
Indvandring i velfærdsstaten 
I 1960’erne tog danskerne imod gæstearbejdere med åbne 
arme. De skulle jo arbejde og holde gang i den økonomiske 
vækst. Men gæstearbejderne rejste ikke  hjem igen, og et 
spørgs mål trængte sig på: Skulle den nationale velfærdsstat 
være for alle?

I 1970’erne og 1980’erne kom flere indvandrere og flygtninge til lan-
det, og det skabte debat. Debatten blev barskere og mere følsom, 
især efter at den politiske højrefløj udpegede udlændingeloven fra 
1983 som en landsskadelig lov. I dag er indvandrere, flygtninge og 
integration højfølsomme emner. Forargelsen er ofte stor, og stem-
melejet højt, når vi diskuterer adgang til velfærdsstatens ydelser 
og kulturelle tematikker. Burkaer, svinekød og tvangsægteskaber 
er blevet velfærdspolitiske emner.

I Indvandring i velfærdsstaten tager Heidi Vad Jønsson tem-
peraturen på velfærdsstaten og integrationspolitik – og på 
fortællingerne om fortiden i politik.
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Forfatteren siger: 
”Det slår mig, hvor stor forskel der er på den måde, man har talt om indvandring 
på i de seneste fem årtier. Der er forskel på, om man diskuterer indvandrere og 
flygtninge som mennesker, der har problemer, eller en gruppe, der er et problem. 
Og det præger stadig diskussionerne.”

”Siden 1980’erne er indvandring blevet diskuteret med følelserne udenpå tøjet. 
Emnet indrammes af nogle meget højtråbende fløje og en smal midterbane. Og det 
er lidt af et minefelt at navigere i. Emnet er derfor både vanskeligt og spændende.”

 

Om forfatteren
Heidi Vad Jønsson er lektor ved Syddansk Universitet.

Om serien
Indvandring i velfærdsstaten er 10. bog i forlagets serie 100 danmarks
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er 
centrale i et større projekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, 
materiale på danmarks historien.dk og kronikker i Politiken. 
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