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Når nogle snakker om andre                   

Integration udkommer den 4. februar 2019
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Nogle her i landet gider ikke tale om integration. Der skal tænkes nyt, mener de. Der skal færre fremmede 

ind i landet, og de, der alligevel lusker ind over de rød-hvide grænser i nattens mulm og mørke med skumle 

planer om at fjerne frikadellen fra de uskyldige børnehavebørn, skal sendes tilbage. Langtfra alle er enige i, 

at integration er en død sild. Men måske skal vi tage selve ordet ’integration’ op til revision. Ifølge februars 

Tænkepause er det på tide at skabe et helt nyt sprog, så vi undgår i-ordets tendens til at skabe modsætninger 

mellem os og dem. Mellem mennesker og kulturer. Er vi klar til det?

Mikkel RytteR

Lektor ved afdeling for antropologi, Aarhus Universitet. Han har i en årrække forsket 

i migration og integration, herunder indvandrerfamiliers arrangerede ægteskaber, 

familiesammenføringer og alderdommens udfordringer.

FoRFatteRen kan kontaktes på: mikkel.rytter@cas.au.dk eller 25149892

Integration er nr. 66 i serien 

Tænke pauser. Alle bøger i seri-

en fås også som lyd- og e-bøger 

og kan købes i abonnement på 

forlagets hjemmeside.

                                                     

”Integration er her, der og alle vegne. Nogle politikere vil gerne 

begynde at tale om ”assimilation”, andre om ”hjemsendelse”. Jeg 

deler deres skepsis over for integrationsbegrebet. I-ordet er hver-

ken et neutralt eller uskyldigt begreb. Det ikke alene optegner og 

manifesterer skel mellem majoriteter og minoriteter, danskere og 

indvandrere, os og dem, men indebærer også altid nogle særlige 

måder at forestille sig det danske folk, velfærdsstat og nation på.”  

 

Den 4. februar opfører Nørrebro Teater Tænkepausen LIVE. 
Komiker og journalist Sebastian Dorset er vært for monolog og levende talkshow.


