
 

 

Hvad er racisme? 

Racisme er et sæt af overbevisninger, som bunder i at forskelle mellem mennesker kan forklares på baggrund af race. 

Selvom det i dag er videnskabeligt bredt anerkendt, at der biologisk ikke findes forskellige racer blandt mennesker, men 

kun ydre forskelle, findes der mange forskellige fordomme om forskellige etniske minoriteter. Typisk vil racistiske 

fordomme komme til udtryk i overbevisninger om, at bestemte etniske grupper har bestemte sæt af egenskaber eller 

tendenser. Overbevisninger om, at nogle etniske grupper er bedre end andre og fordomme om racialiserede grupper af 

mennesker, er racisme. Udtrykker man disse overbevisninger, eller handler på dem på andre måder, er der tale om 

racediskrimination. I princippet kan man derfor godt være racist, uden derfor at udøve racediskrimination1 (Derald Wing 

Sue: 2003) 

 

 

Levede erfaringer: En kilde til viden 
 
En del af racismens konsekvenser er, at racialiserede menneskers levede erfaringer ikke bliver taget seriøst, lyttet til 

eller betragtet som viden. En del af forklaringen skal findes i, at den globale racisme viser sig igennem en dominerende 

hvidhedsnormativitet. Richard Dyer, tidligere professor i repræsentationer af race, køn og seksualitet i film, skriver 

hvordan hvidhedsnormativitet skabes ved, at hvidhed ikke bliver anset eller italesat som en race. På den måde bliver 

hvidhed ”det neutrale udgangspunkt”. Konsekvensen af dette er, at ”race” er noget alle andre har, og at hvide derfor står 

i en position, hvor de kan tale på vegne af hele menneskeheden2. Queer teoretikeren Sara Ahmed peger på, at det hvide 

perspektiv bliver det perspektiv, alle andre må orientere sig ud fra, i en verden hvor hvidhed er det generelle 

udgangspunkt3, og Nirmal Puwar fortæller om, hvordan hvidhedsnormativitet dyrkes i institutioner ved, at ikke-hvide 

kroppe bliver behandlet og set som fremmede eller ”out of place”. Den skelsættende feminist bell hooks peger ligeledes 

på, hvordan det hvide perspektiv har været dominerende i mainstream feminisme, og at dette medfører blindhed overfor 

undertrykkende strukturer især sorte kvinder er underlagt4. I Mino Danmark anser vi minoriteters levede erfaring som en 

kilde til viden, der i alt for lang tid ikke er blevet set, lyttet til eller respekteret. Derfor bygger Mino Danmarks 

vidensformidling om racisme på en del af de levede erfaringer, der igennem tiden er blevet delt fra organisationens 

platforme. På Mino Danmarks instagram-profil finder du definitioner af fire niveauer, racisme udspiller sig på. 

Definitionerne er koblet op på vores Mino Talk serie, hvor afro-danskere deler erfaringer om at have oplevet racisme. 

 

Hvad kan man gøre i hverdagen, for at hjælpe den 

antiracistiske kamp 

 

 

 

 
1 https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/faq-elever/racisme 
2 Richard Dyer, The Matter of Whiteness, 2017  
3 Sara Ahmed, Queer Phenomenology, Orientations, Objects, Others, 2006 
4 bell hooks, Black Women Shaping Feminist Theory, 2015 

https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/faq-elever/racisme


 
 

 

Det ikke at være racist, er ikke det samme som at være ”antiracist”. At være antiracist betyder, at du aktivt arbejder for at 

bekæmpe racisme. Det kan du gøre på flere forskellige måder. Nedenunder er der en række handlinger du kan foretage 

dig som allieret i den antiracistiske kamp.  

 

 

Sig fra 

Du har måske før oplevet at befinde dig i en social kontekst, hvori der bliver ytret racistiske holdninger. Det kan være til 

en familiefest, blandt vennerne eller i klassen. Her er det vigtigt, at du siger fra og forklarer hvorfor det personen siger er 

skadeligt og forkert. Dette kan opleves ubehageligt, og man kan få følelsen af at skabe dårligt stemning. Her er det vigtigt 

at du siger fra, på trods af det ubehag, du måtte føle. Hvis racistiske udtalelser får lov at blive uproblematisk ytret, giver 

det et indtryk til omverden om, at sådanne udtalelser er i orden og legitime. Derfor er det at sige fra, en vigtig del af 

antiracistisk arbejde. Dit ubehag ved sådanne ytringer er en langt mindre skadelig konsekvens, end konsekvensen af 

ikke at sige fra. 

 

Lyt 

De mennesker, som tilhører majoriteten, er vant til at blive taget seriøst og lyttet til, mere end deres minoritetsetniske 

venner, kollegaer og familiemedlemmer. Derfor er det vigtigt at du lytter og ikke putter dig selv i centrum af samtalen. Det 

kan du gøre ved at lytte uden at stille spørgsmål og uden at gøre dine tanker til omdrejningspunkt i samtalen. At lytte til 

racialiserede menneskers oplevelser, er en del af det oplysnings- og læringsarbejde, der er nødvendigt at foretage sig 

som antiracist. Men husk: Lyt, lær og oplys dig selv, før du spørger dine sorte og brune venner. Brug din viden til at 

oplyse din omgangskreds.  

 

Oplys dig selv 

Racismens historie, niveauer og konsekvenser er vigtigt at oplyse sig selv om, sådan at man bliver bevidst om hvilke 

racistiske samfundsnormer- og strukturer man indgår og lever i som borger. Dette giver dig ligeledes et bedre fundament 

hvorfra du kan oplyse andre. I din læringsproces kan du benytte dig af google, artikler og bøger. At købe bøger, der kan 

oplyse dig om racisme, er også en måde hvor du økonomisk støtter de mennesker, som har lavet et hårdt stykke arbejde 

med at oplyse om racisme. Husk ikke at gøre din egen ”uddannelse” til minoritetsetniske borgeres ansvar. Det er dit 

eget. På denne side kan du finde en liste over bøger og podcasts du kan opsøge i denne proces.    

 

Støt  

Det er vigtigt at støtte organisationer, foreninger og personer, der arbejder antiracistisk, globalt, nationalt og lokalt. Dette 

kan du både gøre økonomisk ved at donere penge, men også symbolsk ved f.eks. at møde op til demonstrationer. Her er 

det vigtigt at påpege, at man ikke bliver antiracist, ved blot at donere penge. Men det er én af de måder du kan hjælpe og 

støtte den antiracistiske kamp.  

 

Brug din og andres platforme 

Det er vigtigt, at du benytter dig af din platform til at sprede oplysning og viden. Selvom du måske ikke føler at din 

platform er stor, så har du muligheden for at række ud til mennesker, og dele din egen og andres viden. Stil krav til 

influencere, forfattere, kunstnere og andre der sidder på magtfulde platforme, som kan bekæmpe og oplyse om strukturel  

 



 
 

 

racisme. Husk på, at det ikke er nok at dele budskaber på din platform, men at du også aktivt skal handle på andre 

måder, for at udøve antiracistisk arbejde. 

 

Tal med din familie   

Tal med dine børn om hudfarve, diskrimination og racisme så de kan være med til at udfordre de indgroede, og 

diskriminerende, forestillinger og systemer, der er med til at reproducere racisme. Her er det vigtigt at huske på, at ingen 

er for unge eller gamle til at lære: Minoritetsetniske børn lærer fra starten af deres liv at leve i et samfund med racisme.  

 

Ældre mennesker i majoriteten bliver aldrig for gamle til at kunne lære, ændre sig og blive holdt til ansvar for deres 

overbevisninger. Minoritetsetniske borgere bliver aldrig for gamle til at blive ramt af racisme. 

 

 

Fire niveauer af racisme 

Strukturel racisme 

Strukturel racisme er når der laves lovgivninger, som gør, at mennesker bliver forskelsbehandlet på baggrund af 

hudfarve, religion og/eller etnicitet i forskellige samfundsmæssige institutioner. Et direkte eksempel på strukturel racisme 

er, når der bliver lavet lovgivninger, som forringer vilkårene for minoritetsetniske borgere (som det såkaldte burkaforbud), 

eller når menneskerettighedserklæringen ikke bliver overholdt overfor asylansøgere. Et mere indirekte eksempel på 

strukturel racisme er f.eks. økonomisk ulighed mellem majoritetsetniske og minoritetsetniske borgere, samt ulighed i 

adgang til boliger, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner.   

https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark 

https://politiken.dk/debat/art5731006/Danske-arbejdsgivere-v%C3%A6lger-%E2%80%99Mads%E2%80%99-frem-for-

%E2%80%99Muhammed%E2%80%99 

 

 

Institutionel racisme 

Institutionel racisme er racisme, som foregår indenfor forskellige typer af institutioner/arbejdspladser. Et eksempel på 

denne type af racisme er når der bliver lavet tilsyneladende neutrale bestemmelser, som i praksis forringer vilkårene for 

minoritetsetniske borgere. Et eksempel på dette kunne være specifikke krav til beklædning på en arbejdsplads, som 

potentielt kan ekskludere religiøse minoriteter. Det kan ligeledes være en arbejdskultur hvor såkaldt ”hyggeracisme” er 

del af arbejdspladsen, eller hvis minoritetsetniske medarbejdere eller elever/studerende bliver mødt med lavere 

forventninger, end deres majoritetsetniske kollegaer/klassekammerater/medstuderende. 

https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark 

 

 

Interpersonelt   

Interpersonel racisme er den type af racisme, der sker i interaktionen mellem mennesker. Denne type af racisme kan 

komme til udtryk på både direkte og indirekte måder. Et eksempel på direkte racisme er når minoritetsetniske borgere 

bliver råbt ad eller udøvet vold imod på baggrund af deres hudfarve, etnicitet eller religiøse overbevisning. Indirekte  

https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark
https://politiken.dk/debat/art5731006/Danske-arbejdsgivere-v%C3%A6lger-%E2%80%99Mads%E2%80%99-frem-for-%E2%80%99Muhammed%E2%80%99
https://politiken.dk/debat/art5731006/Danske-arbejdsgivere-v%C3%A6lger-%E2%80%99Mads%E2%80%99-frem-for-%E2%80%99Muhammed%E2%80%99
https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark


 
 

 

interpersonel racisme er fx når man møder lave og/eller negative forventninger fra andre individer, på baggrund af ens 

hudfarve. Det kan fx komme til udtryk ved en forventning om, at minoritetsetniske borgere ikke kan besidde høje 

stillinger, men udelukkende kan have stillinger som rengøringshjælp eller taxachauffører. Mikroaggressioner kan 

ligeledes være en type af indirekte interpersonel racisme.   

https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark 

 

 

Internaliseret 

Internaliseret racisme er, når ikke-hvide mennesker ubevidst internaliserer samfundets negative forventninger og 

fordomme om racialiserede mennesker, som kan manifestere sig som selvhad i et individ. Et eksempel på dette er det 

hvide skønhedsideal, hvor det der er smukt forbindes med det der er hvidt. Der findes fx eksperimenter med børn, som 

udviser at de har internaliseret at ”hvid” er lig med ”smuk” og sort er lig med ”grim” eller ”dårlig”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QRZPw-9sJtQ  

 

 

 

 

 

Liste over bøger og podcasts 

Bøger man kan læse 
· Black Feminist Thought af Patricia Hill Collins 
· How To Be An Antiracist af Dr. Ibram X. Kendi 
· I Know Why the Caged Bird Sings af Maya Angelou 
· Me and White Supremacy af Layla F. Saad 
· So You Want to Talk About Race af Ijeoma Oluo 
· The Bluest Eye af Toni Morrison 
· The Fire Next Time af James Baldwin 
· The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness 

af Michelle Alexander 
· When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America af 

Ira Katznelson 
· White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism af Robin DiAngelo, PhD 
· The Next American Revolution: Sustainable Activism for the Twenty-First Century af Grace Lee 
  
Podcasts man kan lytte til 
· 1619 (New York Times) 
· About Race 
· Code Switch (NPR) 
· Intersectionality Matters! hosted by Kimberlé Crenshaw 
· Momentum: A Race Forward Podcast 
· Pod For The Cause (from The Leadership Conference on Civil & Human Rights) 
· Pod Save the People (Crooked Media) 
· Seeing White 
· A Seat at the Table 
· Brun Kartoffel 

https://faktalink.dk/titelliste/racisme-i-danmark
https://www.youtube.com/watch?v=QRZPw-9sJtQ
https://books.google.com/books/about/Black_Feminist_Thought.html?id=cdtYsU3zR14C&fbclid=IwAR3FiA8nb_kghjvauC5IsKe1DN3l8qvt2mnr3lcSTB4w1F87ou4VsDI4fuc
https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist-1?fbclid=IwAR0qYCTOHJpiYAJnqc_ivlR2RVCt7-UDjv_W2jwp9S96XRm8wwAUQI95mUE
https://www.penguinrandomhouse.com/books/3924/i-know-why-the-caged-bird-sings-by-maya-angelou/?fbclid=IwAR2fzaTRig5LL0_704K6yLFkeyGdYRddybr2gh0V6n9i9DMwUM7UYOk8OCc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchipublib.bibliocommons.com%2Fsearch%3Fq%3D%2522Angelou%252C%2BMaya%2522%26search_category%3Dauthor%26t%3Dauthor%26fbclid%3DIwAR1i_krL7IpKkl-MArleBxTr8XrK5TuLMcjKw3f-CV4L9QRxH1oAoE5725g&h=AT29_KnkPrQhu22C4WNv5qyGlQYQwcMA9vSdNE2NiuAkfQUYYyIuDCyGvBiQ_0EDvUaQ4j1Btmlx3eScqnhzldDTImJ_EktL9Lcm4NlMZtfusCJtsjlb046Wu0y7j9SDPXJczL2VgcIcJlou6fE
http://laylafsaad.com/meandwhitesupremacy?fbclid=IwAR248EnRklUUH7SCghxnFMV97fodNyb2pUq52rOI8OKsVyjRf6GoXYv9O4I
https://www.sealpress.com/titles/ijeoma-oluo/so-you-want-to-talk-about-race/9781580056779/?fbclid=IwAR1mUJDQ5z2eyoFhjd5XfoE_dceyJIIXhHXxxRRka72dsRneDXnOyVKhHfw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.penguinrandomhouse.com%2Fbooks%2F117662%2Fthe-bluest-eye-by-toni-morrison%2F%3Ffbclid%3DIwAR2HnYIjb5bhziVaNeAjQnaZ8b2gqMiJIWlVWCG1PPBxyRvETyHtYy80nEo&h=AT2XAmi_RtlWQSulmP15Hd4X0jLdhjEs5S0qrEsBW8h81FTASRqK-vfJMaAnV6oQGsZ6DlLaCaTVqA6fquJQVTg6qymFqr5l8uGfR54CwRLaMp6WJwEViCG1GJJevXsvoi7h7RduigJGm2wa9KA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.penguinrandomhouse.com%2Fbooks%2F7753%2Fthe-fire-next-time-by-james-baldwin%2F9780679744726%2Fteachers-guide%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yXe8nReG-TSWBNs2-DWELeWBEmpqrih54BZmZ2WwFQ6WJ1E5iTfLkcDE&h=AT0wrvG8oRHPG9oxhRJ4gTgQLvG1rfxYGDhUu3orQfro654jZPw-OpjCJV_NurWwxV97y2KT4mOCO39BVvAEyYk6fEJKJgReouBvOWtKSDkdorK8wui7RfHdie00nwtpdmAWayXtnW0l58dziKM
https://newjimcrow.com/?fbclid=IwAR346Cpql0Q7jKZf7dZ6A7Lx9wI4LRy-7y6b8hKspiJEh7xf6vN0zN-oD7c
https://books.google.com/books/about/When_Affirmative_Action_was_White.html?id=cfhneJPcD38C&fbclid=IwAR1Y_oo1P_3YbES-wpVNMdojWAeoGEdK4v5FH0wtuQ8ToJ9pkS8aARoSTAw
https://robindiangelo.com/publications/?fbclid=IwAR3cYFrFzEN3HDv-h0j0zTnNt3R8je5bRK6cRcC2_XVkgeGHN7wRom-q5AE
https://www.ucpress.edu/book/9780520272590/the-next-american-revolution?fbclid=IwAR3sGWkeg3qO7oDTrSpuUnzmOVRX4oqKqMPYmNlPIx1YY8pJugPPbj51G3o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F01%2F23%2Fpodcasts%2F1619-podcast.html%3Ffbclid%3DIwAR0zfm3KekTM7ptcDDoyncUv_sbR315-fBYwMgwOhRw2t1s_JBCLGhkvR0E&h=AT1Jg9b3A9OIhwzM5g8ceqtdEx2lLUCefSlUjDT4g5Cx93BDRo2PWs6MTOIMlHi-BeuRtOfF6SZyk7WBXHzCIRP1Rv7ntJDzXmveQlt11fDj5rFwZqk1jnHUY0iAEENxJHeJsLSXARMhBNoHPy0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.showaboutrace.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0b4lcHQTT_As20c4lDrl7jIJSfHvCniVfRxXRbaXB7qUqCcPdQ6uxK_oY&h=AT2_3outrrXwRwxXNGDPdH-xViDp-s071ZrMwCiddLGJleNynTCmrjMYblIKdHhsZspfc9Tc_OEFD01q5Gj4HE90nd62vcf_jRp1XFl7NSVjEvlOBt03wfDVoymCh9GqZKG5-Wx5Bv_35LoIXGo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Fsections%2Fcodeswitch%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Lyo6yu8fVnKJF7WBEj0Tas0fgourbwW9js13-WP7iKTm8jLrUs4t2ANc&h=AT3aA6IPtlLCK1_atKHZT65teQn26Dp6Bk6ZJ-W86rT61elYbtvIFZo6po8pjbDxcn324rhkeV2jmR5kecEnZoopW8QeN2a3loOZ1rsdzFaIF1q_a5mM-_mb3cckVIUrSJu0PLxQY4qfFmI7p2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fus%2Fpodcast%2Fintersectionality-matters%2Fid1441348908%3Ffbclid%3DIwAR2cLyjY9p1CkfZCLg0QhxWNNLVOvfYlHaAlgNPmT9YP8sRkOqYpX0Isr9k&h=AT0IJeIfAiVohBCP2sudQXivUfXLvn8UhvA-KDnAwRnW3PPgCXoZ_ZGp8bznlcCQFVJFEglYrNcrKRyOVlEpJA1h9YOV4Co22PfVvAZJlh3dxS36bAijiQhA7C0fY8GTmgwG0sjH_r0dyJX2JH8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raceforward.org%2Fmedia%2Fpodcast%2Fmomentum-race-forward-podcast%3Ffbclid%3DIwAR1Alg2lED7-zMzrtWaR6Aw3fcWSHrVhvP51zpb3b_vlkwIHW784Z-YdJc8&h=AT3Ot6Io9JDt7eYxDjO10wLljmv3sc5B29Vin7eFte8Uim6yqQxW53mW1O7SjXfzzJ4Y-WeNN6OzB7kzmgmXVEuBuKa4_evLjidH0Q5DDRrZswC4swFJ5l4KZuO7yzOJTCHIqxKwPeCYSJoREJ8
https://civilrights.org/podforthecause/?fbclid=IwAR2B8i5NS4hf5uLPmT4hvsi0P2AiNbJMzK2a0TaEWkBtjrVPMqgl1ZR6UMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcrooked.com%2Fpodcast-series%2Fpod-save-the-people%2F%3Ffbclid%3DIwAR16NAqI8LW3C0Ax4RlWnSPCAFGFHaXNMt3pkR11C6itLFDOBWjGrdBmGYQ&h=AT1MCgvRljaPxlGgqw5zuvwP6T6SfnpqS6nYFGNYEJkMl7wPxyxQ6npmho3xxRXFIh_Dii0EKZfiZsuVqgMDrmp5qBU6ojxwft5NJZAlxDBJO15QUxt87yrRXe44UzUKeff4_mofnJOl3iuOm8M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sceneonradio.org%2Fseeing-white%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CwF7uw6xWrkTc77Q4TN3kIaKakYxzGYUbHy-bGMbIMskGwNtcTDjiyH4&h=AT2dJ70fIkC-DbFzs35YvaF5Mwg11b7VGmDyxkh6rlqSuMVq6HWWbc7anXTayCT13ccBUhHihlvD_-T6T3hcFQOWx_jtdDajY7oJpPGiW3C05ka9ylMXP204Smi7eXrBh1eC02ROW9Me1tVrcHE
https://www.facebook.com/asattdk/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fradio%2Fp3%2Fbrun-kartoffel%3Ffbclid%3DIwAR1tNjqf7kOQzg2MWyTpFux4mC6QcFYd6fSubd6RMB5Rb9LN60zv2At5v1o&h=AT2QO2WFP_FGQMyWNfXX-KhEdrmpVbSXp7wxyHMtQLvfj2dbD7ZbKXvETmGip4y_FarmRLrHm2aR6rxVifVC32itdbn-682A41sxq2RDXD_kBViCaKVzasvqLpIm-M06johcE1E7wCtiI5oiARqr7PYCpeL87j4y

