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»Jeg tror, at flere og flere med indvandrerbaggrund går ind i politik af de rigtige grunde, altså fordi de ønsker 
at lave politik og vil udvikle det samfund, de lever i, i en bedre retning. Det er da at tage ansvar«. Fatma Öktem, 
medlem af regionsrådet (V) i Region Midtjylland. 
 
Mediernes historier om indvandrerunge handler ofte om manglende integration, kriminalitet og tvangsægte-
skaber. Alt for sjældent hører vi den positive historie. Det retter bogen I Danmark Er Jeg Født … op på. 
 
Bogen fortæller om de minoritetsunge, man kalder ‘mønsterbrydere’ eller ‘frontløbere’. De er ressourcestærke, 
de ønsker at få en uddannelse og et arbejde – og at bidrage positivt til det land, de er en del af. De er kulturelle 
navigatører, og de formår at finde deres egen vej i et Danmark i globaliseringens tidsalder. Et Danmark, som 
de unge sætter deres præg på – måske i højere grad end de fleste tror.   
 
De unge er mest af alt karakteriserede ved at være i bevægelse: Fra Tyrkiet til Tåstrup. Fra Føtex til 
Folketinget. Fra landsbyen til lægestudiet. Fra storfamilien til studieenterlivet. Selvom de er i bevægelse, er de 
unges succes først og fremmest kendetegnet ved kontinuitet – men vel at mærke en kontinuitet i form af 
viljen til forandring, ønsket om bevægelse og evnen til at holde fast i visse værdier, mens man tager nye til sig.  
 
Bogen bygger på et stort og varieret kildemateriale, der gør det muligt at tegne et mangesidigt portræt af en 
generation af unge indvandrere og efterkommere, som er vokset op i Danmark og er i gang med eller har 
afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for de seneste år.  
I Danmark Er Jeg Født … samler forskningen på området og tilføjer ny viden, der giver et helstøbt og 
nuanceret billede af de unges bevægelse i det danske samfund. Bogens kapitler har fokus på hver sit emne fra 
opvækst og familieliv over skolegang til erhvervskarriere, kultur- og foreningsliv og religiøst og politisk 
engagement.  

 
Bogen er skrevet af Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl og Tallat Shakoor. Den udgives i 
samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, TrygFonden og Bogforlaget Frydenlund. 
Udgiverne håber med denne bog at bidrage til en mere nuanceret debat om integration. 
 
Kontakt til forfatterne eller nogle af interviewpersonerne kan ske gennem nedenstående (se også bagsiden). 
 
Med venlig hilsen 
 
Vibe Skytte 
Marketingkoordinator 
vibe@frydenlund.dk 
Tlf. 33 18 81 36 

 



 

 
 

En del af de interviewede til I Danmark Er Jeg Født … har ønsket at være anonyme. Men andre vil gerne 
stå frem. Vil du i kontakt med en af dem, kontakt da Vibe Skytte, Bogforlaget Frydenlund, på tlf. 3318 8136. 
 
Interviewpersoner: 

 Sargun Oshana, skuespilelev, Statens Teaterskole, Århus 

 Yildiz Akdogan, folketingsmedlem (S) 

 Fatma Öktem, regionsrådsmedlem (V) i Region Midtjylland  

 Serdal Benli, byrådsmedlem (SF) i Gladsaxe, medlem af SF’s hovedbestyrelse  

 Uzma Ahmed Andresen, konsulent og foredragsholder, tidl. formand for Foreningen for Etnisk 
Ligestilling, medstifter af kvindenetværket hennah.dk  

 Rabih Azad-Ahmad, byrådsmedlem (R) i Århus, 1. viceborgmester, formand for kulturudvalget 
 
»Jeg kender ikke nogen i indvandrermiljøet, der umiddelbart er glade for, hvis deres barn vil være skuespiller. 
Men efterhånden ændrer det sig. Når de har set en, de kender, optræde i tv i den bedste sendetid, rykker det 
ved deres opfattelse«. Sargun Oshana 
 
»Jeg viste engang en gruppe af ældre indvandrerkvinder rundt i Folketinget, og undervejs sagde en af 
kvinderne til mig, at det først var nu, det gik op for hende, at det danske demokrati virkelig var åbent og gav 
muligheder for alle. ’Når jeg står her, forstår jeg, vi kan få indflydelse, hvis vi vil. […]’. Da jeg hørte hende 
sige sådan, tænkte jeg, at min beslutning om at gå ind i partipolitik var den rigtige. At jeg virkelig kan gøre en 
forskel, fordi jeg er den, jeg er – kvinde, indvandrer og socialt engageret«. Yildiz Akdogan 
 
»Jeg tror, at flere og flere med indvandrerbaggrund går ind i politik af de rigtige grunde, altså fordi de ønsker 
at lave politik og vil udvikle det samfund, de lever i, i en bedre retning. Det er da at tage ansvar. De fortjener 
naturligvis de samme muligheder, som dem med etnisk dansk baggrund. De skal vurderes på deres politiske 
visioner og holdninger. Jeg tror på, at vi med tiden vil se ministre med indvandrerbaggrund, og det er kun en 
naturlig udvikling«. Fatma Öktem 
 
»Når jeg tænker på mine forældres danske vennekreds, har de været meget åbne. Men de har skærmet os mod 
nogle af de andre pakistanere […] som for dem at se kastede vrag på de gode ting i pakistansk kultur«. Uzma 
Ahmed Andresen 
 
»Jeg kender eksempler på, at hele familier er flyttet fra Jylland eller Fyn til Sjælland for at følge en søn, som 
har fået job derovre. Hele familien bryder op og flytter med for at bakke ham op, og så begynder man at 
udvide sit netværk blandt pakistanere i hovedstadsområdet for at finde en ægtefælle til ham«. Uzma Ahmed 
Andresen 
 
»De unges forventninger til et ægteskab er anderledes end forældrenes. De unge stiller nok ofte større krav til, 
at det skal være både ligeværdigt og meget romantisk, men de mangler modeller for, hvordan det kan lade sig 
gøre i praksis – og nok også nogle realistiske billeder af, hvad det vil sige at få et ægteskab til at fungere i 
dagligdagen«. Uzma Ahmed Andresen 
 
»Mange unge kontakter mig for at få råd og vejledning, f.eks. fordi de vil læse jura og 
vil vide, hvordan det er. Jeg tror også, at folk kigger på mig og tænker, at så kan det 
åbenbart lade sig gøre at få en universitetsuddannelse og få succes i politik osv. […] 
Jeg håber, at de kan bruge mig som rollemodel, og jeg plejer at sige til dem, at når jeg 
kan, så kan de også. […] Da jeg fungerede som borgmester i en hel uge, fordi Nicolai 
Wammen var bortrejst, var der flere indvandrere, som kontaktede mig og sagde, at 
det var en stor ting for dem at se en flygtning som fungerende borgmester – og det 
var det da også for mig selv. Jeg tror, at det kan have stor indflydelse på de unge, 
uanset om de drømmer om at blive ingeniør eller byrådspolitiker«. Rabih Azad-Ahmad 
 


