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Færre etniske minoriteter får taletid i medierne. Medmindre det 
handler om religion, kriminalitet eller integration, viser en ny 
undersøgelse.  

En ny undersøgelse udarbejdet af Ansvarlig Presse i samarbejde med Center 
for nyhedsforskning på RUC viser, at etniske minoriteter kun udgør 4% af 
kilderne i de danske nyhedsmedier. Dette stemmer ifølge rapporten ikke 
overens med, at andelen af etniske minoriteter i Danmark udgør 12% af 
befolkningen. Undersøgelsen viser desuden, at når etniske minoriteter endelig 
optræder som kilder, er det oftest i relation til emner som religion, social 
kontrol og terror - og ikke som almindelige medborgere. Etniske minoriteter 
bliver altså repræsenteret, når forskellen fra majoriteten skal illustreres.  

Mino Danmark arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede 
minoritetsborgere, hvor minoriteten ikke kun tales om, men også tales med. 
Men den forvrængede repræsentation viser ikke blot en mangel på 
kildekritiske journalister, der gang på gang vælger samme kildekartotek. Den 
er snarere et tegn på, at vi skal vende blikket mod den generelle opfattelse og 
diskurs om etniske minoriteter. I forlængelse af udgivelsen af rapporten ”Dem 
vi taler om” blev der tirsdag aften afholdt et paneldebat, hvor konklusionerne 
blev diskuteret. Heriblandt læste medstifter af Ansvarlig Presse, Aydin Soei, en 
udtalelse af en tidligere journalist op: ”Jeg gider ikke have et, i øvrigt godt, 
indslag ødelagt af, at jeg ved, at folk, der sidder hjemme ved kakkelbordet 
bliver distraheret af en indvandrer. Jeg kan høre min egen far sidde og 
kommentere på det. Det trækker simpelthen energi ud af indslaget og skaber 
forvirring.”  

Denne udtalelse viser, at der er noget større på spil. Spørgsmålet er, hvorfor vi 
stadig ser etniske minoriteter som noget ‘forstyrrende’ i et helt normalt 
nyhedsindslag. En stadigt stigende del af unge etniske minoriteter er i gang 
med at færdiggøre en videregående uddannelse i disse år. De kommer til at 
være en bærende del af det danske samfund i fremtiden. Vi skal ikke være 
blinde for, at de som en naturlig konsekvens af denne udvikling kommer til at 
fylde mere i nyhedsbilledet som eksperter mm. Men Ansvarlig Presses 
undersøgelse viser også, at der på trods af denne uddannelsesmæssige 
udvikling ikke er sket en tilsvarende udvikling i nyhedsbilledet de sidste 12 år. 
Faktisk er det gået den modsatte vej.  



Hvis ikke den nye generation af etniske minoriteter - dem, der er født og 
opvokset i Danmark - bliver inkluderet på bedre vis, vil medierne fortsætte 
med at opretholde en misvisende stereotyp af minoriteter i samfundet. Det har 
ikke kun konsekvenser i forhold til majoritetens anskuelse, men også for 
minoritetens selvforståelse og identitet. De unge får ikke mulighed for at spejle 
sig i sunde og naturlige rollemodeller, men udvikler i stedet det, man kalder en 
misforstået flertalsperception om sig selv.  

Medierne bærer et ansvar som den fjerde statsmagt. De skal spille en aktiv 
rolle for, at hr. og fru Danmark vænner sig til, at Hassan kommenterer på 
privatiseringen af sygehusvæsenet eller forhøjede tandlægepriser. Det er ikke 
kun vigtigt for sammenhængskraften i Danmark, men det er også essentielt 
for, at etniske minoriteter kan skabe deres identitet som fuldbyrdede, 
deltagende medlemmer af samfundet.  
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