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Konflikten om de nye danskere viser, at overgangen til et flerkulturelt
samfund stadig – efter snart 20 års diskussion – er et kontroversielt
emne. For mange danskere er det imidlertid en abstrakt debat om ind-
vandrere – og ikke en konkret debat med de nye medborgere. Debatten
præges af fordomme over for især herboende muslimer.

Men hvorfor er der denne modvilje over for det flerkulturelle samfund?
Og hvorfor er nogle danskere mere modvillige end andre? På baggrund
af et nyt og omfattende undersøgelsesmateriale viser bogen, hvad det
er for faktorer, der har betydning for, om danskerne er fremmedfjend-
ske eller imødekommende over for indvandrere. Der ses både på betyd-
ningen af økonomiske forhold, uddannelsesniveau og politisk overbe-
visning. Også betydningen af kontakt mellem danskere og indvandrere
undersøges: Bliver danskerne mindre fremmedfjendske, hvis de ofte
taler med indvandrere? Desuden belyses borgernes oplevelse af politisk
korrekthed i indvandrerdebatten, herunder afmagtsfølelse blandt res-
sourcesvage grupper.  

Danskernes holdninger til indvandrere har sidst været grundigt belyst i
Øystein Gaasholt og Lise Togebys bog I syv sind fra begyndelsen af
1990’erne.
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Forord

Den foreliggende bog har været undervejs i en rum tid. Jeg startede i
følgeskab med Kenneth Thue Nielsen, som har været en stor inspirations-
kilde og igangsætter. Desuden har en række kollegaer og venner på insti-
tuttet brugt deres sparsomme tid på at kommentere dele af manuskriptet.
Derfor tak til: Anne Mette Kjær, Asbjørn Skjæveland, Erik Damgaard, Palle
Svensson, Rune Slothuus, Michael Bang Petersen, Jørgen Elklit, Ole Borre,
Søren Risbjerg Thomsen, Rune Stubager, Flemming Juul Christiansen og
Søren Serritzlew. Stud.scient.pol.erne Anne Marie Kindberg, Lajla Knudsen
og Lasse Sørensen har alle været uundværlige studentermedhjælpere på
projektet. Tak til Catinét Research, der har stået for dataindsamlingen. Hertil
kommer to forskellige studenterhold, der utrætteligt har skrevet opgaver
på baggrund af mit datasæt, og de har alle bidraget med betragtninger og
konstruktive forslag til projektets tilrettelæggelse. Min sekretær Helle Bund-
gaard har stået for korrektur og påvisning af uregelmæssigheder i den
sproglige fremstilling. Lise Togeby har knivskarpt kommenteret både spør-
geskemaet og hele manuskriptet. Nogle af de spørgsmål, som er anvendt i
undersøgelsen, er også kopieret fra Øystein Gaasholt og Lise Togebys
interviewundersøgelse fra 1993. Aarhus Universitets Forskningsfond har
generøst finansieret dataindsamlingen (F-2002-SAM-1-17-AU-akt). Endelig
fortjener Akademisk Forlag, og især Andreas Bonnevie, tak for at ville
udgive bogen og for deres arbejde med at tilrette manuskriptet, så det er
tilgængeligt for andre. Alle fejl og mangler er naturligvis mit eget ansvar.

Maj 2006
Jens Peter Frølund Thomsen
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