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Som forsker og underviser i faget Minoritetsstudier på Københavns
Universitet har jeg længe ønsket at sammenfatte mine tanker om mi-
noritetsforhold og nogle af de teoridannelser, jeg er inspireret af, i en
lærebog, og jeg har faktisk lovet kolleger og studerende at gøre det. Der
skulle dog et særligt incitament til, og det kom, da tre danske universi-
tetsforlag udskrev en konkurrence om en akademisk lærebog. Opfor-
dret af kollegerne indsendte jeg det krævede udkast til konkurrencen –
og vandt. Det siger sig selv, at jeg blev endog meget glad for at få tildelt
Lærebogsprisen 2005. Prisen blev den endelige igangsætter for projektet.

Jeg er dybt fascineret af mangfoldighed og de processer, som gør, at
nogle bliver minoriteter i samfundet og de konsekvenser, sådanne pro-
cesser har. Jeg er uddannet som østeuropaforsker, og på en af mine
mange forskningsrejser til det hedengangne Sovjetunionens ikke-russi-
ske republikker stod jeg i 1980 på trappen til en af Samarkands over-
vældende smukke bygninger og forsøgte at forklare danske medrejsen-
de, hvad jeg synes, der er så specielt ved dette sted. Pludselig fik jeg
indsigten: Det handler på alle områder – sprog, hverdag, kulturudvik-
ling m.v. – om den lokale befolknings identitet som minoritet i en cen-
tralt styret stat og den sovjetiske stats politik over for en af sine minori-
tetsregioner. Begrebet minoritet blev hængende, og ved hjemkomsten
undersøgte jeg, om der måtte være andre på mit universitets institutter,
som beskæftigede sig med minoritetsforskning. På denne måde startede
fagområdet som en engageret studiegruppe. Det udviklede sig til tvær-
faglige kurser, som havde stor tilstrømning, og disse blev igen til mere
systematiske kurser i Minoritetsstudier og i 1990 til et fag.

I årene siden dengang har jeg forsket i konkrete minoritetsforhold i
Centralasien, Baltikum, Kaukasus, Østrig-Ungarn og mangfoldigheden
i moderne storbyer. Gennem denne forskning blev jeg involveret i for-
skellige organisatoriske sammenhænge med minoritetsrettigheder i fo-
kus. Det mener jeg er en del af forskningens medansvar. I løbet af de
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