte vælge fra undevejs i processen. 

Tidligere forskning 
I indledningen til sit arbejdspapir, “Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark - forholdet 

mellem majoritetssamfundet og etniske minoriteter” (2002), skriver Morten Ejrnæs, at det er “en 

umulighed at give en oversigt over forskning og undersøgelser, der berører dette felt,” (Ejrnæs 

2002, s. 1) underforstået minoritetsforskning. Ejrnæs’ påstand er, at den forskning, der findes om 

etniske minoriteter, og den undertrykkelse og forsøg på integration de etniske minoriteter udsættes 

for, er så bred, og tager så mange forskellige perspektiver for at belyse forskellige vinkler, at det er 

meget svært helt overordnet at beskrive tendenser inden for dette forskningsfelt. Jeg vil dog gøre et 

forsøg, men have fokus på den forskning, jeg har anvendt i min opgave, og altså den forskning der 

lægger sig op af emnet; diskriminering og integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund.  

Overordnet set omhandler forskningen på dette felt oftest; det at være etnisk minoritet, hvad 

etniske minoriteter gør ved et samfund og hvordan samfundet forholder sig til etniske minoriteter. 

Morten Ejrnæs kommer med et bud på fem konkrete felter, han mener, er de mest centrale inden for 

minoritetsforskning: bosætningsmønstre, arbejdsmarkedstilknytning, demografisk-økonomisk 

påvirkning på den danske befolkningssammensætning og samfundsøkonomi, politologisk forskning 

om holdningsdannelse til etniske minoriteter (her særligt med analyse af medierne i centrum), og 

sidst men ikke mindst etniske minoriteters retsstilling. Min opgave beskæftiger sig i højere grad 

med den del af minoritetsforskningen, der oftest bliver behandlet af bl.a. antropologien, sociologien 

psykologien, pædagogikken og sprogvidenskaben; nemlig spørgsmålene om hvorfor netop etniske 

minoriteter marginaliseret, og hvordan det opleves ud fra de unge med etnisk minoritetsbaggrunds 

eget perspektiv. Jeg undersøger hvorvidt den undertrykkelse, ungeagenterne beskrev, de oplever, 

kan forstås som diskriminering, og om denne diskriminering kan ses som et udtryk for mislykket 
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integration. I den tidligere forskning, jeg anvender for at afdække ovennævte problemstillinger, er 

den røde tråd medborgerskabsbegrebet - det at være en (ligeværdig) del af det større nationale 

fællesskab, med alt hvad der dertil hører af rettigheder og forpligtelser.  

Forskellige forskere griber dette an på forskellige måder i forskelliger sammenhænge. Gro 

Hellesdatter Jacobsen (2012) tager med sin afhandling udgangspunkt i skolepolitik og spørgsmålet 

om, hvordan integrationsindsatser på dette område ifølge hende, kan have en marginaliserende 

effekt. Dette på trods af at indsatserne er et forsøg på at skabe bedre vilkår for den gruppe af børn 

med etnisk minoritetsbaggrund, som indsatserne rammer. De to indsatser, hun beskriver som 

særbehandling med lighed som mål, retter sig mod tosprogede børn. Jacobsen undersøger 

samfundets syn på tosprogede børn gennem diskursanalyse af diverse offentlige dokumenter, et lille 

feltarbejde på to heldagsskoler, samt interviews af lærer og ledere på skolerne. Skal man udpege en 

svaghed i hendes afhandling, er det mangel på et emisk studie af de tosprogede børn; en direkte 

kontakt mellem forskeren og de studerede børn og deres familier ville styrke hendes argumentation. 

Morten Ejrnæs gør i sit arbejdspapir opmærksom på netop den fejl, man kan mene, Jacobsen 

begår. Han omtaler en ufrugtbar opdeling af på den ene side en socialkonstruktivistisk 

diskursanalytisk retning, og på den anden en empirisk levekårsbeskrivelse med tendens til at blive 

teoriløs (Ejrnæs 2002, s. 21). Jeg er ikke definitivt enig i Ejrnæs kritik, men forstår hans pointe. Den 

forskning jeg har beskæftiget mig med, bærer i visse tilfælde mere præg af at mangle kontakt med 

virkeligheden, end den mangler teoretiske forklaringer på de beskrevne fænomener. For eksempel 

lever Lulu Hjarnø ikke op til Ejrnæs’ kritik (Hjarnø, 1998). Hun beskæftiger sig i sit casestudie af 

sammenstødende mellem politi og invandrer drenge på Blågårds plads sommeren 1998, med både 

teorier om den sociale arv, teorier om subkulturel gruppedannelse og sociale identitetsteorier. 

Hendes rapport indeholder et stort empirisk materiale, men det står ikke alene. Ligeledes findes 

artikler som Marianne Holm Pedersens og Mikkel Rytters “Fra integration til sikkerhed - med 

Danmark som case” (2012); en, i min optik, yderst relevant artikel der beskriver hvordan 

sikkerheds- og integrationspolitik efter 11. september 2001 er blevet to sider af samme sag. Deres 

redegørelse for hvordan denne kobling mellem sikkerheds- og integrationspolitik har konsekvenser 

for muslimer i Danmark, er ikke baseret på eget feltarbejde, men refererer til andre forskeres 

undersøgelser. Altså et studie der ikke er i direkte kontakt med den virkelighed, de beskriver, men 

dog beskriver den og formår at forklare den ud fra et teoretisk perspektiv. Derimod falder Karen 

Fog Olwig i den fælde, Ejrnæs beskriver. Med sin artikel “Integration mellem forestillede og glemte 

fællesskaber: tilfældet Danmark” (2008) formår hun, uden at referere til egen eller andres empiri, at 

diskutere integrationsbegrebet som akademisk analytisk begreb og som et generelt begreb i 
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folkemunde, og hun udleder konklusioner om den danske majoritets ønske om en homogen 

befolkning og samfundets tendens til at inkorporere udefrakommende som klienter i samfundet. 

Hendes konklusioner er altså mest af alt teoretiske spekulationer om etniske minoriteters oplevelse 

af deres egen verden og majoritetens holdning til og indvirken på de etniske minoriteter (Olwig, 

2008).  

Det er bl.a. tidligere forkning som den ovenfor beskrevne, der ligger til grund for min opgave. 

Derudover har jeg i min empiri inkluderet undersøgelserne, som ligger til grund for at man startede 

projektet Ungeagenter; undersøgelser lavet af Eksperttænketanken for Integration og Ph.d. Line 

Vikkelsø Slot. Jeg har gjort brug af offentlige medier. Et større studie af mediernes fremstilling af 

etniske minoriteter ville kræve en diskursanalyse, som på mange måder er relevant, men som jeg 

har valgt at undlade. Dette er en beslutning, jeg tog i et forsøg på at gøre noget andet; nemlig 

fokusere på menneskene, på de unge med etnisk minoritetsbaggrund, og knapt så meget på måden, 

de bliver omtalt og beskrevet på af deres omverden. Derudover har jeg perspektiveret min empiri til 

integrationsloven og loven om det frieskolevalg. Det er statslige integrationsindsatser, jeg har valgt 

at studere, og derfor har det været naturligt at inddrage de love, som ligger til grund for 

udformningen af indsatserne. 

På trods af Ejrnæs’ klare udmelding om mængden og forskelligeheden af forskning der findes 

inden for feltet; etniske minoriteter, håber jeg, at dette afsnit giver et nogenlunde overblik over den 

tidligere forskning, der har dannet basis for problemstillingerne og de overvejelser, jeg gør mig i 

min opgave. Som nævnt tidligere i afsnittet er medborgerskab og etniske minoriteters udfordring 

med at opnå denne status i almenhedens øjne en rød tråd gennem al den litteratur, jeg har anvendt i 

opgaven. For at forstå den udfordring etniske minoriteter har med at føle sig som og blive anset for 

at være en del af det nationale fællesskab, har jeg valgt at benytte mig at Jonathan Friedmans og 

Thomas Hylland Eriksens teorier. De to teoretikere og deres teorier vil i de følgende afsnit blive 

præsenteret.  
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Horisontal fragmentering, vertikal polarisering og stigende vold i 
samfundet.  

I bogen ‘Globalization, the State, and Violence’ (2003) forklarer Jonathan Friedman på baggrund 

af verdenssystemsanalysen , hvorfor der følger en stigning i mængden af vold med opgangen af 8

globalisering i verden. Den vold, Friedman omtaler, drejer sig ikke kun om klassisk direkte vold; 

det er i lige så høj grad strukturel vold, dvs. undertrykkende strukturer, der fratager mennesker deres 

rettigheder, muligheder og værdier i livet. Friedman begrunder stigningen af vold med det, han 

kalder horisontal fragmentering og vertikal polarisering; fænomener jeg forklarer senere i dette 

afsnit. Ved hjælp af Friedmans teori vil jeg forklare den marginalisering, etniske minoriteter 

udsættes for. Men før det er til at forstå den vold, Friedman mener opstår i en globaliseringsperiode 

i verdenssystemet, er man nødt til først at have en hvis forståelse for verdenssystemet og for hvad 

globalisering er i Friedmans optik (Friedman 2003. s. vii).  

Verdenssystemet  
Verdenssystemet kan forstås ud fra tre dele; centrum, semi-periferi og periferi. Staterne i 

verdenssystemet er fordelt ud fra disse tre dele; i centrum befinder den hegemoniske stat sig, det er 

den med mest magt (økonomisk, militært osv.). Modsvarende ligger de fattigste lande i 

verdenssystemet i periferien, og de lande der ligger i semi-periferien er naturligvis dem, der 

befinder sig midtimellem disse to. De forskellige dele er alle afhængige af hinanden, og de er 

forbundet og har forskellige roller og funktioner i systemet (Wallerstein 2004, s. 37-38). Disse 

strukturer i verdenssystemet vil jeg ikke komme ind på i dette projekt. 

Globalisering er ifølge Friedman ikke noget nyt, det er ikke et nyt evolutionært stadie i 

menneskenes historie; globalisering er derimod en proces, som går op og ned i bølger. Ifølge 

Friedman er globalisering en koordinering af verdensmarkedet, og når interaktionen mellem de 

forskellige aktører i verdenssystemet forøges, så forøges globaliseringen. Verden globaliseres, når 

centrum, semi-periferi og periferien interagerer og måske endda bytter plads indbyrdes (Friedman 

2003, s. 6). 

Globalisering har konsekvenser, der efterlader spor i de samfund, der udgør hele det store 

verdenssystem. Der findes forskellige parametrer, som indikerer, at globaliseringen er i opgang;  

horisontal fragmentering og vertikal polarisering af befolkninger i nationalstaterne er to af disse 

 En teori om og analyse af verden og det system der binder alle de mindre dele i verden sammen i et system. 8

Wallerstein beskriver verdenssystemet som et nyere fænomen, der går 500 år tilbage, Friedman argumentere 
for at verdenssystemet er 5000 år gammelt, de verdenssystemer der eksisterede for 5000 år siden inkluderede 
ikke hele verden, men var verdner i sig selv. 
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parametrer. Parametre der i denne opgave skal hjælpe til med at beskrive, hvorfor ungeagenterne og 

andre med etnisk minoritetsbagrund kan blive udsat for strukturel vold i form af marginalisering og 

diskriminering (Friedman 2003, s. 7). 

Horisontal fragmentering  

I sin forklaring af hvad horisontal fragmentering er og gør, referer Friedman til den 

modernistiske nationalstat. Den modernistiske nationalstats indbyggere har skabt deres identitet og 

tilhørsforhold gennem det nationalistiske projekt - et projekt baseret på en fremtidsorienteret 

udviklingsmentalitet med nationen i fokus. Borgernes identitet skabes i høj udstrækning ud fra den 

funktion, de udfylder i det nationale projekt. I takt med opgangen i globaliseringen, mister 

nationalstaten gradvist sin magt og værdi, og derfor mister det nationale projekt også sin værdi, 

hvilket betyder, at borgernes basis for identitetsskabelse, som før byggede på deres funktion i 

nationen, forsvinder. Borgerne må nu søge identitetsskabende rammer og fællesskaber andre steder 

end i nationen. De vender sig generelt mod kulturelle  fællesskaber (interessefællesskaber); det kan 9

være alt lige fra etnicitet, religion, seksualitet, politisk overbevisning, foreningsliv m.m., der samler 

dem. Fællesskaberne har ofte det tilfælles, at de ikke er begrænset geografisk, men kan inkludere 

folk på tværs af grænser. Det er denne proces, denne opdeling af befolkningen, der er den 

horisontale fragmentering. 

En anden vigtig pointe i forhold til den horisontale fragmentering er den ændrede diskurs 

omkring begreberne etnicitet og nationalitet. I den modernistiske nationalstat var etnicitet 

sekundært i forhold til at have en funktion i nationen, hvis man skulle anerkendes som medborger. 

Når globaliseringen er i stigning, etnificeres nationaliteten. Med andre ord bliver det vigtigere og 

vigtigere at være af “rigtig” etnicitet for at føle sig og blive anerkendt som medborger (med 

‘anerkendt’ menes ikke blot officielt godkendt, men også anerkendt alment af omverdenen) 

(Friedman 2003, s. 7).  

Når først fragmenteringen af befolkningen er begyndt, følger en række effekter. Med 

etnificeringen af etniske minoriteter følger også marginalisering og derefter tydelig stigning i 

fattigdom og kriminaliteten i denne marginaliserede gruppe. Den marginaliserede gruppe bliver en 

del af underklassen, og dette leder os videre til Friedmans andet parameter; vertikal polariseringen 

af befolkningen (Friedman 2003, s. 8, 10, 12)  

 Når jeg i denne opgave bruger kulturbegrebet, refererer jeg til forskellige folkegruppers forståelse af 9

verden, deres værdier, traditioner, normer, regler, ideer om godt og ondt, deres vaner, generelle syn på livet, 
sprog osv. Alle de ting der er med til at gøre os til dem vi er, fordi vi forstår verden (og os selv) og handler ud 
fra dem. 
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Vertikal polarisering  

Perioder med opgang i globaliseringen er, som tidligere beskrevet, defineret af hegemoniets fald, 

af at centrum, semi-periferi og periferi bytter plads. I den tidligere hegemoni bliver 

klassestratificeringen nu mere ekstrem, skællet mellem rig og fattig forøges, og der skabes med 

Friedmans ord en elite. Eliten er et kapitel for sig inden for verdenssystemanalysen; et kapitel jeg 

vil springe henover i denne opgave. Modsat eliten i den nedre ende af klassestratificeringen opstår 

en underklasse; en underklasse der hovedsageligt består af etniske minoriteter, oprindelige folk og 

andre, der ikke bliver anerkendt som medborgere/aktive borgere i nationen  (Friedman 2003, s. 10

11,13).  

Det nationale projekt mister sin værdi under globaliseringen, og nationalstaten mister en del af 

sin magt, men det betyder ikke, at begrebet nationalitet mister værdi for folket i staten. Nationalitet 

etnificeres, og det bliver sværere at få lov at være en del af det nationale fællesskab. Store dele af 

den almene befolkning vil i perioder med globalisering reagere mod nationens svækkede tilstand 

ved at forøge værdien i nationalfølelsen og lukke det nationale fællesskab for udefrakommende. 

Disse udefrakommende er de etniske minoriteter, de folk der migrerer, eller hvis forældre og 

bedsteforældre migrerede; dem der er blevet endnu et af parametrene, som indikerer globalisering. 

De bliver en del af underklassen i den vertikale polarisering, og da horisontal fragmentering og 

vertikal polarisering hænger sammen, opstår der ghettoer og man flytter sammen med dem, der 

ligner en selv og lukker sig om sit eget fællesskab. 

Denne tendens er ifølge Friedman universel for globaliseringen; skællet mellem rig og fattig 

vokser i den faldende hegemoni, hvad enten det er en velfærdstat som Sverige, eller USA hvor hver 

mand er sin egen lykkes smed, og det statslige sikkerhedsnet har utroligt store masker. Forskellen 

på lande som disse viser, hvor langt ekstremerne når ud. 

Sammenfatning  

Den vertikale polarisering er en forklaring på, hvordan globaliseringen og de strukturelle 

ændringer den medfører, udsætter de fattigste og marginaliserede i samfundet for strukturel vold, og 

hvordan det betyder, at der i denne befolkningsgruppe også ofte opstår mere direkte vold. 

Hegemoniets fald og nationalstatens svækkelse skaber horisontal fragmentering, folket skaber deres 

forståelse af egen identitet på baggrund af kulturelle (interesse)fællesskaber, frem for gennem 

funktion i og tilhørsforhold til det nationale projekt. Medborgerskab er ikke længere noget, man 

bare får ved at have en ‘funktion’ som ydende borger i nationen, da det nationale fælleskab lukker 

 Dette kunne f.x. være arbejdsløse, handicappede, psykisksyge m.f.10
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sig om sig selv. Etnificeringen af nationalitetsbegrebet betyder, at den rigtige etnicitet er afgørende 

for at få adgang til det nationale fællesskab. 

Som Friedman pointerer, rammes alle lande i verdenssystemet af globaliseringen. Da Danmark 

er en del af det centrum og den hegemoni, der i en periode med opgående globalisering presses af 

lande som Kina m.f., så er de ovenfor beskrevne tendenser på nuværende tidspunkt lige så 

nærværende i Danmark som i de fleste andre dele af den vestlige verden. I de kommende afsnit vil 

jeg forsøge på baggrund af egen empiri og tidligere forskning at afdække, i hvilke sammenhænge 

ungeagenterne og andre unge med etnisk minoritetsbaggrund undertrykkes og udsættes for 

strukturel vold i Danmark. Ligeledes vil jeg forsøge at redegøre for, hvordan ungeagenterne som 

etniske minoritetsunge forstår sig selv i det danske samfund. For at gøre dette har jeg valgt at 

benytte mig af Thomas Hylland Eriksens teori om “vi- og os-skab”. 

Vi- og os-skab: forskellige former for gruppeidentifikation og 
fællesskabsskabende processer 

Efter at have lavet feltarbejde på Mauritius i henholdsvis 1986 og 1991-92, udviklede Thomas 

Hylland Eriksen sin teori om gruppeidentifikation og fællesskabsskabende processer. Centralt for 

teorien er begreberne ‘vi-skab’ og ‘os-skab’, de beskriver hvordan fællesskaber og 

gruppeidentifikation opstår og vedligeholdes. Begreberne kan enklest forklares adskilt, men kan 

ikke adskilles i virkeligheden, da de begge er nødvendige, og er to dele af samme proces.  

Os-skab 

En af de stærkeste faktorer i menneskets opfattelse af sig selv er identifikation og kontrastering 

med andre mennesker såvel som med andre fænomener i verden. Gruppeidentifikation er den 

bevidsthed, vi får om os selv i kraft af det, vi har til fælles med netop den gruppe, vi føler os som en 

del af. Begrebet ‘en gruppe’ er afhængigt af grænserdragninger, og uden ideen om ‘os’ og ‘dem’ kan 

gruppen ikke opstå. En gruppe opstår altså i kontrast til andre: ‘vi’ er en gruppe, fordi vi har noget 

til fælles, som ‘de’ ikke har; noget der adskiller os fra dem. Filosoffen Jean-Paul Sartre beskrev 

hvordan en gruppes styrke indadtil afhænger af presset udefra. Fjendebilleder, eller med et mildere 

udtryk; modsætninger, er altså med til at styrke en gruppes sammenhørighed og den 

gruppeidentifikation, medlemmerne føler. Dette fænomen kalder Hylland Eriksen ‘os-

skab’ (Hylland Eriksen 1995, s. 427-428)  
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Vi-skab 

Sammen med os-skab hører Hylland Eriksens andet begreb ‘vi-skab’. Det er den form for 

fællesskab, man føler i en gruppe der bindes sammen af fælles interesser og værdier. Med andre ord 

er vi-skabet den kraft, der binder en gruppe sammen indefra og ikke, som os-skabet, kraften der via. 

pres udefra styrker gruppen. Som nævnt tidligere så er vi- og os-skab ikke det samme, men de er en 

del af den samme proces, og er afhængige af hinanden. Hylland Eriksen eksemplificerer dette med 

sin empiri fra Mauritius. Her fandtes ikke ét nationalt fællesskab, men derimod mange små etniske 

og religiøse fællesskab. Eksemplet Hylland Eriksen bruger til at vise, hvordan Mauritius fik en 

befolkning, der følte en form for nationalt vi-skab, er en international fodboldturnering, landet 

deltog i. Turneringen satte mauritierne i en situation, hvor det ikke var den ene etniske gruppe mod 

den anden, men derimod Mauritius mod de andre deltagende lande (Hylland Eriksen 1995, s. 

430-431). 

Hylland Eriksen mener dog, at der allerede før fodboldturneringen på Mauritius fandtes et 

stilletiet, ikke legitimeret vi-skab blandt den ellers opdelte befolkning. Det skyldes den strukturelle 

ekspansion (globaliseringen), landet har været en del af og den ekspansion, det har medført i 

befolkningens kognitive system og anskuelse af verden. Det har medført, at befolkningen begyndte 

at se sig selv i forhold til andre lande og ikke bare i forhold til naboen, eller nabolandsbyen 

(Hylland Eriksen 1995, s. 29, 31).  

Komplementering og dikotomisering 

Det er vigtigt at tilføje en reference til socialantropologen Harald Eidheim og hans begreber  

dikotomisering og komplementering. Dikotomisering er det samme som os-skab, derimod er 

komplementering ikke det samme som vi-skab. Komplementering er ligesom os-skab en 

sammenligning med omverdenen, men den er ikke baseret på konflikt og kontrastering. Når 

Mauritius gennem fodboldturneringen kom til at se sig selv som en nation med et nationalt 

fællesskab, skyldtes det bl.a., at Mauritius kunne sammenligne sig med resten af de deltagende 

lande; at de var en nation på lige fod med de andre. Komplementering er altså når en gruppe (eller 

et individ) ser, at den indeholder det samme som en anden gruppe, og derfor kan definere sig selv 

som gruppe på lige fod med andre (Hylland Eriksen 1995, s. 434). 

Den afgørende anden  

Det er enkelt nok at forstå, hvordan vi som mennesker identificere os med nogen, kontrasterer os 

med andre, og på den måde forstår hvad og hvem vi selv er, men desværre er virkeligheden ikke 

ligeså enkel. Hylland Eriksen beskriver ‘the significant other’; jeg oversætter dette til: den 

afgørende anden. Den afgørende anden er vedkommende, som vi sammenligner os med for at forstå 
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os selv. Den eller dem vi identificerer eller kontrasterer os med. Da vi som mennesker omgås 

forskellige folk i forskellige sammenhænge, findes der ikke bare én afgørende anden, der findes 

mange, og de kan være vidt forskellige, og derfor ændres vores opfattelse af os selv også fra 

situation til situation (Hylland Eriksen 1995, s. 431-32). 

Sammenfatning 

For at forstå hvad der skaber grupper, det fællesskab der binder dem sammen og den 

gruppeidentifikation medlemmerne oplever, er det om ikke nødvendigt, så meget anvendeligt at 

kende de ovenstående begreber: os-skab, vi-skab, komplementering og den afgørende anden. Dette 

er alle begreber, der på hver deres måde beskriver, hvordan vi som mennesker forstår os selv ud fra 

en større sammenhæng. De kan ligeledes anvendes til at forstå, hvordan mennesker skaber mening i 

og med deres liv. Et tilhørsforhold til en gruppe giver ansvar, forpligtelser, tryghed, fællesskab, 

omsorg m.v. Dette er grundlæggende begreber i menneskets hverdag, og forstår vi, hvad der ligger 

bag dem, er vi nået langt i forhold til at forstå mennesket og den gruppe, den vedkommende er 

villig til at træde ind i. Derfor har jeg i mit feltarbejde hos ungeagenterne haft disse begreber for 

øje, men mere om dette i de kommende afsnit om ungeagenterne. Først vil jeg redegøre for mine 

metoder under feltarbejdet og resten af arbejdet med at indsamle empiri.  

Metode  
Som beskrevet i indledningen tager jeg i opgaven udgangspunkt i Københavns kommunes 

projekt Ungeagenter. Senere beskriver jeg indsatserne heldagskole og spredningsmodellen. Alle tre 

indsatser er eksempler på indgriben fra den danske stat, og er forsøg på at fremme integration og 

ligestilling i det danske samfund. Indsatserne heldagsskole og spredning har jeg lavet et mindre 

litteratur studie af, med udgangspunkt i Gro Helledatter Jacobsens Ph.d. afhandling. 

Ungeagentuddannelsen har dannet rammen for mit feltarbejde, og det er også her, jeg har fundet 

mine informanter. Jeg forsøger derfor i min opgave at skabe et samspil af tidligere forskning på 

området, den virkelighed mine informanter fortalte mig om, og som jeg selv oplevede under mit 

feltarbejde, og selvfølgelig de to teorier af Jonathan Friedman og Thomas Hylland Eriksen, som jeg 

har valgt skal være mit perspektiv på problematikken; marginalisering af unge med etnisk 

minoritetsbaggrund.  

Muligheden for at lave mit feltarbejde opstod før ideen om min opgave gjorde. Jeg fik kontakt til 

en tidligere bekendt, Mette Winding Top, over Facebook, og blev her opmærksom på hendes rolle 
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som projektleder i Københavns kommunens projekt Ungeagenter. Min nysgerrighed og hendes 

velvilje blev min vej ind i felten, og først da opstod ideen til min opgave. Denne rækkefølge var 

nødvendig. Det var ikke før, at jeg hørte Mette fortælle om projektet, og senere mine informanter 

fortælle om den diskriminering de udsættes for, at jeg forstod, at der i Danmark findes et reelt 

problem med undertrykkelse af etniske minoriteter. Jeg har altså under mit feltarbejde ikke blot 

udviklet en større forståelse for et emne, jeg i forvejen var sat ind i. Jeg er derimod gået fra at være 

en smule skeptisk overfor problemets reelle eksistens, til at acceptere at diskriminering er en del af 

hverdagen for dele af den danske befolkning. Herefter har jeg forsøgt at forstå dybden i problemet, 

og hvilke muligheder der er for at løse det ud fra mit feltarbejde (hvor jeg har ageret både 

observerende og deltagende), mine interviews, etnografiske observationer og den tidligere 

forskning, jeg har læst. 

Mit feltarbejde har været multi-sited, da jeg ikke har begrænset mit felt ud fra geografi, men ud 

fra ungeagenternes færden i forbindelse med deres uddannelse og efterfølgende aktivitet, både ude i 

virkeligheden såvel som på Facebook. Da projektet Ungeagenter er skabt af Københavns kommune, 

og retter sig mod erhvervsskoleelever på de københavnske erhvervsskoler, er det naturligt at mit 

feltarbejde er foregået i København. Jeg har fulgt ungeagenterne hvor jeg havde mulighed for det, 

dvs. fulgt deres undervisning hos kommunen, været med til deres diplomoverrækkelse, fulgt deres 

aktivitet på Facebook, og mødtes med et par af dem privat for at holde interviews. Både mine 

observationer i felten, mine interviews og det netografiske arbejde på Facebook, er essentielt i min 

opgave. da det skaber relation mellem teori, forskning og virkelighed. Man kan læse sig til meget, 

men det emiske perspektiv, som er et af antropologiens særlige kendetegn, opstår først når 

antropologien møder sit studieobjekt - i mit tilfælde i feltarbejdet, interviews og netnografiske 

undersøgelser. Der opstår en respekt for de studerede mennesker, idet de inddrages personligt i 

studiet. Jeg har forsøgt at deltage i mine informanters virkelighed og lytte til deres oplevelse af den 

studerede problematik. Informanternes fortællinger konkretiserer og virkeliggør en problematik, der 

ellers er i stor fare for at blive gjort til ren debat om problemets eksistens i teoretisk forstand. 

Desværre har alle mine informanter ikke været lige lette at få kontakt til. Jeg har forsøgt at få 

interviews med en bred vifte af ungeagenter, så interviewsene inkluderede både drenge og piger, og 

unge fra forskellige uddannelser. De to interviews jeg endte med at holde med ungeagenter blev 

med en dreng og en pige fra Social og Sundhedsskolen. I det ene af disse interviews bad min 

informant om at være anonym i opgaven, så når jeg referer til Omar senere i opgaven, er det altså 

ikke informantens rigtige navn. Han er dog den eneste af mine informanter, der når jeg har foreslået 

anonymitet, har ønsket dette. De drenge der tog håndværkeruddannelser, var det ikke muligt at få 
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lavet en aftale med; vi talte derimod sammen under feltarbejdet. Der var kun piger med etnisk 

minoritetsbaggrund med fra Social og Sundhedsskolen. Resten af de piger, der var med, var etnisk 

danske, og jeg vurderede at interviews med dem ville åbne helt nye spørgsmål og problemstillinger.  

Både mine interviews med ungeagenterne og med Mette har været semi-strukturerede. I interviewet 

med Mette havde jeg dog behov for at få mere konkrete svar på nogle spørgsmål, så dette var en 

anelse mere styret end interviewsene med de to ungeagenter. Disse to interviews var præget af, at 

jeg kun havde kendskab til de to unge mennesker ud fra deres deltagelse i ungeagentprojektet, og 

mine spørgsmål viste sig derfor langt fra at være fyldestgørende. De havde begge langt mere at 

fortælle, end jeg havde forestillet mig. 

 Min egen rolle under interviewsene var forholdsvis deltagende; jeg oplevede at min respons var 

vigtig, og at bekræftende nik og kommentarer opmuntrede informanterne til at fortælle mere, uden 

at jeg behøvede stille konkrete spørgsmål. Da ingen af mine informanter i forvejen kendte til 

antropologi, blev det både under feltarbejdet og interviewene nødvendigt at definere min egen rolle 

og agenda tydeligt for dem. Jeg startede derfor hver enkelt samtale under feltarbejdet og begge 

interviewene med ungeagenterne, med at beskrive hvad antropologi var. Jeg følte mig også 

nødsaget til at forklare min interesse for netop dem; ungeagenterne med etnisk minoritetsbaggrund. 

Denne forklaring gav mig store vanskeligheder, da jeg på den ene side gerne ville have deres 

fortrolighed og gøre det klart, at jeg tog deres oplevelser alvorligt. På den anden side er jeg 

antropolog, og ikke aktivist, og derfor er kritisk stillingtagen essentiel, og jeg var nødt til ligeledes 

at stille kritiske spørgsmål. Jeg tror dog, at det svære i denne situation i højere grad var mit problem 

end deres. Det var mit behov, at de skulle forstå, hvem jeg var, og hvorfor jeg var der. Under 

uddannelsen blev flere af ungeagenterne interviewet til forskellige aviser og en enkelt 

nyhedudsendelse, og der var folk fra kommunen og observatører fra en evaluerende virksomhed, 

som alle var interesseret i ungeagenterne og deres oplevelser med diskriminering og meninger om 

uddannelsen. Derfor undrede de sig ikke over, at der nu også kom en ung kvinde fra et universitet i 

Sverige og var interesseret.  

Et af de spændende, men i høj grad udfordrende aspekter ved at studere projektet ungeagenter er, 

at projektet er helt nyt og har været under udvikling, mens jeg har studeret det. Det har betydet, at 

jeg hele tiden har været nødt til “at vente og se”. Udformningen af projektet er sket løbende og i 

samarbejde med de unge, det har derfor ikke været muligt at spørge Mette om, hvad planen var for 

projektet. Jeg kunne heller ikke få konkrete svar fra de unge om, hvad de mente om fremtiden for 

projektet, for ingen vidste rigtigt, hvad der ville komme til at ske. Nu har de unge været uddannet i 

snart tre måneder, men der er stadig ikke noget svar på, hvordan deres aktivitet som ungeagenter vil 
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se ud på længere sigt. De skal stadig finde sig til rette i rollen som ungeagenter, og organiseringen 

af deres arbejde udvikler de ligeledes løbende på.  

Ud over, at det tidsmæssige perspektiv i opgaven har været en udfordring, så har min egen 

stillingtagen og indlevelse i projektet også været det. Jeg har et ønske om at denne opgave skal give 

læseren et alsidigt og forholdsvis objektivt indblik i det problem, der findes for unge med etnisk 

minoritetsbaggrund i Danmark (deres oplevelse af marginalisering), og tre indsatser der aktivt 

forsøger at arbejde med denne problematik. Samtidig kan jeg ikke sige mig fri for at være blevet 

utrolig rørt af ungeagenterne som mennesker og af de historier, de fortalte. Mettes engagement som 

projektleder har vagt min sympati, og jeg har svært ved ikke at blive påvirket af den, i min optik, 

uretfærdige behandling, unge med etnisk minoritetsbaggrund møder i det danske samfund. Disse 

følelser har jeg, så vidt det var mig muligt, lagt på hylden under arbejdet med opgaven, og jeg håber 

dette er lykkes. 

Ungeagenter 

Besøg hos ungeagenterne og interviewet med Mette 
Onsdag d. 9. september tastede jeg adressen til et par af Københavns kommunes lokaler ind i 

GPS’en på min telefon, satte mig op på cyklen, og kørte gennem den by, der for et par dage siden 

var blevet mit nye hjem. Adressen jeg kørte efter lagde lokaler til den miniuddannelse om 

diskriminering, Københavns kommune satte i værk tidligere på året. Uddannelsen er et tilbud til 

elever fra erhvervsskolerne i kommunen, den skal lære dem om diskriminering, og den skal  

lære dem om rådgivning og aktivisme til bekæmpelse af diskriminering. Den del af undervisningen 

jeg var på vej til, var den sidste planlagte undervisning, men det viste sig dog, at de unge havde bedt 

om en lille forlængelse af uddannelsen, så jeg fik mulighed for at møde dem mere end en enkelt 

gang.  

Ungeagenter er en del af en større indsats, Københavns kommune har sat igang for at bekæmpe 

diskriminering i kommunen. Den overordnede indsats kaldes ‘Stemplet’ og består af mange mindre 

projekter på forskellige niveauer i kommunen, Ungeagenter er derfor bare en lille del af en større 

sammenhæng. Uddannelsen af ungeagenter blev i første omgang startet på baggrund af en 

undersøgelse om frafald af elever på erhvervsskolerne. Undersøgelsen er lavet af 

Eksperttænketanken for Integration, bestående af et udvalg fra Beskæftigelses og 

Integrationsforvaltningen i 2013, og viser et markant frafald af elever med anden etnisk baggrund 
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(Interview: Mette Winding Top, Frafalds analyse af ETI). Undersøgelsen indikerede, at der var 

problemer med eller omkring de etniske minoritetselever, men ikke hvad problemerne var. Det 

kunne derimod Line Vikkelsø Slots Ph.d. afhandling vise. I den påviste hun, at mange elever med 

etnisk minoritetsbaggrund har store udfordringer med at finde praktikpladser, da mange 

virksomheder mere eller mindre direkte pointerer, at de kun vil have hvide, dansktalende elever 

(Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2008. s. 1). Den modstand eleverne med etnisk 

minoritetsbaggrund møder fra den branche, de ønsker at komme ud og arbejde i, er et klart 

eksempel på den splittelse i befolkningen, som Friedman beskriver. Friedman mener, at for dele af 

befolkning forstærkes den nationalistiske følelse i takt med at verden globaliseres, og samtidig 

etnificeres det nationalistiske begreb, og det bliver vigtigere end det før har været, at have den 

rigtige nationalitet for at blive anerkendt som borger i nationen. Det er præcis dette fænomen, de 

unge ligger under for; de har ikke den rigtige etnicitet til at blive anerkendt som medborgere i 

Danmark. Deres etnicitet forhindrer dem i at blive danske af nationalitet. Da den rette nationalitet, 

ifølge både Vikkelsø Slots undersøgelse og Mettes og ungeagenternes udtalelser, er vigtig i 

forbindelse med ansættelse af praktikanter, forhindres de unge med etnisk minoritetsbaggrund i at få 

det optimale ud af uddannelsessystemet og marginaliseres således. De risikerer at blive en del af 

Friedmans omtalte underklasse.  

De undersøgelser der ligger til grund for ungeagentuddannelsen, var i manges øjne forældet 

allerede da projektet søsattes. Mette fortæller under vores interview, at dette var en enorm 

udfordring i starten; det var nemlig ikke til at overbevise hverken skoler eller virksomheder om, at 

der fandtes et problem. Den egentlige grund til at man kunne lave projektet i år 2015 var, at man fik 

en bunke penge fra ministeriet. Mette beskriver det således: “jeg var virkelig frustreret i starten og 

tænkte, at jeg var blevet ansat til en pseudoopgave, hvor jeg skulle løse et problem, der ikke 

eksisterede, fordi alle jeg talte med, sagde.. om det var skoler.. om det var lærere.. om det var 

virksomheder, sagde: der er ikke noget problem.” 

Mette mener, skolernes afvisning af behovet for uddannelsen bunder i masive fordomme fra 

lærere og andre ansattes side. Hun mener, at netop erhvervsskoleelever med etnisk 

minoritetsbaggrund er en særligt udsat gruppe, da de både ligger under for fordomme om etniske 

minoriteter (de har manglende kulturelle og sproglige egenskaber og manglende lyst og evne til at 

deltage i det danske samfund), men også for de fordomme der findes om erhvervsskoleelever (de er 

uengagerede, uden ønske om “ordentlig” uddannelse og uden ambitioner). Det problem, Mette her 

peger på, er, at lærerne og de ansatte på skolerne placerer erhvervsskoleeleverne, både dem med 

etnisk minoritetsbaggrund, men også de etnisk danske, i bunden af den vertikale polarisering, på 
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baggrund af de ovenfor nævnte fordomme, som er at finde hos store dele af den danske 

befolkning . Det er essentielt at pointere her, at de unge med etnisk minoritetsbaggrund efter egne 11

og Mettes udsagn, bliver set på som værende en del af underklassen, men at det er rene fordomme. 

Ud fra mit feltarbejde har det ikke været mig muligt, at vurdere hvilken klassificering de unge reelt 

befandt sig i, men det er helt tydeligt, at deres egen oplevelse er, at omverdenen ikke regner dem for 

ret meget. De føler sig ikke accepterede som medborgere. Medborgere af hvem det bliver forventet 

og ønsket, at de bidrager til det nationale fællesskab og nationens fremgang.  

Mette lod sig dog ikke spise af med skolernes svar om, at der ikke var behov, eller interesse for 

en uddannelse om diskriminering, men tog i stedet, i selskab med et par allierede, ud til skolerne og 

kontaktede eleverne mere direkte og dét gav resultater. Der var enormt stor interesse for 

uddannelsen, og de var efter kort tid nødt til at lukke for tilmeldinger, da de 30 pladser hurtigt blev 

fyldt op (interview: Mette Winding Top).  

Under interviewet med Mette spurgte jeg, om man kunne kalde ‘Ungeagenter’ for et 

integrationsprojekt, til hvilket hun svarede, at det mente hun ikke, da de unge allerede var 

integrerede. Her tænker hun uden tvivl på de unges store engagement og ønske om aktivt at deltage 

i/blive medborgere i det samfund, der omgiver dem. Det er da også tydeligt, både på baggrund af 

den store tilslutning til projektet og de unges måde at deltage undervejs, at de ikke ønsker at 

ekskludere sig selv fra det danske samfund. På den anden side er integration et koncept, der handler 

om at mødes på midten; en strategi der skal få forskellige parter i et samfund til at leve sammen; 

parterne skal integreres i hinanden. Selvom ungeagenterne i Mettes øjne er integrerede i det danske 

samfund, så er der måske en mulighed for, at projektet kan hjælpe. Måske kan det hjælpe de 

brancher, der kun vil have etniske danske praktikanter til at integrere sig i den gruppe af unge med 

etnisk minoritetsbaggrund, som de ellers har holdt ude og derved marginaliseret.    

De unge erhvervsskoleelever begyndte deres uddannelse i midten af august 2015, og skulle 

mødes 4 gange til undervisning fra klokken 16-20 (efter ønske fra eleverne blev det dog til 5 ganges 

undervisning). Hver undervisningsgang bestod af et oplæg og debat herom, aftensmad blev serveret 

på kommunens regning, og derefter fulgte en workshop. Indhold af oplæg og workshop varierede 

 De fordomme jeg her omtaler er et ry erhvervsskolerne længe har måtte slås med, det afspejler sig både i 11

medierne og i kampanger erhvervskolerne har afholdt de seneste år for skabe en ny og mere attraktivt profil 
og derved tiltrække sig flere elever. Herunder findes lidt eksempler.  
- http://www.denoffentlige.dk/trods-fordommene-om-erhvervsskolerne  
- http://sn.dk/Helsingoer/Fordomme-holder-ikke-om-erhvervsskoler/artikel/529794  
- http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2479064/skoleleder-det-handler-om-at-afkraefte-myter-om-
erhvervsuddannelserne/

http://www.denoffentlige.dk/trods-fordommene-om-erhvervsskolerne
http://sn.dk/Helsingoer/Fordomme-holder-ikke-om-erhvervsskoler/artikel/529794
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2479064/skoleleder-det-handler-om-at-afkraefte-myter-om-erhvervsuddannelserne/
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fra gang til gang. Fælles for det hele var den røde tråd; diskriminering og evner til og muligheder 

for at forholde sig aktivt til diskriminering på egne og andres vegne. Formålet med at give de unge 

denne miniuddannelse er hovedsageligt, at de skal rådgive og sprede budskabet om den 

diskriminering, som finder sted. Man mener at den ‘ung til ung rådgivning’ som ungeagenterne nu 

kan give, er værdifuld på andre måder end den rådgivning, voksne professionelle kan give. Mette 

udtrykker sit ønske om, at ungeagenterne skal tjene som eksempel på en god ungdom, der lever 

under uretfærdige forhold således: ungeagenterne kan tjene som eksempel på sådan en meget visuel 

konfrontation med lærernes fordomme om eleverne - de er der, de har brugt 16-20 timer frivilligt på 

det her, og de bliver ved at være engagerede i det (Feltarbejde: ungeagentundervisning, interview: 

Mette Winding Top, http://stemplet.kk.dk/ungeagenter). I beskrivelsen af begrebet om den 

afgørende anden, beskrev jeg begrebet som en modsætning, som nogen man ser sig selv i 

modsætning til. Sådan behøver det ikke altid være. I overstående citat giver Mette udtryk for et 

ønske om, at ungeagenterne kan blive et eksempel for omverdenen. De skal selvfølgelig vise lærere 

og andre, der mødte diskrimineringsproblematikken med et skuldertræk, at de var forkert på den, 

men de skal også være rollemodeller. Ungeagenterne skal være den afgørende anden for andre 

unge, der lider under diskriminering; de skal være nogen man kan identificere sig med og på den 

måde opdage, at der findes muligheder. Muligheder for medborgerskab, for rettigheder, for 

deltagelse og ansvarstagen i nationen. 

Gennemgang af mit feltarbejde 

Det, jeg i begyndelsen troede, blev et enkelt besøg ind i ungeagenternes verden, endte med tre 

besøg; to aftener med undervisning og en aften på Københavns rådhus, hvor de unge fik overrakt 

deres diplomer, og sammen diskuterede projektets fremtid og deres fremtidige indsats.  

Den første af aftenerne med undervisning, var en del af den planlagte uddannelse. Oplægget blev 

holdt af en jurastuderende fra Københavns universitet, der fortalte om diskriminering i juridisk 

forstand. Workshoppen blev holdt af queeraktivist, forfatter og foredragsholder Mads Ananda 

Lodahl. Han satte de unge til at fortælle om egne oplevelser med diskriminering. Derefter skulle de 

analysere på disse oplevelser ud fra en model om aktiv modstand, Lodahl selv har udviklet. Her 

opstod et tydeligt eksempel på en tendens, Friedman også beskriver i sin teori, men som jeg ikke 

tidligere har været inde på. Der opstod nemlig er en udtalt sympati mellem queeraktivisten og 

ungeagenterne. Dette er ikke sig selv mærkeligt, men det interessante var de muslimske unges 

ukritiske holdning til Lodahl. På trods af den modstand mod homoseksuelle, der kan være at finde 

hos muslimer, mærkede man tydeligt sympatien og forståelsen mellem Lodahl og de unge. Denne 

http://stemplet.kk.dk/ungeagenter
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tendens til fælles sympati og til tider alliancedannelse mellem meget forskellige kulturelle 

(interesse)fællesskaber, er en del af Friedmans teori om globalisering i verdenssystemet (Friedman 

2003, s. 18) 

Både oplæg og workshop fungerer i denne situation som en komplementering for ungeagenterne. 

Denne viden gør dem i stand til at opdage og reagere på diskriminering, når de møder den. At kende 

sine rettigheder, at vide hvad man behøver finde sig i, giver en selvbevidsthed, der forhåbentlig 

giver følelsen af at være medborger i det danske samfund på lige fod med den etniske dansker.   

I pausen mellem oplæg og workshop blev der serveret mad til alle, både elever og undervisere, 

folk fra kommunen og observatørerne (mig selv og et firma, der var tilstede for at evaluere på 

projektet). Vi befandt os som beskrevet i kommunens lokaler, et klasselokale hvor eleverne sad 

omkring små borde foran tavlen, og alle de ansvarlige for projektet m.fl. sad bagerst og lyttede med. 

Ugen efter til den sidste og frivillige undervisning om håndtering og brug af pressen og medier 

m.v., mødte knapt så mange op. Denne gang blev oplægget holdt af debattøren Tarek Hussein, der 

fortalte om sin vej til at blive medieperson, om de udfordringer det indebære at udtale sig i medier, 

men også om den magt og de muligheder, der ligger i at bruge medierne. Tarek Hussein lagde i sit 

oplæg stor vægt på værdien i de frie medier, da de giver os en meget kort og direkte vej til 

magthaverne. Bevidstheden om egne rettigheder er en komplementering, der giver en undertrykt 

gruppe borgere mulighed for at kræve at blive behandlet ligeværdigt med andre borgere i nationen. 

Ligeledes giver bevidstheden om mulighederne i de frie medier og vores demokrati også mulighed 

for at opføre sig og forhåbentligt blive behandlet ligeværdigt med resten af befolkningen. De frie 

medier giver mulighed for aktivt at ydnytte ytringsfriheden, at lade sin stemme blive hørt i den 

nation, man ønsker at blive medborger i.  

Workshoppen blev holdt af projektets facilitator Aydin Soei og havde fokus på at forberede de 

unge på situationer, hvor de bliver konfronteret med pressen eller andre medier. 

Begge gange jeg var med til ungeagenternes undervisning, blev jeg enormt overrasket over den 

helt særlige stemning, der var omkring gruppen. På trods af at de fleste af de unge ikke kendte 

hinanden, var det tydeligt, at de følte sig trygge i hinandens selskab. Der var en varme og respekt 

imellem dem, som gav plads til diskussion og uenighed, og samtidig fortalte flere af dem meget 

personlige historier, som ville have været ubehagelige at dele, hvis ikke der var total tillid til, at 

modtagelsen var god. Denne stemning var givetvis forårsaget af et naturligt os-skab skabt af 

forventningen om, at alle i rummet var her for at lære at kæmpe mod en fælles modstander; 

diskrimineringen. Her kan man spørge sig selv, om den fælles modstander ikke er det danske 

majoritetssamfund, eller bestemte grupper i den danske befolkning? Det er jo dem, 
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diskrimineringen kommer fra. Men en sådan konkret modstander blev ikke defineret i 

undervisningen, der blev kun talt om konkrete oplevelser af diskriminering og om et mere abstrakt 

diskrimineringsbegreb.   

Den sidste og tredje gang jeg mødte ungeagenterne, var til deres diplomoverrækkelse. Denne tog 

plads på Københavns rådhus - en meget overdådigt udsmykket bygning, af flere kaldet 

nationalromantikkens hovedværk i Danmark. Bygningen der emmede af “storslået danskhed fra en 

forgangen tid” skabte en kontrastfuld, næsten komisk ramme om ungeagenterne. En gruppe der 

hovedsageligt bestod af unge med etnisk minoritetsbaggrund, drengene var klædt i deres dyne- og 

læderjakker, havde caps og smarte frisurer, og et par af pigerne var iklædt tørklæde, mens andre bar 

smykker og stramme jeans.  

Jeg mødte de unge, og de folk der fulgte ungeagenterne, udenfor Rådhuset og vi fulgtes sammen 

op i borgersalen, hvor politikerne sidder til hverdag. Her mødte vi Tommy Petersen, som er 

politiker for Radikale Venstre. Hans opgave var at overrække diplomerne og holde en lille tale for 

de unge. Talen omhandlede hans respekt for dem og deres mod til at ville tage et ansvar, deres mod 

til aktivt at yde en indsats mod diskriminering i kommunen. At få en af kommunens politikeres ord 

for at de, ungeagenterne, opfylder en funktion i staten, dét er en vigtig anerkendelse af, at de 

virkelig er danske medborgere, at deres nationalitet er dansk. Tommy Petersen udtrykte; “at det var 

modigt af ungeagenterne, at turde tage det ansvar, det er, at kæmpe mod diskriminering.” 

Ansvarsfølelse og tilhørsforhold er nært forbundet og det, at man tager ansvar i en sammenhæng er 

også med til, at man aktivt bliver en del af denne sammenhæng. Ansvarsfølelsen og det 

medfølgende tilhørsforhold kan sammenlignes med den identitetsskabende funktion, Friedman 

beskriver, at borgerne i den modernistiske nationalstat udfyldte. Tommy Petersen fastslog med sin 

tale, at ungeagenterne er danske medborgere, og at de roligt kan identificere sig med og føle sig 

som en del af det danske nationale fællesskab  

Efter selve diplomoverrækkelsen blev der taget billeder og spist pindemader. Fotograferingen var 

interessant at overvære, fotograferne tog billeder til reklamer for projektet, og de unge tog selfies og 

billeder af hinanden i de overdådige omgivelser. Det var sjovt at se hvordan de unge (særligt 

drengene) legede med omgivelserne, hvordan de poserede i deres dynejakker og med deres caps, 

oppe på den fint udsmykkede talerstol, med tunge velourgardiner og lange sværd på væggen. 

Billederne blev en cementering af de unges tilknytning til projektet, til oplevelsen og til gruppen. At 

tage et billede er at forevige et øjeblik, at forevige den man var i det øjeblik, man tog billedet. Det 

er altså en måde at tydeliggøre sin egen identifikation med identiteten “ungeagent” at tage et billede 

til diplomoverrækkelsen.  
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Da alle billederne var taget, satte de sig alle omkring bordet med pindemader for at diskutere 

ungeagenternes fremtidige arbejde. Det var tankevækkende, at se hvor lidt kommunens folk 

tilsyneladende havde tænkt, og hvor meget de lod de unge vurdere, hvad der bedst vil virke. Mette 

bekræftede dette i interviewet: “Der har ikke rigtig været “planen”, og det er lidt noget, jeg prøvet 

at formulere over for dem, at det er noget, vi må prøve at gøre sammen” (interview med Mette). 

Der var en del logistiske forhold at tage stilling til: hvordan skal dem, der ønsker rådgivning, 

komme i kontakt med ungeagenterne? Hvordan og hvor meget skal ungeagenter arbejde sammen? 

Er der behov for uddelegering af ansvarsområder m.m.? Kommunens folk forklarede, hvordan de 

ønskede, deres rolle i projektet skulle være fremover, nemlig så lille som mulig. For eksempel var 

det vigtigt for dem, at de ikke var en del af kommunikationen mellem ungeagenterne og de unge 

med behov for rådgivning. Ligeledes forklarede de vigtigheden af, at ungeagenterne registrerer det 

hver gang de har lavet noget arbejde for ungeagentprojektet, da de fremtidige ungeagentprojekter 

afhænger af succesen omkring det første. Da jeg interviewede Mette et par måneder senere, var det 

klart, at denne del er svær at få opfyldt. Kommunens forsøg på at inddrage de unge i skabelsen af 

projektet er en måde at give dem værdi og betydning i selve projektet og derigennem gøre projektet 

til deres.  

Det var interessant at opleve ungeagenterne i andre omgivelser end det klasselokale, jeg før har 

set dem i, deres bevægelsesmønstre blev nemlig langt tydeligere og en anelse anderledes, end de var 

tidligere. For eksempel var opdelingen af elever tydeligere på rådhuset; der var en forholdsvis klar 

opdeling af farvede og hvide unge, og ligeledes grupperede de sig mere efter køn, end de gjorde i 

kommunens lokaler. Under diskussionen om projektets fremtid var gruppen af elever, der bød ind 

og deltog, en forholdsvis lille gruppe, og i undervisningen var der langt flere, der bød ind med 

tanker og historier. 

Da vi gik fra rådhuset, fik jeg en hel del Facebookkontakter, og min fremtidige kontakt med 

ungeagenterne var nu ikke længere gennem Mette, men en direkte kontakt mellem mig og dem. 

Udover mit feltarbejde og de interviews jeg endte med at få, har jeg fulgt ungeagenterne på 

Facebook, hvor deres aktivitet er stor, men mere om det i det følgende afsnit.  
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Diskriminering - oplevelsen af at blive marginaliseret 
Ungeagenternes historier om diskriminering og deres forsøg på at tage 
ansvar i problematikken 

Friedman argumenter i sin teori for, at der i en globaliseringsperiode sker en marginalisering af 

minoritetsgrupper, i særdeleshed etniske minoritetsgrupper, da de ikke er selvskrevne til at være en 

del af det nationale fællesskab. Som beskrevet tidligere i opgaven, kan etniske minoriteter ikke 

længere bare påtage sig en funktion i det nationale projekt, da det i takt med stigende globalisering 

har mistet sin værdi. Ungeagenterne mærker helt konkret dette; de bliver forhindret i at få 

praktikplads og dermed færdiggøre deres uddannelse på bedst mulige måde og blive skattepligtige 

borgere. På denne måde risikerer de, som teorien beskriver, at blive en fragmenteret gruppe i 

bunden af den vertikale polarisering. En gruppe der ligger under for den strukturelle vold, som 

diskriminering er et udtryk for.  

En teori som denne er god til at forklare os mønstre i virkeligheden, at give os overblikket til at 

se de overordnede linjer, men det er vigtigt at understrege, at en teori ikke er et billede på hele 

virkeligheden. Virkeligheden er nemlig så nuanceret og fuld af forskellige facetter, at den kan virke 

helt umulig at kortlægge uden en teori. Jeg vil i dette afsnit forsøge at beskrive den virkelighed, 

ungeagenterne med etnisk minoritetsbaggrund oplever. En virkelighed, hvor diskriminering for flere 

er en del af hverdagen. Jeg vil forsøge at beskrive deres frustration over uretfærdig behandling, men 

også deres vilje til at forstå den undertrykkende majoritet og ønsket om gennem fælles forståelse at 

opnå større ligestilling i Danmark.  

I artiklen “Fra integration til sikkerhed - med Danmark som case” (2012) beskriver Marianne 

Holm Pedersen og Mikkel Rytter, hvordan spørgsmål om integration efter terrorangrebet 11. 

september 2001 er blevet til et spørgsmål om sikkerhed. Et spørgsmål om hvordan man tackler 

“muslimerne” , den gruppe mennesker som er blevet syndebukke for den radikale islamisme, der 12

ofte tager ansvaret for de terrorangreb verden har lidt under i årene efter 2001. Særligt for den unge 

genneration er det svært, da de er vokset op med oplevelsen af, at omverdenen opfatter dem som en 

‘potentiel fare’. Samtidig har de gået på danske skoler, er vokset op i et dansk samfund med de 

normer og værdier det indebærer, og er derfor mere bevidste, end den ældre generation, om den 

uretfærdige behandling, de til tider oplever fra omverdenen (Pedersen & Rytter 2012, s.101-102). 

Pedersen og Rytter beskriver hvordan kategoriseringen og betegnelse af indvandrere har ændret sig gennem 12

årene fra gæstearbejder 1960’erne til invandrer i 1990’erne til muslimer efter 2001. (Pedersen og Rytter 
2012, s. 98)
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Netop denne oplevelse af at blive opfattet som potentiel kriminel, eller ballademager, samtidig med 

at man kæmper for aktivt at indgå i det danske samfund, har ungeagenten Hamza haft. Han 

beskriver selv oplevelsen således:  

“Mit navn er Hamza, og jeg er igang med at uddanne mig til flymekaniker. Engang var jeg på 

arbejde i lufthavnen, da politiet stoppede mig og spurgte, om jeg ikke havde noget bedre at lave end 

at rende rundt her. Det virkede åndssvagt, for det var jo min arbejdsplads …" 

Ligeledes beskriver Yasin (under uddannelse som elektriker), hvordan han gang på gang bliver 

stoppet af politiet på gaden. Med fryd i øjnene fortæller han derefter om, hvor tilfredstillende det 

var sidste gang han blev stoppet, med god samvittighed at kunne fortælle betjentene, at han faktisk 

var på vej til en uddannelse i diskriminering, som hed Ungeagenter, og som han tog gennem 

kommunen. Både Hamza og Yasin er her ofre for den strukturelle vold, Friedman beskriver. I de 

unge mænds øjne henvender politiet sig til dem, fordi de ser ud som de gør, fordi de er dem, de er - 

unge med etnisk minoritetsbaggrund. I eksemplet med Yasin og politiet har ungeagentuddannelsen 

givet Yasin mulighed for at komme lidt længere ind i det danske nationale vi-skab, med de 

rettigheder m.m., det indebærer. Ved aktivt at kunne demonstrere dette for betjentene fik han vist 

dem, at han er dansk og har krav på samme behandling som hvide danskere, at han hverken har 

gjort noget forkert, eller selv er forkert.  

At overbevise verden og sig selv om at man ikke er forkert, på trods af at omverdenen ikke altid 

accepterer en for den man er, det er ikke altid let. Dette gælder i lige så høj grad den arabiske unge 

mand med det lidt “bandit-agtige” udseende, som den muslimske pige med tørklædet, eller etniske 

minoriteter, der både klæder og opfører sig helt efter danske normer. Merve (går på Social og 

Sundhedsskolen) sidder under vores interview med sit generte smil og farvestrålende tørklæde, og 

fortæller om, hvordan man kan blive i tvivl. Om hvordan man kan tænke og tænke, og stadig være i 

tvivl om, hvorvidt det er en selv, der er forkert. Denne tvivl er et udtryk for den fremmedgørelse, 

Pedersen og Rytter beskriver i deres artikel. En fremmedgørelse, der opstår fordi etniske minoriteter 

alt for hyppigt bliver konfronteret med deres anderledeshed. Pedersen og Rytter sætter særligt fokus 

på, hvordan mange børn med etnisk minoritetsbaggrund, fra de er meget små, bliver stillet til ansvar 

for deres kultur. Spørgmål bliver ikke nødvendigvis stillet fordi den spørgende er negativt stillet, 

men selv nysgerrige velmenende spørgsmål påvirker. F.eks. kan spørgsmål om tørklædet, eller 

forbudet mod svinekød, være med til at farve en lille pige fra et muslimsk hjems opfattelse af sig 

selv og den gruppe, hun tilhører (Pedersen & Rytter 2012, s. 100-101). Sætter majoriteten et 

negativt fokus på forskellene mellem minoritet og majoritet, forstærkes os-skabet i 

minoritetsgruppen. Jo stærkere særligt de unge bliver fremmedgjort fra majoriteten og det samfund, 
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de er vokset op i, des større bliver risikoen for en radikalisering og direkte modstand mod 

samfundet, som de føler, er imod dem (Pedersen & Rytter 2012, s. 100).  

Heldigvis er det bare en risiko og ikke et facit, at det kan skabe radikalisering blandt unge med 

etnisk minoritetsbaggrund at de fremmedgøres af samfundet. Men i følge Merve er det svært slet 

ikke at lade sig påvirke. Hun udtrykker det således under et interview:  

Ingrid: Betyder det noget for ens personlighed, at man er blevet udsat for diskriminering? 

Merve: Det synes jeg, for man begynder at være mere forsigtig med nogle ting..  

Ingrid: Hvad for eksempel?  

Merve: Hvem man taler med, hvem man sætter sig ved siden af… ikke fordi man er bange, mere 

fordi man ikke ved, hvad den man sætter sig ved siden af, tænker om en..  

Under interviewet spurgte jeg Merve, om man føler sig svag, om man føler sig som et offer, når 

man bliver diskrimineret, eller møder undertrykkende situationer i hverdagen. Hun svarede, at det 

er frustrerende, at føle diskriminering uden at have nogen fornemmelse af, at der måske findes en 

løsning. Men endnu mere problematisk var det for hende, at hun ikke altid har været klar over, at 

hun blev diskrimineret. For hende var Ungeagenter løsningen på begge problemer, da uddannelsen 

både indeholdt information om, hvad diskriminering er, hvornår det er ulovligt osv., og om de 

muligheder der findes, når man bliver diskrimineret; både i forhold til ens egen oplevelse og 

følelser omkring det, men også helt konkret hvor man kan gå hen for at få hjælp. 

Ungeagentuddannelsen har efter Merves udsagn givet ungeagenterne redskaber til at håndtere den 

diskriminering, de bliver udsat for. Dette udsagn er hun enig med flere af de andre ungeagenter i. 

Der er dog forskellige holdninger blandt dem i forhold til, hvordan disse redskaber skal bruges. 

Omar (går på Social og Sundhedsskolen) udtaler flere gange under feltarbejdet og vores interview, 

at for ham er uddannelsen noget, han vil bruge i sin egen hverdag. Han bliver ikke aktivist, han 

kommer ikke til at opsøge ofre for diskriminering. Dermed ikke sagt at han ikke vil anvende 

uddannelsen; han understreger bare, at den vil blive brugt i det liv og den hverdag, han i forvejen 

har. Sarah (går på Social og Sundhedsskolen) og Yasin udtaler derimod i et interview til 

Københavns kommunes interne nyhedsbrev, at der er et problem, de mener skal løses, og det vil de 

gerne hjælpe til med. Yasin beskriver, hvordan har både er blevet opmærksom på sine muligheder, 

og at han ønsker at bruge dem: “Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre i de situationer. Jeg vidste 

simpelthen ikke, at der var så mange muligheder for at reagere, når man møder diskriminering. Det 

ved jeg nu, og jeg vil gerne være en af dem, der er med til at tackle de problemer – også for andre”. 

Sarah tror ligeledes på vigtigheden i, at der findes ungeagenter: Det er nødvendigt med ungeagenter, 
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fordi mange oplever, at blive mødt med fordomme pga. deres nationalitet, hudfarve osv. Jeg vil 

gerne gøre en forskel og vise dem, at de ikke står alene.” 

Ifølge projektets målsætninger er det disse redskaber, ungeagenterne skal ud og anvende, de skal 

informere om diskriminering og rådgive folk, der bliver diskrimineret. Da uddannelsen er helt ny, 

har det været svært for mig at vurdere ud fra mit fletarbejde, hvordan denne sidste del af projektet 

forløber og kommer til at forløbe frem over. Min eneste reelle mulighed har været at følge med i 

den aktivitet, ungeagenterne har over Facebook, det er her, de som udgangspunkt har deres fælles 

platform, hvorfra de kommunikerer ud til den gruppe af mennesker, de gerne vil oplyse og hjælpe. 

På deres Facebookside er det muligt at se deres opslag, læse om hver enkelt ungeagent og chatte 

med ungeagenterne. Det er svært at vurdere, hvorvidt de opslag der bliver lagt op på Facebooksiden 

har en oplysende effekt overfor en bred gruppe af befolkningen, men man kan holde øje med hvor 

langt opslagene når ud, dvs. hvor mange mennesker, der ser dem. Det mest delte opslag er blevet set 

af 20.057, og gruppen har i dag (17.12.15) 1012 følgere, så helt ubemærkede er ungeagenterne ikke. 

Ligeledes bliver opslagene kommenteret aktivt af en mængde forskellige Facebookbrugere, 

debatten som foregår er alsidig men holdt i en forholdsvis sober tone. Chatten, som ifølge 

projektleder Mette Winding Top skulle være den essentielle del af ungeagenternes virksomhed, er 

begrænset. Der er mange, som skriver, men de fleste er interesseret i selv at blive ungeagenter og 

ikke i at få svar. Dette kan tolkes på mange forskellige måder, og Mettes holdning er, at projektet 

stadig er så nyt, at den manglende efterspørgsel på ungeagenternes rådgivning er helt naturlig, og at 

dette vil ændre sig med tiden. På trods af den manglende aktivitet over chatten er det tydeligt, at 

Facebooksiden er meget aktiv. Som nævnt har den mange følgere, og det har betydelse i sig selv. 

Ifølge Lisbeth Klastrups studie (2011) af Facebookgrupper og aktive Facebookbruger, som hun 

kalder massebrugeren, så ligger der en stor betydning i at være en del af en Facebookside som 

ungeagenternes. Det er ikke nødvendigt at deltage i debatten, bare det at have ‘liket’ siden, så man 

offentligt tilkendegiver, at denne side går man ind for, og så man automatisk bliver informeret om, 

hvad der foregår på siden, det er nok til at man er en del af gruppen - en del af fællesskabet 

(Klastrup 2011, s. 23). At være en del af en sådan gruppe, er ifølge Klastrup at dyrke sit kulturelle 

medborgerskab online, man er med til at åbne muligheden for offentlig diskussion og i sin 

tilknytning til gruppen skabe et kollektivt tilhørsforhold og via den fælles interesse skabe en 

gruppeidentitet. Man skaber en gruppeidentitet baseret på en fælles holdning og et fælles ønske om 

at bekræfte sin egen holdning og identitet i kraft af andre ligesindede (Klastrup 2011, s. 21, 28). På 

den måde er den store tilslutning af Facebookbrugere til ungeagenternes side et tydeligt tegn på den 

opbakning, de har. At der inde på siden bliver debatteret i kommentarfelterne til forskellige opslag, 
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er formodentlig et udtryk for, at den gruppe mennesker, der følger ungeagenterne, ikke er helt enige 

om alting, og ungeagenterne må derfor nå ud til en forholdsvis bred gruppe mennekser.  

Ungeagenternes Facebookside er ikke bare, som så mange grupper på Facebook, et udtryk for 

nogle menneskers private holdninger og følelser omkring et givent emne; det en form for 

miniaktivisme på de sociale medier. Klastrup referer i sin definition af politisk aktivisme på de 

sociale medier til forskellig forskning gjort af bl.a. Marichal (2010), Feezell (2009), Dayan (2005) 

m.fl. De beskriver miniaktivistiske fællesskaber på Facebook som fora, der er socialiserende, stabile 

i aktivitet (dvs. ikke forsvinder efter et par dage) og har en tydelig agenda, der enten er for eller 

imod noget (Klastrup 2011, s. 23, 27). Alt dette lever ungeagenternes facebookside op til, de 

adskiller sig dog fra de grupper, Klastrup referer til, ved at de ikke kun eksisterer på de sociale 

medier, men også er aktive i virkeligheden. Dette er også deres styrke i forhold til andre politiske 

grupper på Facebook, da de ikke på samme måde er begrænset af Facebook som medie. Desværre 

har det ikke været mig muligt at undersøge, hvad ungeagenterne reelt har sat i værk efter endt 

uddannelse, jeg ved kun at uddannelsen lagde op til, at de skulle kunne holde foredrag, workshops 

m.m.  

Ungeagenterne har med baggrund i deres egne oplevelser af diskriminering i hverdagen taget 

imod Københavns kommunens tilbud om en uddannelse, der skulle give redskaber til håndtering af 

diskriminering. Der findes en talemåde, der siger: med evner følger ansvar, og dette er grundtanken 

bag ungeagentprojektet, de unge skal med deres nye ansvar tage et ansvar som medborgere i den 

nation, de befinder sig i. De skal tage del i det ansvar, det er, at løse problemer med diskriminering 

og marginalisering. Når de på Facebook ytrer sig, rådgiver, informerer og debaterer, så er det ifølge 

Klastrup et udtryk for, at ungeagenterne dyrker deres kulturelle medborgerskab. De gør sig selv til 

aktive medborgere i Danmark ved selv at arbejde mod den marginalisering, samfundet på andre 

områder udsætter dem for.  

Heldagsskoler og Spredning  
- En effektiv integrationsindsats, eller diskriminerende særbehandling?  

I de tidligere to afsnit har jeg beskrevet projektet ungeagenter som en uddannelse, der skal 

hjælpe en gruppe unge, man mener er særligt udsatte for diskriminering og marginalisering, med at 

lære at yde modstand på egne og andres vegne. Det er en statslig indsats, som i tråd med 

integrationsloven skal sikre mulighed for at blive medborger i det danske samfund på lige fod med 
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samfundets øvrige borgere. Det er en indsats med integrerende effekt, men ikke en indsats skabt for 

integrationens skyld, hvis man spørger projektleder Mette Winding Top.  

Under mit feltarbejde opstod en undren over, hvorvidt ungeagenterne kunne have en 

forebyggende effekt, om de kunne hjælpe unge med etnisk minoritetsbaggrund til at undgå 

marginalisering og den diskriminering, der følger. Denne undren bragte jeg på banen, da jeg 

interviewede ungeagenten Omar, som er 24 og læser på Social og Sundhedsskolen. Under 

interviewet fortalte han mig om sin lidt brogede fortid, hvor han som helt ung befandt sig på kanten 

af et lettere kriminelt, invandrerbandemiljø. Jeg spurgte, om han mente, ungeagenterne kan gøre en 

forskel for unge med etnisk minoritetsbaggrund, der befinder sig i samme situation som han selv 

havde været i. Til det svarede han helt kort: Nej! Da jeg så spurgte, hvilken form for integration han 

mente så gjorde en reel forskel, smilede han af mit lidt umulige spørgsmål. Han svarede, at skal 

man virkelig ændre på den diskriminering, særligt unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund 

ligger under for, den marginalisering de oplever, og den måde de distancerer sig fra det danske 

samfund, så er det effektiveste sted at gribe ind; skolen. Man er med Omars ord nødt til at have 

fokus på de ressourcesvage børn. Derudover peger han på den forvirring, der opstår i børn, når 

værdisættet og normerne er forskellige hjemme og i skolen. De skal forholde sig til flere meget 

forskellige sammenhænge, og det skaber konflikt mellem dem og deres omverden, hvis de ikke kan 

agerer efter de rigtige normer i alle de forskellige situationer og sammenhænge, de begår sig i 

(Interview: Omar). 

Omar mener altså, at effektiv integration der foregår i skolerne, skal være rettet mod 

ressourcesvage børn , og så påpeger han udfordringerne ved som barn at skulle bevæge sig mellem 13

forskellige kulturer i sit hverdagsliv. Nu opstår spørgsmålet; hvordan imødekommer man de 

problematikker, Omar sætter fokus på? Gro Hellesdatter Jacobsen beskriver i sin Ph.d. “Lighed 

gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som eksplicit særbehandling af etniske 

minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser i samfundet”, hvordan den danske stat har forsøgt 

gennem to forskellige indsatser rettet mod børn i skolealderen at skabe netop den form for 

integration, Omar taler om. 

Heldagsskoler i Danmark er efterhånden et vidt begreb , men den form for heldagsskole 14

Jacobsen beskriver, er en skole for ressourcesvage børn, hovedsageligt børn med etnisk 

 Med ressourcesvage børn menes børn med manglende ressourcer til at indgå i den dagligeskole på samme 13

niveau som de andre børn. Dette kan skyldes alt fra psykiske og fysiske problemer, til en svag familie hvor 
til eksempel alkohol, eller økonomiske problemer præger barnet. 

 Efter skolereformen blev vedtaget i 2013, er målet at alle danske folkeskoler skal fungere som 14

heldagsskoler. 
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minoritetsbaggrund. Skoleformen bygger på en tanke om, at børnene har brug for, at deres dag i 

højere grad er styret af voksne, børnene har brug for mere undervisning, og de har i nogle tilfælde 

godt af at være mindre hjemme. Børnene med etnisk minoritetsbaggrund bliver flyttet til 

heldagsskoler på baggrund af dårlige danskkundskaber. Spredningsmodellen er ligeledes en 

mulighed for, at kommunen kan flytte børn med ringe danskkundskaber. Her flytter man børnene 

fra skoler med et overtal af elever med etnisk minoritetsbaggrund til skoler, hvor størstedelen af 

eleverne er etnisk danske. Spredning er baseret på en teori om “kameratskabseffekten”. Det betyder, 

at man tror på, at børn med dansk som andetsprog lærer dansk bedre, hvis de dagligt er sammen 

med mange, der taler dansk som modersmål. Derudover har kameratskabseffekten en integrerende 

effekt. Jacobsen beskriver det som børn, der opdrager børn; en måde at lade danske normer sprede 

sig fra barn til barn (Jakobsen 2012, s. 84). Spredning er således et topstyret forsøg på gennem 

kameratskabseffekten at skabe et vi-skab mellem etnisk danske elever og de flyttede børn med 

etnisk minoritetsbaggrund. Det er en måde at rive børn ud af det os-skab der findes på skoler i 

ghettoer og andre lignende områder. 

Heldagsskole og spredningsmodellen er satslige indsatser som bærer præg af at være 

integrationsindsatser. De skal give de ressourcesvage, tosprogede børn, som bl.a. Omar peger på, de 

evner, integrationsloven beskriver at etniske minoriteter skal have mulighed for at erhverve sig, for 

at kunne indgå som medborgere på lige fod med etnisk danske. Så viser Jacobsen i sin Ph.d., 

hvordan det bliver problematisk at betegne heldagsskole og spredning som integrationsindsatser. 

Gør man det, kan de nemlig kaldes diskriminerende, ud fra FNs konvention om afskaffelse af 

enhver form for racediskriminering. Konventionen definerer diskriminering som forskelsbehandling 

af forskellige etniciteter. Forskelsbehandling af forskellige etniske grupper er ulovlig, med mindre 

den sker for at sikre en tilfredsstillende fremgang for etniske grupper, der har behov for denne 

beskyttelse. Disse forhold må dog kun opretholdes, til målet er nået (Jacobsen 2012, s. 110). Der er 

ingen tvivl om, at både spredning og heldagskole er forskelsbehandling af børn i danske skoler, da 

disse to indsatser giver kommunen magt til at flytte børn fra den ene skole til den anden mod deres 

vilje, på baggrund af en sprogtest. Problemet med forskelsbehandlingen er, at man, idet man tvinger 

børn til at flytte skole, fratager dem rettigheden til et frit skolevalg - en rettighed man som dansk 

statsborger har krav på ved lov .  15

Det er dog en tanke værd, om fratagelsen af rettigheden til et frit skolevalg er så afgørende, på 

trods af, at det kan anses for diskriminerende at berøve mennesker rettigheder på baggrund af etnisk 

 I forbindelse med retten til det frie skole valg, har man når det gælder heldagsskoler og spredning gjort to 15

undtagelser som er gjort lovlige (Jacobsen 2012, s.)  
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oprindelse? Kan denne berøvelse af en rettighed ikke retfærdiggøres med, at man forsøger at sikre 

en tilfredsstillende fremgang for en etnisk gruppe? Under mit feltarbejde med ungeagenterne blev 

det meget tydeligt, at et dårligt dansk er en tung hæmsko og kan være det, der gør, at man ikke får 

det job, man ønsker, at man i skolen bliver set ned på, at man ikke kommer ind på natklubben, eller 

at man bare ikke bliver anset for at være rigtig dansk. Nogle af de unge havde store problemer med 

sproget, og man mærkede tydeligt, hvordan de var nødt til at kompensere gennem andre 

kommunikative metoder. Modsat var der overraskende mange i gruppen, der var utroligt veltalende. 

Der var ingen tvivl om, at de der talte et velformuleret og “korrekt” dansk, anvendte det som en 

strategi til at undgå at bekræfte de fordomme, folk møder dem med. Omar var en af de unge med 

problemer med det danske sprog. Han gav under vores interview udtryk for irritation over at være 

24, og have levet hele sit liv i Danmark og stadig tale et grammatisk ukorrekt dansk. Ligeledes 

forklarede Omran (går på Social og Sundhedsskolen), at han føler sig enormt heldig over at være så 

veltalende (Facebookkorrespondance med Omran). At være dygtig til at udtrykke sig på dansk er 

ifølge de to drenge en stor fordel, hvis man uhindret skal have mulighed for at indgå i det danske 

nationale fællesskab. Ser man sådan på det, er forskelsbehandling gennem heldagsskoler og 

spredning muligvis at foretrække. På den anden side kan man med Friedmans teori se 

forskelsbehandlingen som et klart udtryk for den strukturelle vold, etniske minoritetsgrupper bliver 

underlagt, når den vertikale polarisering sætter ind under opgange i globaliseringen. Børnene 

undertrykkes ved, at man fratager dem en af deres rettigheder på baggrund af deres manglende 

sproglige kundskaber, med andre ord; på baggrund af deres oprindelse og etnicitet. 

Jacobsen laver en diskursanalyse af en mængde offentlige dokumenter omhandlende 

heldagsskole og spredning, og viser med dem hvordan tosprogethed, manglende integrering og 

ressourcesvage børn/familier bliver koblet og gjort til flere sider af samme sag (Jacobsen 2012, s. 

31, 37, 50). Denne diskurs er med til at forstærke den vertikale polarisering og den medfølgende 

strukturelle vold. Børnene bliver allerede i folkeskolen defineret som ressourcesvage, på baggrund 

af deres tosprogethed og dårlige dansk, og de bliver sat i den kategori hvor folk med en “forkert 

hudfarve”, et besværet dansk og problemer med at være selvforsørgende bliver sat. Denne kategori 

kan være næsten umulig at komme ud af, fordi etnicitet og det udseende der følger med en særlig 

etnicitet, er så stor en del af den måde, omverdenen forstår denne kategori af mennesker.  

Under vores interview udtrykker Merve frustration over netop den diskurs, Jacobsen beskriver 

her, og forskellen er blot, at Jacobsen finder den i det, hun kalder offentlige dokumenter, og Merve 

ser den i medierne. Det er hun ikke ene om, i ungeagenternes undervisning bliver ‘medierne’ 

ligeledes beskyldt for at bruge en diskurs, der skaber en stor del af de fordomme, ungeagenterne 
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føler sig ramt af. En diskurs der placerer de etniske minoriteter, både børn, unge og voksne, i 

bunden af den vertikale polarisering, og beskylder dem for enten ikke at ville, eller have evnerne til 

at påtage sig medborgerskab og bidrage til det danske nationale fællesskab.  

Det er interessant at kigge lidt nærmere på det at være en minoritet. Jacobsen beskriver, hvordan 

man både kan være en kvantitativ og en kvalitativ minoritet. At være kvantitativ minoritet handler 

om et antal mennesker - den lille gruppe er minoriteten, den store majoriteten. At være kvalitativ 

majoritet beskriver Jacobsen som den gruppe, hvis kultur og normer fylder mest, den kultur man 

anser som den gældende, og dermed den som har hegemoni, en kvalitativ minoritet er altså den 

gruppe mennesker, hvis kultur ikke har hegemoni. De forflyttede børn med etnisk 

minoritetsbaggrund oplever både i heldagsskolen og gennem spredning, at det er den danske kultur 

der har hegemoni i Danmark. På trods af at de etniske minoritetsbørn på heldagsskolerne er 

kvantitativ majoritet, så ændrer det ikke på, at skolen er dansk, har danske værdier og opdrager 

børnene efter danske normer (Jacobsen 2012, s. 63). En af lederene på de heldagsskoler hvor 

Jacobsen har gjort sit feltarbejde, beskriver heldagsskolen som en skole med opdragende effekt, 

ikke blot på børnene, men også forældrene og til dels resten af lokalområdet. Skolen er vært for 

forskellige begivenheder, har faciliteter der stilles til rådighed for lokalområdet m.m. Den skaber 

således rum for, at ikke kun børnene men også deres forældre mødes med den danske kultur. Dette 

kan ses som en løsning på den problematik, Omar beskrev under vores interview, nemlig den 

forvirring børn med etnisk minoritetsbaggrund kan føle på baggrund af forskellene mellem skole og 

hjem. Hvis heldagsskolen ikke blot rummer og med lederens ord ‘opdrager’ børnene, men også 

forældrene, så kan skolen ses som en bro mellem den danske kultur og de etniske minoriteters 

kulturer. En bro der kan gøre det lettere for børnene at forbinde de forskellige arenaer, deres 

hverdag består af (Jacobsen 2012, s. 155-157). 

I Hylland Eriksens teori om gruppeidentifikation er begrebet om den afgørende anden vigtig. 

Man forsøger med heldagsskole og spredning, at bryde det os-skab der binder etniske minoriteter 

sammen. Man vil bygge bro mellem “os” og “dem”, mellem minoriteten og majoriteten. Bryde det 

os-skab, der binder minoriteten sammen som gruppe, fordi de ikke er danske, de er anderledes, taler 

anderledes, har andre kulturer og perspektiver på verden, for dem er danskere altså de afgørende 

andre. De etniske minoriteter i Danmark identificerer sig med hinanden og deres egen kultur i 

forhold og modsætning til danskere og dansk kultur. Ved at ‘opdrage’ børn med etnisk 

minoritetsbaggrund i skoler med en dansk hegemonisk kultur, risikerer man, i forsøget på at bygge 

bro, at fremmedgøre dem for deres egen etniske baggrund. Üzeyir Tireli, lektor ved 
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pædagoguddannelsen i København, beskriver, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund på den 

ene side bliver bindeled mellem deres forældre og omverdenen, og på den anden side ender som et 

subsystem, der ikke hører til hverken det ene, eller det andet sted (Morten Ejrnæs 2002, s. 15). Den 

afgørende anden er for de unge ikke længere definitivt danskere. Spørgsmålet er, hvorvidt det bliver 

familien, der bliver den afgørende anden, eller om disse unge må leve uden et klart billede af, hvem 

den afgørende anden er, og dermed uden en klar ide om hvem der er deres modsætning og 

ligemand. Tireli beskriver to processer, de unge kan gennemgå: en distanceringsproces, der skiller 

dem fra deres etniske ophav og fra samfundet, og på den måde skaber et subsystem, og en 

rekonstrueringsproces, som de bruger til at skabe en ny identitet, der ofte er præget meget af den 

marginaliserede situation, de befinder sig i (Morten Ejrnæs 2002, s. 15). De unge kan altså ende i et 

forvirret ingenmandsland, hvis ikke den integrerende brobygning lykkes. Det er præcis denne 

problematik, Omar beskrev under interviewet; forvirringen over forskellene mellem hjemmet og 

skolen - to så afgørende bestanddele af et barns liv. Hans bedste oplevelse af hvad der virker for at 

afhjælpe denne splittelse i børnene, har han gennem sine søstre. De går på en Tyrkisk privatskole, 

og han ser her, at de befinder sig i et miljø, hvor det danske system rummer dem, men de får 

samtidig lov at holde fast i deres families etnicitet og den gruppeidentifikation, de kan have 

sammen med familien og de skolekammerater, der kommer fra samme eller en lignende baggrund.  

De to indsatser heldagsskole og spredning, kan altså ses fra mange vinkler, fra både positive og 

negative perspektiver. En af de problematikker Jacobsen ser som størst, er den diskurs man skaber 

omkring de børn, der bliver tvunget til at flytte skole, en diskurs der beskriver tosprogede børn som 

ressourcesvage og som havende et behov for at tilpasse sig det danske samfund. Denne diskurs er 

med til at sætte dem i bås og i værste fald holde dem fast i bunden af den vertikale polarisering. 

Ungeagenterne med etnisk minoritetsbaggrund bekræfter alle, at de føler sig sat i bås af den 

negative diskurs, som de ser medierne beskrive dem med. Flere af dem brugte begrebet 

diskriminering omkring den undertrykkelse, de følte den generelle diskurs i Danmark underlægger 

dem. Samtidig var de fleste af ungeagenterne helt klar over deres eget ansvar i problematikken, et 

ansvar der i deres øjne handlede om at fremstå så integrerede og tilpassede i det danske samfund 

som muligt, det indebar for dem bl.a. et godt dansk og en god forståelse for dansk kultur. Dette er 

netop målene for spredning og heldagsskoler: at tvinge elever med etnisk minoritetsbaggrund til 

skoler, hvor de kan få disse kompetencer, så de selv kan tage ansvar for at blive medborgere i den 

danske nation og undgå den diskriminering og marginalisering, som så mange oplever.  
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Konklusion  

I indledningen til denne opgave lagde jeg ud med at beskrive, hvordan staten i integrationsloven 

har formuleret deres eget ansvar for at sikre udlændinges mulighed for at blive deltagende, 

selverhvervene medborgere, på lige fod med samfundets borgere, i overensstemmelse med 

grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. For at få svar på om staten lever op til 

dette ansvar, lavede jeg et studie af Københavns kommunes projekt Ungeagenter, og 

perspektiverede til de to statslige indsatser: heldagsskole og spredningsmodellen. Min 

problemformulering lød således: Jeg vil forsøge at forklare: Hvordan ungeagenterne med etnisk 

minoritetsbaggrund oplever sig marginaliserede. Hvorfor marginaliseringen opstår; om den kan 

forstås som diskriminering  og strukturel vold, og hvorvidt denne diskriminering og 16

marginalisering er et udtryk for manglende, eller mislykket integration.  

Ungeagenter med etnisk minoritetsbaggrunds fortællinger om diskriminering i hverdagen i 

Danmark, gav klart udtryk for, at de føler sig uretfærdigt behandlet, på baggrund af den etnicitet de 

er født til. De oplever at blive bedømt, at blive set an, ud fra folks fordomme og ikke ud fra hvem 

de er som mennesker. Det medfører, at de oplever deres etnicitet være den barierer, der forhindrer 

dem i fuldt ud at blive en del af det danske samfund, forhindrer dem i at blive danske medborgere.  

Friedman argumenterer i sin teori om verdenssystemanalysen for, at marginalisering af etniske 

minoriteter opstår som følge af opgang i globaliseringen. Han beskriver, hvordan svækkelsen af det 

nationale projekt, som fandtes i den modernistiske nationalstat, har skabt horisontal fragmentering 

og vertikal polarisering. Der opstår et behov blandt borgerne for at finde gruppeidentifikation og 

tilhørsforhold i andre former for fællesskaber end det nationale. Ligeledes betyder det nationale 

projekts svækkelse, at medborgerskab ikke blot erhverves gennem funktion i nationen. Det kræver 

nu, i højere grad end før, den rette etnicitet, at blive accepteret som medborger. De tendenser, 

Friedman beskriver i sin teori, trådte tydeligt frem under mit feltarbejde med Ungeagenterne, og 

gav en del af svaret på spørgsmål nummer to i problemformuleringen: kan denne marginalisering 

forstås som diskriminering og strukturel vold?  

 Når jeg anvender begrebet diskriminering er det med henblik på diskriminering af etniske minoriteter, med 16

mindre andet er beskrevet. Det skal dog understreges at ungeagenternes uddannelse favnede bredere end min 
opgave og beskæftigede sig med diskriminering i mange forskellige afskygninger, desværre kan min opgave 
ikke rumme dette brede perspektiv og jeg har måtte begrænse mig til ungeagenternes oplevelse af 
diskriminering på baggrund af deres etnicitet. 
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Ungeagenterne bekræftede deres oplevelse af, at den behandling, de generelt møder i det danske 

samfund, er præget af marginalisering og diskriminering. Når erhvervsskolerne for eksempel ikke 

hjælper eleverne med etnisk minoritetsbaggrund, når de diskrimineres i forsøget på at finde 

praktikpladser, da er det et udtryk for strukturel vold. Når Yasin fortæller om at blive stoppet af 

politiet på baggrund af sit udseende, er det ligeledes et udtryk for strukturel vold. Ungeagenternes 

svar på mit spørgsmål var derfor: ja, den marginalisering, de oplever, er et udtryk for diskriminering 

og strukturel vold. Havde jeg haft mulighed for at udvide opgavens omfang, ville jeg gerne have 

komplementeret denne del med en mere teoretisk stillingtagen til, hvad diskriminering reelt er. Et 

juridisk perspektiv på diskriminering ville også have været interessant at inddrage.  

Den marginalisering, ungeagenterne med etnisk minoritetsbaggrund er udsat for, er baseret på 

det danske samfunds manglende accept af dem som ligeværdige medborger. Deres deltagelse i 

Ungeagentuddannelsen kan forstås som et aktivt forsøg på at skabe grundlag for at opnå status som 

medborger. Men også som et forsøg på at erhverve sig nogle evner og en viden, der skal gøre det 

muligt at hjælpe andre med opnå et dansk medborgerskab. Et medborgerskab som både indeholder 

selvbevidstheden om at være dansk og høre til i Danmark, men også et medborgerskab der er  

accepteret af omverdenen. Så længe dette medborgerskab ikke helt naturligt er tilgængeligt for de 

unge, vil jeg vove at påstå, at marginaliseringen, de udsættes for, er et udtryk for manglende 

integration. Om denne mangel på integration generelt bunder i manglende aktiv indsats fra de 

etniske minoriteter, den danske stat, eller den almene danske befolkning, er jeg ikke i stand til at 

sige. Men ser man på projektet Ungeagenter, er det klart, at både Københavns kommune og de unge 

erhvervskoleelever med etnisk minoritetsbaggrund er villige til aktivt at kæmpe for at åbne det 

danske samfund op og gøre integration muligt i en større grad, end det er idag.  

Under mit arbejde med opgaven har spørgsmål som disse ofte strejfet mig: når det nu er dele af 

det danske samfund, der diskriminerer de etniske minoriteter, er det så ikke urimeligt, at det er de 

unge med etnisk minoritetsbaggrund der skal uddannes i, hvad diskriminering er, og hvordan man 

gør modstand mod den? Ville det ikke være mere rimeligt at forsøge at finde dem der gør sig 

skyldige i diskriminering og undervise dem i stedet? Jeg har forsøgt at få ungeagenterne til at svare 

på dette, og de mener, Københavns kommune griber det helt rigtigt an; det er de diskriminerede, 

som skal have hjælp til at løse de udfordringer de står i - det giver nemlig værdighed og selvværd. 

Hylland Eriksens begreb komplementering betegner det, ungeagenterne ser som styrken i at 

undervise de diskriminerede frem for de diskriminerende. Ungeagenternes undervisning har til 

formål at gøre det klart for de unge med etnisk minoritetsbaggrund, at de har præcis samme 

rettigheder og muligheder som etnisk danske unge, og at de derfor kan kalde sig medborgere på lige 
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fod. Ved at uddanne ungeagenterne skaber Københavns kommune en gruppe aktive aktører i en 

problemstilling, hvor de unge med etnisk minoritetsbaggrund let kunne være endt, og italesat som 

passive ofre.  

Der er mange styrker i projektet ungeagenter, men dermed ikke sagt at det er den endelige 

løsningen på diskriminering af unge med etnisk minoritetsbaggrund i de Københavnske 

erhvervskoler. Mine informanter fortalte mig om oplevelser af diskriminering, der bunder så dybt, 

at viden om diskriminering og rettigheder ikke er nok til at løse problemerne. Det er kun et skridt på 

vej i den rigtige retning at kende sine rettigheder og have en rygsæk fuld af redskaber til at håndtere 

den diskriminering, man møder. Heldagsskolen og spredningsmodellen, som jeg beskrev i sidste 

afsnit, er mere drastiske bud på en form for forebyggende integrationsindsatser. Indsatser der har til 

formål at gøre det så let som muligt for børn med etnisk minoritetsbaggrund at indgå i samfundet og 

derved undgå den marginalisering og diskriminering, ungeagenterne fortalte om. Der kan 

argumenteres både for og imod heldagsskole og spredningsmodellen. Begge indsatser gør det 

muligt at fratage børn retten til det frie skolevalg, man gør dog dette i håb om, at man derved kan 

fremme deres position i det danske samfund og gøre deres tilværelse lettere. De er baseret på, at 

børn med etnisk minoritetsbaggrund skal have et bedre dansk, en problemstilling ungeagenterne 

også fremhævede. Og så kan de ses som et forsøg på at bygge bro mellem de to kulturelle arenaer, 

børnene bevæger sig imellem. For en mere konkret stillingtagen til værdien i heldagsskole og 

spredning som integrationsindsatser, vil et mere gennemgribende feltarbejde og interviews med 

børn og forældre, der er påvirket af indsatserne, være nødvendigt.  

I indledningen beskrev jeg min drivkraft til at skrive denne opgave, min motivation til at studere 

Ungeagentuddannelsen. Jeg beskrev det med en mængde spørgsmål om, hvorvidt der findes 

diskriminering af etniske minoriteter i Danmark, og om det er muligt at være medborger på lige fod 

med etniske danskere, hvis man tilhører en etnisk minoritet. Spørgsmålene stillede jeg i starten med 

en hvis skepsis. Det var svært for mig, som en etnisk dansk pige, der er vokset op på landet i et 

miljø, hvor diskriminering ikke har været et nærværende emne, at forstå hvor reelt problemet 

egentlig var. At det ikke kun er en diskurs, der beskriver etniske minoriteter som ofre for en 

hegemonisk dansk kultur, og et samfund der ikke er villigt til at åbne sig for det fremmede og 

anderledes. Eller at det modsat kun er en diskurs, der beskriver etniske minoriteter som en gruppe 

mennesker der ikke ønsker at deltage aktivt i samfundet, og derfor heller ikke bør have del i 

samfundets goder. Begge diskurser er at finde i den almene debat i Danmark. Men det var først i mit 

møde med virkeligheden, i mødet med ungeagenterne, at det virkelig gik op for mig, at de 
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spørgsmål jeg stillede, og det emne jeg åbnede op for ikke blot var en diskussion om ord og 

definitionen af et problem. Mine spørgsmål gjalt mennesker, der lever med diskriminering i deres 

hverdag, og hvad enten vi anser dem for at være ofre eller for selv at være ansvarlige for den 

diskriminering, de lever under, så er der et problem, som vi er nødt til at forholde os til.  
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