Abstract
This%paper%is%a%deconstructive%and%genealogical%discourse%analysis%of%the%presentation%of%
refugees%in%the%written%Danish%media%in%a%metaphorical,%genealogical%and%power9
perspective.%The%power9perspective%is%linked%to%a%discussion%of%how%Red$Barnet%as%a%
NGO%positions%itself%within%the%field%of%discourses.%%
The%number%of%refugees%seeking%asylum%in%Denmark%increased%remarkably%in%
2015%due%to%the%crisis%in%Syria.%With%this%changed%reality%came%a%changed%language,%
where%meanings%and%actions%were%to%be%negotiated.%Especially%one%word%stood%out%as%
noticeable%in%our%preliminary%research:%flygtningestrøm%9%a%stream%of%refugees.%
The%word,%which%is%based%on%a%metaphoric%revolving%nature,%which%is%
represented%in%20%%of%articles%revolving%refugees,%is%the%focus%point%in%the%first%part%of%
our%analysis.%We%argue,%that%the%metaphoric%is%an%element%in%the%linguistic%
dehumanization%of%refugees,%where%the%relation%is%constructed%as%human%in%contrast%to%
nature%and%the%refugees%are%characterized%as%violent,%threatening,%and%overwhelming.%
This%causes%the%ideal%within%the%discourse%to%be%constructed%as%an%ambition%to%control,$
which%is%also%influenced%by%a%number%of%other%contemporary%and%historical%discourses.%
These%are%in%contrast%to%the%existing%ideals%of%the%European%Union,%which%we%see%as%
challenged%and%transformed%in%our%material.%A%number%of%intertextual%references%to%the%
walls%of%The%Cold%War%underline%the%European%ideals%of%democracy%and%free%mobility%in%
contrast%to%those.%%
The%second%part%of%the%analysis%focuses%on%the%discourses%and%intertextual%
references%where%we%include%empirical%data%from%1945%and%1992%in%a%genealogical%
analysis%and%conclude%that%the%presentation%today%contains%a%number%of%pre9existing%
understandings%of%refugees,%for%example%from%the%immigration%of%German%enemies$
during%World%War%2.%%
This%presentation%is%influenced%by%an%overall%hegemonic%discourse%revolving%
benefit,$which%influences%remarkable%parts%of%our%empiricism.%This%focus%on%economic%
benefit%can%be%understood%as%a%power%that%aims%to%create%virtuous%individuals%in%a%
competitive,%globalized%world,%but%also%challenges%the%ideology%and%values%of%Red$Barnet$
as%an%NGO.%Therefore%Red$Barnet%positions%themselves%by%trying%to%legitimate%idealistic,%
caring%values%as%either%power%or%counter9power.%This%is%carried%out%through%a%strategic%
use%of%antagonisms%in%order%to%make%issues%within%the%discourse%clear%9%mainly%by%
pointing%out%that%the%discourse%revolving%refugees%as%an%uncontrollable%and%threatening%
stream,%do%not%meet%the%children%as%an%inevitable%part.%
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1.0 Indledning
Årets!ord!i!2015!er!flygtningestrøm:!”Et!globalt!ord,!som!er!med!til!at!knytte!os!sammen”,!lød!
forklaringen!fra!dommerpanelet!(Lohse,!2015).!Ordet!grænse!var!også!på!listen!over!
nominerede!ord.!Årets!ord!blev!allemandseje,!da!de!danske!motorveje!pludselig!blev!
oversvømmet!med!flygtningene,!og!alle!vidste,!at!vi!kun!havde!set!en!dråbe!af!det!
flygtningehav,!der!bølgede!mod!et!Europa,!som!snart!ikke!kunne!opsuge!mere.
I!det!forgangne!år!har!aviserne!båret!præg!af,!at!vores!samfund!gennemgår!store!
forandringer.!Herhjemme!har!det!politiske!landskab!ændret!sig!efter!folketingsvalget!i!juni!
2015,!hvor!Dansk!Folkeparti!fik!en!sensationelt!stor!fremgang!og!blev!Danmarks!største!
borgerlige!parti!med!tre!mandater!mere!end!Venstre!(Jespersen!&!Pittelkow,!2015).!Samtidig!
har!blandt!andet!borgerkrigen!i!Syrien!drevet!tusindvis!af!mennesker!på!flugt!over!det!
Ægæiske!Hav!og!op!gennem!Europa,!og!i!september!2015!nåede!denne!flygtningestrøm!
Danmark.!
Pludselig!var!flygtninge!ikke!længere!noget!fra!”de!varme!lande”,!men!nogen,!der!gik!på!
motorvejen!i!Rødby!og!overnattede!på!hovedbanegården!i!København.!Ydermere!blev!
“flygtningestrømmen!skyld!i,!at!man!nu!ikke!længere!kan!rejse!frit!til!Sverige,!uden!at!vise!
legitimation”,!som!studievært!Kåre!Quist!formulerede!det!i!DR!Nyhederne!den!4.!januar!2016.!
De!internationale!samarbejder!var!under!pres,!og!fordelingen!af!flygtningene!EU\landene!
imellem!lå!højest!på!dagsordenen!både!i!Bruxelles!og!på!Christiansborg.!Vores!forståelse!af!
nationer,!internationale!samarbejder!og!af!grænser!og!fri!bevægelighed!er!pludselig!til!
forhandling.!
Flygtningestrømmen!er!en!del!af!en!diskurs,!der!både!trækker!tråde!tilbage!til!Anden!
Verdenskrigs!kaos!og!1990’ernes!kolde!mure!og!indeholder!samtidig!ideen!om!et!lille,!
globaliseret!Danmark,!der!skal!passe!på!husholdningsbudgettet,!når!flygtningene!banker!på.!
Vi!fandt!kontrasterne!mellem!nær!og!fjern,!global!og!national,!kaos!og!orden!interessante,!og!
blev!optagede!af!at!dykke!ned!i!en!ny!virkelighed,!der!var!ved!at!tage!sin!form.!
Vi!befinder!os!med!andre!ord!i!en!brydningstid,!hvor!etablerede!forståelser!er!til!
forhandling.!Nye!tider!medfører!nye!sproglige!konstruktioner!og!giver!nye!kommunikative!
udfordringer!for!de!aktører,!der!opererer!deri.!Vores!speciale!har!som!omdrejningspunkt!at!
undersøge!disse!sproglige!konstruktioner,!og!hvordan!Red!Barnet!manøvrerer!i!det!
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diskursive!landskab.!Vores!videnskabelige!udgangspunkt!er,!at!sprog!skaber!virkelighed!og!
dermed!har!betydning!for!relationen!til!flygtningene.!En!relation,!der!er!central!for!Red!
Barnet,!hvis!mål!er!at!hjælpe!børn.!Vores!mål!med!dette!speciale!er!derfor!at!bidrage!til!at!se,!
hvilken!virkelighed!vores!sprog!skaber!om!flygtninge!netop!nu.!I!kraft!af!situationens!
aktualitet!er!dette!sprog!endnu!ikke!udforsket,!og!der!er!derfor!også!begrænset!viden!om,!
hvilke!muligheder!det!giver!Red!Barnet!som!NGO!i!en!brydningstid.!
Specialet!bidrager!til!forskningsfeltet!med!en!tilgang,!som!adskiller!sig!fra!lignende!
studier!på!området!medier,!migration!og!marginalisering.!Vi!forholder!os!til!fremstillingen!af!
flygtninge!i!den!trykte!presse!ved!hjælp!af!dekonstruktion!og!forholder!os!genealogisk!til!
transformationen!af!sproget.!
!

!
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1.1 Problemfelt
Med!afsæt!i!en!interesse!for!ordet!flygtningestrøm!og!dets!hyppighed!i!fremstillingen!af!
flygtninge!i!2015,!vil!vi!forholde!os!til,!hvilken!betydning!ordet!har,!hvilke!diskurser!det!
indgår!i,!og!hvordan!dette!påvirker!Red!Barnets!positionering!som!NGO.!Ud!af!samtlige!
artikler!i!2015,!der!indeholder!ordet!flygtning/e/en!indeholdt!knap!20!%!af!artiklerne!ordet!
flygtningestrøm.!Sammenlignet!med!1992!udgjorde!flygtningestrøm!kun!5!%!af!artiklerne.!I!
1992!kom!over!14.000!asylansøgere!fra!Balkan!til!Danmark,!jævnfør!tal!fra!Danmarks!
statistik.!(Danmarks!Statistik,!2016)!
Vi!arbejder!ud!fra!udgangspunktet,!at!sproget!er!performativt!og!således!skaber!både!
virkelighed!og!sandhed,!hvorfor!det!enkelte!ord!ikke!er!uden!betydning!for!hverken!de!
fremstillede!eller!de!øvrige!aktører!inden!for!diskursen.!For!at!forholde!os!til!problemfeltet,!
forstået!som!den!sproglige!transformation!vi!ser!netop!nu,!vil!vi!gå!diskursivt!til!værks!og!
besvare!følgende!problemformulering.!

1.2 Problemformulering
Hvordan(fremstilles(flygtninge(i(den(trykte,(danske(presse,(og(hvilken(betydning(har(det(
for(Red(Barnets(positionering(som(NGO?(
!
•

Hvilken!betydning!har!metaforik!for!diskursen!om!flygtninge?!

•

Hvordan!påvirker!historien!og!andre!diskurser!fremstillingen!af!flygtninge!i!dag?!

•

Hvilken!position!indtager!Red!Barnet!i!forhold!til!diskursen!om!flygtninge?!
!

Besvarelsen!vil!følge!strukturen,!som!præsenteres!i!den!nedenstående!model,!og!vi!vil!således!
starte!med!et!nært,!lingvistisk!fokus!på!flygtningestrøm!som!metafor!i!analysekapitel!1.!
Derefter!vil!vi!i!analysekapitel!2!bevæge!os!videre!til!en!kortlægning!af!det!sproglige!væv,!som!
diskursen!både!påvirker!og!påvirkes!af.!Dette!vil!vi!først!gøre!ved!at!forholde!os!genealogisk!
til!interdiskursive!referencer!og!transformationer!i!de!nutidige!nedslag!fra!2015\2016,!og!
dernæst!i!historiske!nedslag!fra!henholdsvis!1945!og!1992.!Herefter!bevæger!vi!os!til!et!fokus!
på!magt!i!analysekapitel!3,!hvor!vi!inddrager!Red!Barnet!som!casestudie!til!at!belyse,!hvordan!
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en!NGO!kan!udøve!henholdsvis!magt!og!modmagt!i!en!diskurs,!der!er!under!transformation.!
Strukturen!præsenteres!og!uddybes!desuden!i!denne!model:!

!
!

4!

Problemformuleringen!vil!blive!besvaret!ved!hjælp!af!det!følgende!argument,!som!vil!blive!
uddybet!i!analysens!tre!afsnit.!
For!at!opbygge!dette!argument!og!besvare!vores!problemformulering!har!vi!indsamlet!
empiri!i!form!af!avisartikler!fra!perioder!med!forskellige!skelsættende!begivenheder!
vedrørende!migration.!Empirien!består!primært!af!artikler!fra!2015\2016,!eftersom!vores!
problemformulering!fokuserer!på!fremstillingen!af!flygtninge!i!dag.!Dog!har!vi!ligeledes!
inddraget!materiale!fra!henholdsvis!1992!og!1945,!for!at!forholde!os!genealogisk!til!
diskursen,!og!de!begivenheder!fremstillingen!af!flygtninge!trækker!på.!Vores!teoretiske!afsæt!
tillader!os!at!besvare!problemformuleringen!både!lingvistisk,!genealogisk!og!i!et!
magtperspektiv,!hvilket!ligeledes!repræsenterer!progressionen!i!både!vores!analyse!og!den!
følgende!argumentation:!
!
1. Flygtninge0italesættes0ikke0som0mennesker,0men0i0kraft0af0metaforik0som0et0
naturfænomen0i0den0danske,0trykte0presse,0hvilket0vanskeliggør0relationsskabelse0til0
flygtninge.!
2. Diskursen0om0flygtninge0er0præget0af0et0væv0af0diskurser,0der0tilsammen0definerer0
flygtninge0som0et0problem.!
3. Red0Barnet0forsøger0som0aktør0i0en0brydningstid0at0matche0idealer0om0omsorg0i0en0
diskurs,0der0fokuserer0på0nytte.!

1.3 Forskningsreview
I!det!følgende!vil!vi!med!udgangspunkt!i!vores!problemfelt!og!problemformulering!kort!
afgrænse!vores!forskningsfelt!og!i!forlængelse!af!det!skitsere!den!eksisterende!forskning!på!
området.!Vi!vil!i!samme!ombæring!komme!med!et!bud!på,!hvad!dette!speciale!kan!bidrage!
med!inden!for!rammen.!
Forskningsreviewet!er!udarbejdet!med!udgangspunkt!i!forskningsfeltet!”Medier,!
migration!og!marginalisering”,!der!indeholder!forskning!om!mediernes!betydning!for!
holdningsdannelse!(Yilmaz,!1999,!Aggergaard,!1997,!Cisneros,!2008,!Daddario,!1994,!Togeby,!
1998).!Forskningen!kan!kategoriseres!i!følgende!tre!temaer:!
•

Agenda\setting!og!mediernes!magt!

•

Framing!og!marginalisering!
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•

Sprog!og!metaforik!

Agenda-setting og mediernes magt
Da!vi!er!optagede!af!den!offentlige!holdnings\!og!meningsdannelsesproces,!og!da!vi!tager!
udgangspunkt!i!de!trykte!mediers!dækning!af!flygtningesituationen,!ville!et!muligt!perspektiv!
på!problemet!være!et!magt\!eller!dagsorden\perspektiv.!Hvem!sætter!agendaen,!og!hvad!har!
det!af!betydning!for,!hvad!danskerne!har!en!mening!om,!og!hvad!har!det!af!betydning!for!
lovgivningen!på!området!og!dermed!for!Red!Barnet.!
Ifølge!Dearing!og!Rogers!består!agenda\settingprocesser!af:!”[…]!an!ongoing!competition!
among!issue!proponents!to!gain!the!attention!of!media!professionals,!the!public,!and!policy!
elites”!(Dearing!&!Rogers,!1996,!p.!22).!Hvis!vi!havde!valgt!et!medie\!og!magtperspektiv,!ville!
det!være!oplagt!at!diskutere!det!med!udgangspunkt!i!denne!forståelse!af!dagsordensætning.!
Agenda\settingteorien!stiller,!ifølge!Dearing!og!Rogers,!især!et!centralt!spørgsmål:!”[...]!why!
the!salience!of!an!issue!on!the!media!agenda,!public!agenda,!and!policy!agenda!increases!or!
decreases”!(Dearing!&!Rogers,!1996,!p.!22).!
Et!eksempel!på!netop!sådan!et!forskningsprojekt!er!Montes!(2008).!Forskningsprojektet!
undersøger!synligheden!af!indvandring!på!den!politiske,!mediemæssige!og!offentlige!arena!i!
Spanien.!Samtidig!undersøger!det!emnespecifikke!frames!for!at!finde!ligheder!og!forskelle!i!
den!måde,!de!tilgår!emnet!indvandring.!
Undersøgelsen!tager!udgangspunkt!i!en!hypotese!om,!at!den!politiske!
indvandringsdiskurs!i!det!spanske!parlament!påvirkes!af!mediernes!dækning.!At!synligheden!
af!problemet!i!medierne!og!at!mediernes!framing!spiller!en!vigtig!rolle!i!processen!med!at!
opbygge!den!politiske!indvandringsdiskurs.!
For!at!afprøve!denne!tese!har!Montes!(2008)!undersøgt!kvantitativt,!hvor!stor!volumen!
af!omtale!af!indvandring!var!i!udvalgte!trykte!medier,!i!parlamentariske!debatter!samt!i!den!
offentlige!mening!via!surveys.!Og!det,!analysen!viser!er,!at!”nyhedsvenlige!events”!med!
flygtningebåde,!der!gik!i!land!på!De!kanariske!Øer!genererede!en!større!omtale!af!
immigrationsproblemet.!I!takt!med!det!viste!meningsmålingerne,!at!offentligheden!opfattede!
immigration!som!det!vigtigste!problem!for!Spanien,!hvilket!ifølge!Montes!(2008)!betød!en!
voksende!politisk!opmærksomhed!på!problemet.!Endelig!fandt!undersøgelsen!frem!til,!at!der!
var!et!overlap!mellem!framingen!i!medierne!og!den!politiske!frame!(Montes,!2008).!
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Montes!konkluderer!på!den!baggrund,!at!agendaen!i!medierne!både!bestemmer!
dagsordenen!i!offentligheden!og!den!politiske!dagsorden.!Det!vil!sige,!at!undersøgelsen!
konkluderer,!at!medierne!har!stor!betydning!for,!hvornår!offentligheden!begynder!at!
bekymre!sig!om!et!bestemt!emne!eller!begynder!at!anse!det!for!et!problem.!
Agenda\setting!teorien!tilbyder!altså!redskaber!til!at!se!på,!hvorfor!bestemte!emner!som!
eksempelvis!“problemerne!med!flygtninge”!–!i!modsætning!til!andre!emner!–!bliver!
tilgængelige!for!offentligheden!(Dearing!&!Rogers,!1996),!hvordan!offentlig!mening!bliver!
formet,!og!hvorfor!bestemte!emner!afstedkommer!politisk!handling,!mens!andre!ikke!gør!
(Dearing!&!Rogers,!1996).!Vi!ville!altså!med!agenda\settingteoretisk!tilgang!kunne!analysere,!
hvem!der!påvirker!hvem,!og!hvilke!konsekvenser!det!har!for!samfundet!og!dermed!for!Red!
Barnet.!
De!resultater,!som!Montes!(2008)!er!kommet!frem!til,!bygger,!som!nævnt,!primært!på!
kvantitative!analyser!af!mediernes!dækning!af!“flygtningeproblemet”!i!Spanien!og!
efterfølgende!surveys!i!forhold!til!befolkningens!holdning.!Selvom!det!ikke!kan!afvises,!at!
undersøgelsens!konklusion!om,!at!der!er!en!klar!sammenhæng!mellem!
mediedækningsvolumen!og!befolkningens!holdning!og!bekymring!i!forhold!til!
flygtningeproblemet,!er!det!usikkert,!hvad!der!kommer!først.!En!nærliggende!kritik!af!
undersøgelsen!kan!være,!at!der!er!en!klar!risiko!for,!at!man!ved!at!spørge!befolkningen!i!en!
survey,!hvad!de!mener,!der!er!Spaniens!største!problem,!!i!stedet!får!svar!på,!hvad!
undersøgelsen!har!gjort!befolkningen!opmærksomme0på.!Hermed!er!der!en!risiko!for,!at!det!
undersøgelsen!konkluderer!ikke!stemmer!overens!med!det,!den!søgte!at!få!svar!på:!!Hvad!
befolkningen!bekymrer!sig!om.!Undersøgelsen!konstaterer,!at!der!er!en!klar!sammenhæng!
mellem!“nyhedsvenlige!events”!og!befolkningens!bekymring,!men!forholder!sig!ikke!til,!
hvordan!sproget!skaber!virkeligheder!og!påvirker!handlinger.!
Vores!fokus!vil!i!højere!grad!være!på!den!sproglige!fremstilling!af!flygtningene!i!
medierne!som!et!udtryk!for!en!diskurs,!der!gensidigt!påvirker!og!påvirkes!af!øvrige!nutidige!
og!historiske!diskurser,!og!som!Red!Barnet!positionerer!sig!i.!Vores!argument!kommer!derfor!
til!at!udspringe!af!sproglige!overvejelser!i!forhold!til!Red!Barnets!kommunikation!frem!for!
politisk\strategiske!overvejelser.!
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Framing og marginalisering
Framingtilgangen!beskæftiger!sig,!ligesom!diskursanalysen,!med!sproget!og!dets!betydning!
for!holdningsdannelse:!“Frames!are!organizing!principles!that!are!socially!shared!and!
persistent!over!time,!that!work!symbolically!to!meaningfully!structure!the!social!world”!
(Reese,!2001,!p.!11).!Framing!tilbyder!altså!et!redskab!til!at!undersøge!sproglige!mønstre,!der!
gentager!sig,!og!dermed!påvirker!holdning.!
En!sådan!framinganalyse!er!udtrykt!i!en!rapport!af!Jul!Jacobsen!m.f.l!(2012),!der!
konkluderer,!at!den!overvejende!negative!framing!af!muslimer!i!den!danske!presse!har!
betydning!for!graden!af!tolerance!og!diskrimineringen!af!det!muslimske!mindretal!i!Danmark.!
Rapporten!er!udarbejdet!som!en!sammenlignende!analyse!af!danske!aviser,!og!konkluderede!
endvidere,!at!mængden!af!artikler,!der!berørte!emnet!sharia,!terror!og!ekstremisme!i!høj!grad!
var!en!del!af!mediebilledet,!mens!artikler!vedrørende!eksempelvis!diskrimination!af!muslimer!
kun!i!lav!grad!var!repræsenteret.!Vi!kunne!således!godt!besvare!vores!problemformulering!
ved!hjælp!af!framing\teori,!men!hvor!denne!tilgang!ofte!har!et!kvantitativt!udgangspunkt!(Jul!
Jacobsen!et!al,!2012),!som!giver!mulighed!for!et!overordnet!billede!af!de!sproglige!tendenser,!
er!vi!i!højere!grad!interesserede!i!den!dybde,!vi!kan!nå,!med!diskursanalysens!kvalitative!
udgangspunkt.!
Modsat!diskursanalysen!arbejder!framingteorien!ud!fra!en!antagelse!om,!at!der!er!en!
virkelighed!\!en!holdning!\!uden!for!de!tekster,!man!analyserer.!Det!vil!sige,!at!der!ifølge!
teorier!om!framing!kan!findes!et!resultat!af!påvirkningen!af!den!offentlige!holdning,!og!det!
giver!således!mening!at!se!på!effekten!af!framingen!og!at!se!på!teksters!“skævvridning”!af!
virkeligheden.!Dette!gør!sig!især!gældende!for!de!framing\teoretikere,!som!har!et!kritisk!
teoretisk!afsæt,!hvor!det!kan!være!vanskeligere!at!se!forskellen!til!diskursteori!med!de!
framingteoretikere,!der!har!et!mere!konstruktionistisk!afsæt!(Gamson!&!Modigliani,!1989,!
Lakoff,!2010).!
Med!vores!diskursteoretiske!tilgang!arbejder!vi!i!stedet!ud!fra!en!forståelse!af,!at!
virkeligheden!ligger!i!fremstillingen!(Chouliaraki,!2000).!Vores!tilgang!tilbyder!altså!ikke!
muligheden!for!at!finde!ud!af,!hvordan!en!bestemt!måde!at!fremstille!flygtningene!på!
skævvrider!virkeligheden.!I!stedet!vil!besvarelsen!af!vores!problemformulering!være!en!
fortolkning!af!den!virkelighed,!vi!finder!i!de!sproglige!fremstillinger!i!medierne.!
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Sprog og metaforik
Vi!ønsker!altså!at!undersøge,!hvilke!diskurser!der!eksisterer!netop!nu,!og!hvilken!betydning!
de!har!for!konstruktionen!og!forståelsen!af!vores!omverden.!Et!lignende!fokus!har!John!
Aggergaard!Larsen,!der!konkluderer,!at!de!skiftende!holdninger!til!flygtninge!i!Danmark!i!
1990’erne!blev!influeret!af!diverse!forhold!\!eksempelvis!skiftet!fra!betegnelsen!“flygtninge”!
til!“de!bosniske!krigsflygtninge”,!der!i!højere!grad!lægger!op!til!en!individualisering,!relation!
og!humanisering!af!flygtningene!(1998).!Aggergaard!tager!desuden!højde!for!den!kollektive!
erindring!og!den!historiske!kontekst,!hvilket!vi,!med!et!genealogisk!afsæt!og!paralleller!til!
netop!indvandringen!i!1990’erne,!også!vil.!
David!Cisneros!(2008)!konkluderer!med!et!lignende!afsæt,!at!diskursen!om!immigranter!
i!medierne!i!høj!grad!!har!betydning!for!vores!forståelse!af!netop!immigranterne.!Cisneros!
udbygger!desuden!sin!analyse!med!et!både!visuelt!og!tekstuelt!metaforisk!perspektiv,!der!
understreger,!hvordan!den!gennemgående!metafor!om!“immigrants!as!pollutant”!kan!have!
store!sociale!konsekvenser!for!immigranterne.!
Forskningen,!som!vi!er!stødt!på!i!vores!søgning,!ligner!hinanden!i!kraft!af!deres!
teoretiske!afsæt!og!fælles!socialkonstruktionistiske!udgangspunkt,!der!kommer!til!udtryk!i!
tilgangen!til!sprog!og!subjekt.!Alt!efter!hvilken!diskursanalytisk!gren,!forskningen!tager!
udgangspunkt!i,!er!der!til!gengæld!forskel!på!forståelsen!af!diskursernes!rækkevidde:!
Konstituerer!diskurserne!fuldt!ud!det!sociale!eller!er!de!også!konstituerede!af!andre!aspekter?!
(Philips!&!Jørgensen,!1999,!p.!10).!Gennemgående!for!forskningen!er,!at!brugen!af!diskurs!
handler!om!en!bestemt!måde!at!tale!om!og!forstå!verden!på.!Samtidig!er!der!enighed!om,!at!
sproget!ikke!afspejler!vores!omverden!og!relationer!neutralt,!men!i!høj!grad!også!skaber!disse!
(Andreassen,!2015).!
Det!diskursanalytiske!felt!kan!med!Louise!Philips!og!Marianne!Jørgensens!strukturering!
opdeles!i!tre!tilgange,!der!hver!især!repræsenterer!forskellige!tilgange!til!sprogets!rolle!i!
konstruktionen!af!vores!omverden.!Tilgangene!kan!desuden!suppleres!med!elementer!fra!
øvrige!forskningstraditioner,!som!i!Kitty!Calavites!forskningsartikel!der!med!sit!perspektiv!
også!tilgår!feltet!med!et!politisk!og!global!økonomisk!perspektiv.!Her!er!hovedkonklusionen,!
at!den!sproglige!og!politiske!konstruktion!af!illegalitet!i!høj!grad!er!påvirket!af!en!økonomisk!
logik,!der!skaber!en!uhensigtsmæssig!ekskludering!og!marginalisering!af!den!migrerende!
gruppe.!
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Philips!og!Jørgensen!opdeler!feltet!i!hhv.!Ernesto!Laclau!og!Chantal!Mouffes!diskursteori,!
kritisk!diskursteori!og!diskurspsykologi!for!at!understrege!både!forskelle!og!ligheder!som!et!
grundlag!for!netop!at!forstå!feltet!og!nuancerne!tilgangene!imellem.!Grundlæggende!for!de!tre!
tilgange!er!en!kritisk!indstilling!overfor!selvfølgelig0viden,!som!også!vil!indgå!i!dette!speciale:!
Hvordan!fremstiller!vi!flygtninge?!Vores!viden!om!\!og!italesættelse!af!\!verden!kan!ikke!tages!
for!objektiv!sandhed.!Dette!fokus!på!sandheden!som!en!konstruktion!
kommer!særligt!til!udtryk!hos!Aletta!Norval!(1996),!der!i!sin!analyse!af!diskursen!om!
apartheid!i!Sydafrika!konkluderer,!at!i!eksklusionssystem!er!logikken!om!grænser!og!
modsætninger!grundlæggende.!Klassifikationer!i!diskurser,!også!indenfor!race,!bærer!altså!
præg!af!et!forskelssystem,!som!Norval!bryder!op!i!sin!analyse!ved!netop!at!understrege,!at!
forskellene!også!er!uløseligt!forbundet!og!ikke!kan!eksistere!uden!hinanden.!
De!diskursive!tilgange!har!desuden!forskellige!analytiske!fokuspunkter,!hvilket!vi!også!
er!blevet!opmærksomme!på!i!vores!søgning.!Resultaterne!spændte!fra!et!nært!fokus!på!
hverdagsdiskurser!i!NGO’er!(Turner,!2003)!til!mere!abstrakte!mediefremstillinger!af!
eksempelvis!kvinder!i!sport!(Daddario,!1994).!
Nærværende!speciale!adskiller!sig!fra!feltet!ved!at!tage!udgangspunkt!i!Derridas!
differance!aktivt!i!forsøg!på!at!få!øje!på!hvilke!transformationer!og!spændingsfelter,!der!er!i!
forhold!til!diskursen!om!flygtninge!netop!nu,!og!hvordan!Red!Barnet!som!NGO!positionerer!
sig!inden!for!diskurserne.!!Hvordan!denne!analyse!vil!blive!udført!forholder!vi!os!til!i!det!
følgende.!

1.4 Analysestrategi
Vi!tilgår!projektet!med!en!analysestrategi!inspireret!af!poststrukturalismen,!fordi!vi!med!
vores!interesse!for!diskursen!om!flygtninge!arbejder!med!en!epistemologisk!orienteret!
videnskabsteori,!som!tillader!os!at!spørge!hvad!og!hvordan:!Hvad!kendetegner!diskursen!
netop!nu,!og!hvordan!kan!Red!Barnet!positionere!sig!inden!for!diskurserne?!(Åkerstrøm,!
1999,!p.!13)!
Poststrukturalismen!er!kendetegnet!ved!en!problematiserende!eller!kritisk!tilgang,!der!
opstod!på!baggrund!af!en!voksende!kritik!af!særligt!de!store!fortællingers!rimelighed!og!et!
opgør!med!strukturalismens!formalisering!(Hastrup,!2007,!p.!322).!Samtidig!søger!de!
poststrukturalistiske!teorier!at!fastholde!noget!af!den!rationalistiske!indsigt,!der!havde!båret!
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strukturalismen,!og!der!er!således!både!tale!om!et!fortsættelse!og!et!brud!\!og!en!
opmærksomhed!på!både!til\!og!fravalgets!konsekvenser!(Hastrup,!2007,!p.!322).!
Metode!kan!ud!fra!et!positivistisk/realistisk!ståsted!forstås!som!en!målsætning!om!at!
producere!sand!viden!om!et!givent!emne.!Poststrukturalistisk!analysestrategi!har!i!
modsætning!hertil!til!formål!at!problematisere!selvfølgeligheder!(Åkerstrøm,!1999,!p.!15).!Det!
betyder!ikke,!at!vi!ikke!vil!tilgå!vores!analyse!med!forskellige!strukturerende!og!
rammeskabende!metoder.!Vi!vil!bruge!genealogien!som!struktur!og!dekonstruktion!som!
tilgang!til!vores!analyse!af!diskursen!om!flygtninge.!Valget!af!strategi!skal!således!forstås!som!
et!udtryk!for,!at!vi!vil!bruge!den!poststrukturalistiske!tankegang!til!at!holde!os!åbne!for!
sprogets!og!fortolkningernes!bevægelse.!Selve!ordet!analysestrategi!understreger!samtidig,!at!
vi!i!vores!tilgang!træffer!valg!med!konsekvenser!\!og!at!dette!valg!kunne!være!truffet!
anderledes!med!konsekvenser!for!iagttagerens!oplevelse!af!det!iagttagede.!Med!vores!
poststrukturalistiske!analysestrategi!
vil!vi!forsøge!at!undgå,!hvad!Åkerstrøm!vil!kalde!at!ontologisere!eksempelvis!den!
forandring,!som!vi!til!dels!beskæftiger!os!med!i!dette!speciale,!\!og!på!den!måde!undgå!at!tage!
for!givet,!at!der!overhovedet!er!tale!om!forandring!(Åkerstrøm,!1999,!p.16).!Dette!vil!vi!
forsøge!at!tage!højde!for!ved!netop!at!forholde!os!kritisk!og!opløsende!til!den!virkelighed,!der!
kan!synes!selvfølgelig.!Til!gengæld!løber!vi!med!vores!epistemologiske!afsæt!straks!ind!i!det!
analysestrategiske!problem,!at!enhver!beskrivelse!af!en!eksempelvis!forandring!også!er!en!
konstruktion!af!forandring.!
Vores!tilgang!til!analysen!skal!altså!ikke!forstås!som!en!afskrivning!af!materialitet,!men!
mere!som!en!afsøgning!af!nye!veje!i!den!måde,!vi!åbner!forståelsen!af!verden!på.!På!den!måde!
skal!analysestrategien!gerne!“udvide,!ikke!begrænse!en!videnskabelig,!dvs.!
grænseoverskridende!og!kritisk!diskussion.”!(Bredsdorf,!2002,!p.!78)!
I!samme!ombæring!skal!det!understreges,!at!vi!går!metodisk!til!både!indsamling!og!
behandling!af!empiri,!hvilket!vi!vil!forholde!os!mere!uddybende!til!i!afsnit!1.5.!Vores!
analysestrategi!er!altså!et!udtryk!for!den!overordnede!tilgang!til!projektet,!mens!metodiske!
greb!uundgåeligt!vil!udgøre!delelementer.!Det!er!et!gennemgående!paradoks!for!vores!
videnskabelige!tilgang,!at!vi,!på!trods!af!vores!intention!om!ikke!at!underlægge!os!strukturer!
og!metoder,!netop!underlægger!os!struktur!og!metode.!Samtidig!danner!diverse!
studieordningsmæssige!formalia!i!sig!selv!en!struktur!og!en!ramme!for!specialet,!som!vi!ikke!
har!nogen!interesse!i!at!bryde!eller!omgå.!
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Genealogien som struktur for analysen
Vi!vil!i!det!følgende!forklare!vores!genealogiske!struktur!for!projektet.!Diskursteori!befordrer!
ikke!metodisk0anarkisme,!men!understreger!at!diskursteoretikere!i!det!enkelte!projekt!er!nødt!
til!at!“[...]!Formulere!og!modificere!deres!begreber,!så!de!passer!til!de!særlige!problemer,!de!
ser!nærmere!på”!(Howarth,!2005,!p.!189).!Diskursteori!kan!altså!tilgås!forskelligt.!Vi!har!valgt!
at!anvende!elementer!fra!Michel!Foucaults!genealogi,!Jacques!Derridas!dekonstruktion!og!
Norman!Faircloughs!kritiske!diskursteori!for!at!forholde!os!historisk,!opløsende!og!kritisk!til!
diskursen!om!flygtninge.!I!dette!afsnit!vil!vi!præsentere!genealogien!som!strukturerende!for!
vores!analyse.!
Med!Foucaults!videreudvikling!af!Nietzches!genealogiske!perspektiv!(Foucault,!1983)!
undersøger!Foucault,!hvilke!sandheder,!der!dominerer!i!en!given!periode,!og!i!forlængelse!af!
det,!hvad!det!er,!der!gør!denne!sandhedsværdi!mulig!(Nilsson,!2008,!p.!78).!I!nærværende!
speciale!vil!det!betyde,!at!vi!undersøger,!hvordan!sandheden!om!flygtninge!produceres!lige!nu,!
og!genealogien!tillader!os!at!forholde!os!til!forbindelser!og!niveauer,!der!muligvis!gentager!sig!
i!historien.!Vi!vil!derfor!også!forholde!os!til,!hvordan!sandheden!om!flygtninge!blev!
konstrueret!i!1992!og!i!forbindelse!med!Anden!Verdenskrig.!Vi!vil!således!forholde!os!til!de!
linjer,!der!forbinder!sandhederne!(Nilsson,!2008,!p.!74).!Eller!som!Foucault!selv!udtrykker!
det:!
[H]vis!genealogen!gør!sig!umage!for!at!lytte!til!historien,!snarere!end!at!fæste!lid!til!
metafysikken,!hvad!lærer!han!da?!At!bagved!tingene!er!der!“helt!andre!ting”:!ikke!deres!
essentielle!og!udaterede!hemmelighed,!men!den!hemmelighed,!at!de!er!uden!essens,!
eller!at!deres!essens!blev!konstrueret,!stykke!for!stykke,!ud!fra!figurer!som!var!
fremmede!for!denne.!(Foucault,!1983,!p.!87)!
!
Med!en!genealogisk!tilgang!får!vi!altså!mulighed!for!at!forholde!os!til,!hvordan!noget!opfattes!
som!nødvendigt!eller!som!selvfølgeligheder!netop!nu!\!og!hvordan!denne!selvfølgelige!viden!
er!et!resultat!af!en!historisk,!politisk!og!vilkårlig!udvikling.!Hvordan!opstår!denne!naturlighed!
i!forhold!til!opfattelsen!af!\!og!holdningen!til!\!flygtningene!nu,!og!var!det!på!samme!måde!i!
1992!og!i!slutningen!af!Anden!verdenskrig,!eller!kan!vi!opdage!nogle!nye!sandheder!i!vores!
nutid,!ved!at!se!på!hvilke!sandheder,!der!var!dengang.!Som!Nilsson!(2008)!udtrykker!det:!
“Hvilke!processer,!procedurer!og!apparater!har!skabt!og!skaber!den!viden!og!de!sandheder,!vi!
tager!for!givet?”!(p.!35).!
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Foucaults!genealogi!er!et!historiesyn,!som!på!det!tidspunkt,!hvor!han!formulerede!det,!
var!ganske!revolutionerende.!Hans!klassisk!poststrukturalistiske!forståelse!af!historiske!
sammenhænge!som!anti\essentialistiske!tilbyder!en!måde!at!anskue!historien!og!
begivenheder!ud!fra!nutidens!problematikker!(Foucault,!1983,!p.!90).!I!den!anti\
essentialistiske!tankegang!ligger!et!opgør!med!metafysikkens!forståelse!af,!at!der!findes!
oprindelse!eller!en!kerne,!som!historikeren!kunne!afdække0eller!i!hvert!fald!komme!nærmere.!
Genealogien!bliver!på!den!måde!afsættet!eller!rammen!for!vores!analyse,!hvor!vi!med!nedslag!
i!tid!forholder!os!til!den!eksisterende!diskurs!om!flygtninge.!Foucault!definerer!genealogien!
som!en!fortsat!søgen!efter!begyndelser!eller!farvespor,!der!tilsammen!kan!danne!et!indtryk:!
!
[D]er!hvor!Jeget!digter!sig!til!en!identitet!eller!en!kohærens,!bliver!genealogien!ved!at!
søge!efter!begyndelsen,!\!efter!de!utallige!begyndelser!som!efterlader!denne!anelse!af!en!
farve,!dette!næsten!nedtrådte!spor,!som!ikke!vil!kunne!narre!et!bare!lidt!historisk!skolet!
øje;!herkomstanalysen!tillader!at!opsplitte!Jeget,!og,!på!dets!tomme!synteses!pladser!og!
steder,!at!få!tusindvis!af!nu!tabte!begivenheder!til!at!vrimle!frem.!(Foucault,!1983,!p.!89)!
0
Begyndelse!og!herkomst!er!to!centrale!begreber,!som!i!modsætning!til!“[d]en!ophøjede!
oprindelse![...][der]!kom!funklende!ud!af!skaberens!hænder”!(Foucault,!1983,!p.!87)!skal!
forstås!som!isolerede!og!tilfældige!markeringers!tilhørsforhold0eller!begivenheders0
knopskydning,!som!Foucault!(1983)!også!kalder!det!(p.!89).!Disse!begreber!vil!vi!bringe!i!spil!
ved!at!søge!efter!små!historiske!afvigelser!eller!totale!omvendinger,!søge!efter!den!splittelse!
eller!de!tilfældigheder!og!fejltagelser,!som!ligger!til!grund!for!vores!forståelse!i!dag.!Vi!vil!
således!følge!de!spor,!som!har!betydning!for!diskursen!om!flygtninge!i!dag;!hvilke!
begivenheder!og!tidligere!italesættelser!har!betydning!for!diskursen!om!og!forståelsen!af!
flygtninge!i!nutiden?!Betydningsdannelsen!sker!med!en!genealogisk!forståelse!som!en!
kontinuerlig!proces;!som!et!net,!der!stadig!udbygges,!men!som!samtidig!er!afhængig!af!de!
strukturer,!der!allerede!er!skabt.!Net\!eller!vævmetaforikken!er!central!for!forståelsen!af!
betydningsdannelse!i!et!genealogisk!perspektiv,!fordi!det!netop!hænger!sammen!på!kryds!og!
tværs,!og!hverken!har!ét!begyndelsessted!eller!ét!endepunkt.!Kompleksiteten!i!et!fænomen!
som!flygtningestrømmen!kalder!på,!!at!vi!forholder!os!til!de!historiske,!kulturelle!og!vilkårlige!
tråde,!der!tilsammen!danner!det!net,!som!det!på!én!og!samme!tid!indgår!i!og!forandrer.!
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Som!et!led!i!genealogien!formulerer!Foucault!problematiseringen!\!forstået!som!historien!
og!begivenhederne!set!ud!fra!nutidens!problematikker!\!som!en!strategi!til!at!analysere!de!
steder,!hvor!et!fænomen!fremstår!som!selvfølgeligt!(Nilsson,!2008,!p.!125).!
Problematiseringen!stiller!spørgsmålstegn!ved!det,!der!tages!for!givet,!og!forholder!dermed!
sociale!fænomener!til!deres!dagligdags!betydningssammenhæng.!Via!formuleringen!af!nye!
kategorier!og!begreber!gør!problematiseringen!på!den!måde!en!omklassificering!af!
fænomener,!som!eksempelvis!flygtninge,!mulig.!Intentionen!om!at!ændre!eller!omvælte!er!
således!en!grundlæggende!forudsætning!i!genealogien.!Denne!subversive!!dimension!i!
specialestrukturen!leder!os!videre!mod!dekonstruktionen,!der!på!samme!
poststrukturalistiske!vis!søger!at!ændre,!omstrukturere!og!destabilisere!fastlåste!forståelser!
(Foucault,!1983,!p.!89).!
Dekonstruktion som tilgang til analysen
Genealogien!vil!altså!danne!rammen!om!specialet,!hvor!vores!overordnede!intention!er!at!
undersøge!konstruktionen!af!sandheden0om0flygtninge!ved!hjælp!af!historiske!nedslag.!Dette!
vil!danne!ramme!om!vores!tilgang!til!analysen,!som!tager!udgangspunkt!i!Derridas!Differance!
og!dekonstruktion!(Derrida,!1972).!Tilgangen!skal!hjælpe!os!med!at!holde!fokus!på!
spændingsfeltet!i!meningsudfyldelsen:!Hvordan!fremstilles!flygtninge!netop!nu,!og!hvordan!
forholder!det!sig!til!tidligere!diskurser?!
Derridas!dekonstruktion!som!analysetilgang!skal!med!andre!ord!minde!os!om!ikke!at!
skabe!nye,!fastlåste!systemer,!men!i!stedet!tænke!opløsende.!Vi!mener,!at!genealogien!og!
dekonstruktion!spiller!godt!sammen,!fordi!det!genealogiske!netop!indeholder!en!lignende!
subversiv!dimension,!der!fordrer!at!destabilisere!tankefigurer!og!vaneforestillinger!\!ligesom!
dekonstruktionen!interesserer!sig!for!transformationen!af!vilkårlige!konstruktioner!(Nilsson,!
2008,!p.!76).!
Dekonstruktionen!sigter!således!mod!at!undersøge!hierarkiet!i!binariteter!eller!
begrebsmæssige!modsætninger,!logikker!og!således!undertrykkelsen!af!alternative!
forståelser.!Dette!på!samme!måde!som!problematiseringen!i!genealogien,!og!diskursanalysen!
generelt,!der!sigter!mod!at!tydeliggøre!de!begrænsninger,!som!opstår,!når!vi!italesætter!et!
fænomen!på!én!måde!fremfor!en!anden.!Derridas!intention!med!dekonstruktion!var!at!
udfordre!diskurser!for!at!fremme!bevægelighed!og!dynamik!frem!for!statiske!systemer!og!
hierarkier:!“Deconstruction!has!to!do!with!what!cannot!be!formalized!or!anticipiated”!(Royle,!
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2000,!p.!6)!Af!samme!grund!var!en!af!hans!tilbagevendende!pointer,!at!dekonstruktion!ikke!
skal!forstås!eller!anvendes!som!en!metode,!da!metode0i!traditionel!forstand!har!konnotationer!
til!et!fast!system:!
!
Deconstruction!is!inventive!or!it!is!nothing!at!all;!it!does!not!settle!for!methodical!
procedures,!it!opens!up!a!passageway,!it!marches!ahead!and!leaves!a!trail;!its!writing!is!
not!only!performative,!it!produces!rules!\!other!conventions!\!for!new!performatives!and!
never!installs!itself!in!the!theoretical!assurance!of!a!simple!opposition!between!
performative!and!constative.!(Derrida,!1989,!p.!42)!
!
I!stedet!for!at!anvende!dekonstruktion!som!en!metode,!der!på!forhånd!bestemmer,!hvilke!
skridt!vi!skal!tage,!vil!vi!anvende!vores!strategi!som!indgangsvinkel!til!vores!problemfelt.!
Selvom!der!er!visse!teoretiske!begreber,!der!former!vores!blik,!giver!hans!filosofiske!og!
paradoksbaserede!tilgang!til!sproget!os!mulighed!for!at!undersøge,!hvad!der!ligger!uden!for!
begreberne.!Denne!måde!at!tænke!på,!skal!hjælpe!os!med,!at!vores!undersøgelse!ikke!bliver!
en!funktion!af!kriterier,!der!strukturerer!vores!metodiske!(Royle,!2000,!p.!4).!
Pointen!er!paradoksalt!nok,!at!vi!ikke!kan!lede!efter!noget,!uden!at!misse!det,!vi!ikke!
leder!efter:!“Differancen!ville!forsvinde,!hvis!den!kom!til!syne.!Men!differancen!kan!ikke!
komme!til!syne!‘som!sådan’!eller!‘i!sig!selv’,!for!den!kan!ikke!bestå!i!sig!selv”!(Olesen,!2002,!p.!
25).!
Derrida!ønskede!at!nedbryde!det!skarpe!begrebsmæssige!skel!mellem!tale!og!sprog,!som!
bl.a.!Ferdinand!Saussure!havde!trukket!op!(Howarth!2000,!p.!59).!Dette!opgør!skal!ses!som!et!
udtryk!for!Derridas!mission!om!at!lave!en!såkaldt!ny!infrastruktur!i!det!allerede!eksisterende,!
i!stedet!for!at!bortkaste!alt,!og!dermed!lave!et!nyt!hierarki!–!altså!gøre!det!samme,!som!han!
kritiserede!blandt!andre!Saussure!for!(Olesen,!2002,!p.!8).!Som!modsvar!til!Saussures!
argument!om!at!skriften!”slører!vores!syn!på!sproget”!(Saussure,!1974,!p.!23)!mente!Derrida,!
at!tale!og!skrift,!ligesom!alle!andre!binariteter,!er!gensidigt!afhængige,!at!det!ydre!eller!
udenforstående!i!lige!så!høj!grad!definerer!det!indre!eller!meningen!som!det!indre!selv.!En!
tankegang,!der!også!ligger!til!grund!for!Laclau!og!Mouffes!teori!om!antagonisme.!
For!vores!speciale!betyder!det,!at!selvom!vi!er!optagede!af!binariteter!og!de!hierarkier,!
der!er!blandt!disse,!vil!vi!søge!at!holde!os!åbne!over!for!binariteternes!transformation!i!
analysen!(Royle,!2000,!p.!5).!Det!vil!sige,!!at!vi!vil!søge!at!undgå!at!skabe!nye!hierarkier!og!
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vedblive!at!holde!forskellene!og!fraværet!for!øje,!også!selvom!det!er!indlysende!svært!at!
komme!omkring!paradokset:!Når!vi!leder!efter!forskelle,!kommer!ligheder!til!syne!(Olesen,!
2002,!p.!25).!I!og!med,!at!vi,!som!beskrevet!i!afsnittet!ovenfor,!ikke!anvender!
dekonstruktionstanken!som!en!decideret!metode!eller!et!værktøj,!men!i!stedet!som!en!
strategi!kombineret!med!den!genealogiske!ramme,!ønsker!vi!at!fokusere!på!
spændingsfelterne!i!betydningsdannelsen.!!!
Ligesom!Foucault!arbejder!med!net\metaforen,!som!beskrevet!i!afsnittet!ovenfor,!bruger!
Derrida!fabric!forstået!som!en!sammenfletning!eller!et!væv!af!endeløse!spor!af!betydning,!når!
han!billedliggør!sprogets!uendelige!sammenhænge!i!tid!og!rum.!
!
[A!text!is]!no!longer!a!finished!corpus!of!writing,!some!content!enclosed!in!a!book!or!its!
margins,!but!a!differential!network,!a!fabric!of!traces!referring!endlessly!to!something!
other!than!itself,!to!other!differential!traces.!(Derrida,!1979,!p.!8)!
!
Denne!uendelighed!og!uafsluttethed!i!Derridas!forståelse!af!teksten!og!sprogets!betydning!er!
med!til!at!understrege!den!kompleksitet,!som!nærværende!speciale!tager!udgangspunkt!i.!
Kompleksiteten!af!undersøgelsens!paradoks!kompliceres!yderligere,!når!vi!sætter!det!ind!i!
rammen!specialeskrivning0på0kandidatstudiet.!En!ramme,!der!blandt!andet!indebærer!en!
forventning!om!et!vist!antal!sider,!en!vis!form!for!analyse!og!en!eller!anden!afslutning!i!form!af!
en!konklusion!eller!pointe.!For!at!imødekomme!dette!krav!om!struktur!og!afslutning!og!
metode!i!traditionel!forstand,!har!vi!bygget!specialet!op!som!et!samlet!argument,!hvor!vi!
forholder!os!til!de!spor!og!linjer,!vi!finder!mellem!elementerne,!når!vi!kigger!på!både!
historiske!og!nutidige!tekster.!Eller!som!Derrida!udtrykker!det:!
!
Alt!i!opsporingen!af!differancen!er!strategisk!og!prøvende.!Strategisk,!eftersom!ingen!
transcendent!sandhed,!til!stede!uden!for!skriftens!felt,!teologisk!kan!bestemme!feltet!
som!helhed.!Prøvende,!eftersom!denne!strategi!ikke!er!en!simpel!strategi!i!den!
betydning,!hvor!man!siger,!at!strategen!indretter!taktikken!efter!et!endegyldigt!mål![...]!
[T]ilfældighed!og!nødvendighed!i!en!beregning!uden!ende.!(Derrida,!2002,!p.!52)!
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Differance og transformationer
Derridas!(2002)!hovedværk!Differance!fra!1972!ligger!til!grund!for!det,!der!siden!er!blevet!
dekonstruktionstanken.!Differance,!der!fra!Derridas!side!er!en!bevidst!fejlstavning!af!ordet!
difference,!skal!forstås!som!den!begivenhed!eller!den!praksis,!der!sker!lige!før!betydninger!
tager!sin!form.!Der!er!altså!tale!om!en!konstant!bevægelse!i!dekonstruktionstanken,!eftersom!
mening!eller!betydning!aldrig!ligger!helt!fast!(Olesen,!2002,!p.!41).!
Differance!skal!ifølge!Derrida!hverken!forstås!som!et!ord!eller!et!begreb,!men!som!
bevægelse!eller!transformation!(Derrida,!2002,!p.!50).!Dekonstruktion!bygger!på!en!forståelse!
af!sproget!som!performativt!frem!for!konstaterende.!En!forståelse!af,!at!sproget!gør,!skaber,!
konstruerer!og!således!ikke!kun!beskriver!eller!repræsenterer.!Enhver!konstatering!eller!
enhver!beskrivende!sætning!har!elementer!af!performativitet!(Royle,!2000,!p.!8).!Derfor!giver!
det!ikke!mening!at!fastlåse!dekonstruktion!som!en!metode!eller!et!system!af!beskrivelser,!i!
stedet!kan!vi!se!på!de!transformationer,!der!kommer!til!syne!mellem!(og!i)!forskellene!på!det,!
vi!undersøger.!
I!analysen!vil!vi!derfor!forholde!os!til!spændingsfeltet!mellem!betydningerne!i!
diskurserne,!vi!finder.!Dét!Derrida!beskriver!som!temporalisering!og!spatiering0(Derrida,!
2002,!p.!54).!Temporalisering!forstået!som!tidsmæssig!forskel!eller!udsættelse!og!spatiering!
som!afstandsmæssig!forskel!eller!adskille0sig0fra.!Denne!forståelse!af!sprog,!tale!og!skrift!som!
værende!meningsskabende!på!tværs!af!tid!og!rum!vil!vi!bruge!på!samme!måde!som!det!
historiske!perspektiv!i!genealogien,!!hvor!vi!med!historiske!nedslag!vil!forholde!os!til!
begrebernes!mening.!
Ord!og!tegn!kan!ikke!fuldt!ud!dække,!hvad!de!betyder!i!fremtiden!\!de!peger!bagud!
(Derrida,!2002,!p.61).!Deres!betydning!forstås!kun!ved!at!se!på,!hvad!de!ikke!betyder,!altså!fra!
hvilke!ord!de!differerer!eller!adskiller!sig!fra.!Og!med!adskillelse!refererer!Derrida!til!den!
dobbelthed,!der!er!i!betydningen!af!det!franske!ord!“difference”,!som!både!betyder!forskellig0
fra,!men!også!betyder!at!udsætte,!hvormed!der!altså!bliver!tale!om!at!skabe!afstand!både!i!tid!
og!rum!(Olesen,!2002,!p.!14).!Denne!udsættelse!\!at!sproget!altid!peger!bagud!\!beskriver!
Derrida!også!med!begrebet!iterabilitet.!Det!at!sprogliggørelsen!eller!italesættelsen!af!en!
begivenhed!nødvendigvis!medfører!tabet!af!singularitet,!fordi!sproget!om!en!begivenhed!kan!
gentages!i!forskellige!kontekster,!hvilket!står!i!kontrast!til!begivenheden,!der!altid!er!
enestående!(Lund,!2009,!p.!61).!
!
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På!den!anden!side,!da!den!som!sigen!og!dermed!sproglig!struktur!er!forbundet!med!en!
vis!generalitet,!en!vis!iterabilitet,!en!vis!mulighed!for!gentagelse,!vil!den!altid!mangle!
begivenhedens!singularitet.!En!af!begivenhedens!egenskaber!er!ikke!blot,!at!den!
kommer!som!det!uforudsigelige,!det,!der!opbryder!historiens!normale!gang,!men!det!er!
også,!at!den!er!absolut!singulær.!(Derrida,!2009,!p.!13)!
!
Netop!denne!gentagelighed!af!betydning!på!tværs!af!tid!og!rum!søger!vi!at!få!indblik!i!ved!at!
indsamle!empiri,!der!kan!give!os!et!billede!af!diskursen!om!flygtninge,!både!nu!og!i!1992!og!
slutningen!af!Anden!Verdenskrig,!og!hvordan!betydningerne!både!er!forskellige!og!forbundne.!
Hvordan!denne!indsamling!har!fundet!sted!som!en!del!af!genealogien!og!
dekonstruktionstanken,!vil!vi!forholde!os!til!i!det!følgende.!
Vores!brug!af!différance!\!altså!tænkningen!af!forskel!og!udsættelse!\!skal!altså!fungere!
som!en!insisteren!på!åbenhed!i!forhold!til!det,!vi!ser!på,!og!modarbejde!etableringen!af!
hegemoniske!betydningsdannelser,!og!uophørligt!sætte!spørgsmålstegn!ved!de!bestående!
forståelser!(Lund,!2009.!p!10).!
Vi!har!valgt!at!anvende!Norman!Faircloughs!kritiske!diskursteori!som!en!
operationalisering!og!udbygning!af!Foucault!og!Derridas!komplekse!og!opløsende!afsæt,!for!at!
forholde!os!kritisk!til!de!sproglige!konstruktioner,!vi!møder.!Elementer!i!Faircloughs!afsæt!
adskiller!sig!dog!fra!Derridas!og!Foucaults!forståelse!af!sprog!og!virkelighed.!Fairclough!
skelner!mellem!diskursiv!praksis!og!anden!social!praksis,!så!den!diskursive!praksis!indgår!i!et!
dialektisk!samspil!med!andre!praksisser!som!eksempelvis!økonomiske!logikker!(Philips!&!
Jørgensen,!1999,!p.!28).!Udgangspunktet!er!dog!stadig,!i!lighed!med!Foucault!og!Derrida,!at!
sprog!konstruerer!sandheder.!En!kobling!af!teori,!som!vi!finder!meningsfuld,!og!som!ligeledes!
er!anvendt!og!beskrevet!i!det!følgende:!
!
[...]gør!Kritisk!diskursanalyse!i!stand!til!at!kombinere!den!analytiske!udfordring!i!
dekonstruktion!\!at!læse!diskursive!hændelser!ud!fra!deres!mulighedsbetingelser!og!
sociale!virkninger!\!med!et!intellektuelt!og!politisk!projekt,!der!handler!om!at!udvikle!
social!kritik.!Opgaven!er!her!at!beskæftige!sig!med!empiriske!eksempler!på!social!
handling!og!vurdere!den!specifikke!involvering!af!diskurser!i!hegemoniske!projekter!og!
deres!potentiale!for!social!forandring.!(Chouliaraki,!2000,!p.!251)!
!
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1.5 Indsamling af empiri
Avisartikler som kilde
For!at!få!indblik!i!diskursen!om!flygtninge!har!vi!valgt!at!tage!udgangspunkt!i!avismediet!og!
udvalgte!artikler!i!bestemte!tidsperioder.!Med!genealogisk!udgangspunkt,!som!beskrevet!i!
afsnit!1.4,!foretager!vi!nedslag!ud!fra!en!forståelse!af,!at!diskursen!indgår!i!et!net!af!diskurser,!
som!både!påvirker!og!påvirkes.!Avisartiklerne!tillader!med!sin!materialitet,!at!vi!kan!få!indblik!
i!en!historisk!fremstilling!og!diskurs,!som!ellers!ikke!længere!er!tilgængelig.!
Som!Fairclough!udtrykker!det,!medierer!avisen!kildebegivenheder!i!den!offentlige!sfære!
til!en!privat!sfære,!og!avisen!bliver!således!i!høj!grad!det!privates!indblik!i!offentlige!
begivenheder.!Samtidig!mener!han,!at!mediediskurs!påvirker!de!diskursive!praksisser!i!den!
private!sfære.!På!den!måde!skal!påvirkningen!forstås!dialektisk,!hvorfor!diskurser!i!den!
offentlige!og!private!sfære!følges!ad,!og!vi!mener!derfor,!at!avisartiklerne!er!en!gyldig!
indgangsvinkel!til!en!analyse!af!diskurser.!At!aviserne!er!en!del!af!konteksten!og!derfor!ikke!
kan!tages!ud!af!den!og!analyseres!separat,!er!blot!en!del!af!det!grundparadoks,!det!er,!at!
analysere!en!diskurs,!vi!selv!er!en!del!af.!Eller!som!det!udtrykkes!her:!
!
In!other!words,!a!full\scale!analysis!of!discourse!involves!an!integration!of!text!and!
context!in!the!sense!that!the!use!of!a!discourse!in!a!social!situation!is!at!the!same!time!a!
social!act.!(Dijk,!1988,!p.!29)!
!
Valget!af!avismediet!er!altså!gjort!dels!ud!fra!en!betragtning!om,!at!avismediet!giver!mulighed!
for!at!lave!historiske!nedslag!overensstemmende!med!vores!genealogiske!ramme!,!og!dels!
fordi!det!er!nærliggende!i!forhold!til!vores!udgangspunkt!i!differance!og!dekonstruktion!at!
kigge!på!det!skrevne!sprog.!Avismediet!er!kendetegnet!ved!netop!skriften,!der!indeholder!
både!den!fordel,!at!sproget!kan!bevæge!sig!over!tid!og!rum,!og!ulempe,!at!vi!kan!ikke!kan!få!
det!visuelle!indblik!i!konteksten,!som!i!eksempelvis!en!TV\udsendelse.!
!
We!assume,!that!there!is!a!systematic!relationship!between!news!text!and!context.!Thus,!
it!seems!plausible!that!the!structural!forms!and!the!overall!meanings!of!a!news!text!are!
not!arbitrary,!but!a!result!of!social!and!professional!routines!of!journalists!in!
institutional!settings![...].!(Dijk,!1985,!p.!70)!
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!
Af!kapacitetsmæssige!hensyn!har!vi!valgt!at!tage!udgangspunkt!i!presseteksten,!og!har!ikke!
taget!stilling!til!tekstens!placering!i!avisen!som!en!del!af!konteksten!(Dijk,!1988,!p.!54),!selvom!
vi!er!bevidste!om,!at!placeringen,!og!genren,!har!betydning!for!fremstillingen:!
!
[...]!newspaper!in!particular!cannot!only!be!understood!in!relation!to!the!fact!that!they!
report!the!news.!Some!newspapers!are!just!as!much!vehicles!of!various!genres!of!
opinion,!such!as!news!analysis,!commentary,!the!editorial!column,!letters!to!the!editor!
etc.!(Hjarvard,!2010,!p.!28)!
!
Af!samme!hensyn,!har!vi!ikke!forholdt!os!til!det!tilhørende!billedmateriale!(Aggergaard,!1997,!
p.!17).!Selvom!vi!ikke!forholder!os!til!selve!placeringen!i!avisen,!forholder!vi!os!i!få!relevante!
tilfælde!til,!hvem!forfatteren!eller!afsenderen!af!artiklen!er!for!at!skelne!mellem!“news!og!
views”:!
!
The!editorial!and!oped!pages!‘are!central!to!a!newspapers!identity’!and!as!such!
newspapers!may!to!some!extend!also!serve!as!viewspapers!in!the!eyes!of!the!readership.!
In!order!to!provide!a!fuller!understanding!of!the!current!transformations!in!the!news!
media,!must!also!consider!the!political,!social!and!economic!value!that!views!may!serve!
for!contemporary!news!media!and!their!audiences!(Hjarvard,!2010,!p.!27).!
!
I!forlængelse!af!denne!sondring!vil!vi!samtidig!forholde!os!til!Red!Barnet!som!aktør,!hvilket!
naturligvis!også!vil!have!betydning!for!vores!analyse!af!den!del!af!empirien,!der!enten!
omhandler!Red!Barnet!eller!kommer!fra!Red!Barnet,!som!et!udtryk!for!deres!positionering!
som!NGO.!Vi!præsenterer!materialet!fra!Red!Barnet!i!et!følgende!afsnit.!
Valg af avistyper
Vi!har!valgt!udelukkende!at!tage!udgangspunkt!i!landsdækkende!aviser!for!så!vidt!muligt!at!få!
indblik!i!de!gennemgående!diskursive!mønstre!på!et!nationalt!niveau.!Ligeledes!har!vi!søgt!at!
udvælge!både!tabloid\!og!broadsheet!avistyper,!der!henvender!sig!til!forskellige!segmenter!i!
befolkningen,!for!at!nå!en!vis!bredde!i!undersøgelsen.!
De!udvalgte!aviser!er:!
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•

Jyllands\Posten!

•

Ekstra!Bladet!

•

B.T.!

•

Kristeligt!Dagblad!

•

Weekendavisen!

•

Politiken!

!
Valget!af!aviser!er!altså!også!truffet!på!baggrund!af!overvejelser!i!forhold!til!bredden!i!
avisernes!læsersegment,!forstået!som!geografisk,!demografisk!og!politisk.!Dog!er!vi!bevidste!
om,!at!den!politiske!opdeling!ikke!længere!er!så!udtalt!som!på!partipressens!tid:!
!
During!the!period!of!the!party!press,!Berlingske0Tidende!and!JyllandsEPosten0were!
conservative,!Politiken0was!social!liberal!and,!during!the!twentieth!century,!the!tabloids!
BT0and!Ekstrabladet!were,!respectively,!a!right!wing!and!leftwing!populist!newspaper.!
Today!all!newspaper!declare!themselves!independent!of!polical!parties,!but!some!
maintain!a!general!position!as!social!liberal!(Politiken),!liberal!(JyllandsEPosten)!or!
conservative!(Berlingske0Tidende).!(Hjarvard,!2010,!p.!33)!
!
Udvælgelse af relevante perioder
I!kraft!af!projektets!genealogiske!struktur!tager!vi!udgangspunkt!i!seks!nedslag,!som!udgør!
spor!i!det!landskab,!som!diskursen!om!flygtninge!indgår!i.!Vi!har!således!valgt!at!tage!
udgangspunkt!i!dage!omkring!skelsættende!begivenheder!relateret!til!flygtninge!i!forventning!
om,!at!netop!disse!indeholder!store!koncentrationer!af!både!meningsforhandling!og!
forforståelser.!Perioderne!præsenteres!i!skemaet!nedenfor.!Inden!for!disse!perioder!forventer!
vi!altså!at!kunne!få!et!indblik!i!fremstillingen!af!flygtninge.!
!

!
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!
Tidspunkt!

Begivenhed!

2015,!uge!6!

Før!flygtningenes!ankomst!til!

Antal2artikler!
60!

Danmark!
2015,!4.!\!6.!september!

Flygtninge!går!på!motorvejen!

194!

2016,!4.!\!5.!januar!

Lukningen!af!svensk!og!dansk!

89!

grænse!
2016,!26.!\!27.!januar!

Vedtagelse!af!Udlændingeloven,!L87!

83!

2016,!uge!6!

Et!år!efter!første!nedslag!

289!

1992,!28.!november!\!01.januar!

Vedtagelse!af!Jugoslaverloven!!!

187!

Antal2artikler2i2alt!

902!

!
!
Kriterier for artikler

For!at!afgrænse!mængden!af!artikler!og!samtidig!søge!en!vis!relevans!har!vi!anvendt!følgende!
søgeord!i!vores!indledende!søgning!på!infomedia:!
Flygtning,0flygtningestrøm,0flygtningesituation,0flygtningekrise,0folkevandring,0immigrant,0
flygtningeproblem,0asyl.!
!
Indsamling af empiri fra anden verdenskrig
!
Kort!fortalt!har!vi!taget!udgangspunkt!i!undervisningsministeriet!side!om!befrielsen1945!og!
PhD!K.!Lyllofs!artikel!”Kan!lægeløftet!gradbøjes?”!(Lylloff,!1998).!Her!fandt!vi!relevante!
artikler!og!henvisninger.!I!modsætning!til!empirien!fra!1992!er!avisartikler!fra!1940’erne!ikke!
at!finde!på!infomedia,!derfor!har!vi!af!kapacitetsmæssige!årsager,!været!nødt!til!at!benytte!os!
af,!hvad!der!har!været!tilgængeligt!online!–blandt!andet!DR’s!arkiv,!hvor!vi!fandt!både!TV!og!
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radioklip!fra!dengang.!I!og!med!materialet!er!vanskeligere!at!tilgå!er!den!del!af!empirien!heller!
ikke!så!omfattende!som!de!øvrige!genealogiske!nedslag.!
I!forhold!til!brugen!af!radio!er!det!væsentligt!at!sige,!at!vi!bevidste!om,!at!radio!
adskiller!sig!fra!resten!af!empirien.!Det!har!vi!forsøgt!at!imødekomme!ved!at!transkribere!
udsendelsen!og!behandle!det!på!samme!måde!som!de!skrevne!artikler,!altså!uden!fokus!på!
tonefald.!Dette!mener!vi!kan!retfærdiggøres,!eftersom!BBC!sender!til!Danmark!og!radio!i!det!
hele!taget!på!den!tid,!havde!karakter!af!at!være!oplæst!tekst/artikler.!

1.6 Behandling af empiri
Kodning
Med!henblik!på!at!systematisere!og!skabe!overblik!i!de!902!artikler,!der!fremkom!ved!første!
søgning,!som!beskrevet!ovenfor,!har!vi!systematiseret!materialet!ved!hjælp!af!kodning:!
0
Codes!are!tags!or!labels!for!assigning!units!of!meaning!to!the!descriptive!or!inferential!
information!compiled!during!a!study![...]!They!can!take!the!form!of!a!straightforward!
category!label!or!a!more!complex!one!e.g,!a!metaphor!(Huberman,!1994,!p.!56).!
!
Vores!kodning!bærer!præg!af!både!den!umiddelbare!kategoriske!form!og!den!mere!
komplekse!og!eksempelvis!metaforiske!form.!Vi!sikrede!os!desuden,!at!vi!kodede!så!tidligt!
som!muligt!i!arbejdet!med!materialet,!for!at!imødekomme!fornemmelsen!af!at!blive!
forblændet!af!dataen!(Bryman,!2012,!p.!576).!!I!den!indledende!fase!arbejdede!vi!ud!fra!
følgende!koder:!
!
•

Med!personfortælling!

•

Uden!personfortælling!

•

Med!udgangspunkt!i!flygtningenes!situation!

•

Med!udgangspunkt!i!Danmarks!og/eller!EU’s!situation!

•

Fortællinger!om/med!børn!

!
Vi!har!defineret!en!personfortælling!som!en!artikel,!der!indeholder!enten!citater!fra!flygtninge!
eller!nævner!en!eller!flere!flygtninge!ved!navn!og/eller!nationalitet.!Artikler!med!
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udgangspunkt0i0flygtningenes0situation!indeholder!beskrivelser!af!flygtningenes!enten!
nuværende!situation!eller!situationen!i!deres!hjemland.!Artikler!med0udgangspunkt0i0Danmark0
eller0Europas0situation!indeholder!beskrivelser!af!økonomiske!og!sociale!konsekvenser!for!
Danmark!og/eller!Europa.!For!overblikkets!skyld!foretog!vi!kodningen!ud!fra!den!farveskala,!
der!er!præsenteret!i!skemaet!nedenfor.!
!

!! +Personfortælling!

!\!Personfortælling!

Udgangspunkt!i!
flygtningenes!
situation!

Udgangspunkt!i!DK´s!
og/eller!EU’s!situation!

Fortællinger!
med!børn!

Ud!af!i!
alt!

2/2!\!8/2!!2015!

10!

14!

8!

16!

0!
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4/9!\!6/9!2015!

7!

26!

12!

26!

6!

38!

4/1!\!5/1!2016!
26/1\!27/1!
2016!
8/2!\!14/2!
2016!
28/11!1992!–!!
1/1!1993!
Uden!for!
kategori! !!

4!

29!

3!

30!

1!

33!

5!

23!

5!

23!

2!

28!

8!

33!

7!

34!

2!

41!

22!

29!

24!

27!

10!

51!

!! !!

!!

!!

!!

!!

20!

!!

!!

!!

!!

235!

!
!
Efter!første!gennemlæsning!og!kodning!er!vores!materiale!indsnævret!til!235!artikler,!som!vil!
være!grundlaget!for!vores!nærsproglige!analyse.!Indsnævringen!er!sket!som!et!led!i!den!
dialektiske!proces,!kodning!er,!hvor!vi!på!forhånd!havde!en!idé!om,!hvilke!mønstre!vi!ville!
møde,!men!samtidig!forsøgte!at!være!åbne!og!registrerende!for!øvrige!gentagelser!og!
forskelle!i!materialet!(Huberman,!1994,!p.!58).!Dette!stemmer!overens!med!vores!afsæt!i!både!
Derridas!og!Foucaults!forståelse!af!sproget!som!en!kontinuerlig!betydningsdannelse,!hvorfor!
vi!således!også!har!forholdt!os!teoretisk!til!vores!kodning!(Bryman,!2012,!p.!576).!
Indsnævringen!bestod!desuden!i!et!fravalg!af!kortere!artikler,!boganmeldelser!eller!
læserbreve,!der!berørte!emnet!og!derfor!indeholdt!de!tidligere!nævnte!søgeord.!Endelig!
bestod!kodningen!af!en!mere!lingvistisk!orienteret!kodning,!hvor!vi!markerede!sproglige!
mønstre!og!binariteter!i!fremstillingerne.!Her!blev!vi!opmærksomme!på!følgende:!
•

Flygtninge!som!et!naturfænomen!

•

Nationalstaten!over!for!Europa!

•

Velfærdsstat!overfor!konkurrencestat!
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Red Barnet
For!at!få!indblik!i!fremstillingen!af!flygtninge!og!Red!Barnets!positionering!i!forhold!til!
diskursen,!har!vi!indsamlet!en!række!relevante!materialer!og!desuden!afholdt!to!interview!
med!nøglepersoner!hos!Red!Barnet!(se!følgende!afsnit).!Det!indsamlede!materiale!består!af:!
!
•

Red!Barnets!strategi!2010\2015!

•

Red!Barnets!strategi!2016\2018!

•

Pressestrategi!og!pressemeddelelser!i!perioden!2015\2016!

•

Red!Barnets!årsrapport!1992!og!1993!

•

Kampagnemateriale!fra!september!2015!

!
Materialet!er!udvalgt!med!henblik!på!at!kunne!sammenligne!diskursen!i!Red!Barnets!
kommunikation!med!diskursen,!som!optræder!i!den!øvrige!empiri.!Denne!udvælgelse!er!sket!
med!afsæt!i!en!antagelse!om,!at!mediediskursen!og!diskursen!hos!Red!Barnet!er!gensidigt!
påvirkende,!og!skal!fungere!som!oplæg!til!en!diskussion!af!Red!Barnets!positionering.!
Ekspertinterview
Vi!har!valgt!at!foretage!interview!med!henholdsvis!generalsekretær!Jonas!Keiding!Lindholm!
og!pressechef!Mette!Noppenau!fra!Red!Barnet!for!at!få!indblik!i,!hvordan!de!italesætter!
flygtningesituationen,!deres!rolle!og!deres!selvforståelse!som!NGO!(Kvale!et!al!,!2009,!p.!167).!
Interviewet!er!således!empirisk!funderet,!forstået!på!den!måde,!at!vi!først!har!foretaget!
interviewene,!efter!vi!har!kodet!den!resterende!empiri.!Med!interviewene!søger!vi!således!
indblik!i!Red!Barnet!som!institution!og!som!del!af!en!diskursorden!om!flygtninge!(Kvale,!
1994,!p.!105).!Således!bærer!interviewene!præg!af!at!være!et!element!i!et!casestudie,!hvor!
formålet!består!i!at!udvikle!viden!om!en!bestemt!institution!eller!til!at!illustrere!nogle!mere!
generelle!fænomener!(Kvale,!1994,!p.!105).!
Interview!egner!sig!især!til!at!undersøge!menneskers!forståelse!af!betydninger,!
beskrivelser!af!deres!oplevelser!og!selvforståelse!(Kvale,!1994,!p.!111).!Således!er!det!til!dels!
også!de!interviewedes!selvforståelse!som!medarbejdere!hos!Red!Barnet,!vi!får!indblik!i!ved!
hjælp!af!interviewet,!hvorfor!vi!også!inddrager!øvrig!empiri!fra!Red!Barnet!i!form!af!
pressemeddelelser,!strategiformuleringer!og!årsrapporter.!Dette!gør!vi!for!netop!at!kunne!
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sammenholde!disse!forskellige!tekster!som!et!samlet!udtryk!for!Red!Barnets!selvforståelse!og!
strategi!som!NGO.!
Den!viden!vi!søger!med!interviewene!er!således!både!specifik!for!Red!Barnet!og!
eksempelvis!deres!selvforståelse!som!aktør,!men!vi!søger,!som!udtrykt!i!vores!
problemformulering,!samtidig!generel!viden!om!dét!at!positionere!sig!som!NGO!i!forhold!til!en!
diskurs.!Derfor!har!vi!udarbejdet!vores!interviewguide!med!afsæt!i!åbne!spørgsmål,!der!
tillader!interviewpersonen!at!beskrive!sin!forståelse,!som!eksempelvis!i!det!indledende!
spørgsmål!til!Jonas!Keiding!Lindholm,!der!beder!ham!fortælle!om!de!overvejelser,!de!har!gjort!
i!forbindelse!med!den!nye!strategi!(Bilag!1).!
Interviewguiderne!(Bilag!1!og!bilag!3)!er!med!udgangspunkt!i!problemformuleringens!
fokus!på!positionering!struktureret!ud!fra!et!ønske!om!indblik!i!både!de!strategiske!
overvejelser!hos!Red!Barnet,!deres!selvforståelse!og!deres!daglige,!diskursive!praksis!
(Bryman,!2012,!p.!497).!Interviewguiden!er!udformet!som!semistruktureret,!hvor!
researcheren!har!en!række!spørgsmål!eller!forholdsvist!definerede!emner,!der!skal!dækkes.!
Den!interviewede!har!i!denne!interviewform!forholdsvist!fleksible!rammer!at!besvare!
spørgsmålene!inden!for,!på!trods!af,!at!emnerne!er!definerede!(Bryman,!2012,!p.!471).!
Vi!har!i!guiden!bestræbt!os!på!at!kombinere!direkte,!specificerende!og!åbne!spørgsmål,!
men!henblik!på!at!få!så!nuancerede!besvarelser!som!muligt!(Bryman,!2012,!p.!479).!!Vi!har!
desuden!flere!steder!i!interviewguiden!stillet!spørgsmål,!der!får!interviewpersonen!til!at!
prioritere!Red!Barnets!opgaver!som!NGO,!netop!for!at!få!indblik!i,!hvad!de!forstår!som!deres!
hovedformål!og!rolle!(Bilag!1!0g!3).!Dette!ses!eksempelvis!i!spørgsmål!som:!“Hvad!er!Red!
Barnets!vigtigste!opgave!i!den!sammenhæng!(flygtningedebatten,!red.)”!(Bilag!1).!
Interviewene!er!afholdt!på!Red!Barnets!hovedkontor!i!København,!hvor!den!ene!af!dette!
speciales!afsendere,!Lone!Lindstrøm!Stephansen,!også!arbejder.!Netop!derfor!har!Katrine!
Ytzen!fungeret!som!interviewer,!mens!Lone!Lindstrøm!Stephansen!har!været!observatør!
under!interviewet!for!at!imødekomme!eventuelle!indforståetheder.!
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2.0 Teori og analyse
Vi!har!struktureret!vores!analyse!med!afsæt!i!empirien!og!de!relevante!kategorier,!vi!er!blevet!
opmærksomme!på!i!kodningen,!hvorfor!vi!operationaliserer!de!anvendte!teorier!og!begreber!
undervejs.!Der!vil!altså!ikke!være!adskilte!teoriafsnit,!men!teori!integreret!i!analysen.!
I!det!indledende!analysekapitel!vil!vi!forholde!os!nærsprogligt!til!flygtningestrøm!som!
metafor,!og!hvilken!betydning!denne!har!for!fremstillingen!af!og!relationen!til!flygtninge!og!
etableringen!af!!hegemoniske!diskurser.!
Dernæst!vil!vi!forholde!os!genealogisk!og!intertekstuelt!til!de!referencer,!der!optræder!
både!manifest!og!latent!i!vores!empiri,!for!at!kortlægge!det!sproglige!væv,!som!diskursen!
indgår!i.!Som!en!del!af!denne!analyse!vil!vi!fokusere!på!de!binariteter!og!transformationer,!der!
optræder!i!diskursen!om!flygtninge.!
Afslutningsvist!vil!vi!med!afsæt!i!Foucault!forholde!os!magtanalytisk!til!Red!Barnets!
positionering!som!NGO.!Vi!vil!diskutere,!hvilke!magtformer,!der!kommer!til!udtryk!i!
diskursen,!og!hvordan!Red!Barnet!kan!legitimere!deres!udgangspunkt!inden!for!disse.!
Vores!analyse!bevæger!sig!således!på!et!lingvistisk!mikro\!og!et!sociokulturelt!
makroniveau,!der!gensidigt!forudsætter!hinanden!(Fairclough,!2008,!p.!45).!

2.1 Hegemoni og metaforik
2.1.1 Hegemoni og meningsforhandling
Faircloughs!definition!af!hegemoni!dækker!over!den!etablering!af!betydning,!som!alle!sociale!
grupper!deltager!i,!og!som!derfor!også!finder!sted!i!diskursen!om!flygtninge.!Hegemoni!opstår,!
når!mening!fastlægges!indenfor!en!diskurs,!men!hegemoni!er!samtidig!en!del!af!den!samlede!
diskursorden,!der!defineres!som!en!kompleks!og!modsætningsfyldt!konfiguration!af!diskurser!
og!genrer!inden!for!samme!sociale!område!(Philips!&!Jørgensen,!2005,!p.!147).!
Diskursordenen!betegner!altså!forskellige!diskurser,!der!delvist!dækker!samme!terræn,!hvori!
de!konkurrerer!om!at!meningsudfylde!og!etablere!hegemoni!på!hver!deres!måde.!Begrebet!
hegemoni!har!sit!afsæt!i!Gramscis!forståelse!af!magt!og!konstruktion!af!mening:!
!
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The!supremacy!of!a!social!group!manifests!itself!in!two!ways,!as!'domination'!and!as!
'intellectual!and!moral!leadership![...]![The]!'normal'!exercise!of!hegemony!on!the!now!
classical!terrain!of!the!parliamentary!regime!is!characterized!by!the!combination!of!
force!and!consent,!which!balance!each!other!reciprocally,!without!force!predominating!
excessively!over!consent.!(Gramsci,!1971,!p.!170)!
!
Forståelsen!indeholder!ideen!om,!at!“common!sense”og!etableringen!af!en!sådan,!indeholder!
både!magt!og!accept,!og!at!hegemonien!opstår!på!baggrund!af!flere!konkurrerende!elementer,!
der!er!resultat!af!netop!betydningsforhandlinger!(Marchart,!2011,!p.!72).!

2.1.2 Naturfænomenet som metafor
I!det!følgende!vil!vi!forholde!os!til!metaforers!betydning!for!diskursens!relationelle!funktion!i!
forbindelse!med!etableringen!af!hegemoniske!diskurser.!
Faircloughs!udgangspunkt!er,!at!det!er!via!vores!sprogbrug,!italesættelser!og!
repræsentationer!af!verden,!at!vi!får!mulighed!for!at!beskrive!oplevelser!og!fortolkninger!af!
virkeligheden!og!tillægge!den!værdi!(Fairclough,!1992,!p.!193).!Det!er!altså!ved!selve!
repræsentationen!af!et!givent!emne,!at!vi!skaber!mening!om!verden,!og!således!også!sådan!
hegemoni!etableres.!
En!måde!at!repræsentere!verden!eller!et!emne!på,!kan!være!ved!brugen!af!metaforer,!
der!strukturer!både!vores!tanker!og!handlen.!Eller!som!Fairclough!udtrykker!det:!
!
When!we!signify!things!through!one!metaphor!rather!than!another,!we!are!constructing!
our!reality!in!one!way!rather!than!another.!Metaphors!structure!the!way!we!think!and!
the!way!we!act,!and!the!system!of!knowledge!and!belief,!in!a!pervasive!and!fundamental!
way.!(Fairclough,!1992,!p.!194).!
!
I!vores!empiri!ser!vi!en!tendens!til,!at!flygtningene!som!et!naturfænomen!er!en!hyppigt!
optrædende!metafor,!hvor!italesættelse!af!flygtningene!som!en!strøm!ofte!indgår.!Som!nævnt!i!
indledningen,!indgår!ordet!flygtningestrøm!i!ca.!20%!af!de!artikler,!der!omhandler!flygtninge,!
hvorfor!vi!finder!det!særligt!relevant!at!forholde!os!til,!hvilken!betydning!denne!metafor!har!
for!fremstillingen.!Metaforikken!optræder!i!adskillige!sammenhænge,!eksempelvis!som:!
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!
Hvad!er!Danmarks!største!problem?!Antallet!af!fattige!børn,!flygtningestrømmen,!
patienter!på!gangene!eller!konkurrenceevnen?!(Redington,!2016,!14.!februar)!
!
og!som:!
!
Flygtningene,!som!nu!strømmer!mod!Schengens!ydergrænser,!er!et!fælles!europæisk!
ansvar!(Helland!et!al.,!2015,!4.!september)!
!
Metaforer!defineres!som!“[...]!understanding!one!conceptual!domain!in!terms!of!another!
conceptual!domain”!(Kövecses,!2010,!p.!3),!som!i!dette!tilfælde,!hvor!forståelsen!af!et!fysisk!
fænomen!som!eksempelvis!naturkatastrofen!flyttes!til!forståelsen!af!flygtende!mennesker!
som!et!mere!abstrakt!fænomen.!Metaforikken!kommer!til!udtryk!mere!eller!mindre!direkte!i!
empirien,!men!grundlæggende!ses!italesættelsen!af!strømme!som!noget!overvældende.!I!det!
følgende!citat!fremstilles!flygtninge,!således!som!noget,!der!er!i!stand!til!at!oversvømme!et!
område:!
!
Men!ligesom!de!titusinder!migranter,!der!i!disse!dage!oversvømmer!Sydeuropa,!vil!
Saladin!ikke!blive!i!Ungarn.!Han!vil!til!Tyskland,!hvor!mulighederne!for!asyl,!arbejde!og!
et!godt!liv!er!langt!bedre.!(Willum,!2015,!6.!september,!vores!kursivering)!
!
Strømmen!som!metafor!indeholder!desuden!forståelsen!af!noget!voldsomt!og!konfronterende,!
hvilket!fremhæves!i!dette!citat,!hvor!bølgen0bliver!et!billede!på!noget,!der!rammer!hårdt!og!
overraskende:!
!
Da!folkevandringsbølgen!i!september!2015!ramte!de!danske!kyster,!forlød!det,!at!det!
kom!bag!på!os.!(Bro,!2016,!26.!januar,!vores!kursivering)!
!
Henvisningen!til!folkevandringsbølgen,!der!fungerer!som!en!omskrivning!af!flygtningestrøm,!
får!således!øjensynligt!karakter!af!at!være!dét,!der!vises!tilbage!til!i!mange!af!teksterne!fra!
vores!empiri.!Flygtningestrømmen!kommer!altså!til!at!fungere!som!et!omdrejningspunkt,!der!
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vises!tilbage!til!i!den!række!af!tekstkæder,!der!udgør!en!del!af!diskursordenen,!hvilket!vi!skal!
se!mange!eksempler!på!i!hele!analysen.!
Flygtningestrømmen som diskursreferent
Omdrejningspunkter!introduceres!for!modtageren!i!starten!af!en!tekst!og!kommer!således!til!
at!fungere!som!et!fikspunkt,!første!gang!de!nævnes.!Fikspunktet!kaldes!en!diskursreferent!
(Ulbæk,!2005,!p.!38).!Diskursreferenten!i!vores!empiri,!som!dét!der!præsenteres!og!senere!
henvises!til!ved!hjælp!af!!forskellige!begreber,!er!oprindeligt!flygtninge.!Selvom!empirien!
handler!om!flygtninge,!kommer!flygtningestrømmen!således!til!at!fremstå!som!den!egentlige!
diskursreferent.!Det!vil!sige,!at!flygtningestrømmen,!som!i!princippet!er!en!parafrasisk!anafor!
og!reference!til!flygtningene,!altså!kommer!til!at!fremstå!som!den!egentlige!diskursreferent,!
og!det!der!efterfølgende!anaforisk!refereres!til,!på!trods!af,!at!strømmen!faktisk!er!en!anafor!i!
sig!selv!(Ulbæk,!2005,!p.!38).!
Flygtningestrømmen!optræder!ofte!som!den!første!entitet!i!teksterne,!og!strømmen!
optræder!i!bestemt!form,!hvilket!understreger!forventningen!om,!at!begrebet!er!alment!kendt!
og!kan!afkodes!hos!læseren!(Fejerskov,!2015,!06.!september,!Bro,!2016,!26.!januar,!Lauritzen,!
2016,!12.!februar).!Eksempler!på!etableringen!af!strømmen!som!diskursreferent,!der!
præsenteres!som!det!første!i!artiklen,!ses!blandt!andet!i!de!følgende!citater,!hvilket!blot!er!et!
meget!lille!udsnit!af!mulige!eksempler!fra!vores!empiri:!
!
Er!Nato!på!vej!til!at!engagere!sig!i!at!stoppe!flygtningestrømmen!mod!Europa?!
(Jerichow,!2016,!10.!februar)!
!
Et!dansk!krigsskib!kommer!om!et!halvt!år!til!at!deltage!i!en!hidtil!uset!flådemission,!hvor!
Nato!for!første!gang!skal!hjælpe!Tyrkiet,!Grækenland!og!EU!med!at!håndtere!strømmen0
af0bådflygtninge0fra!især!Syrien!(Lauritzen,!2016,!12.!februar,!vores!kursivering).!
!
Regeringen!vil!indsætte!det!danske!flådefartøj!‘Absalon’!som!led!i!en!ny!Nato\indsats!i!
Det!Ægæiske!Hav!for!at!overvåge!den!aktuelle!flygtningestrøm!og!afskrække!
menneskesmuglere!(Leder,!2016,!12.!februar,!vores!kursivering)!
!
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Merkel!og!hendes!parti,!CDU,!rasler!ned!i!meningsmålingerne!og!scorer!bundkarakter!
hos!vælgerne,!mens!AfD![Alternative!für!Deutschland]!vokser!og!i!dag!er!et!reelt!
alternativ!til!den!førte!politik!som!Tysklands!tredjestørste!parti,!i!hvert!fald!i!
målingerne.!I!august!lå!AfD!på!3!procent!af!stemmerne!i!meningsmålingerne!og!var!ved!
at!gå!i!opløsning!efter!en!spaltning!af!partiet.!Men0så0dukkede0flygtningestrømmen0op!og!
allerede!i!september!var!de!steget!til!8!procent.!(Jensen,!2016,!13.!februar,!vores!
kursivering)!
!
Avisartiklerne!i!vores!empiri!henviser!altså!til!flygtningestrømmen!som!en!etableret!
diskursreferent!\!et!fikspunkt,!som!man!“[...]!i!det!mentale!bogholderi!opretter!et!
kartotekskort!til.!Dette!kartotekskort!kan,!som!teksten!udfolder!sig,!fyldes!med!mere!og!mere!
information!om!den!pågældende!diskursreferent![...]”(Ulbæk,!2005,!p.!38).!
Netop!fordi!diskursreferenten!etableres!som!et!naturfænomen,!en!strøm,!fortsætter!de!
tekstinterne!referencer,!anaforerne,!med!metonymisk,!dvs.!inden!for!dette!betydningsområde,!
at!vise!tilbage!til!diskursreferenten!inden!for!denne!præsentation!(Ulbæk,!2005,!p.!41).!
Eksempelvis!optræder!dråbe!i!denne!sammenhæng!som!et!metonymi!for!flygtningestrømmen,!
hvorefter!vi!infererer!os!frem!til,!at!dette!må!være!en!reference!til!den!etablerede!
diskursreferent!flygtningestrøm:!
!
Med!estimerede!60!mio.!flygtninge!på!verdensplan!(UNHCR)!er!det!tyske!samfund!ved!at!
bryde!sammen!under!vægten!fra!en!dråbe!af!flygtningehavet!(Kaiser,!2015,!06.!
september).!
!
I!dette!tilfælde!er!der!desuden!tale!om!en!helheds\del\relation!mellem!dråbe!og!strømmen,!
der!anaforisk!vises!tilbage!til.!Dråbe!kan!anvendes!som!anafor,!fordi!vi!i!kraft!af!
naturfænomen\!og!herunder!strøm\metaforen!\!kan!afkode!den!ramme,!der!skabes.!Rammen,!
naturfænomenet,!har!så!at!sige!introduceret!de!implicitte!komponenter,!den!består!af,!
eksempelvis:!dråbe,!strøm!og!vandmasser.!Derfor!hænger!etableringen!af!fikspunktet!ved!
hjælp!af!metaforik!også!sammen!med!hegemoni,!forstået!på!den!måde,!at!naturfænomens\
metaforikken!vil!forme!vores!forståelse!af!netop!flygtningene!som!noget!voldsomt,!
strømmende!og!oversvømmende.!Eller!som!Lakoff!og!Johnson!udtrykker!det:!
!
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The!acceptance!of!the!metaphor,!which!forces!us!to!focus!only!on!the!aspects!of!our!
experience!it!highlights,!leads!us!to!view!the!entailments!of!the!metaphor!as!being!true0
(Lakoff!&!Johnson,!1980,!p.133).!
!
Metaforik!fremhæver!altså!specifikke!aspekter!ved!et!fænomen!og!spiller!således!en!rolle!i!
fastsættelsen!af!mening!\!og!dermed!etableringen!af!hegemoni.!I!dette!tilfælde!refererer!
metaforikken!altså!til!flygtningenes!umiddelbare!voldsomhed!og!volumen,!hvilket!kommer!til!
at!fremstå!som!sandheden.!Der!er!således!noget,!der!tyder!på,!at!naturfænomens\
metaforikken!spiller!en!rolle!i!forhold!til!etableringen!af!en!hegemonisk!forståelse!af!
flygtningestrømmen!som!noget!voldsomt,!massivt!og!hårdtslående,!som!det!også!kommer!til!
udtryk!flere!steder!i!empirien!
!
At!sætte!tal!på,!hvor!mange!flygtninge,!der!vil!komme!efter!de!nye!regler,!er!nærmest!
håbløst.!Hvis!man!kigger!på,!hvordan0bølgeslaget0af0flygtninge0er0ind0i0Europa,!så!vil!man!
se!en!stor!parallelitet.!Alle!europæiske!regeringer!kappes!om,!at!det!ikke!må!være!
attraktivt!at!søge!asyl!i!deres!land.!(Søndergaard,!2015,!4.!februar,!vores!kursivering)!
!
Og!endvidere!i!de!følgende!citater:!
!
Vi![ungarerne]!har!ikke!haft!problemer!med!nogle!titusinder!kinesere,!som!bor!her,!eller!
de!arabere!og!afrikanere,!som!blev!gift!med!ungarske!kvinder,!men!denne!massive0
tilstrømning”!(Ota!Tiefenböck,!05.09.15,!vores!kursivering).!
!
Men!landet!med!kun!godt!2!millioner!indbyggere!er!ved!at!bryde!sammen!under!presset0
fra0en0flygtningestrøm,!som!makedonerne!føler!sig!ladt!i!stikken!med,!mens!de!rige!EU\
lande!skændes.!(Lauritzen,!2015,!06.!september,!vores!kursivering)!
!
Indenfor!denne!metaforik!forstår!vi!således!vand!som!noget,!der!både!trænger!ind!alle!vegne,!
og!som!samtidig!kan!svømme0over:!
!
Flygtningeorganisationerne!med!Andreas!Kamm!og!Anders!Ladekarl!i!spidsen!har!i!den!
seneste!tid!endelig!taget!bladet!fra!munden.!De!kalder!de!store!folkevandringer!mod!
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Europa!for!et!decideret!flygtningeragnarok.!Samtidig!medgiver!de,!at!der!er!grænser!for,!
hvor!mange!flygtninge!et!land!kan!opsuge.0Så!langt,!så!godt.!De!fleste!mennesker!kan!vel!
se,!at!vi!står!med!en!meget!alvorlig!situation,!hvad!angår!flygtningestrømmene.!Europa!
oversvømmes!i!disse!dage!af!asylsøgere!fra!Mellemøsten!og!Afrika,!der!søger!et!bedre!liv!
(Henriksen,!2015,!06.!september,!vores!kursivering)!
!
Hegnene!ser!hun![etnolog!Marie!Sandberg]!derimod!som!ren!symbolpolitik!og!
sammenligner!dem!med!et!skildpaddeskjold,!der!blot!leder!flygtningestrømmene!
udenom.!(Termansen,!2015,!04.!september)!
!
Metaforik!og!hegemoni!er!altså!tæt!forbundet,!eftersom!den!måde,!et!fænomen!italesættes!på,!
bliver!et!led!i!den!konstante!meningsudfyldelsesproces.!Ligesom!i!ovenstående!eksempel,!
hvor!havdyret,!skildpadden,!trækker!hovedet!ind,!når!den!er!i!fare.!Resultatet!bliver,!at!
skildpadden!beskytter!sig!selv,!men!vandet!løber!udenom.!Fremstillingen!bliver!således!et!
udtryk!for,!at!de!enkelte!lande!ikke!tager!ansvar!og!forholder!sig!til!flygtningene.!Dette!kan!
tyde!på!en!hegemonisk!forståelse!af!flygtningene!som!en!stor,!voldsom!masse,!og!samtidig!
etableringen!af!en!relation!og!identitet,!som!vi!vil!undersøge!i!det!følgende.!
Pointen!om,!at!hegemoni!og!metaforik!hænger!sammen,!understreges!af,!at!der!i!vores!
samlede!materiale!fra!2015\2016!er!en!stor!overvægt!af!artikler!uden!personfortælling!\!vi!
ser!flygtningene!som!en!masse!og!ikke!som!individer!(Bilag!21).!
Dehumanisering af flygtninge
I!forlængelse!af!ovenstående!vil!vi!argumentere!for,!at!diskurs!og!hegemoni!bidrager!til!at!
konstruere!både!sociale!identiteter!samt!videns\!og!betydningssystemer!(Fairclough,!1992,!p.!
64).!Fairclough!arbejder!med!tre!overordnede!funktioner:!en!identitetsfunktion,!en!relationel0
funktion!og!en!ideationel0funktion!(Fairclough,!2008,!p.!125).!I!dette!afsnit!vil!vi!forholde!os!til,!
hvordan!flygtningenes!identitet!og!relationen!til!dem!konstrueres!som!et!element!i!
naturfænomens\metaforen.!
Strøm\metaforikken!kombineret!med!det!lave!antal!portræthistorier!i!empirien!kan!
have!betydning!for!relationen!til!flygtningene!og!således!også!handlinger!relateret!til!
flygtninge!!(bilag!21).!Diskurs,!og!herunder!metaforer,!bidrager!ifølge!Fairclough!til!
konstruktionen!af!sociale!identiteter!og!subjektpositioner!for!at!fungere!som!rammeskabende!

! 33!

for!forståelsen!af!os!selv!og!andre!(Fairclough,!2008,!p.!125).!Denne!pointe!kan!understøttes!
endvidere!af!Johnson!og!Lakoff,!der!understreger,!at!sprog!skaber!virkeligheder!og!sandheder,!
som!vi!handler!ud!fra:!
!
New!metaphors!have!the!power!to!create!a!new!reality.!This!can!begin!to!happen!when!
we!start!to!comprehend!our!experience!in!terms!of!a!metaphor,!and!it!becomes!a!deeper!
reality!when!we!begin!to!act!in!terms!of!it!(Lakoff!&!Johnson,!1980,!p.!131.)!
!
Fremstillingen!af!flygtningene!som!en!strøm,!betyder!endvidere,!at!den!naturlige!handling!
inden!for!denne!metaforik!bliver!at!beskytte!sig!mod!strømmen!\!eksempelvis!ved!hjælp!af!
dæmninger,!som!i!det!følgende:!
!
Så!hvis!vi!for!alvor!vil!gøre!noget!godt!for!de!mange!millioner!flygtninge,!der!er!i!verden,!
så!starter!det!med!at!hjælpe!Ungarn!i!deres!opdæmning!af!folkevandringen.!(Kaiser,!
2015,!6.!september,!vores!kursivering)!
!
Og!ligeledes!i!dette!citat,!hvor!et!hegn!skal!fungere!som!dæmning!for!flygtningemasserne,!og!
altså!ikke!en!grænsebom,!et!stopsignal!eller!lignende,!der!kunne!etablere!en!anden!relation,!
der!i!højere!grad!kunne!bære!præg!af!en!menneskelig!relation:!
!
Ungarn!valgte!at!bygge!hegnet!i!forsøg!på!at!dæmme0op0for!illegal!indvandring![...]!
Hegnet!er!blevet!voldsomt!kritiseret!af!de!andre!EU\lande,!og!det!viser!sig!ikke!at!kunne!
holde!de!store!flygtningemasser!tilbage,!ligesom!det!er!tvivlsomt,!om!det!nogensinde!
kommer!til!det.!(Tiefenböck,!2015,!05.!september,!vores!kursivering).!
!
Eller!som!udtrykt!i!det!følgende!citat,!der!netop!understreger!etableringen!af!flygtningenes!
identitet!som!en!flydende!masse,!der!kan!holdes!ude!ved!hjælp!af!en!prop:!
!
Grænsekontrol!opfattes!af!mange!som!en!effektiv!prop!for!flygtningestrømmen!(Cordua,!
2016,!4.!januar)!
!
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Nedenstående!artikel!citerer!statsminister,!Lars!Løkke!Rasmussen!for!at!bruge!samme!
reference!til!metaforen!strøm:!
!
Beslutningen!om!den!historiske!grænsekontrol!er!truffet,!fordi!det!kan!få!store!
konsekvenser!for!Danmark,!når!andre!nordiske!lande!sætter!prop!i!deres!grænser,!og!
det!vil!føre!til!flere!asylansøgere!(Christensen!et!al.,!2016,!05.!januar)!
!
Koblingen!af!vandmasser!og!flygtninge,!som!får!betydning!for!!den!sproglige!konstruktion!af!
identiteten,!og!dermed!relationen!til!flygtningene,!!bliver!desuden!yderligere!understreget!
af!!verbet!at!strande0i!de!to!følgende!citater:!
!
Ved!trafikinformationen!på!banegården!i!Hamburg!strandede!i!de!sene!
eftermiddagstimer!en!familie!på!fire!(Christensen,!2016,!5.!januar)!
!
Den!midlertidige!grænsekontrol!er!nødvendig![...]!for!at!sikre,!at!mange!flygtninge!og!
migranter!ikke!strander!i!Danmark.!(Lauridsen!et!al.,!2016,!5.!januar)!
!
Flygtningenes!identitet!etableres!således!på!baggrund!af!forståelsen!af!en!strøm!som!en!
samlet!masse,!hvor!det!enkeltstående!element!ikke!har!betydning.!En!umiddelbar!effekt!af!
strøm\metaforen!bliver!på!den!måde,!at!de!enkelte!partikler!\!flygtningene!som!mennesker!\!
forsvinder!til!fordel!for!mængden.!Samtidig!er!en!strøm!noget!ikke\menneskeligt,!men!et!
naturfænomen,!der!er!kendetegnet!ved!sin!voldsomhed.!Dette!har!betydning!for!etableringen!
af!flygtningenes!identitet!som!samlet!masse!og!relationen!til!dem,!der!i!stedet!for!at!bære!
præg!af!en!menneske\menneske!relation!i!højere!grad!bliver!en!menneske\naturfænomen!
relation.!Dette!afspejles!også!i!den!ideationelle!funktion,!som!vi!vil!forholde!os!til!senere.!
I!en!artikel!fra!den!8.!februar!2016!understreges!denne!fremstilling!af!
flygtningestrømmen!forstået!som!et!fænomen,!og!ikke!en!gruppe!af!mennesker:!
!
Søndag!blev!endnu!en!ransagning!gennemført!i!byen!Sankt!Johann!syd!for!Mainz,!fordi!
man!ledte!efter!en!IS\kommandør.!Manden!skulle!ifølge!det!tyske!medie!Spiegel!være!
kommet!til!Tyskland!gennem!flygtningestrømmen.!(Obelitz,!2016,!08.!februar,!vores!
kursivering)!
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!
Strømmen!udtrykkes!igen!i!dette!tilfælde!som!værende!en!ukontrollerbar!masse,!og!ikke!en!
gruppe!af!individer,!hvilket!ses!udtrykt!flere!andre!steder!i!empirien,!eksempelvis!som!i!det!
følgende:!
!
Humlen!er,!at!vi!denne!gang!er!ude!af!stand!til!at!styre!noget!som!helst.!Masserne!
bestemmer!selv,!hvor!de!vil!hen,!og!ingen!kan!\!eller!i!humanismens!navn!vil!\!gøre!ret!
meget!for!at!bremse!‘tsunamien’!(Manley,!08.02.16,!vores!kursivering).!
!
Eller!som!Vind!pointerer!i!følgende!eksempel,!så!er!det!ikke!kun!flygtningesituationen,!der!er!
et!fænomen,!men!også!hele!retorikken!om!det,!som!gennemsyrer0forståelsen:!
!
Det!er!Tyskland,!der!i!tiltagende!grad!opfatter!sig!som!værende!i!alarmtilstand.!TV\
stationer!sender!ekstraudsendelser!om!flygtningekrisen.!Ord!som!‘stormløb’!og!
‘menneskeflod’!gennemsyrer!avisernes!beretninger.!(Vind,!2015,!4.!september)!
!
Netop!det!aspekt,!at!metaforikken!flytter!forståelsen!til!noget!ikke\menneskeligt,!får!
betydning!for!identiteten!og!den!relation,!der!skabes!som!en!del!af!diskursen:!Mennesker!som!
fordrer!empati!over!for!naturfænomener,!som!kræver!kontrol.!Således!etableres!EU\landenes!
identitet!altså!også!som!den!kontrollerende!og!ikke!den!omsorgsfulde!instans.!Denne!
konstruktion!af!relationer!og!identiteter!får!ligeledes!betydning!for!det!ideationelle,!der!bærer!
præg!af!et!ideal!om!at!kontrollere!fænomenet,!som!vi!vil!forholde!os!til!i!det!følgende.!
Kontrol og kaos
Relationen!til!flygtningene!bliver!altså!præget!af!metaforen,!der!placerer!mennesket!overfor!
naturfænomenet,!og!idealet!om!kontrol!ligger!derfor!implicit!i!relationen.!Dette!udtrykkes!
adskillige!gange!i!materialet,!eksempelvis!i!det!følgende!citat:!
!
Først!den!dag,!Merkel!(Tysklands!kansler,!red.)!siger,!at!der!er!en!løsning!med!en!fælles!
accept!af,!at!man!patruljerer!i!fællesskab!ved!de!ydre!grænser,!og!migrantstrømmene!er!
under!kontrol,!kan!EU!begynde!at!se!mere!kritisk!på!de!enkelte!landes!grænsekontroller.!
(Christensen!et!al.,!2016,!05.!januar)!
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!
Ser!vi!på!ovenstående!eksempel!med!Derridas!dekonstruktion,!får!vi!øje!på,!at!idealet!om!
kontrol,!som!naturfænomens\metaforikken!konstruerer,!kommer!til!at!fremstå!som!binaritet!
til!kaos.!Det!vil!sige,!at!hvis!ikke!man!handler!med!kontrol!af!strømmen!eller!naturfænomenet,!
men!ser!passivt!til,!vil!det!resultere!i!kaos:!
!
Signalet!er!derfor!større!i!Løkkes!foreløbige!grænsekontrol,!end!selve!kontrollen!er.!Ved!
at!sætte!sig!selv!i!spidsen!for!lanceringen!af!kontrollen,!signalerer!han!handlekraft!i!
flygtningesituationen,!der!længe!har!været!en!af!regeringens!mest!alvorlige!
udfordringer.!(Gjertsen,!2016,!5.!januar)!
!
Eller!som!i!det!følgende,!som!giver!et!billede!af!ukontrollerbare!masser:!
!
Bryder!Ungarn!sammen,!vil!folkemasserne!have!en!stort!set!ukontrollabel!adgang!til!
resten!af!Europa.!(Kaiser,!2015,!6.!september)!
!
Og!ligeledes!i!det!følgende,!der!sidestiller!kontrol!med!handlekraftig!indgriben,!retsorden!og!
tryghed:!
!
Det!handler!om!fornøden!myndighedskapacitet,!der!kan!håndhæve!herredømmet!over!
dansk!territorium!og!retsorden!og!sikre!borgernes!tryghed.!Det!er!nedbrydende!for!
borgernes!tillid!til!samfundet!og!dets!institutioner!at!opleve!svigtende!evne!til!
handlekraftig!indgriben!og!evne!til!at!opretholde!loven!og!retsordenen.!(Bro,!2016,!26.!
januar)!
!
Denne!mangel!på!kontrol!og!forståelsen!af,!at!et!naturfænomen!finder!sted,!kommer!desuden!
til!udtryk!i!italesættelser!som!kølvandet!og!underminering,!der!begge!henviser!til!uundgåelige!
fænomener!i!naturen:!Kølvand!fremkommer!som!en!stribe!i!vands!overflade,!når!et!skib!sejler!
eller!skærer!igennem!det.!Og!underminering!refererer!til!vandmasser,!der!ødelægger!et!
underlag!eller!et!fundament!ved!at!erodere!eller!grave0minegange.!Dette!ses!blandt!andet!i!
følgende!eksempel:!
!
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Indvandringen!i!de!to!lande!sker!i!kølvandet!på,!at!Tyskland!og!Østrig!sent!fredag!aften!
besluttede!at!åbne!grænserne!for!flygtninge.!(Graversen,!2015,!6.!september,!vores!
kursivering)!
!
Og!i!det!følgende!eksempel,!hvor!det!desuden!er!karakteriseret!som!trist!kølvand:!
!
Da!en!mand!forsøger!at!få!liv!i!en!cigaret!mellem!sine!daggamle!skægstubbe,!irettesættes!
han!straks!af!en!ung!betjent.!I!Tyskland!ryger!man!ikke!på!banegårdene.!Og!reglerne!skal!
holdes,!selv!om!det!er!en!alt!for!sen!aften!i!flygtningestrømmens0triste0kølvand.!(Jensen,!
2015,!5.!september)!
!
Næste!eksempel!refererer!ligeledes!til!strømmen!som!en!ødelæggende!naturkraft,!som!kan!
resultere!i!kaos:!
!
Og!Tusk!gik!hårdt!i!rette!med!sin!gæst,!Ungarns!premierminister,!Viktor!Orban,!som!har!
advaret!om,!at!‘tilstrømningen0af0flygtninge0til0Europa0truer0med0at!underminere!
kontinentets!kristne!rødder’.!I!den!katolske!EU\præsidents!øjne!handler!kristendom!om!
pligten!til!at!hjælpe!folk!i!nød!(Linde,!2015,!04.!september,!vores!kursivering)!
!
Og!på!samme!måde!i!det!følgende!eksempel,!hvor!flygtningestrømmen!medfører!skred,!
hvilket!ligesom!ovenstående!eksempler!kræver!kontrol:!
!
Det!er!mange!lande,!og!det!er!helt!tydeligt,!at!der!er!sket!et!skred,0som0skyldes0strømmen0
af0migranter0og0flygtninge!som!større!accept!af!grænsekontrol!hos!kommissionen!og!
medlemslandene!(Beim,!2016,!4.!januar)!
!
Udover!den!metaforiske!reference!til!mængden!kan!vi!som!sagt!se!en!tendens!i!empirien!til,!at!
der!er!et!markant!fald!i!artikler!med!udgangspunkt!i!personfortællinger!fra!starten!af!2015!og!
frem!til!2016!(Bilag!21).!Det!er!med!til!at!understrege,!at!man!ikke!forholder!sig!til!det!enkelte!
individ,!den!enkelte!flygtning,!men!til!strømmen!af!flygtninge!som!et!samlet!problem.!
Når!vi!forholder!os!til!betydningerne!i!diskursen!om!flygtninge!i!lyset!af!Derridas!begreb!
spatiering,!får!vi!øje!på!et!spændingsfeltet!både!mellem!mængden!af!artikler!med!personlig!
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fortælling!over!for!mængden!af!artikler!uden!personfortælling,!og!fremstillingen!af!flygtninge!
som!individer!overfor!fremstillingen!af!!flygtninge!som!en!masse.!Derridas!spatiering!henviser!
således!til!den!bevægelse,!der!ligger!i,!at!sproget!om!eksempelvis!flygtninge!adskiller!sig!fra!
tidligere!forståelser!af!flygtninge,!altså!at!meningsdannelsen!aktivt!flytter!sig!(Derrida,!2002,!
p.!61).!Det!bliver!således!tydeligt!for!os,!at!den!personlige!portræt\fortælling!adskiller!sig!fra!
den!øvrige!fremstilling!af!flygtninge!som!en!dehumaniseret!masse.!Der!opstår!et!
spændingsfelt,!der!fremhæver!adskillelse!som!en!bevægelse,!der!synliggør!det,!den!bevæger!
sig!fra!\!ikke!længere!er.!Vi!får!således!øje!på,!at!personfortællingernes!betydning!kun!forstås!
ved!at!se!på,!hvad!de!ikke!betyder,!altså!hvilken!fremstilling!de!differerer!eller!adskiller!sig!
fra.!De!få!personlige!fortællinger,!der!findes!i!vores!empiri,!kommer!til!at!fremstå!som!
markant!adskilte!fra!forståelsen!i!den!øvrige!empiri,!som!i!eksemplet!nedenfor,!hvor!
journalisten!og!dokumentaristen!Nagieb!Khaja,!fortæller!om!sin!flugt!sammen!med!de!mange!
andre!flygtninge!\!altså!individer:!
!
Jeg!går!op!ad!et!bjerg!i!nattens!mulm!og!mørke.!Jeg!bærer!en!lille!pige,!som!holder!en!
bamse!i!armen.!Hun!er!2!år.!Hun!hulker!lavt.!Jeg!kan!mærke!hendes!lille!hjerte,!som!
banker!hurtigt.!Jeg!holder!også!en!ældre!dame!i!hånden.!Hun!er!forpustet!og!har!svært!
ved!at!følge!med!os!andre!i!kolonnen!af!desperate!mennesker,!der!forsøger!at!komme!
væk!fra!Syrien.!(Khaja,!2016,!10.!februar)!
!
Denne!fremstilling!adskiller!sig!således!markant!fra!langt!de!fleste!øvrige!fremstillinger,!som!
er!domineret!af!diskursen!om!flygtninge!som!en!masse!og!ikke!som!individer!eller!mennesker.!
Ovenstående!eksempel!kommer!i!kraft!af!differance!til!at!fungere!som!en!moddiskurs,!der!
udfordrer!den!hegemoniske!forståelse!af!flygtninge!som!en!masse.!
Red!Barnet!udfordrer!til!dels!også!diskursen,!og!på!den!måde!også!relationen!til!
flygtningene!som!noget!ikke\menneskeligt!ved!netop!at!fokusere!på!mennesket.!Dette!vil!vi!
kort!forholde!os!til!i!det!følgende!afsnit!og!desuden!uddybe!i!analysens!afsnit!2.3.!
Red Barnets modsvar
Pressemeddelelserne!fra!Red!Barnet!i!perioden!2015\2016!udfordrer!den!hegemoniske!
diskurs!om!flygtninge!som!et!naturfænomen!og!herunder!relationen!til!dem!som!
dehumaniseret.!De!konkurrerende!elementers!eksistens!indeholder!muligheden!for!
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modstand,!da!elementer,!som!udfordrer!de!dominerende!betydninger,!forsyner!folk!med!
modstandskraft!(Philips!&!Jørgensen,!1999,!p.!88).!!!
Det!kommer!til!udtryk!i!Red!Barnets!pressemeddelelser!i!perioden!2015\2016,!at!de!i!
højere!grad!forholder!sig!til!situationen!i!Syrien,!og!desuden!refererer!til!de!berørte!som!
“syriske!flygtningebørn”,!hvilket!differentierer!mennesket!fra!massen!\!i!denne!sammenhæng!
særligt!børn!(Pressemeddelelse,!bilag!22).!Denne!udfordring!af!den!hegemoniske!diskurs,!der!
ellers!italesætter!flygtningene!som!et!samlet!og!ikke\menneskeligt!fænomen,!kommer!også!til!
udtryk!i!interviewet!med!Jonas!Keiding!Lindholm,!hvor!værdighed!er!et!tilbagevendende!
begreb!og!ideal!(Bilag!2).!
!
Det!er!børn,!og!det!er!først!og!fremmest!den!måde,!vi!ser!det!på,!uanset!hvor!de!kommer!
fra,!de!har!krav!på!en!behandling,!der!er!børn!værdig,!og!det!er!vores!opgave!at!minde!
myndighederne!om,!hvad!deres!forpligtelser!er,!men!også!minde!dem!om,!hvad!der!er!en!
værdig!måde!og!modtage!og!behandle!dem!på.!(Bilag!2,!s.!6)!
!
Også!i!diskursreferenterne!og!anaforerne,!kommer!det!til!udtryk,!at!Red!barnet!præsenterer!
flygtninge,!og!særligt!flygtningebørn,!anderledes!end!i!avisartiklerne,!hvor!den!metaforiske!
anafor!flygtningestrøm!får!karakter!af!en!diskursreferent,!og!ofte!er!det!fikspunkt,!der!
indledningsvist!præsenteres!og!vises!tilbage!til!i!artiklerne.!I!Red!Barnets!pressemeddelelser!
er!der!en!klar!tendens!til,!at!diskursreferenten,!som!i!følgende!eksempel,!er!børn:!
!
Mere!end!70!børn!er!druknet!under!flugten!til!de!græske!øer,!siden!Aylan!Kurdi!døde!for!
to!måneder!siden.!(Pressemeddelelse,!bilag!23)!
!
Således!etableres!en!diskursreferent,!der!både!informerer!om!antal!og!om,!at!det!er!børn,!det!
handler!om,!og!fordrer!således!til!mere!sympati!og!identifikation!end!den!dehumaniserende!
metaforik!om!flygtningene!som!et!naturfænomen.!Herefter!optræder!anaforerne!
Flygtningebørn,0børnene,0børn0på0flugt,0flygtninge,0uledsagede0børn,!der!refererer!tilbage!til!
diskursreferenten,!men!stadig!understreger,!at!det!netop!er!mennesker,!og!endda!børn,!der!er!
tale!om.!Samtidig!formidles!omstændighederne!i!hjemlandet!i!højere!grad!i!Red!Barnets!
pressemeddelelser!end!i!vores!øvrige!empiri:!
!
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Krigen!i!Syrien!har!snart!varet!i!fem!år.!Mere!end!halvdelen!af!landets!befolkning!er!nu!
på!flugt.!Syrien!er!verdens!største!humanitære!katastrofe,!hvor!de!mindste!er!de!største!
ofre.!(Pressemeddelelse,!bilag!24)!
!
Her!etableres!diskursreferenten!de0mindste!i!kontrast!til!verdens0største0humanitære0
katastrofe,!der!senere!anaforisk!refereres!til!som!de!syriske0flygtningebørn,!hvilket!
understreger!både,!hvad!de!er,!og!hvad!de!kommer!fra.!
Det!er!bemærkelsesværdigt,!at!Red!Barnet!i!citatet!nedenfor!beskriver!situationen!(og!
ikke!referenten)!metaforisk!og!på!den!måde!understreger,!at!flygtningebørnene!både!konkret!
og!abstrakt!ikke!har!fast!grund!under!fødderne.!Der!refereres!således!til!den!rejse,!mange!af!
børnene!er!på!over!middelhavet,!hvor!de!helt!konkret!ikke!har!fast!grund!under!fødderne,!
samtidig!med!at!deres!usikre!situation!beskrives!ved!hjælp!af!idiomet!fast0grund0under0
fødderne:!
!
Når!børn!ikke!har!fast!grund!under!fødderne,!må!vi!stå!sammen,!træde!til!og!vise!den!
solidaritet,!der!kan!sikre!børnene!beskyttelse,!et!håb!og!en!fremtid.!(Pressemeddelelse,!
bilag!25).!
!
I!empirien,!har!vi!!desuden!fundet!eksempler!på,!at!også!andre!NGO’er!udfordrer!diskursen!
om!flygtninge!som!noget!inhumant.!Her!kommer!sygdoms\metafor!i!spil,!der!forandrer!
relationen!til!flygtningene!fra!en!menneske/naturfænomen!til!en!læge/patient\relation:!
!
[...]er!det!helt!afgørende,!at!vi!ikke!kun!behandler!symptomerne!på,!men!årsagerne!til,!
denne!masseflugt.!Recepten!er!at!satse!på!langsigtet!og!godt!udviklingsarbejde!i!de!
lande,!folk!flygter!fra.!(Helland!et!al.,!2015,!4.!september)!
!
Denne!sygdoms\metaforik!trækker!på!en!omsorgsdiskurs,!som!appellerer!til!empati,!ansvar!
og!hjælpsomhed!i!stedet!for!eksempelvis!værn!og!kontrol!som!i!den!etablerede!diskurs.!
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2.1.3 Afrunding
Vi!kan!på!baggrund!af!dette!analysekapitel!argumentere!for,!at!metaforik!spiller!en!central!
rolle!i!etableringen!af!hegemoni!i!diskursen!om!flygtninge,!der!udtrykker!en!forståelse!af!
flygtningene!som!et!fænomen,!der!skal!kontrolleres!og!så!vidt!muligt!“dæmmes!op!for”.!Denne!
diskurs!præges!af!naturfænomens\metaforen,!der!i!høj!grad!optræder!som!diskursreferent!i!
fremstillinger!af!flygtningene.!
Metaforen!fremhæver!massen!frem!for!individet!og!fokuserer!på!egenskaber!som!
voldsomhed,!styrke!og!vilkårlighed.!Dette!former!vores!forståelse,!og!dermed!relationen!til!
flygtninge,!der!præges!af!behovet!for!kontrol,!hvilket!almindeligvis!kendetegner!relationen!
mellem!menneske!og!naturfænomen.!Naturfænomens\metaforen!bevirker!således!en!vis!
dehumanisering!af!flygtningene,!der!bliver!til!en!masse!i!stedet!for!individer.!
Red!Barnet!og!øvrige!NGO´er!søger!at!udfordre!dette!ved!at!skabe!andre!metaforiske!
anaforer!\!f.eks.!set!ved!sygdoms\metaforen,!der!i!højere!grad!skaber!en!relation,!der!er!
kendetegnet!ved!omsorg.!Med!henblik!på!at!forstå!hvorfor!denne!metaforik!optræder,!vil!vi!i!
det!følgende!forholde!os!genealogisk!til!diskursen!om!flygtninge!for!samtidig!at!få!indblik!i!det!
væv!af!forståelser,!som!diskursordenen!i!dag!indgår!i.!

2.2 Et Europa i forandring
I!det!følgende!analyseafsnit!vil!vi!genealogisk!undersøge!det!net!af!diskurser,!som!diskursen!
om!flygtninge!er!en!del!af.!I!2.2.1!og!2.2.2!forholder!vi!os!analytisk!til!de!intertekstuelle!
referencer,!både!latente!og!manifeste,!der!optræder!i!vores!empiri!og!analyserer!deres!
betydning!for!diskursen!om!flygtninge.!Med!begrebet!intertekstualitet!følger,!at!en!tekst!altid!
vil!skrive!sig!ind!i!en!historicitet!(Fairclough!2008,!p.!43).!Med!historicitet!menes,!at!en!tekst!
altid!er!indlejret!i!en!kæde!af!forudgående!forståelser,!hvorfor!vi!finder!det!relevant!at!
fokusere!på!de!intertekstuelle!referencer!i!en!genealogisk!analyse.!Her!vil!vi!ved!hjælp!af!
historiske!nedslag!forholde!os!til!den!historicitet,!som!referencerne!trækker!på:!
!
[D]et!handler!ikke!bare!om!‘teksten’,!og!heller!ikke!bare!de!tekster,!der!intertekstuelt!
konstituerer!den!enkelte!tekst,!som!former!fortolkningen,!men!også!alle!de!‘andre’!
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tekster,!som!fortolkere!på!hver!sin!måde!‘har!med’!til!fortolkningsprocessen.!
(Fairclough,!2008,!p.!43)!
!
Her!undersøger!vi!ligeledes!den!transformation,!der!sker!i!løbet!af!vores!nedslag!fra!2015\
2016,!med!fokus!på!den!ideologiske!forståelse!af!henholdsvis!Europa!og!Danmark!som!
afgrænsede!fællesskaber.!
I!2.2.4!forholder!vi!os!genealogisk!til!to!skelsættende!begivenheder!for!diskursen!om!
flygtninge!\!1945!og!1992.!Ved!hjælp!af!herkomstsanalysen!og!problematiseringen!vil!vi!
forholde!os!til!sprogbrugen!i!disse!perioder!og!drage!paralleller!til!i!dag.!Ideologi!bliver!
ligeledes!et!centralt!begreb!i!denne!analysedel,!eftersom!de!intertekstuelle!referencer!
indskriver!forståelser!fra!tidligere!begivenheder!i!den!nuværende!diskurs!om!flygtninge.!!

2.2.1 Diskursivt portræt af Europa
I!det!følgende!vil!vi!forholde!os!til!de!intertekstuelle!referencer,!der!optræder!latent!og!
manifest!i!vores!empiri,!og!hvilken!betydning!referencerne!har!for!fremstillingen!af!flygtninge!
i!dag.!Begrebet0intertekstualitet!refererer!til,!at!alle!kommunikative!begivenheder!trækker!på!
tidligere!begivenheder:!”Intertekstualitet!er!grundlæggende!den!egenskab!ved!tekster,!at!de!
er!fulde!af!fragmenter!af!andre!tekster”!(Fairclough,!2008,!p.!43).!De!tegn,!der!artikuleres!er!
altså!artikulerede!før,!hvorfor!de!også!er!ladet!med!mulige!betydninger.!Disse!forudgående!
betydninger!kan!være!eksplicitte!eller!implicitte,!forstået!på!den!måde,!at!de!ikke!
nødvendigvis!direkte!reproduceres!i!den!nye!tekst,!men!stadig!er!en!del!af!
forståelsesrammen.!Med!begrebet!intertekstualitet!følger!således,!at!en!tekst!altid!vil!skrive!
sig!ind!i!en!historicitet!(Fairclough!2008,!p.!43).!Historicitet!betyder!endvidere,!at!en!tekst!
altid!er!indlejret!i!en!kæde!af!forudgående!forståelser!af!eksempelvis!flygtninge:!
!
[E]t!intertekstuelt!perspektiv![vil]!lægge!vægt!på!teksters!historicitet:!Hvordan!tekster!
altid!udgør!tillæg!til!allerede!eksisterende!‘kæder!af!talekommunikation’,!der!består!af!
tidligere!tekster,!som!de!svarer!på.!(Fairclough,!2008,!p.!43)!
Intertekstualitet!anskuer!på!den!måde!sprogbrug!og!tekster!historisk:!“De!omformer!
fortiden!\!eksisterende!konventioner!og!tidligere!tekster!\!til!nutid”.!(Fairclough,!2008,!p.!44).!
Der!er!på!den!måde!et!nært!slægtskab!med!genealogiens!herkomstanalyse,!som!tager!
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udgangspunkt!i,!at!vi!forstår!nutidens!problematikker!og!kontekst,!i!lyset!af!historiske!
problematikker!og!kontekst,!og!omvendt!(Foucault,!1983,!p.!89).!Eller!som!Foucault!selv!
udtrykker!det:!“[H]erkomstanalysen!tillader!at!opsplitte!Jeget,!og,!på!dets!tomme!synteses!
pladser!og!steder,!at!få!tusindvis!af!nu!tabte!begivenheder!til!at!vrimle!frem”!(Foucault,!1983,!
p.!89).!På!den!måde!skabes!betydningen!og!forståelsen!af!flygtninge!nu!ikke!uafhængigt!af!
forudgående!begivenheder!\!som!flygtningesituationen!i!1992!og!1945,!som!vi!vil!forholde!os!
til!i!afsnit!2.2.4.!
Genealogiens!herkomstanalyse!anskuer!historien!antiessentialistisk,!som!et!net!af!
“enligtstående,!underindividuelle!markeringer,![...],[som]!er!vanskeligt!at!rede!ud”!(Foucault,!
1983,!p.!89),!på!samme!måde!som!intertekstualitet!anskuer!tekster!som!dele!af!“netværk!af!
tekster”!(Fairclough,!2008,!p.!43),!som!kan!udforskes!og!hjælpe!med!forståelsen!af!
meningstransformationen.!
Vi!har!tidligere!været!inde!på,!at!Derrida,!ligesom!Foucault,!arbejder!med!net\metaforen,!
forstået!som!en!sammenfletning!eller!et!væv!af!endeløse!spor!af!betydning,!når!han!
billedliggør!sprogets!uendelige!sammenhænge!i!tid!og!rum.!Intertekstualitet!ligger!på!den!
måde!også!i!tråd!med!Derridas!begreb!gentagelse,!altså!sprogbrugets!eller!diskursens!
iterabilitet!eller!evne!til!at!krydse!sammenhænge!og!flytte!sig!fra!tidligere!former!for!at!antage!
nye!(Chouliraki,!2000,!p.!53).!
I!vores!analyse!betyder!det,!at!vi!stiller!skarpt!på!forståelser,!som!har!tydelige!referencer!
tilbage!i!historien.!Blandt!andet!har!forståelsen!af!lukningen!af!den!svenske!og!danske!grænse,!
som!vi!skal!komme!nærmere!ind!på!nedenfor,!!klare!referencer!til!både!Berlinmuren!og!Den!
kolde!Krig!i!det!hele!taget.!
Fairclough!skelner!mellem!to!former!for!intertekstualitet.!Det!første!er!intertekstualitet0
som0manifest,!hvor!der!i!teksten!henvises!direkte!til!andre!tekster!\!i!vores!analyse!er!det!
eksempelvis!Schengen\traktaten!og!Dublin\forordningen,!som!avisartiklerne!henviser!til.!Den!
anden!form!for!intertekstualitet!kaldes!interdiskursivitet!og!skal!forstås!som!”Artikuleringen!
af!forskellige!diskurser!inden!for!og!på!tværs!af!grænserne!mellem!forskellige!
diskursordener”!(Jørgensen!&!Phillips,!1999,!p.!84).!Dette!gælder!i!nærværende!speciale!
eksempelvis!en!juridisk!diskurs.!Intertekstualitet!henviser!således!til,!at!en!tekst!altid!vil!
påvirke!historien!og!altid!er!påvirket!af!historien!selv.!!!
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Schengen-aftalen og Dublin-forordningen som manifest intertekstualitet
SchengenEaftalen!og!DublinEforordningen!optræder!i!en!del!af!vores!materiale!som!en!manifest!
intertekstuel!reference!til,!hvordan!man!definerer!Europa!som!fællesskab,!og!hvordan!man!
håndterer!en!stor!mængde!flygtninge,!som!det!ses!i!følgende!eksempel:!
!
Når!flygtningene!først!er!ankommet!med!gummibåd!til!Grækenland,!er!de!faktisk!i!
Schengen,!men!Grækenland!er!i!dyb!krise!og!magter!ikke!forpligtelserne!i!henhold!til!
Dublin\aftalen.”!(Termansen,!2015,!4.!september)!
!
Ovenstående!citat!er!samtidig!et!eksempel!på,!at!der!i!vores!materiale!ofte!refereres!til!
Schengen!og!Dublin\aftalen,!som!noget!alment!kendt,!der!ikke!kræver!forklaring.!Det!
forventes,!at!læseren!kan!afkode!referencen,!som!henviser!til!en!pointe!om,!at!der!er!indgået!
aftaler,!som!bør!overholdes.!Dette!udtrykker!desuden!en!forståelse!af!Europa!som!et!
afgrænset!fællesskab,!der!i!ovenstående!refereres!til!ved!at!understrege,!at!flygtningene!er!i0
Schengen,!hvor!der!gælder!love,!som!bør!overholdes:!
!
Hvis!vi!overholder!Schengen\aftalen!og!bevogter!vores!grænse,!så!bliver!vi!kritiseret!for,!
at!vi!ikke!lader!flygtninge!rejse,!og!hvis!vi!lader!dem!rejse,!så!begynder!alle!at!skrige,!at!
vi!ikke!lever!op!til!vores!forpligtelser,’!siger!István!Prózsa.!(Tiefenböck,!2015,!05.!
september)!
!
Schengen\aftalen,!eller!Schengen\samarbejdet!som!det!ofte!refereres!til,!blev!grundlagt!i!1985!
mellem!Frankrig,!Vesttyskland,!Belgien,!Luxembourg!og!Nederlandene.!Siden!blev!der!
udarbejdet!en!konvention,!der!blev!underskrevet!i!1990.!Konventionen,!der!muliggjorde!
afskaffelsen!af!de!indre!grænser!mellem!deltagerlandene!og!etableringen!af!en!fælles!ydre!
grænse,!trådte!i!kraft!i!1995,!og!i!1996!underskrev!Danmark!aftalen.!Konventionens!
vedtægter!indebærer!fælles!regler!for!visum,!asylret!og!kontrol!ved!de!ydre!grænser!med!
tanke!på!at!muliggøre!fri!bevægelighed!mellem!de!deltagende!stater!“uden!at!forstyrre!den!
offentlige!orden”,!som!det!står!i!vedtægten!(EUR\Lex,!2016).!
Dublin\forordningen!fastsætter!hvilket!EU\land,!der!er!ansvarligt!for!behandlingen!af!en!
asylansøgning.!Forordningens!formål!er!“fastsættelse!af!kriterier!og!procedurer!til!afgørelse!
af,!hvilken!medlemsstat!der!er!ansvarlig!for!behandlingen!af!en!ansøgning!om!international!
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beskyttelse,!der!er!indgivet!af!en!tredjelandsstatsborger!eller!en!statsløs!i!en!af!
medlemsstaterne”.!(EUR\Lex,!2016)!
De!to!forordninger,!der!ofte!refereres!intertekstuelt!til!i!empirien,!er!således!skabt!ud!fra!
en!ide!om!et!Europa!som!et!fælles!og!fredsskabende!samarbejde.!Idealet!er!fri!bevægelighed!
og!én!fælles!grænse!og!således!også!ét!fælles,!afgrænset!område,!som!udtrykt!i!det!følgende!
eksempel!fra!empirien:!
!
Busser!til!friheden!udstiller!svaghederne!i!det!grænseløse!Europa!(Plougsgaard,!2015,!6.!
september).!
!
Som!både!vores!genealogiske!udgangspunkt!og!intertekstualiteten!vil!påpege,!har!begge!
vedtægter!betydning!for!fremstillingen!af!flygtningene.!Schengen\samarbejdet!eller!Dublin\
forordningen!optræder!gentagne!gange!som!intertekstuelle!manifester,!hvilket!er!med!til!at!
opbygge!en!forståelse!af,!at!overholdelsen!af!internationale!aftaler!eller!regler!er!vigtige!eller!
ligefrem!nødvendige!for!opretholde!af!orden!i!det!fælles,!afgrænsede!land.!Der!er!på!den!måde!
meget,!der!tyder!på,!at!diskursen!er!båret!af!en!forståelse!af,!at!der!findes!et!regelsæt!som!alle!
(lande)!bør!følge!\!Det!er!en!juridisk!diskurs!og!en!del!af!den!ideationelle!funktion,!at!man!
fordeler!flygtningene!ifølge0reglerne.!Idealet!bliver!at!leve!op!til!aftalerne!\!at!være!regelret.!
Dette!kan!synes!selvfølgeligt,!fordi!vi!selv!er!en!del!af!denne!diskurs,!men!et!alternativ!kunne!
være!et!moralsk!eller!eksempelvis!religiøst!kodeks,!der!vejede!tungere!end!den!juridiske,!men!
det!er!ikke!tilfældet!i!vores!empiri:!
!
Udfordringerne!fra!de!humanitære!katastrofer!kræver!større!EU\samarbejde,!og!hvis!
ikke!landene!selv!kan!finde!ud!af!det,!bør!man!indføre!et!kvotesystem!(FN’s!
flygtningehøjkommisær,!António!Guterres!i!Kappel,!2015,!05.!februar)!
!
Som!eksemplet!her!viser,!bør!man!opstille!kvoter,!hvis!ikke!landene!selv!kan!finde!ud!af!det.!
De!EU\definerede!kvoter!er!således!løsningen!på!flygtningestrømmen!som!problem.!På!trods!
af,!at!ordene!hvis!og!bør!umiddelbart!virker!appellerende!som!talehandling,!forstås!sætningen!
som!en!ordre!eller!trussel.!Konteksten!har!på!den!måde!væsentlig!betydning!for!omfanget!af!
udsagnskraftens!ambivalens,!altså!den!måde,!vi!forstår!talehandlingen!på:!som!en!ordre!eller!
appel!(Fairclough,!2008,!p.!39).!
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Muligheden!for!at!udsige!denne!ordre!udtrykker!det!hierarkiske!forhold,!der!er!en!del!af!
diskursen,!hvor!EU!er!placeret!over!den!enkelte!nationalstat:!en!forståelse,!der!også!udfordres!
i!den!samlede!diskursorden,!særligt!i!de!senere!nedslag!i!vores!empiri,!hvilket!vi!vil!forholde!
os!til!senere!i!dette!afsnit.!Det!er!altså!ikke!på!grund!af!moral,!at!man!bør!hjælpe!de!
mennesker,!der!kommer!ind!i!Europa,!men!fordi!traktaten!siger,!at!vi!skal!fordele!dem!fair!for!
at!opretholde!orden!i!Europa!som!et!fællesskab!med!fælles!grænser:!
!
Hvis!man!fik!lavet!en!fair!fordeling!\!og!fik!returneret!migranter!i!stort!antal!med!fly!eller!
skibe!\!så!ville!det!antal,!Danmark!skulle!tage!i!en!fælles!fordeling,!være!meget!lille![...]!
mener!Anders!Ladekarl.!(Plougsgaard,!2015,!5.!september)!
!
Eller!tilsvarende!i!det!følgende!citat:!
!
Vi!er!klar!til!at!støtte!politiske!løsninger!for!en!retmæssig!fordeling!af!flygtninge,!hvis!
ikke!det!går!hurtigt!nok.!(Kappel,!2015,!05.!februar)!
!
Tankerne!om!etableringen!af!Europa!som!et!fællesskab!med!en!fælles!afgrænsning,!som!en!del!
af!forordningerne,!kommer!til!udtryk!flere!steder!i!vores!empiri.!Eksempelvis!når!det!
italesættes,!at!Tyskland!har!et!ansvar!for!det!øvrige!Europa,!som!en!del!af!et!fællesskab,!der!
ikke!bør!negligeres.!En!understregning!af!denne!diskurs!ligger!i!forståelsen!af,!at!lande!som!
Sverige!og!Tyskland!forpurrer!den!indgåede!aftale!ved!at!lokke!flygtninge!og!migranter!herop!
med!åbne!grænser:!
!
‘Det!er!et!problem,!at!en!række!lande!\!især!Tyskland!\!fører!en!politik,!som!tiltrækker!
folk.!Vi!kan!jo!høre!fra!mange!af!dem,!der!kommer!ind!via!Ungarn,!at!de!vil!videre!til!
Tyskland.!Dermed!har!Tyskland!placeret!sig!på!en!sådan!måde,!at!landet!meget!vel!kan!
være!med!til!at!forstærke!den!samlede!tilstrømning!til!Europa,!og!det,!synes!jeg!
simpelthen,!er!udtryk!for!manglende!ansvarlighed!midt!i!den!alvorlige!krise,!vi!står!i’,!
siger!Martin!Henriksen![DF]!(Graversen,!2015,!6.!september)!
!
Eksemplet!her!viser,!at!en!del!af!diskursordenen,!udtrykker,!at!det!at!tage!ansvar!handler!om!
at!beskytte!EU’s!og!Danmarks!velfærd,!som!flygtningene!er!en!trussel!overfor.!Vi!er!i!denne!
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forbindelse!opmærksomme!på,!at!ovenstående!citat!i!høj!grad!er!udtryk!for!views!frem!for!
news,!men!fremstillingen!går!igen!i!flere!news\prægede!eksempler,!som!det!følgende:!
!
Folkevandringen!udgør!en!eksistentiel!trussel!mod!EUEsamarbejdet,!og!hvis!det!næste!
krisemøde!i!Bruxelles!blot!bliver!endnu!et!i!rækken,!går!grænsebommene!før!eller!siden!
ned!igen.!(Davidsen\Nielsen,!2015,!4.!september,!vores!kursivering)!
!
Der!er!altså!en!klar!forståelse!af,!at!EU!har!et!ansvar!\!som!loven!eller!traktaten!kræver,!man!
overholder!\!for!at!strømmen!af!flygtninge!bliver!fordelt!og!problemet!bliver!løst:!
!
Han!anklagede!ved!samme!lejlighed!flere!af!de!øst\!og!centraleuropæiske!lande!for!en!
manglende!humanistisk!indstilling!og!lyst!til!at!hjælpe!mennesker!i!nød,!da!de!fleste!af!
disse!lande!har!afvist!en!fordeling!af!flygtninge!baseret!på!kvoter.!(Tiefenböck,!2015,!5.!
september)!
!
Kvote\referencen!som!også!går!igen!i!materialet,!som!forståelsen!af!en0europæisk0løsning!på!
problemet!er!et!eksempel!på,!at!naturfænomen\metaforikken,!som!vi!var!inde!på!i!
analysekapitel!2.1,!understreger!den!intertekstuelle!reference.!Når!der!tales!om!kvoter!inden!
for!EU,!er!det!ofte!i!forbindelse!med!naturregulering!som!eksempelvis!fiskekvoter0eller!CO2E
kvoter.!Den!interdiskursive!reference!til!kvotesystemer!bygger!altså!videre!på!etableringen!af!
hegemoniseringen!af!flygtningesituationen!som!en!del!af!den!tidligere!beskrevne!
dehumaniserende!diskurs.!Eller!sagt!med!Derridas!begrebsapparat,!så!er!kvotesystemets!
gentagelighed!!i!en!ny!kontekst!et!udtryk!for!iterabilitet.!Det!vil!sige,!at!når!først!ordet!eller!
forståelsen!af!kvote!gentages!som!regulering!af!flygtninge,!mister!de!deres!singularitet,!og!
forståelserne!kan!ikke!længere!tages!ud!af!hinanden.!
Fokus!på!Europa!som!et!afgrænset!fællesskab,!som!reguleres!af!lov!og!forordninger,!har!
på!den!måde!indflydelse!på!vores!måde!at!forstå!flygtninge!på:!vi!kan!ikke!længere!forstå!
flygtninge!uden!at!indtænke!kvoter!og!regulering.!Dette!indeholder!en!specifik!diskurs!og!
italesættelse!af!Europa,!som!vi!vil!forholde!os!til!i!det!følgende.!
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Landet, der flyder med mælk og honning
Vi!ser!en!tendens!i!vores!materiale!til,!at!EU!fremstilles!som!et!sted,!som!flygtningene!gerne!vil!
til!for!at!få!del!i!det!bedre0liv,!hvilket!således!får!betydning!for!identitets\!og!
relationsfunktionen!i!diskursen.!Europa!italesættes!som!stedet!for!det0gode0liv,!og!
flygtningene!bliver!dem,!der!gerne!vil!have!del!i!det:!
!
Godt!nok!er!EUs!justits\!og!indenrigsministre!indkaldt!til!et!ekstraordinært!møde!om!10!
dage!for!blandt!andet!at!drøfte!et!tysk\fransk!forslag!om!at!oprette!fælles!modtagecentre!
for!asylsøgere!i!Grækenland!og!Italien.!Det!er!disse!lande,!som!de!fleste!af!de!over!
350.000!flygtninge!og!migranter,!der!i!år!er!rejst!ind!i!EU,!ankommer!til!på!deres!ofte!
farefulde!færd!i0håb0om0et0bedre0liv”!(Linde,!2015,!04.!september,!vores!kursivering)!
!
Inden!for!diskursen!om!Europa!som!et!tillokkende!sted,!som!flygtninge!tager!til!for!at!få!et!
bedre!liv,!udtrykkes!det,!at!vi!har!noget,!som!de!andre!gerne!vil!have.!Dette!står!i!kontrast!til!
en!mulig!diskurs!om,!at!flygtningene!flygter!fra!en!krigszone!og!altså!af!nød:!
!
På!den!måde!kan!man!sige,!at!det!problem,!vi!aktuelt!har!med!flygtninge,!der!strømmer!
ind!i!Europa!via!alle!tænkelige!ruter,!er!selvskabt.!Vi!har!simpelthen!\!med!held!eller!
snilde!\!skaffet!os!noget,!de!gerne!vil!have.!(Termansen,!2015,!04.!september)!
!
Denne!type!italesættelser!knytter!sig!desuden!til!den!tidligere!behandlede!dehumaniserende!
diskurs!om!flygtninge!som!naturfænomen,!hvor!idealet!bliver!at!værne!sig!imod!det!
indtrængende.!Således!etableres!relationen!mellem!europæerne,!som!dem,0der0værner0sig!over!
for!flygtningestrømmen!som!dét,0de0værner0sig0imod.!Det!fremstilles!som!common\sense,!at!
asylansøgerne!søger!noget!bedre,!end!det!de!har:!
!
De!fleste!mennesker!kan!vel!se,!at!vi!står!med!en!meget!alvorlig!situation,!hvad!angår!
flygtningestrømmene.!Europa!oversvømmes!i!disse!dage!af!asylsøgere!fra!Mellemøsten!
og!Afrika,!der0søger0et0bedre0liv.!(Henriksen,!2015,!06.!september,!vores!kursivering)!
!
Martin!Henriksen,!som!er!afsender!af!ovenstående!view,0er!som!folketingsmedlem!for!Dansk!
Folkeparti!abonnent!på!en!højreorienteret!politisk!position,!der!også!præger!diskursordenen.!
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I!og!med!at!Dansk!Folkeparti,!som!beskrevet!i!indledningen,!er!Danmarks!største!borgerlige!
parti,!har!det!også!en!markant!position!i!diskursordenen.!!I!denne!diskursorden!optræder!
også!moddiskurser!til!fremstillingen!af!flygtninge,!som!nogen,!der!søger!et!bedre!liv!i!Europa.!
Dette!ses!eksempelvis!i!det!følgende!citat:!
!
Fire!millioner!syrere!er!flygtet!ud!af!landet,!og!otte!millioner!er!internt!fordrevne,!vi!kan!
naturligvis!ikke!redde!alle,!men!som!en!klog!præst!sagde!i!ugens!løb:!‘Vi!kan!heller!ikke!
lade!være!at!prøve’.!Som!minimum!kunne!vi!da!medvirke!til!en!fælles!europæisk!løsning!
i!stedet!for,!som!Dansk!Folkepartis!Martin!Henriksen,!at!fremture!med,!at!vi!må!fortælle!
‘flygtningene,!at!de!ikke!er!velkomne!her’.!Det!er!så!absurd!tåbeligt,!at!jeg!får!lyst!til!at!
spørge!Martin!Henriksen:!Vil!du!helst!leve!i!Syrien!med!overhængende!fare!for!at!dø!i!
morgen!eller!forsøge!at!komme!til!Danmark,!hvor!du!ganske!vist!er!uvelkommen,!men!
dog!ikke!risikerer!at!dø?!Lad!os!nu!for!pokker!melde!os!ind!i!virkeligheden.!Flygtningene!
kommer!!For!her!hos!os!vil!ALT!være!bedre!end!det,!de!flygter!fra.!(Leder,!2015,!6.!
september)!
!
At!Ekstra!Bladets!leder!er!uenig!i!udtalelserne,!understreger!at!der!stadig!er!noget,!at!være!
uenig!i!\!meningen!er!til!forhandling.!Eller!som!i!det!følgende!interessante!eksempel,!hvor!den!
prisvindende!journalist!og!forfatter!Wolfgang!Büscher!formulerer!en!moddiskurs!\!altså,!at!
flygtningene!ikke!er!en!trussel!mod!vores!velfærd,!men!en!ressource!\!og!alligevel!formulerer!
flygtningenes!motivation!som!en!søgen!efter!lykke!og!ikke!som!flugt!fra!noget!grusomt:!
!
De!folk,!der!vandrer!nu,!er!i!høj!grad!individualister.!De!søger!deres!egen!lykke.!Det!er!en!
af!grundene!til,!at!jeg!faktisk!ikke!tror,!at!Europa!eller!Tyskland!vil!gå!under.!Men!vi!er!
nødt!til!at!styre!indvandringen!og!sikre!en!bedre!integration.!Det!ville!nemlig!også!kunne!
kompensere!for!vores!eget!fødselsunderskud,!der!under!alle!omstændigheder!gør!en!
eller!anden!form!for!indvandring!nødvendig.!(Vind,!2015,!4.!september)!
!
Det,!at!flygtninge!omtales!som!nogen,!der!lokkes!til!vores!del!af!verden,!bygger!på!en!
forståelse!af,!at!flygtningene!ikke!er!på!flugt!fra!nød!og!elendighed,!men!er!nogen,!der!søger!
lykken!et!nyt!og!bedre!sted.!Det!kan!vel!dårligt!diskuteres,!at!flygtninge!kommer!til!Europa!i0
håb0om0et0bedre0liv,!men!fortolkningens!kohærens!\!det!vil!sige!den!egenskab!ved!
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fortolkningen!der!gør,!at!en!teksts!helhed!giver!mening!\!sammenknytter!sætninger!og!
sekvenser!som!eksempelvis!i0håb0om0et0bedre0liv0med!truer0velfærden.!Der!er!altså!mulighed!
for!at!inferere!forskelligt,!når!der!ikke!er!tydelige!markører.!Eller!som!Fairclough!formulerer!
det:!
!
[T]eksten!giver!kun!mening!for!den,!der!får!mening!ud!af!den,!den,!som!er!i!stand!til!at!
inferere!de!meningsfulde!relationer!i!fraværet!af!eksplicitte!markører!(Fairclough,!2008,!
p.!42)!
!
Følgende!artikel!er!et!eksempel!på!en!fremstilling!af!Europa!og!Danmark!som!offeret!for!den!
førnævnte!trussel.!Vores!“land”!har!det,!alle!drømmer!om,!og!nu!bliver!det!bombarderet!med!
især!unge!mænd!fra!fjerne!lande,!som!søger!en!bedre!tilværelse.!De!er!altså!ikke!på!flugt,!men!
på!udkig!efter!noget!bedre:!Europas!velfærd,!som!det!udtrykkes!i!det!følgende:!
!
Velfunderede!fagfolk!har!igen!og!igen!peget!på,!at!der!ligger!en!demografisk!bombe!
under!Europa.!Bomben!udgøres!især!af!unge!mænd!fra!Mellemøsten,!!Afrika!og!fra!
fjernere!lande!som!Afghanistan.!De!søger!en!bedre!tilværelse!end!den!håbløshed,!de!
oplever!i!deres!vanrøgtede!hjemlande.!Bombens!udløser!er!borgerkrigen!i!Syrien,!der!
har!sat!millioner!i!bevægelse.!Mange!er!kommet,!flere!vil!følge.!(Bro,!2016,!26.!januar)!
!
Eksemplet!viser!også!et!billede!af,!at!“bomben!under!Europa”!før!eller!siden!vil!sprænges,!at!
der!intet!er!at!gøre!\!Europa!og!Danmark!er!offeret!i!mere!end!en!betydning.!Og!det!vi!har!\!
der!er!så!dyrebart!\!bliver!nu!truet.!Ydermere!er!dehumaniseringen,!som!vi!behandlede!i!
afsnit!2.1!her!udtrykt!i!metaforen!bombe,!som!ligesom!naturfænomenet!kræver!kontrol!og!
værn!\!ikke!empati!og!omsorg.!Denne!pointe!understreges!af!en!intertekstualitet,!der!
optræder!i!portrætteringen!af!Europa,!som!den!manifeste!reference!til!Det0forjættede0Land!fra!
1.!Mosebog!kap.!12,!eller!som!det!direkte!er!udtrykt!i!et!par!artikler!fra!september,!2015:!
!
Men!alle!med!sort!hår!og!mørk!hudfarve!stoppes.!Til!sidst!er!omkring!100!mennesker!
trukket!til!side!på!sporet,!hvor!de!tålmodigt!venter.!Som!de!har!gjort!det!i!dage,!uger!og!
for!manges!vedkommende!måneder!på!vej!til!Europas!forjættede!hjerteland!(Jensen,!
2015,!5.!september).!
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!
Og!ligeledes!i!følgende!eksempel:!
!
[...]!det!mindretal!af!migranter,!der!vælger!Tyskland,!Frankrig,!Skandinavien,!
Storbritanien!eller!Ungarn,!ikke!er!fjender,!der!er!kommet!for!at!knuse!os!eller!bare!
snylte!på!europæiske!skatteydere.!Det!er!frihedselskende!mennesker,!der!betragter0
Europa0som0et0forjættet0land!og!beundrer!vores!samfundsmodeller!og!vores!
værdier.!!(Lévy,!2015,!5.!september,!vores!kursivering)!
!
Fremstillingen!henleder!opmærksomheden!på!noget,!man!bliver!lovet,!ligesom!Gud!lovede!
Abraham,!at!han!skulle!blive!et!stort!folk!i!et!land,!som!Gud!ville!forære!ham!(1.!Mos,!Kap.!12).!
Denne!artikulering!bygger!på!en!diskurs!om!Europa!som!noget!nærmest!helligt,!noget!man!er!
blevet0lovet,!noget!man!opsøger!i0håb0om0en0bedre0fremtid,!en!belønning.!
Forståelsen!af!referencen!Det0forjættede0Land,!tydeliggøres!yderligere!af!metaforen!
hjerte,!som!henleder!opmærksomheden!på!noget!sårbart,!et!livsnødvendigt!organ,!som!
pumper0livet0ud!i!kroppen:!EU.!Desuden!bliver!der!i!fremstillingen!anvendt!en!del!krigs\!og!
kampmetaforer,!som!forstås!som!naturlig!sammenhæng!med!diskursen!om!den!europæiske!
velfærd!som!et!hjerte.!Det!må!nødvendigvis!beskyttes,!hvis!man!skal!overleve.!Denne!
krigsmetaforik!kan!ses!som!en!naturligt!følge!eller!et!udtryk!for!diskursen!om!Europa!som!et!
forjættet!hjerteland.!Et!udtryk!for!netop!denne!krigsmetaforik!og!Europa!som!et!fort,!der!
beskytter!hjertet,!ses!blandt!andet!i!de!følgende!citater:!
!
Valget!står!ikke!mellem!at!overgive!sig!til!en!invitation!eller!omvendt!forsvare!det!
såkaldte!‘Fort!Europa’!(Lauritzen,!2015,!06.!september)!
!
Og!i!følgende!eksempel!på!en!moddiskurs:!
!
Endnu!en!skadelig!myte,!der!understreges!af!de!chokerende!billeder!af!flygtninge,!som!
strømmer!gennem!huller!i!grænsehegn!eller!forsøger!at!komme!om!bord!på!tog!i!Calais,!
er,!at!‘Fort!Europa’!angribes!af!bølger!af!barbarer.!(Lévy,!2015,!5.!september)!
!
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Forståelsen!af!Europa!som!en!fæstning,!forstærkes!yderligere!af!intertekstuelle!referencer!til!
Romerriget:!
!
Sagen!er!jo,!at!når!tingene!bliver!alvorlige,!kigger!man!tilbage!i!historien.!Lige!nu!ser!
man!en!bekymring!for,!at!Europa!får!samme!skæbne!som!Romerriget.!Det!gik!under!til!
sidst,!ikke!mindst!på!grund!af!folkevandringstiden!for!cirka!1600!år!siden,!hvor!
barbarer,!frankere,!germanere,!hunner!og!arabere!nedbrød!Roms!mere!og!mere!porøse!
grænser.«!Wolfgang!Büscher!ser!flere!paralleller!mellem!dengang!og!nu:!»Romerne!var!
blevet!magelige.!De!ønskede!ikke!at!gøre!militærtjeneste!mere!og!lod!også!de!øverste!
etager!af!det!militære!hierarki!besætte!af!de!såkaldte!barbarer.!Man!begyndte!også!at!
bruge!barbariske!tropper!til!at!føre!Roms!indre!og!ydre!krige.!(Vind,!2015,!4.!
september).!
!
Denne!intertekstuelle!reference!henleder!den!historiske!opmærksomhed!på!en!uovervindelig!
stormagt,!som!faldt!på!grund!af!manglende!rettidighed.!Dette!er!et!tydeligt!eksempel!på,!
hvordan!forståelsen!af!tidligere!tiders!stormagter!som!truet!og!endeligt!ødelagt!af!
folkevandringer.!Referencen!er!meget!eksplicit,!men!mere!indirekte!i!det!følgende,!der!
præsenterer!Mare!Nostrum,!som!er!det!romerske!udtryk,!der!opstod!som!et!resultat!af!
erobringerne!under!de!puniske!krige,!en!manifest!intertekstuel!reference!til!Romerrigets!
storhedstid!og!forfald!(Nationalmuseet,!2014):!
!
Mare!Nostrum!er!gradvist!ved!at!udvikle!sig!til!en!våd!og!vidtstrakt!massegrav.!I!år!er!
omkring!2.350!mennesker!druknet!på!havet.!For!de!fleste!europæere!er!disse!
mennesker!dog!ikke!meget!mere!end!tal!i!en!statistik,!ligesom!de!kvinder!og!mænd,!der!
overlever!rejsen,!er!og!bliver!en!uidentificerbar!og!broget,!truende!anonym!masse.!
(Lévy,!2015,!5.!september)!
!
I!det!følgende!vil!vi!forholde!os!nærmere!til!den!transformation,!der!sker!i!forståelsen!af!
Europa!og!særligt!løsningsmulighederne!i!forbindelse!med!flygtningesituationen.!
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2.2.2 Ideologi og transformation
Fairclough!forstår!og!definerer!ideologier!som!“Betydninger/konstruktioner!af!virkeligheden!
(den!fysiske!verden,!sociale!relationer,!sociale!identiteter),!der!er!bygget!ind!i!forskellige!
dimensioner!af!diskursive!praksissers!form/mening,!og!som!bidrager!til!produktion,!
reproduktion!og!transformation!af!dominansrelationer”!(Thompson!in!Fairclough,!2008,!p.!
46).!Ideologierne!er!mest!effektive,!når!de!bliver!naturaliserede!og!opnår!en!status!af!
“common\sense”!og!således!indgår!som!en!del!og!som!medskaber!af!den!hegemoniske!diskurs!
(Fairclough,!2008,!p.!47).!Ideologi!hænger!uløseligt!sammen!med!intertekstualitet!og!
transformation,!fordi!de!tekster!der!trækkes!på!og!præsenteres!i!nutidens!diskurs,!vil!afspejle!
en!underliggende!ideologi!i!en!mulig!forandring.!
Koblingen!til!intertekstualitet!og!genealogiske!nedslag!kan!ligeledes!ses!udtrykt!i!det!
følgende!citat!af!Fairclough,!der!netop!understreger,!at!ideologi!indgår!i!et!net!af!fortidige!og!
nutidige!begivenheder:!
!
Jeg!foretrækker!at!se!ideologi!som!placeret!både!i!strukturerne!(for!eksempel!i!
diskursordenerne),!som!er!resultaterne!af!fortidige!begivenheder!og!betingelser!for!
nuværende!begivenheder,!og!i!selve!begivenhederne,!som!de!reproducerer,!samtidig!
med,!at!de!transformerer!deres!betingelses\strukturer.!(Fairclough,!2008,!p.!48)!
!
Transformation!er!således!et!centralt!begreb!i!forbindelse!med!ideologi.!Begrebet!peger!mod!
en!ideologisk!kamp!om!at!omforme!ideologier,!og!de!dominansrelationer,!der!indgår!heri.!
Denne!forandringsproces,!der!sker!som!en!del!af!naturaliseringen!eller!denaturaliseringen!af!
ideologi!“[...],!opleves!sandsynligvis!som!en!følelse!af!forvirring!og!usikkerhed,!hvor!
konventioner!bliver!problematiseret.!Der!er!betingelser,!hvorunder!opmærksomhed,!såvel!
som!en!transformatorisk!praksis,!har!en!stor!chance!for!at!udvikles.”!(Fairclough,!2008,!p.!50)!
I!vores!empiri!udtrykkes!ændrede!sociale!praksisser!eller!ønsker!herom,!både!i!
overordnede!og!konkrete!eksempler,!som!i!det!følgende!citat,!der!beskriver,!hvordan!id\
kontrollen!bliver!et!udtryk!for!en!transformeret!social!praksis!som!en!del!af!diskursen:!
!
Det!sammenhængende!Europas!kollaps!føltes!overraskende!udramatisk,!da!vi!mandag!
morgen!stod!der!på!perronen!i!Kastrup!Lufthavn!og!gloede.!En!flok!vagtmænd!i!
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neongule!jakker!åndede!frossent!og!ventede!på,!at!endnu!en!passager!skulle!komme!ned!
ad!lufthavnens!skrå!rullebånd,!fumle!et!id\kort!frem!fra!lommen!og!lade!vagtmanden!
tjekke!og!fotografere!det!inden!afgang!mod!Sverige.!Sådan!var!de!nye!regler,!sådan!var!
det!nye!Europa!(Vuorela,!2016,!05.!januar)!
!
Det0nye0Europa0indeholder!således!nye!sociale!praksisser!i!form!af!id\kontrollen,!samtidig!
med!at!der!refereres!til!tidligere!tiders!sociale!praksis.!Dette!sker!eksempelvis!i!form!af!
intertekstuelle!referencer!til!Den!kolde!Krig!som!henvisning!til!et!tidspunkt!med!beredskaber,!
hvor!Europa!blev!bygget!op!som!en!stærk!nation,!der!sammen!kunne!udrette!store!ting:!
!
Folkevandringskrisen!bør!have!den!positive!effekt,!at!den!bidrager!til!igangsætning!af!
overvejelser!og!foranstaltninger!til!genopbygning!af!det!nationale!totalberedskab,!der!
bør!gives!høj!prioritet!og!tilføjes!betydelige!midler.!Problemerne!klares!ikke!med!akut!at!
ringe!til!politiet.!Totalberedskab!var!under!Den!kolde!Krig!kendt!som!totalforsvar.!
Nationalt!og!i!NATO\samarbejde!blev!kommunale!og!statslige!myndigheder!skolet!i!
samarbejde!om!løsning!af!de!forudsigelige!og!uforudsigelige!problemer,!som!krig!og!
internationale!spændinger!kunne!udløse.!På!kurser,!konferencer!og!ved!planspil!blev!
der!lagt!råd!op!om,!hvordan!man!f.eks.!ville!prøve!at!håndtere!store!flygtningestrømme!
(Bro,!2016,!26.!januar).!
!
Vores!empiri!afspejler!samtidig!en!transformation!i!både!sprog!og!handling!og!en!bevægelse!
fra!en!forståelse!af!et!samlet!Europa!som!løsningen!på!problemet!til!et!mere!nationalistisk!
fokus,!som!vi!vil!forholde!os!til!i!det!følgende.!
Fra fortet til huset
Derridas!begreb!differance!beskæftiger!sig!med!den!transformation,!der!sker!i!det!skrevne!
sprog!og!talehandlinger!lige!før,!betydningen!tager!sin!form.!Eller!lige!før,!vi!forhandler!os!
frem!til!en!ny!mening.!Vi!vil!i!det!følgende!afsnit!dekonstruere!eksempler!fra!empirien!for!at!
undersøge!binære!oppositioner!og!oxymoroner!i!forhold!til!fremstillingen!af!
flygtningesituationen.!
I!afsnit!2.2.1!argumenterede!vi!for,!at!løsningen0på!fænomenet0flygtningestrøm0i!vores!
nedslag!i!februar!2015!bærer!præg!af!at!være!en!Fælles!Europæisk!løsning.!Det!samme!er!
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gældende!for!september!2015,!om!end!man!samtidig!i!mange!artikler!artikulerer!det!som!
værende!for!at!redde0EU0og!ikke!mindst!værne!sig!mod0truslen:0Strømmen!af!flygtninge.0Ser!vi!
til!gengæld!på!nedslagene!i!januar!2016,!dels!på!dagene!før!grænselukningen!og!dagene!før!
vedtagelsen!af!den!nye!udlændingelov!L87!samt!nedslaget!i!februar!2016,!bliver!det!tydeligt,!
at!der!sker!en!transformation!af!forståelsen:!
!
Det!var!journalister,!der!rapporterede!fra!en!virkelighed!så!ny,!at!ingen!rigtigt!kendte!
konsekvenserne.!(Vuorela,!2016,!05.!januar)!
!
Ser!vi!på!dette!eksempel!med!Derridas!begrebsapparat,!fremstår!ordene!virkelighed0så0ny0
sammensat!med!ukendte0konsekvenser!tydeligt.0Derrida!vil!som!poststrukturalist!sige,!at!ord!
og!tegn!ikke!fuldt!ud!dækker,!hvad!de!betyder!i!fremtiden,!de!peger!altid!bagud:!
!
Men!hvis!differancen!(er)!det,!som!gør!det!nærværendes!præsentation!mulig,!så!
præsenterer!den!sig!aldrig!som!sådan.!Den!gives!aldrig!i!præsens.![...]!I!enhver!
fremstilling!ville!den!være!udsat!for!at!forsvinde!som!forsvinding.!Den!ville!risikere!at!
komme!til!syne:!at!forsvinde!(Derrida,!2002,!p.!51).!
!
Som!Derrida!her!skitserer,!og!som!vi!også!var!inde!på!i!afsnittet!om!analysestrategien,!så!er!
der!noget!paradoksalt!ved!at!lede!efter!forskelle!eller!mere!præcist!upræcist:!Differance;!
eftersom!de!i!det!øjeblik!man!får!øje!på!dem,!transformeres!til!ligheder.!Vi!har!ikke!sprog!for!
det!nye,!der!kommer!\!for!fremtiden,!for!Differancen.!Vi!har!kun!sprog,!der!peger!bagud.!Dette!
kommer!eksempelvis!til!udtryk,!når!journalisten!i!ovenstående!citat!siger,!at!de!rapporterer!
fra!en!virkelighed!så!ny,!at!ingen!kender!konsekvenserne.!Ifølge!Derrida!er!det!altså!ikke!
(kun)!virkeligheden,0der!er!under!transformation,!men!sproget!om!den!skaber!den!nye!
virkelighed,!hvilket!vores!poststrukturalistiske!afsæt!stiller!som!forudsætning.!Omvendt!er!
journalistens!opgave!at!tænke!i!konsekvenser!og!prøve!at!skitsere,!hvad!den!nye!virkelighed!
indebærer,!hvilket!blot!understreger!Derridas!pointe!om,!at!“[differancen]!risikere[r]!at!
komme!til!syne:!at!forsvinde”.!(Derrida,!2002,!p.!51)!I!det!øjeblik!medierne!rapporterer!om!en!
virkelighed0så0ny,!er!virkeligheden!paradoksalt!nok!ikke!ny!længere.!Det!betyder,!set!i!et!
Derridask!og!generelt!poststrukturalistisk!perspektiv,!at!sproget!\!i!dette!tilfælde!
rapporternes!sprog!\!begynder!at!forme!virkeligheden.!Altså!et!eksempel!på,!at!sproget!er!
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performativt,!som!Derrida!(1972)!vil!sige,!og!ikke!blot!præsenterer!virkeligheden,!men!skaber!
den,!også!selvom!journalisternes!job!er!at!formidle!fra!virkeligheden!og!tænke!i!konsekvenser.!
Eksemplet!er!samtidig!et!udtryk!for!temporalitetens!paradoks:!Når!vi!ikke!har!sprog!for!det,!vi!
møder!\!ikke!kender!konsekvenserne!\!forsøger!vi!at!fastholde!betydningen!af!det,!vi!kender,!
hvis!betydning!\!på!tværs!af!tid!\!transformeres!til!ny!betydning.!
Træder!vi!et!skridt!tilbage!og!ser!på!eksempler!fra!vores!materiale!fra!september!2015!
vedrørende!diskursen!om!flygtningesituationen!og!løsningen!på!problemet,!så!kan!vi!se,!at!
forvirringen!og!transformationen!af!betydning!allerede!er!i!gang.!Den!gældende!diskurs!om!en!
fælles!Europæisk!løsning!er!under!transformation:!
!
På!den!anden!side!har!vi!nogle!humanitære!idealer!om!god!opførsel:!I!Europa!har!vi!en!
ide!om,!at!vi!er!normativt!dagsordensættende,!derfor!vil!vi!ikke!føre!samme!
hårdhændede!politik,!som!australierne!fører.!Det!er!også!derfor,!vi!reagerer!så!kraftigt,!
når!ungarerne!gør!ligesom!israelerne!og!sætter!et!hegn!op:!Det!passer!ikke!ind!i!vores!
selvbillede.!HVORDAN!man!så!skal!handle,!er!der!ikke!rigtigt!nogen,!der!ved,!nu!når!
Dublin\aftalen!reelt!er!brudt!sammen,!Schengen!er!på!vej!til!det,!og!Europa!er!på!vej!
mod!et!anarki,!hvor!ingen!ved,!hvad!der!gælder,!og!det!bliver!tydeligere!dag!for!dag!i!
medierne:!Når!flygtningene!først!er!ankommet!med!gummibåd!til!Grækenland,!er!de!
faktisk!i!Schengen,!men!Grækenland!er!i!dyb!krise!og!magter!ikke!forpligtelserne!i!
henhold!til!Dublin\aftalen.!(Termansen,!2015,!04.!september)!
!
Det!er!ikke!tydeligt,!hvad!man!skal,!for!den!fastlagte!betydning,!der!har!ligget!i!vedtagelsen!af!
traktaterne,!virker!tilsyneladende!ikke!efter!hensigten,!og!den!nye!betydning!har!endnu!ikke!
lagt!sig!fast.!Faircloughs!(2008)!tanker!om!ideologi!anskueliggør,!at!idealet!om!god0opførsel0i!
ovenstående!eksempel,!som!indebærer,!at!EU!er0normativt0dagsordensættende,0nu!udfordres.!
Dette!skyldes!en!manglende!social!praksis!for,!hvordan!man!både!kan!forstå!sig!selv!(EU)!som!
værende!humanitære!hjælpere!samtidig!med,!at!ideologien!eller!konventionerne!\!udtrykt!i!
både!Schengentraktaten!og!Dublin\forordningen!\!bryder0sammen.!Konventionerne,!som!nu!
krakelerer!eller!smuldrer!som!i!følgende!eksempel:!“[...]Europa,!hvis!humanistiske!arv!
smuldrer!for!øjnene!af!os”!(Lévy,!2015,!5.!september)!stillede!et!vokabularium!til!rådighed,!
som!handlede!om!fri!bevægelighed!og!solidaritet,!mens!diskursen!om!flygtningene!eller!
naturfænomenet0stiller!nye!krav!om!begrænset0bevægelighed0og!værn.!
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Tager!vi!udgangspunkt!i!Derrida,!ser!vi,!at!der!i!eksemplet!ovenfor!er!tale!om!binære!
oppositioner,!der!kæmper!for!at!vinde!terræn!!(2002,!p.!61).!
!
Humanitære0idealer0om0god0opførsel!som!vores!eller!rettere!EU’s!selvbillede!
I!opposition!til:!!
Den0hårdhændede0politik,0som0australierne0fører,0ungarernes0hegn!!
og!ikke!mindst!!
Europa0på0vej0mod0anarki,0hvor0ingen0ved,0hvad0der0gælder!
!
Der!er!noget,!der!tyder!på!differance!eller!transformation!af!betydning,!når!man!er!nødt!til!at!
være!så!eksplicit!om!idealerne,!som:!“vi!har!nogle!humanitære!idealer!om!god!opførsel:!I!
Europa!har!vi!en!ide!om,!at!vi!er!normativt!dagsordensættende,!derfor!vil!vi!ikke!føre!samme!
hårdhændede!politik,!som!australierne!fører”.!Derridas!temporalisering!kommer!til!udtryk!
ved,!at!Termansen!refererer!til,!hvordan!vi!tidligere!har!set!os!selv!som!nærværende.!Sproget!
om!os!går!på!den!måde!på!tværs!af!tid!og!betydning,!men!forandrer!sig.!I!eksemplet!er!der,!
ligesom!i!mange!af!de!følgende!eksempler,!tale!om!et!forsøg!på!at!definere!nutiden!ud!fra!en!
betragtning!om,!hvad!den!ikke!er:!“derfor!vil!vi!ikke!føre!samme!hårdhændede!politik,!som!
australierne!fører”.!Der!sker!altså!det,!Derrida!vil!kalde!et!fokus!på!nærværet!på!bekostning!af!
fraværet!(2002,!p.!56).!
Når!vi!definerer!Europas!værdier!eller!idealer!udfra,!hvad!vi!ikke!gør,!ser!vi!ikke,!hvad0vi0
ikke0gør:0Forskellen!er!blevet!en!lighed!(Derrida,!2002,!p.!57).!Hvis!Derrida!har!ret!i!den!
betragtning,!at!vi!ser!nærværet!på!bekostning!af!fraværet,!kan!det!indikere,!at!det!er!den!
transformation,!der!sker!i!forhold!til!definitionen!på!løsningen!på!problemet.!Når!Termansen!i!
eksemplet!ovenfor!fra!september!2015!skriver:!“Det!er!også!derfor,!vi!reagerer!så!kraftigt,!når!
ungarerne!gør!ligesom!israelerne!og!sætter!et!hegn!op:!Det!passer!ikke!ind!i!vores!selvbillede!
[...]”,!kan!vi!i!sprogets!bagudpegende!lys!se,!at!det!er!præcis!dét,!der!kommer!til!at!ske:!Vi!
sætter!et!hegn!op.!I!september!2015,!hvor!artiklen!blev!skrevet,!havde!betydningen!endnu!
ikke!fundet!sin!form!\!altså!var!der!tale!om!differance.!Samme!transformation!kommer!til!
udtryk!flere!andre!steder!i!vores!empiri:!
!
Det!ungarnske!hegn!afstedkom!nemlig!en!hård!kritik!fra!den!franske!udenrigsminister,!
Laurent!Fabius,!som!har!kaldt!grænsehegnet!skandaløst!og!‘i!strid!med!europæiske!
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værdier’.!Han!anklagede!ved!samme!lejlighed!flere!af!de!øst\!og!centraleuropæiske!lande!
for!en!manglende!humanistisk!indstilling!og!lyst!til!at!hjælpe!mennesker!i!nød,!da!de!
fleste!af!disse!lande!har!afvist!en!fordeling!af!flygtninge!baseret!på!kvoter.!‘De!har!selv!
bygget!et!hegn!i!Calais.!De!beskytter!deres!egne!grænser!med!alle!midler,!men!vil!tvinge!
os!til!at!gøre!det!modsatte,!‘!siger!István!Prózsa![Statskundskabsstuderende!fra!
Budapest]!og!tilføjer!‘EU!hjælper!os!ikke,!men!kritiserer!os!for!alt.!Hvis!vi!overholder!
Schengen\aftalen!og!bevogter!vores!grænse,!så!bliver!vi!kritiseret!for,!at!vi!ikke!lader!
flygtninge!rejse,!og!hvis!vi!lader!dem!rejse,!så!begynder!alle!at!skrige,!at!vi!ikke!lever!op!
til!vores!forpligtelser,’!siger!István!Prózsa!(Tiefenböck,!2015,!05.!september)!
!
I!ovenstående!eksempel!bliver!det!tydeligt,!at!der!er!ved!at!ske!en!transformation!i!
betydningen!af!humanisme.!Den!franske!udenrigsminister!sidestiller!humanisme!og!lyst0til0at0
hjælpe0mennesker0i0nød!med,!at!man!følger!de!anviste!kvoter.!Dette!er,!set!i!Derridask!lys!
endnu!et!eksempel!på!differance.!Umiddelbart!kunne!man!tænke,!at!den!binære!opposition!
består!i!“have!lyst!til!at!hjælpe”!og!“tage!imod!flygtninge!på!baggrund!af!dikterede!kvoter”,!
men!det!er!ikke!det,!Laurent!Fabius!italesætter.!Den!efterfølgende!kommentar!fra!István!
Prózsa,!understreger!da!også,!at!der!ikke!er!nogen!fastlagt!betydning!af,!hvad!der!er!det!
rigtige!at!gøre:!“Hvis!vi!overholder!Schengen\aftalen!og!bevogter!vores!grænse,!så!bliver!vi!
kritiseret!for,!at!vi!ikke!lader!flygtninge!rejse,!og!hvis!vi!lader!dem!rejse,!så!begynder!alle!at!
skrige,!at!vi!ikke!lever!op!til!vores!forpligtelser”.!På!den!måde!kommer!forpligtelse!på!én!og!
samme!tid!til!at!være!ligestillet!med!og!stå!i!binær!opposition!til!lyst.!På!samme!måde!som!
begrænsning!og!frihed!på!en!gang!både!sidestilles!og!opstilles!som!binariteter.!Der!er!altså!
meget,!der!tyder!på,!at!der!her!er!tale!om,!at!den!overordnede!ideologi!er!under!
transformation,!hvilket!ses!i!det!modsætningsfyldte!sprog,!de!mange!sproglige!modsigelser!
eller!oxymoroner!forstået!som!talefigurer,!der!sammenstiller!logisk!modsigende!begreber!
(Den!Store!Danske,!2016).!I!dette!tilfælde:!Pligtskyldig0lyst!og!begrænset0frihed.!
Den!igangværende!meningsforhandling!understreges!yderligere!af,!at!forståelsen!af!
hegn,!der!både!refererer!interdiskursivt!til!fysiske!mure!som!Den!kolde!Krigs!Berlinmur,!eller!
den!mur!Israel!bygger!på!Vestbredden,!men!også!bruges!som!reference!til!noget!andet!end!en!
fysisk!mur:!Splittelse!og!ekskludering.!
I!forrige!eksempel!fra!vores!materiale!skriver!Termansen:!“Det!er!også!derfor,!vi!
reagerer!så!kraftigt,!når!ungarerne!gør!ligesom!israelerne!og!sætter!et!hegn!op:!Det!passer!
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ikke!ind!i!vores!selvbillede”.!Hegnet!refererer!her!interdiskursivt!til!en!ideologi,!man!ikke!vil!
spejle!sig!i:!at!man!med!magt!holder!en!befolkningsgruppe!uden!for!indflydelse.!Post\
koldskrigstanken!har!været!præget!af!et!liberalt!globaliseringsprojekt,!som!flygtningekrisen!
øjensynligt!udfordrer:!det!passer!ikke!ind!i!vores!selvbillede!at!hegne!hele!det!frie!Europa!ind!
(igen).!Paradokset!ses!desuden!udtrykt!i!det!følgende!citat,!der!understreger,!at!mure!
uundgåeligt!vil!blive!en!del!af!det!nye!Europa:!
EU!har!fravalgt!at!bygge!en!mur!omkring!Europa.!Med!den!beslutning!har!man!samtidig!
tilvalgt!de!mure,!der!nu!springer!frem!overalt!på!det!gamle!kontinent.!For!går!grænsen!ikke!
rundt!om!Europa,!kommer!den!til!at!gå!mellem!landene!i!Europa.!(Leder,!2016,!5.!januar)!
I!det!følgende!refereres!der!til!Berlinmuren!og!Jerntæppet!som!konkrete!indhegninger,!
men!reaktionerne!på!dem:!Nu0er0vi0i0medierne0over0hele0verden!udtrykker!samtidig!den!
symbolværdi,!en!mur!i!Europa!har.!Symbolikken!understreges!af!den!manifeste!reference!til!
hegnet,!der!er!opført!det!samme!sted,!hvor!man!før!Murens!fald,!lukkede!øjnene!for!\!og!endda!
hjalp!\!tyske!illegale,!der!ville!til!Vesten:!!!
!
Vi!kunne!næsten!ikke!tro!vores!egne!øjne,!da!vi!så!Jerntæppet!og!Berlinmuren!falde.!Nu!
er!vi!i!medierne!over!hele!Verden!fra!Latinamerika!til!Sydasien,!fordi!vi!bygger!en!mur!i!
Centraleuropa,«!siger!Mark!Kekesi,!der!arbejder!som!frivillig!i!organisationen!MigSol,!
der!hjælper!de!titusinder,!som!i!disse!dage!strømmer!ind!i!Ungarn.!Den!ungarske!
regering!klipper!ikke!længere!hul!i!pigtrådshegnet.!Den!opfører!et!nyt.!Men!den!
ungarske!premierminister!Viktor!Orban!afviste!på!pressemøde!i!Bruxelles!denne!
sammenligning:!»Det!første!hegn!mellem!Østrig!og!Ungarn!var!imod!Ungarn.!Dette!hegn!
er!for!vores!skyld,«!sagde!han.!(Willum!&!Plougsgaard,!2015,!06.!september).!
!
Mens!den!studerende!István!Prózsa!i!det!efterfølgende!eksempel!ovenfor!bruger!hegnet!som!
et!billede!på!dobbeltmoral!og!selvretfærdighed,!når!han!siger:!!‘De!har!selv!bygget!et!hegn!i!
Calais.!De!beskytter!deres!egne!grænser!med!alle!midler,!men!vil!tvinge!os!til!at!gøre!det!
modsatte‘.!Hegnet!bliver!på!den!måde!både!et!udtryk!for!den!splittelse,!der!præger!“en!
virkelighed!så!ny,!at!ingen!rigtig!kender!konsekvenserne”(Vuorela,!2016,!05.!januar).!Vi!skal!
senere!komme!ind!på!magtperspektivet,!der!gør!sig!gældende!i!diskurser!og!brugen!af!sprog!i!
analysekapitel!2.3.!
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Eksemplerne,!vi!har!analyseret!ovenfor,!er!et!udtryk!for!en!tendens,!vi!ser!i!store!dele!af!
vores!materiale:!Sproget!om!løsningen0på0flygtningeproblemet!er!under!transformation.!
Forandringen!kommer!således!flere!steder!til!udtryk!som!sproglige!modsætninger!i!samme!
tekster!eller!som!oxymoroner.!Oxymoronernes!modsatrettede!betydning!afspejler!således!
binariteternes!hierarkiske!kamp,!der!endnu!ikke!har!lagt!sig!fast,!men!netop!er!under!
transformation!(Derrida,!2002,!p.!57).!Som!i!nedenstående!eksempel,!hvor!humanisme!sættes!
i!binær!opposition!til!løsningen0(på!flygtningeproblemet):!
!
Men!forestillingen!om,!at!Europa!trods!stor!folkelig!modstand!kan!lade!den!nuværende!
udvikling!fortsætte,!holder!kun!i!et!humanistisk0diktatur!(Davidsen\Nielsen,!2015,!04.!
september,!vores!kursivering)!
!
Davidsen\Nielsen!understreger!her!sin!pointe!om,!at!man!ikke!løser!problemet!ved!at!lade0stå0
til0i0humanismens0navn.!Problemløsning!kommer!således!til!at!stå!i!kontrast!til!humanisme.!
Eksemplet!indeholder!oxymoronet!Humanistisk0diktatur,!som!på!den!måde!bliver!et!udtryk!
for,!at!det!ikke!er!en!mulighed!at!se!humanisme!som!en!del!af!løsningen!på!problemet,!men!
tværtimod,!at!humanisme!forværrer!eller!måske!ligefrem!er!skyld!i!problemet.!
På!samme!måde!viser!næste!eksempel,!at!begrebet!solidaritet!er!under!transformation.!
Uanset!om!solidaritetsforståelsen!bygger!på!en!Durkheimsk!forståelse!eller!Marxistisk!
forståelse,!eller!hvad!det!refererer!til,!så!er!grundvilkåret!for!solidaritet!i!en!eller!anden!
udstrækning!gensidighed!og!fællesskab0(Giljen!&!Grimen,!1993,!pp.!202).!Derfor!er!det!i!vores!
optik!også!et!tegn!på!differance,!når!man!formulerer!solidaritet!som!noget,!man!kan!presse!
igennem:!
!
Efter!langvarig!tavshed!hen!over!sommeren!er!EU\præsidenten!omsider!kommet!på!
banen!og!presser0nu0på!for!at!få!fordelt!mindst!100.000!flygtninge!solidarisk!i!Europa!
(Linde,!2015,!04.!september,!vores!kursivering)!
!
Her!får!solidarisk!altså!samme!betydning!som!fair!eller!retmæssig!og!har!på!den!måde!ikke!
længere!gensidighed!som!afsæt,!men!i!stedet!udgangspunkt!i!retfærdighed.!Denne!
transformation!ser!vi!også!et!eksempel!på!i!det!næste!citat,!som!i!øvrigt!kommer!fra!en!NGO
!

!
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Men!som!Dansk!Flygtningehjælps!generalsekretær,!Andreas!Kamm,!nok!engang!
konstaterede,!hersker!der!ikke!nogen!gensidig!tillid!og!solidaritet!på!flygtningeområdet!
blandt!EU\landene.!(Linde,!2015,!04.!september,!vores!kursivering)!
0
Gensidig0tillid!og!solidaritet!kunne!umiddelbart!stilles!i!binær!opposition!til!at0herske,!eftersom!
både!gensidighed!og!tillid!og!for!den!sags!skyld!solidaritet!bygger!på!en!forståelse!af,!at!man!
gør!noget!i!respekt!for!fællesskabet!og!ikke!fordi,!der!er!nogen,!der!befaler!det.!I!ovenstående!
eksempel!forstås!solidaritet!altså!ligesom!i!det!forrige!som!noget,!man!kan!gennemtvinge,!
hvilket!trækker!på!samme!forståelsesramme!som!“kvote\tankegangen”,!som!vi!var!inde!på!i!
afsnit!2.2.1!
Forståelsen!af!fællesskabet!EU!som!løsningen!på!problemet!med!flygtningestrømmen!er!
altså,!lidt!populært!sagt,!under!ombygning,!for!hvis!solidariteten!var!løsningen,!kan!man!
argumentere!for,!at!der!ikke!ville!være!nogen!krise,!for!så!ville!man!i!fællesskab!finde!
løsningen.!Denne!modsatrettede!forståelse!ses!også!udtrykt!i!nedenstående!eksempel:!
!
‘solidaritetsEkrise’,!som!lammer!Europa!og!udstiller!unionens!manglende!evne!til!at!
handle!(Linde,!2015,!04.!september,!vores!kursivering)!
!
Hvis!der!var!solidaritet,!ville!der!vel!ikke!være!krise?!Ligesom!man!forventer,!at!solidaritet!
indebærer!ansvar!og!gensidig!forståelse!og!ikke!noget,!man!skændes!om:!
!
Dermed!er!det!for!første!gang!lykkedes!de!store!grupper!af!migranter!og!flygtninge!på!
vej!op!gennem!Europa!at!sparke!døren!ind!til!den!europæiske!debat,!hvor!regeringerne!
skændes!om!solidaritet!og!ansvar!for!krisen.!(Lauritzen,!2015,!06.!september)!
!
Vi!har!således!fundet!frem!til!en!række!binariteter!i!vores!empiri,!som!vi!mener!er!et!udtryk!
for!differance!i!forståelsen!af!løsningen!på!flygtningeproblematikken.!Forståelsen!bevæger!sig!
således!fra!at!være!en!fælles!europæisk!løsning!i!februar!2015!til!at!være!under!
transformation!i!september!2015,!som!udtrykt!ved!følgende!binariteter:!
•

Lyst!overfor!pligt!til!at!hjælpe!

•

Frihed!og!fri!bevægelighed!over!for!begrænsninger!og!grænser!

•

Solidaritet!og!gensidighed!over!for!egeninteresse!og!tvang!
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Binariteterne!tager!udgangspunkt!i!det!paradoksale!og!umiddelbart!uforenelige:!økonomisk!
rationalitet!eller!nytte!over!for!ubegrænset!omsorg.!Det!er!således!en!nytte\diskurs,!der!
italesættes!i!dette!følgende!citat.!Fremstillingen!tyder!desuden!på!at!diskursen!er!hegemonisk,!
eftersom!det!bliver!artikuleret!som!common\sense,!at!vi0ikke0kan0huse0alle,0der0gerne0vil0til0
Europa,!netop!fordi!vi!økonomisk!ikke!kan!rumme!dem.!
!
Det!er!flygtningesituationens!dilemma!skåret!ud!i!pap.!Vi!skal!hjælpe!de!nødstedte,!men!
kan!ikke!huse!alle,!der!gerne!vil!til!Europa.!Og!det!er!svært!at!sondre.!Det!er!den!
vanskelige!opgave,!EU’s!regeringschefer!er!i!kamp!mod!uret!for!at!løse.!(Andersen,!2015,!
6.!september)!
!
Herefter!ser!vi!en!tendens!i!vores!empiri!til,!at!betydningen!igen!lægger!sig!fast,!men!nu!med!
en!forståelse!af!nationalstaten!som!løsningen,!som!vi!vil!forholde!os!yderligere!til!i!det!
følgende.!
Betydningen tager sin form - Nationalstaten som løsning
I!empirien,!fra!efter!Folketingets!beslutning!om!at!lukke!grænsen,!ser!vi!en!klar!tendens!til,!at!
betydningen!lægger!sig!fast!på,!at!det!er!nationalstaterne,!der!er!løsningen!på!problemet.!
Metaforisk!sker!der!således!en!bevægelse!fra!billedet!af!EU!som!et!fort!eller!en!ydre!fæstning!
understøttet!af!en!krigsmetaforik!til!et!billede!af!Danmark!som!et!hus!eller!et!lille!hjem:!
!
Alle!er!nu!indstillet!på,!at!migrantproblemet!kun!kan!løses!af!EU’s!stats\!og!
regeringschefer.!Ingen!vil!for!alvor!udfordre!Danmark!og!forsøge!at!banke!os!på!plads!
med!EU\jura!(Christensen!et!al.,!2016,!05.!januar).!
!
Europa!og!Danmark!er!nu!adskilte!størrelser,!!og!det!er!aktørerne,!stats\!og!regeringschefer!
som!dele!af!helheden,!der!løser!problemet,!og!ikke!EU!som!helhed.!En!løsning,!der!tilgodeser!
både!nationale!og!internationale!fællesskaber!bliver!præsenteret!som!ikke\mulig,!
eksempelvis!som!i!det!følgende!citat,!der!fremstiller!national!beskyttelse!og!internationale!
løsninger!som!binariteter:!
!
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Mette!Frederiksen!taler!på!den!ene!side!for!en!national!beskyttelse!og!på!den!anden!side!
for!internationale!løsninger.!(Thobo\Carlsen,!2016,!27.!januar)!
!
Danmark!italesættes!endvidere!som!et!hus!eller!et!hjem,!hvor!man!må!låse!døren!for!at!holde!
uvedkommende!gæster!ude,!hvor!det!som!beskrevet!i!analysedel!2.2.1!tidligere!var!Europas!
ydre!grænser,!der!blev!italesat!som!rammen:!
!
Tusindvis!af!flygtninge!står!og!banker!på!danskernes!dør.!Hvordan!vi!håndterer!den!
situation,!har!afgørende!betydning!for,!hvor!store!konsekvenserne!bliver!for!vores!
samfund.!(Olsen,!2016,!27.januar).!
!
I!anaforen!vores!vises!der!desuden!tilbage!til!diskursreferenten!danskerne,!hvilket!
understreger!diskursen!om,!at!det!er!danskere,!og!ikke!europæere,!der!udgør!fællesskabet.!
Endnu!et!eksempel!på!en!nationalistisk!diskurs!ses!i!det!følgende:!
!
Det!er!vel!rimeligt,!at!personer,!der!søger!husly!og!underhold!i!Danmark,!ved!indrejse!
afgiver!en!forskudsopgørelse!af!indkomst!og!formue.!(Bro,!2016,!26.!januar)!
!
Som!det!ovenstående!citat!også!er!et!udtryk!for,!er!der!i!2016\nedslagene!en!tendens!til,!at!
empirien!i!højere!grad!bevæger!sig!mod!et!nationalt!fokus.!Dette!præsenteres!ved!hjælp!af!
hus\metaforen,!der!opfordrer!os!til!at!passe!på!vores!egen!nationale!familie!og!husholdning.!I!
det!ovenstående!italesættes!det,!at!flygtningene!søger!husly,!og!i!det!følgende!vader0de0ind0ad0
døren:!
!
Hvad!er!der!galt?!Vi!servicerer!alle!dem,!der!bare!kommer!vadende!ind!ad!døren!som!
mere!eller!mindre!ægte!flygtninge.!Vi!har!fuldstændig!mistet!evnen!til!at!beskytte!vores!
egen!nationale!familie.!Specielt!de!ældre,!som!skabte!dette!velfærdssamfund!
(Bjerrehuus,!2016,!02.!februar).!
!
Der!sker!desuden!et!fokus\skifte!i!artiklerne,!som!bevæger!sig!fra!at!finde!en!‘fair’!løsning!i!EU,!
til!at!den!store!udfordring!er!presset!på!kommunernes!økonomi,!der!altså!understreger,!at!vi!
går!fra!et!fjernt!til!et!mere!nært!og!nationalt!fokus.!Det!er!således!ikke!længere!en!fair!
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fordeling!mellem!landene,!men!en!fair!fordeling!mellem!kommunerne,!der!er!i!centrum,!
hvilket!altså!udtrykker!skiftet!fra!Europa!til!nationalstaten,!og!således!en!nationalistisk!
diskurs:!
!
Den!store!udfordring!er,!at!der!er!et!meget!stort!pres!på!kommunernes!økonomi.!Og!det!
gælder!alle!kommuner.!![...]Statsministeren!mener,!det!er!helt!‘fair’,!at!kommunerne,!der!
ikke!her!og!nu!er!presset!af!flygtningestrømningen,!bidrager!til!at!løse!de!økonomiske!
udfordringer!i!andre!kommuner.!(Hvass!&!Kaae,!2016,!11.!februar)!
!
Problemet!og!løsningen!har!altså!bevæget!sig!fra!at!være!EU\orienteret!til!at!befinde!sig!inden!
for!den!enkelte!nationalstat,!hvilket!også!udtrykkes!i!følgende!citat:!
!
Flere!EU\lande!arbejder!nu!i!tiltagende!grad!på!egen!hånd!hen!mod!begrænsning!af!
indvandrerstrømmen!uden!at!spørge!Bruxelles.!(Manley,!2016,!08.!februar)!
!
Der!er!således!tale!om!en!mere!nationalistisk!diskurs,!der!vægter!det!danske!fællesskab!højt.!
Dette!kommer!desuden!til!udtryk!i!en!ændret!italesættelse!af!Danmarks!forhold!til!særligt!de!
øvrige!EU\lande,!som!vi!vil!forholde!os!til!i!det!følgende.!
Danmark som dominobrik
Dominobrikken!begynder!at!optræde!som!metafor!i!2016!og!fremhæver!et!magt\!og!
dominansforhold!mellem!staterne,!der!finder!sted!i!det!“nye”!Europa.!Metaforikken!bevæger!
sig!fra!at!udtrykke!Europa!som!et!samlet0fort,!som!beskrevet!i!afsnit!2.2.1,!til!at!beskrive!
Danmark!som!et!hus.!
Domino\metaforikken!skaber!forståelse!af!at!være!en!lille!brik!i!et!stort!spil,!hvor!første!
briks!fald!afgør!udfaldet.!Metaforikken!puster!således!til!vores!grundlæggende!forestillinger!
om!den!magt!og!magtesløshed,!der!knyttes!til!et!dominansforhold.!Brikken!kan!ikke!ændre!
spillets!udfald!\!den!er!i!spillets!vold,!og!som!brikken,!der!vælter!den!næste!og!så!fremdeles,!
kan!man!hverken!gøre!fra!eller!til!\!det!er!naturens!og!tyngdekraftens!lov,!at!den!ene!brik!
vælter!den!næste.!Metaforikken!optræder!særligt!i!debatten!om!grænselukningerne:!
!
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Den!virkelige!grund!til,!at!det!europæiske!stormløb!udeblev,!er!imidlertid,!at!en!række!
andre!medlemslandes!regeringer!i!realiteten!har!foretaget!lige!så!kritisable!stramninger!
som!Danmark.!Det!er!den!dominoeffekt,!der!bekymrer!de!fleste!EU\parlamentarikere,!
mere!end!det!er!Danmarks!politik!i!sig!selv.!(Lauritzen,!2016,!26.!januar)!
!
I!det!ovenstående!italesættes!det,!at!den!ene!kritisable!løsning!er!en!effekt!af!den!anden,!og!at!
det!er!denne!effekt,!som!dominans,!man!ikke!kan!ændre!\!når!den!ene!brik!falder,!så!falder!
den!næste!uundgåeligt.!Eller!som!følgende!eksempel,!der!i!kraft!af!den!grundlæggende!
metaforik,!præsenterer!det!som!selvfølgeligt,!at!Danmark!reagerer!på!svenskernes!
grænselukning.!Dog!bruger!Gjertsen!diskursen!anderledes,!eftersom!han!gør!opmærksom!på,!
at!den!danske!brik!så!at!sige!er!faldet,!før!den!svenske!har!rørt!den!danske.!Danskerne!har!
truffet!beslutningen!om!at!lukke!grænsen!inden!effekten!af!svenskernes!grænselukning!kan!
ses:!
!
Argumentet!for!den!midlertidige!kontrol!er,!at!Danmark!som!en!dominobrik!bliver!nødt!
til!at!reagere!på!svenskernes!system.!Men!ret!beset!har!regeringen!truffet!beslutningen,!
før!den!kendte!de!reelle!konsekvenser!af!den!svenske!id\kontrol.!(Gjertsen,!2016,!5.!
januar)!
!
I!forlængelse!heraf!opstår!et!billede!af!den!enkelte!nationalstat!som!magtesløs.!Hvis!først!en!af!
de!øvrige!foretager!et!træk,!der!får!brikkerne!til!at!falde.!Den!diskursorden!som!denne!
metaforik!opstår!i,!bygger!i!øvrigt!på!en!generel!forståelse!af!demokrati!som!grundlag!for!alle!
beslutninger,!kendetegnet!ved!medbestemmelse,!enighed!og!solidaritet.!Metaforikken!
udstiller!demokratiets!svaghed,!der!i!denne!sammenhæng!ses!ved,!at!når!først!nogen!gør!
noget!andet!end!det,!det!demokratiske!fællesskab!har!besluttet,!så!vælter!resten!af!brikkerne:!
!
Man!kan!ikke!vende!ryggen!til!denne!tilstand!af!retsløshed!og!bare!trække!på!skuldrene.!
Og!de!europæiske!lande!har!ikke!sammen!kunnet!finde!nogen!anden!løsning!på!den!
grænseløshed,!som!ikke!har!nogen!demokratisk!legitimitet!i!kontinentets!befolkninger.!
Det!efterlader!ikke!mange!andre!muligheder,!end!at!landene!selv!finder!løsninger!
(Leder,!2016,!05.!januar).!
!

66!

I!ovenstående!citat!fremhæves!således!en!forståelse!af,!at!demokratiet!er!det,!alle!bør!
indordne!sig!under,!og!at!vi!med!demokratisk!beslutning!\!og!dermed!legitimitet!\!har!fundet!
frem!til,!at!Schengen\aftalen!og!Dublin\forordningen!er!idealet!\!som!“man!ikke!kan!vende!
ryggen”.!Citatet!understreger,!at!man!bryder!med!demokratiske!principper,!hvis!man,!uden!
demokratisk!legitimitet,!blot!trækker!på!skuldrene!over!for!“denne!tilstand!af!retsløshed”.!At!
de!europæiske!lande!sammen!ikke!har!kunnet!finde!løsninger,!bliver!således!et!billede!på,!at!
den!hegemoniske!diskurs!om!demokratiet!som!løsningen,!bliver!udfordret.!
I!det!nedenstående!citat!opstilles!det!som!umuligt!ikke!at!handle!\!man!kan!ikke!bare!
melde!sig!ud!af!det!demokratiske!fællesskab.!Samtidig!opstilles!et!argument:!“Når!kontrollen!
alligevel!er!nødvendig,!skyldes!det…”!hvor!det!forudsættes!som!common\sense,!at!national!
kontrol!er!nødvendig,!fordi!det0spil:!“at!de!øvrige!skandinaviske!lande!har!skærpet!deres!
grænsekontrol”!allerede!er!startet!af!de!andre:!
!
Når!kontrollen!alligevel!er!nødvendig,!skyldes!det,!at!de!øvrige!skandinaviske!lande!har!
skærpet!deres!grænsekontrol!(Lauridsen,!Petersen!og!Bredmose,!2016,!05.!januar).!
!
Common\sense!forståelsen,!der!ligger!til!grund!for!dette,!er!således,!at!kontrol!er!nødvendig,!
understreget!ved,!at!de!øvrige!skandinaviske!lande!har!skærpet!deres!grænsekontrol.!Den!
grundlæggende!dominobrik\metafor!kommer!således!til!udtryk!ved,!at!det!er!en!nødvendig!
konsekvens!af!de!øvrige!landes!grænsekontrol,!at!Danmark!gør!det!samme.!
Vi!vil!i!afrundingen!af!dette!afsnit,!se!nærmere!på!common\sense!forståelsen!i!forhold!til!
den!demokratiske!diskursorden.!I!samme!ombæring!vil!vi!forholde!os!til!globalisering,!der!
danner!rammen!om!en!nationalistisk!diskurs.!Dette!vil!vi!se!på!via!binariteterne!mellem!et!
lille!og!et!stort!fællesskab!\!og!kontrasten!i!at!tage!både!nationalt!og!internationalt!ansvar.!

2.2.3 Afrunding: Globalisering og demokrati som vilkår
I!dette!afsnit!er!vi!blevet!opmærksomme!på,!at!vores!empiri!viser!en!række!common\sense!
forståelser,!der!er!under!transformation.!Dette!kommer!til!udtryk!i!binariteter,!der!blandt!
andet!placerer!omsorg!overfor!nytte!og!det!nære!fællesskab!overfor!det!fjerne.!Forståelsen!af!
løsningen!på!problemet!bevæger!sig!i!forlængelse!heraf,!fra!at!være!EU’s!ansvar!til!at!være!
Danmarks.!Transformationen!udtrykkes!som!Danmark!i!konkurrence,!og!i!magtspil,!med!de!
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øvrige!EU\lande.!Der!opstår!således!en!nationalistisk!diskurs,!som!metaforikken!understreger!
ved!at!bevæge!sig!fra!at!fremstille!EU!som!et!fort,!og!Europa!som!et!hjerteland,!til!at!fokusere!
på!Danmark!som!huset.!Denne!nationalistiske!diskurs!indgår!i!en!bredere!diskursorden!om!
den!globaliserede!verden.!Vi´et!der!etableres!i!dette!citat,!er!med!reference!til!vi!som!samtlige!
verdensborgere,!altså!som!borgere!i!en!global!diskurs:!
!
Så!privilegerede,!som!vi!er!i!Danmark,!skal!vi!også!kunne!dele!ud.!Vi!er!alle!sammen!en!
del!af!denne!verden.!Vi!har!alle!sammen!ret!til!et!værdigt!liv.!Vi!skal!hjælpe!hinanden.!
(Christensen,!2015,!08.!februar).!
!
Dette!adskiller!sig,!i!forlængelse!af!den!nationalistiske!diskurs,!fra!hvad,!der!ofte!refereres!til!i!
empirien,!hvor!der!henvises!til!de!danske!borgere.!
De!binariteter,!vi!har!fundet,!knytter!sig!blandt!andet!!til!den!overordnede!binaritet!
mellem!det!store!fællesskab!og!det!lille!fællesskab!\!den!globaliserede!verden!over!for!
Danmark!som!nationalstat.!Denne!globalisering!og!de!bekymringer,!der!kan!følge!med,!er!i!
højere!grad!en!del!af!den!virkelighed,!vi!italesætter!i!dag!end!for!eksempelvis!tyve!år!siden,!
hvor!terror!eksempelvis!ikke!var!en!del!af!forståelsen!af!herkomsten!af!problematikken.!Dette!
vil!vi!forholde!os!mere!dybdegående!til!i!det!følgende!afsnit.!
Et!andet!vilkår,!der!udfordres!i!forbindelse!med!bevægelse!fra!EU!til!nationalstaten,!er!
diskursen!om!demokrati.!Inden!for!en!demokratisk!diskurs!indgår!idealer!om!solidaritet,!fri!
bevægelighed!under!gensidig!ansvarlighed!og!fælles!beslutningstagen.!!Schengen\traktaten!
optræder!som!et!eksempel!på!en!demokratisk!besluttet!forordning,!og!italesættelsen!af!
Schengens!sammenbrud!bliver!således!et!udtryk!for!den!frustration,!der!også!udtrykkes!i!
adskillige!oxymoroner!som!humanistisk0diktatur,!over!at!Europa!ikke!kan!leve!op!til!egne!
idealer!og!selvforståelse.!Demokrati!og!humanisme!sidestilles!og!står!i!opposition!til!
diktaturet,!som!vi!i!en!demokratisk!common\sense!forståelse!for!alt!i!verden!vil!undgå.!
Vi!har!i!vores!empiri!set!eksempler!på!en!transformation!og!en!forhandling!af!!de!
demokratiske!idealer,!eksempelvis!udtrykt!ved!mure,!der!viser!tilbage!til!tidligere!tiders!
idealer,!og!samtidig!udfordrer!det!liberale!globaliseringsprojekt,!som!EU!som!fællesskab!er!
opstået!af!og!har!videreudviklet!siden!murens!fald.!Vi!vil!i!det!følgende!forholde!os!mere!
indgående!til,!hvilken!betydning!historiske!begivenheder!og!diskurser!har!for!fremstillingen!
af!flygtninge!i!dag.!
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2.2.4 Diskursen om flygtninge historisk set
Med!afsæt!i!tanken!om,!at!en!diskurs!indgår!i!et!komplekst!net!at!øvrige!nutidige!og!historiske!
diskurser,!har!vi!valgt!at!se!på!fremstillingen!af!flygtninge!i!1992,!hvor!en!lignende!situation!
fandt!sted.!I!løbet!af!1992!blev!godt!14.000!asylsager!behandlet!i!Danmark,!som!et!resultat!af!
borgerkrigen!og!den!etniske!udrensning!i!det!tidligere!Jugoslavien!(Nehring!&!Weiss,!2015,!p.!
11).!I!2015!fik!ca.!10.000!asylansøgere!behandlet!deres!sag!(Danmarks!Statistik,!2015).!
Genealogien!tillader!os!som!beskrevet!i!indledningen!af!afsnit!2.2!at!se!på!de!diskursive!
sammenhænge!og!brud,!der!sker!over!tid.!Derfor!vil!vi!i!dette!analyseafsnit!forholde!os!til,!
hvordan!problematikken!om!flygtninge!bliver!fremstillet!i!dag!sammenlignet!med!
henholdsvis!1992!og!1945.!Indledningsvist!vil!vi!forholde!os!til!de!diskursive!mønstre,!vi!ser!i!
empirien!fra!1992.!
1992: Flygtninge som mennesker på flugt
I!forbindelse!med!kodningen!af!materialet!fra!1992!var!det!første,!vi!fik!øje!på,!at!der!
optræder!flere!portræthistorier!og!artikler!med!udgangspunkt!i!flygtningenes!situation!i!
denne!periode!sammenholdt!med!vores!nutidige!nedslag!(bilag!21).!Med!afsæt!i!Derridas!
dekonstruktion!blev!vi!opmærksomme!på!denne!forskel,!og!at!der!muligvis!kunne!være!en!
anden!indstilling!til,!hvordan!man!forholdt!sig!til!flygtningene!på!det!tidspunkt,!sammenlignet!
med!i!dag.!
I!forlængelse!af!denne!opmærksomhed!fik!vi!øje!på,!at!der!generelt!var!et!andet!sprog!
om!flygtningene!i!1992,!og!at!den!bærende!naturfænomensmetaforik!der,!som!vi!fandt!frem!til!
i!afsnit!2.1,!optræder!som!en!del!af!den!hegemoniske!diskurs!i!materialet!fra!dag,!ikke!er!
fremtrædende!i!1992!nedslaget.!
I!1992!etableres!i!stedet!diskursreferenten!“de!bosniske!krigsflygtninge”,!der!i!kontrast!
til!metaforikken!om!flygtningestrømmen!i!dag,!understreger,!at!flygtningene!er!mennesker,!og!
at!disse!mennesker!kommer!fra!Bosnien,!hvor!der!er!krig.!Kombineret!med!det!forholdsvist!
store!antal!personfortællinger!og!artikler!med!udgangspunkt!i!flygtningenes!situationen,!der!
ofte!har!karakter!af!krigsbeskrivelser,!fremstilles!flygtninge!i!denne!periode!i!højere!grad!som!
rigtige0flygtninge!(bilag!21).!Denne!!pointe!udtrykkes!også!hos!John!Aggergaard!(1997),!der!
understreger!at:!
!
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Betegnelsen!‘krigsflygtninge’!har!fremhævet!realiteten!af!den!krig,!som!de!flygtede!fra,!
og!som!vi!har!oplevet!fra!første!parket!gennem!den!omfattende!mediedækning![...]!(p.!
110).!
!
Aggergaard!mener!altså,!at!betegnelsen!krig!har!afgørende!betydning!for!fremstillingen!af!
flygtningene!i!1990´erne.!Noget,!vi!også!har!set!flere!eksempler!på!i!vores!materiale!fra!
perioden.!Blandt!andet!ses!det!i!nedenstående!eksempel,!at!man!omtaler!den!bestemte!
gruppe!af!krigsflygtninge,!der!har!siddet!i!koncentrationslejre!i!Serbien:!
!
Ser!man!på,!hvor!mange!krigsfanger!med!familie!de!nævnte!lande!har!forpligtet!sig!til!at!
tage,!viser!det!sig,!at!Belgien!ligger!på!linje!med!Danmark,!mens!de!øvrige!lande!tager!fra!
ca.!300!til!ca.!1.200!personer."!(Bennedsen,!1992,!20.!december,!vores!kursivering)!
!
Eller!som!i!det!følgende!eksempel,!hvor!der!\!selvom!der!er!tale!om!en!meget!stor!gruppe!på!
500.000!flygtninge!\!refereres!både!til!selve!borgerkrigen0og!til!landet!Jugoslavien,!hvilket!gør!
dem!til!mennesker!med!en!identitet,!selvom!man!godt!kan!argumentere!for,!at!de!i!ligeså!høj!
grad!som!i!dag!kommer!strømmende:!
!
500.000!jugoslaviske!flygtninge!ventes!at!forsøge!at!komme!ud!af!det!
borgerkrigshærgede!land!(Bendixen,!1992,!1.!december)!
!
I!ovenstående!eksempler!fra!1992!ser!vi!altså,!at!flygtningene!fremstilles!som!mennesker!på!
flugt!også!selvom,!det!er!en!meget!stor!gruppe.!I!afsnit!2.1!fandt!vi!frem!til,!at!der!i!vores!
empiri!fra!2015\2016!er!en!tendens!til,!at!flygtningene!artikuleres!som!en!stor,!samlet!masse,!
der!er!på!jagt!efter!et!bedre!i!liv!i!Europa.!Fremstillingen!af!flygtninge!som!nogen,!der!faktisk!
er!på!flugt!fra!noget,!står!altså!i!kontrast!til!det,!vi!ser!i!empirien!fra!i!dag.!I!dag!fremstilles!
flygtninge!som!en!uoverskuelig!masse!og!som!noget,!der!kommer!til!EU!og!Danmark!i!håb!om!
et!bedre!liv.!Forholder!vi!os!til!Foucaults!(1983)!problematisering!i!denne!sammenhæng,!ser!vi!
altså,!at!forståelsen!af!flygtningene!i!1992!som!flygtninge0som0mennesker0i0nød!kaster!et!
kontrasterende!lys!over!en!nutidig!forståelse!af!flygtninge!som!et0fænomen!bestående!af!
lykkeriddere.!
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På!samme!måde!kan!vi!i!kraft!af!vores!genealogiske!struktur!for!specialet,!se,!at!krigen!
fungerer!som!referencepunkt,!og!dermed!har!en!relationel!funktion!i!forhold!til!flygtningene.!
Herudover!er!den!konkrete!dimension,!at!vi!\!Europa/Danmark!\!var!nærområde!til!krigen!i!
eks\Jugoslavien,!hvilket!betød,!at!forståelsen!af!rædslerne!og!dermed!motivationen!for!flugten!
var!en!anden!end!i!dag,!hvor!det!hele!er!meget!langt!væk.!Denne!pointe!kommer!Aggergaard!
(1997)!også!frem!til!med!ordene:!“Krigen!foregik!i!vores!‘egen!baghave’!og!denne!nærhed!
gjorde!mediedækningen,!og!identifikationen!med!ofrene,!mere!oplagt”!(p.!11.)!At!det!var!mere!
præsent!i!forståelsen!herhjemme!i!Danmark!i!1992,!ser!vi!artikuleret!tydeligt!i!flere!
eksempler!fra!vores!empiri:!
!
Nær!os,!i!det!tidligere!Jugoslavien,!har!man!sat!en!etnisk!udrensning!i!gang.!Hitler!er!ikke!
død.!(Halter,!1992,!04.!december)!
!
Vi!skal!senere!komme!ind!på!de!intertekstuelle!referencer!til!Anden!Verdenskrig,!der!ligesom!
i!dette!eksempel,!ses!flere!steder.!Men!i!forhold!til!forståelsen!af!Danmark!som!nærområde,!
viser!eksemplet!ovenfor!en!tydelig!reference!til!nogen!vi!kender!\!nogen!nær!os.!På!samme!
måde!som!det!følgende!eksempel,!som!oven!i!købet!refererer!til,!hvad!vi!havde!med!dem!at!
gøre!før!krigen.!Eksemplet!tydeliggør!således,!at!flygtninge!ikke!bare!er!nogen,!der!er!på!jagt!
efter!et!bedre!liv,!men!individer!med!egenskaber,!og!som!vi!“kendte”!før!krigen,!men!som!nu!
er!på!flugt!fra!gru!og!rædsel:!
!
Familien!flygtede!på!grund!af!de!etniske!udrensninger!i!Bosnien!efter!at!have!siddet!fem!
måneder!i!serbisk!fangelejr.!
\!Takket!være!en!serbisk!nabo,!der!skjulte!os!i!sit!hus,!er!vi!i!live!i!dag.!Der!er!både!gode!
og!dårlige!serbere,!understreger!Ilvana.!
Hun!er!selv!sygeplejerske!og!fysioterapeut!og!arbejdede!før!krigen!på!en!specialklinik,!
hvor!mange!danskere!og!svenskere!kom!for!at!blive!behandlet!(EB,!1992,!04.!december)!
!
Samtidig!ser!vi!også!eksempler!i!materialet!fra!1992!på,!at!man!fremstillede!flygtningene!som!
os!selv!\!europæere!\!der0dør:!
!
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Tusinder!af!liv!er!allerede!tabt.!Men!andre!millioner!af!liv!kan!stadig!reddes,!i!Bosnien,!i!
Makodonien!og!i!Kosova.!Det!er!dét,!vi!har!militæret!til.!Alt!andet!er!tom!snak.!Og!ethvert!
kompromis!med!ovenstående!krav!vil!koste!liv.!Det!er!problemet.!Ansvaret!er!ikke!USAs!
eller!FNs.!Det!er!Europas!eget.!For!det!er!europæere,!der!dør.!Også!lige!nu,!mens!resten!
af!Europa!skvadrer.!Send!Milosevic!et!retfærdigt!missil.!(Jerichow,!1992,!18.!december)!
!
Og!i!de!eksempler,!som!udtrykker!uenighed!indenfor!en!diskurs!om,!at!man!bør!hjælpe!
flygtningene,!kan!man!se!referencer!til!forestillingen!om!nær!relation!og!naboskab.!I!det!
følgende!eksempel!udtrykt!som!naboland:!
!
Vi!må!ikke!ende!der,!hvor!det!bliver!de!fattigste!af!de!fattige,!der!skal!betale!for,!at!vi!rige!
tager!os!af!flygtninge!fra!et!europæisk!naboland!(Leder,!1992,!23.!december)!
!
Ud!over!selve!den!geografiske!forståelse!af!Europa!og!Danmark!som!nærområde,!havde!
Danmarks!egen!deltagelse!med!militær!og!politi!også!en!indvirkning!på!forståelsen!af!
flygtningenes!situation.!Nedenstående!eksempler!viser!for!det!første!den!stolthed,!der!tegner!
sig!over,!at!man!\!Danmark!\!hjælper!folk,!der!befinder!sig!i!krigshelvedet.!For!det!andet!viser!
de!også,!at!ikke!nok!med,!at!det!sker!i!nærområdet,!men!nogle!af!vores!egne!oplever!det!hele!
på0nært0hold.!Første!eksempel!er!et!portræt!af!en!af!de!mange!soldater,!der!blev!sendt!ned!i!
krigen!som!fredsbevarende!styrke:!
!
Sammen!med!360!andre!modtog!Georg!Petersen!Forsvarets!Medalje,!der!i!går!blev!
uddelt!for!første!gang.!Medaljen!er!indstiftet!for!deltagelse!i!missioner,!som!ikke!
berettiger!til!f.eks.!FN\medalje.!På!nært!hold!har!Georg!Petersen!og!hans!kolleger!
oplevet,!hvad!vi!andre!har!set!som!billeder!på!TV\skærmen.!Granater,!håndvåben!og!
kanoner!var!dagligdag!for!Georg!Petersen![...]!Når!en!granat!ramte,!røg!der!fire!værelser!
på!en!gang.!Beskyttelsesrummene!var!fyldt!med!flygtninge.!Så!Georg!Petersen!måtte!
nøjes!med!sit!hotelværelse!og!håbe!på!at!undgå!en!fuldtræffer.!»Men!
menneskeskæbnerne!var!det,!der!gjorde!indtryk[...]«!(Junø,!1992,!01.!december)!
!
Det!følgende!eksempel!er!en!artikel!om!daværende!Justitsminister!Hans!Engells!besøg!i!den!
krigshærgede!del!af!Europa:!
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!
Justitsministeren!har!i!de!seneste!dage!ført!forhandlinger!og!holdt!møder!med!bl.a.!den!
kroatiske!viceudenrigsminister,!stabschefen!for!FN\styrkerne!og!de!danske!politifolk,!
som!gør!tjeneste!i!bl.a.!Sarajevo!Lufthavn!og!i!den!såkaldte!Sektion!Nord!i!
grænseområdet!mellem!Bosnien!og!Kroatien.!»Jeg!må!sige,!at!de!danske!politifolk!gør!en!
fremragende!indsats!dernede.!De!fremhæves!specielt!for!deres!gode!evner!til!at!træffe!
beslutninger!i!pressede!og!yderst!krævende!situationer,«!siger!Hans!Engell.!»Jeg!hører!
ikke!til!typen,!der!ofte!får!tårer!i!øjnene,!men!jeg!var!ude!for!flere!situationer,!hvor!jeg!
virkelig!følte!det!svært.!Når!man!møder!folk,!som!har!været!udsat!for!tortur,!ydmygelser,!
voldtægter!og!set!venner!og!familie!blive!skudt!ned,!er!det!svært!ikke!at!blive!berørt!af!
det.!Og!det!gør!et!stort!indtryk!på!én,!når!man!ser!folks!glæde!over!blandt!andet!tøj,!som!
er!sendt!derned!fra!Danmark.!(Larsen,!1992,!30.!december)!
!
Stoltheden!over!at!hjælpe!kommer!i!sidste!eksempel!ligeledes!til!udtryk!i!slutnignen!af!citatet,!
hvor!Justitsministeren!understregninger,!at!folk!fra!krigshelvedet!bliver!glade!for!tøjet,!som!
danskerne!sender!derned.!I!det!hele!taget!har!ovenstående!eksempler!fra!vores!empiri!været!
gennemsyret!af!en!stor!stolthed!over!at!kunne!hjælpe!nogen,!man!har!sympati!for:!Dem,!der!
var!berørte!af!krigen.!
Hele!dette!fundament!af!sympati!i!fremstillingen!af!flygtningene!som!krigsofre!og!
naboer,!man!gerne!vil!hjælpe,!i!modsætning!til!den!nutidige!fremstilling!af!flygtninge!som!en!
trussel!mod!vores!velfærd,!ser!vi!som!et!udtryk!for!en!grundlæggende!forskel!i!de!bærende!
samfundsdiskurser.!Vi!skal!senere!i!dette!afsnit!komme!med!et!bud!på,!hvad!disse!forskelle!er!
et!udtryk!for,!og!hvordan!vi!kan!forstå!diskurserne!i!dag.!Men!vi!mener,!at!afslutningen!på!
ovenstående!interview!med!Hans!Engell,!siger!meget!om,!hvordan!diskursen!om!velfærd!og!
flygtninge!i!1992!så!ud:!Selvom!der!er!750.000!på!flugt,!strømmer!de!ikke!og!er!ikke!en!trussel!
mod!vores!velfærd:!
!
Deres!frygtelige!situation!står!i!skærende!kontrast!til!det!danske!overskud!af!velfærd,«!
siger!Hans!Engell!og!fortæller,!at!der!er!750.000!flygtninge!i!Kroatien.!(Larsen,!1992,!30.!
december)!
!
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Som!nævnt!har!vi!i!vores!empiri!fra!1992!set!en!del!intertekstuelle!referencer!til!Anden!
Verdenskrig,!som!også!haft!betydning!for!forståelsen!af!flygtninge!på!daværende!tidspunkt.!
Murens!fald!var!stadig!meget!præsent!i!1992,!og!derfor!ikke!oplagt!som!intertekstuel!
reference,!eftersom!det!i!princippet!stadig!på!daværende!tidspunkt!var!en!del!af!konteksten.!
Anden!Verdenskrig!var!til!gengæld!mere!oplagt!som!reference.!Ligesom!Aggergaard,!som!i!sin!
rapport!skriver,!at:!“Vores!forståelse!og!indlevelse!er!blevet!fremmet!gennem!referencer!til!
Anden!Verdenskrigs!folkemord![...]”!(Aggergaard,!1997,!p.!110)!har!vi!i!vores!empiri!set!en!del!
eksempler!på,!at!man!i!1992!forstod!uhyrlighederne!i!eks\jugoslavien!i!lyset!af!referencer!til!
Anden!Verdenskrig.!Som!i!følgende!eksempel:!!!
!
Beretning!fra!kz\helvedet!
[...]!Fangerne!fra!transitlejren!i!Karlovac!fortalte!om,!hvordan!de!var!blevet!interneret!og!
skilt!fra!familier,!når!serbiske!militser!omringede!landsbyerne.!Mændene!blev!bedt!om!
at!møde!i!skoler!eller!forsamlingshuse,!hvorfra!de!blev!transporteret!til!lejrene.!Kvinder!
og!børn!kom!til!andre!lejre,!fortæller!Per!Golbert.!(Poulsen,!1992,!18.!december)!
!
Overskriften,!“Beretning!fra!kz\helvedet”,!bringer!automatisk!billeder!frem!på!nethinden!af!
nogle!uhyggelige!scener!fra!Anden!Verdenskrig,!som!gør!det!nemt!at!abonnere!på!en!
forståelse!af,!at!disse!mennesker,!disse!flygtninge,!er!på!flugt!fra!noget!grusomt.!Tilsvarende!
ser!vi!i!eksemplet!nedenfor,!hvor!det!samtidig!understreges,!at!det!er!flovt,!hvis!man!ikke!bare!
hjælper!så!mange!som!muligt:!
!
25!udhungrede!og!torturerede!mennesker,!mens!Norge!og!Sverige!tager!henholdsvis!
otte!og!seks!gange!så!mange!og!dermed!hjælper!tilsvarende!flere!ud!fra!kz\lejrene.!
Sjældent!har!det!været!så!flovt!at!være!dansker!(Leder,!1992,!09.!december)!
!
At!den!interdiskursive!reference!her!har!et!underforstået!element!af,!at!det,!der!skete!under!
Anden!Verdenskrig,!ikke!skal!gentage!sig,!ligger!samtidig!manifest!i!konstateringen,!at!det!er!
flovt,!nu,!hvor!det!sker!igen.!
Det!følgende!eksempel!viser!også,!at!man!helt!eksplicit!refererer!til!de!uhyggelige!scener!
fra!Anden!Verdenskrig!som!manifeste!intertekstualiteter:!
!
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Det!har!virkelig!været!en!chokerende!oplevelse.!Både!det,!jeg!har!set,!men!sandelig!også!
de!beretninger!om!brutale!nedskydninger,!vold,!tortur,!voldtægt!og!ja,!direkte!
henrettelser!af!mennesker!er!forfærdelige.!Der0sker0ting,0som0vi0ikke0har0oplevet0siden0
Anden0Verdenskrig.!(Larsen,!1992,!30.!november,!vores!kursivering)!
!
I!materialet!fra!1992!er!intertekstuelle!referencer!til!Anden!Verdenskrig!altså!gennemgående,!
hvilket!kan!være!medvirkende!til!det!øgede!fokus!på!fremmedhadet,!som!vi!lidt!senere!vil!
forholde!os!til.!
Ser!vi!på!den!fremtrædende!reference!til!Anden!verdenskrig!og!nazismen!i!1992!med!
Derridas!begreb!iterabilitet,!får!vi!øje!på,!at!den!gentagelse,!der!ligger!i!referencen!krig,!er!en!
del!af!det!uendelige!væv!af!sproglige!forståelser,!der!gentager!sig.!Begrebet!iterabilitet!
hjælper!os!til!at!se,!at:!I!og!med,!man!i!1992!forstod!flygtningene!som!krigsflygtninge,!kan!
krigen!ikke!tages!ud!af!den!forståelse.!Dette!medfører!gentagelsen!af!forståelsen!krig!som!
reference!til!noget,!man!tidligere!har!forstået!som!krig:!Anden!Verdenskrig.!Derrida!vil!dog!
samtidig!sige,!at!man!ikke!kan!tage!den!tidligere!forståelse!af!krig!ud!af!den!måde,!man!skaber!
den!nye!forståelse!af!krig!på!\!de!er!altså!gensidigt!afhængige.!På!samme!måde!vil!Foucault!
med!sit!genealogiske!historiesyn!sige,!at!der!ikke!er!én!begyndelse,!men!et!uendeligt!væv!af!
begyndelser!og!slutninger.!Det!er!altså!ikke!til!at!sige,!hvad!der!kom!først:!Forståelsen!af!
flygtningene!som!krigsflygtninge!eller!referencerne!til!Anden!Verdenskrig,!de!er!nok!nærmere!
opstået!som!gensidigt!afhængige.!
Uanset!hvad!der!kom!først,!er!iterabiliteten!en!understregning!af,!at!man!i!1992!
sprogligt!bevæger!sig!indenfor!en!forståelse!af!flygtninge!som!mennesker!på!flugt!og!ikke,!
som!vi!ser!en!tendens!til!i!materialet!fra!i!dag:!Et!fænomen,!der!søger!at!få!del!i!vores!velfærd.!
Referencerne!i!1992!opfordrer!til,!at!europæerne!ser!indad!og!ikke!gentager!historiens!fejl,!
som!ovenstående!eksempler!viser:!“Der!sker!ting,!som!vi!ikke!har!oplevet!siden!Anden!
Verdenskrig”!og!“Sjældent!har!det!været!så!flovt!at!være!dansker”.!Eller!som!i!det!følgende!
eksempel,!hvor!det!oven!i!købet!er!en!manifest!intertekstuel!“advarsel”!i!forhold!til!Hitlers!
udryddelseslejre:!
!
Nær!os,!i!det!tidligere!Jugoslavien,!har!man!sat!en!etnisk!udrensning!i!gang.!Hitler!er!ikke!
død.!(Halter,!1992,!04.!december)!
!
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Som!nævnt!ser!vi!samtidig!en!del!eksempler!på,!at!der!i!empirien!fra!1992!optræder!
intertekstuelle!referencer!til!nazismen!under!Anden!Verdenskrig,!som!værende!eksempel!på!
yderste!konsekvens!af!en!racisme,!som!man!ikke!vil!gentage:!
!
Man!opdrager!dem![efterkrigsgenerationen]!til!at!tro,!at!det!onde!aldrig!har!boet!hos!
dem,!undtagen!under!besættelsen,!importeret!udefra.!(Halter,!1992,!04.!december)!
!
Det!onde,!der!her!interdiskursivt!refereres!til,!bliver!således!nazismens!raceudryddelser!og!
tanker!om!racerenhed.!Det,!vi!ser!i!vores!materiale,!er!altså!både!en!latent!og!manifest!
reference!til!angsten!for,!at!det!skal!ske!igen:!
!
Europæisk!gangart!anno!1992.!Strækmarch.!Nazismens!spøgelser!er!vakt!til!live!i!
Europa.!Af!voldelige!og!oftest!småtbegavede!unge!grønjakkede,!kronragede!skinheads!i!
Tyskland,!Frankrig,!England,!Italien,!Spanien,!Sverige.!Og!af!slipseklædte!politikere!i!
stærkt!højreorienterede!partier.!Nok!er!de!få.!Men!den!spalteplads,!de!tæsker!sig!til!i!
aviserne!og!mordbrænder!sig!til!på!TV\kanalerne,!har!sået!frygt!og!splid!i!det!
europæiske!hus.!(B.T.,!1992,!29.!november)!
!
Der!var!altså!samtidig!en!stor!opmærksomhed!på,!hvad!der!foregik!i!de!miljøer,!hvor!
uhyrlighederne!potentielt!set!kunne!komme!fra!igen.!Dette!er!ikke!noget,!vi!er!stødt!på!i!vores!
materiale!fra!2015\2016,!hvilket!naturligvis!også!kan!være!et!udtryk!for,!at!det!ikke!eksisterer!
i!dag.!Men!i!lyset!af!iterabilitet!er!det!interessant,!at!der!i!1992!var!så!mange!referencer!til!
nazismens!uhyrligheder!samtidig!med,!at!der!var!et!stort!fokus!på!de!miljøer,!hvor!det!
potentielt!set!kunne!“genopstå”!fra:!
!
Fyhrer!for!et!blodbad!
Manden,!de!kalder!'den!svenske!Führer',!tager!imod!i!barndomshjemmet!i!en!lille!
sidegade!bag!domkirken!i!Lund.![...]!Lars!Hulten!er!menig!fængselsbetjent!i!Stockholm,!
men!er!landskendt!for!sine!flygtninge\!og!indvandrerfjendske!holdninger!og!sine!
raceteorier.!(EB,!1992,!29.!november)!
!
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Ovenstående!uddrag!er!fra!et!portrætinterview!med!den!svenske!skinhead,!Lars!Hulten,!som!i!
1992!fremstilles!som!et!skræmmende!eksempel!på!fremmedfjendskhed:!
!
Er!du!selv!racist?!\!Jeg!vil!helst!undgå!at!bruge!det!ord,!fordi!det!er!blevet!så!følelsesladet!
i!disse!tider.!Men!ja,!ifølge!ordets!egentlige!betydning!i!den!svenske!ordbog,!så!er!jeg!
racist.!\!Som!to!tredjedele!af!alle!svenskere!\!og!det!er!helt!sikkert!det!samme!i!Danmark!
\!så!ønsker!jeg!et!totalt!stop!for!al!indvandring.![...]!Når!vi!går!i!fakkeltog!med!alle!de!
unge!skinheads!i!morgen,!så!er!jeg!Führer!for!en!dag,!siger!Lars!Hulten!og!krænger!
læberne!udad!og!opad!til!et!smil.!(EB,!1992,!29.!november)!
!
Som!Lars!Hulten!replicerer!i!interviewet,!er!ordet!racist!noget,!der,!på!det!tidspunkt,!artiklen!
er!skrevet,!er!omgærdet!af!mange!følelser.!Det!er!altså!noget,!man!taler!om,!og!ikke!mindst!har!
en!holdning!til.!At!racisme!er!noget,!man!taler!om,!stemmer!overens!med,!at!vi!i!vores!empiri!
fra!1992!har!set!et!stort!antal!artikler!med!racisme!som!tema!\!langt!større!antal!artikler,!end!
vi!har!set!i!materialet!fra!2015\2016.!
Dette!har!sammen!med!vores!Derrida\tilgang!vakt!vores!opmærksomhed.!Hvordan!kan!
det!være,!at!man!ikke!har!racisme!som!et!tema!i!dag?!Som!vi!fandt!frem!til!i!afsnit!2.2!taler!vi!i!
dag!\!sat!lidt!på!spidsen!\!om!flygtningestrømmen!og!velfærd!som!binariteter!forstået!som!de!
sproglige!modsætningsforhold,!som!Derridas!dekonstruktionstankegang!er!bygget!op!
omkring.!Det!er!modsætninger,!men!gensidigt!afhængige!og!forstås!kun!i!lyset!af!hinanden.!
Ligesom!flygtningestrømmen!i!det!følgende!eksempel!fra!januar!2016!figurerer!som!binær!
opposition!til!ro!og!orden:!
!
Når!kontrollen!alligevel!er!nødvendig,!skyldes!det,!at!de!øvrige!skandinaviske!lande!har!
skærpet!deres!grænsekontrol![...]!‘Den!midlertidige!grænsekontrol!er!nødvendig!for!at!
sikre0ro0og0orden,!og!for!at!sikre,!at!mange!flygtninge!og!migranter!ikke!strander!i!
Danmark’,!siger!Lars!Løkke!Rasmussen.!(Lauridsen!et.!al.,!2016,!05.!januar)!
!
Når!vi!dekonstruerer!statsministerens!udtalelse!i!ovenstående!uddrag!af!artiklen,!får!vi!altså!
øje!på,!at!vi!i!dag!nødvendigvis0må!værne!os!mod!strømmen!af!flygtninge,!ellers!vil!kaos!opstå!\!
på!den!måde!kommer!flygtningene!i!2016!til!at!stå!i!binær!opposition!til!ro!og!orden.!I!afsnit!
2.2!findes!flere!eksempler!på!dette.!
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I!1992!var!fokus,!som!beskrevet!ovenfor,!i!stedet!på!hjælpen!til!mennesker!på!flugt!fra!
krig!forstået!som!en0del!af!det!at!være!en!velfærdsstat!\!!altså,!at!Danmark!havde!råd!til!at!
hjælpe!mennesker,!der!har!brug!for!hjælp.!Vi!ser!således!en!tendens!i!vores!empiri!fra!1992!til!
at!anskue!hjælpsomhed!i!forhold!til!mennesker!på!flugt!som!binaritet!til!racisme.!Vores!
genealogiske!perspektiv!gjorde!os!således!opmærksom!på,!at!der!er!et!fravær!af!racismetema!
i!debatten!i!dag.!Racisme!er!ikke!et!tema,!når!vi!ser!flygtninge!som!en!strøm:!Vi!ser!nærværet!
på!bekostning!af!fraværet!(Derrida,!2002,!p.!56).!Racisme!forudsætter,!at!der!er!tale!om!
mennesker!af!bestemte!racer,!som!nogen!undertrykker.!Et!naturfænomen!har!ingen!race,!
fænomenet!er!i!stedet!en!trussel!mod!velfærden!og!en!trussel!mod!ro!og!orden.!
I!vores!analyse!med!fokus!på!transformationer!er!vi!altså!blevet!opmærksomme!på!en!
forskel!i!diskursen!om!flygtninge!i!dag!i!forhold!til!i!1992.!Hvor!problemet!i!1992!i!en!del!af!
empirien!etableres!som!fremmedhadet!til!flygtninge,!etableres!problemet!i!dag!som!
flygtningestrømmen!og!dens!konsekvenser!for!særligt!nationalstaten.!
Anaforen!problem!referer!således!ikke!tilbage!til!den!samme!diskursreferent:!I!dag!er!
problemet!flygtningestrømmen!og!dens!konsekvenser;!i!1992!var!problemet!også!knyttet!til!
flygtningene,!men!med!fokus!på!danskernes!reaktion!på!dem:!
!
Hun![Sadako!Ogata,!lederen!af!FN´s!flygtningearbejde]!er!ikke!alene!med!sin!frygt!for,!
om!Europa!kan!klare!1990’ernes!udfordring:!At!tackle!nazismen!og!få!bugt!med!
fremmedhadet.!!(Lemche,!1992,!29.!november).!
!
Også!nationalt!blev!denne!opfattelse!af!problemet0italesat.!I!følgende!eksempel!ses,!at!man!har!
politisk!fokus!på,!at!konsekvenserne!vil!være!øget!fremmedhad,!hvis!man!ikke!forholder!sig!til!
de!mange!flygtninge.!Og!selvom!flygtningene!her!faktisk!italesættes!som!noget,!der!strømmer,!
er!problemet!ikke,!at!de!truer!os,!men!at!nogen!måske!vil!true!dem!\!med!mindre!man!får!
informeret!danskerne!om,!hvilke!rettigheder!og!pligter!både!danskere!og!flygtninge!har:!
!
For!at!dæmme!op!for!fremmedhad!og!racisme!vil!Socialdemokratiet!straks!efter!nytår!
indkalde!syv!partier!i!Folketinget!for!at!lave!et!‘nationalt!flygtningekompromis’.!
Socialdemokratiets!formand,!Poul!Nyrup!Rasmussen,!betegner!opgaven!som!vigtigere!
for!Danmark!end!vedtagelsen!af!det!nationale!kompromis.!Han!ønsker!bl.a.!at!informere!
danskerne!om!problemerne!ved!hjælp!af!husstandsomdelte!aviser.!
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Danmark!må!og!skal!have!skabt!politisk!enighed!om,!hvad!der!skal!gøres!ved!de!
titusinder!af!flygtninge,!der!vil!komme!strømmende!her!til!landet.!
Gennem!en!informationsavis!vil!vi!fortælle!befolkningen,!hvordan!de!skal!forberede!sig!
på!at!modtage!flygtninge,!hvordan!kommunerne!bliver!inddraget,!og!hvilke!rettigheder!
og!pligter!både!danskere!og!flygtninge!har.!Og!selvfølgelig!også,!hvad!vi!politikere!har!
tænkt!os!at!gøre!med!de!titusindvis!af!flygtninge,!der!vil!komme!til!Danmark!i!1993,!
siger!Poul!Nyrup!Rasmussen.!(Vilstrup,!1992,!30.!december)!
!
Ser!vi!på!ovenstående!i!lyset!af!Foucaults!problematisering,!får!vi!således!øje!på,!at!man!i!
vores!materiale!fra!1992!ville!dæmme0op!for!fremmedhad!og!racisme!og!ikke!som!i!dag,!hvor!
man!vil!dæmme0op!for!flygtningestrømmen.!
!
Der!skulle!døde!og!sårede!ofre!for!racisme!til,!for!at!den!politiske!klasse!i!Tyskland!med!
kansler!Kohl!gik!på!gaden!(Halter,!1992,!04.!december)!
!
I!1992!ville!man,!som!udtrykt!i!det!forrige!citat,!samtidig!forsøge!at!indgå!et!nationalt!
flygtningekompromis,!i!kontrast!til!januar!2016,!hvor!man!bevidst!går!lige!til!grænsen!for!de!
vedtagne!konventioner!med!vedtagelsen!af!den!såkaldte!”smykkelov”:!
!
’Vi!bevæger!os!til!kanten!af!konventionerne’!erkendte!udlændinge\,!integrations\!og!
boligminister!Inger!Støjberg!under!gårsdagens!debat!i!folketingssalen,!hvor!hun!dog!slog!
fast,!at!regeringen!ikke!forventer!nogen!dom!(Beim,!2016,!27.!januar).!
!
Samtidig!har!ordet!krig0‘s!betydning!forandret!sig!i!forhold!til!den!historicitet,!den!i!
Faircloughsk!forstand!indskriver!sig!i.!Den!krig,!som!danskerne!og!europæerne!oplever!at!
være!del!af!i!dag,!kan!ikke!afgrænses!til!et!enkelt!område!og!kan!i!det!hele!taget!ikke!forstås!på!
samme!afgrænsede!vis.!Krigen!mod!terror!bryder!med!vores!gamle,!traditionelle!forståelse!af!
krig,!som!de!to!Verdenskrige,!og!må!derfor!trække!på!andre!referencer!end!borgerkrigen!i!
eks\Jugoslavien!gjorde.!Denne!forståelse!af!problematikken!i!dag!er!også!med!til!at!danne!
rammen!for!italesættelse!af!flygtninge!som!et!strømmende!fænomen,!der!kan!indeholde!
terrorister:!
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Søndag!blev!endnu!en!ransagning!gennemført!i!byen!Sankt!Johann!syd!for!Mainz,!fordi!
man!ledte!efter!en!IS\kommandør.!Manden!skulle!ifølge!det!tyske!medie!Spiegel!være!
kommet!til!Tyskland!gennem!flygtningestrømmen.!(Obelitz,!2016,!08.!februar,!vores!
kursivering)!
!
Ydermere!bliver!IS\kommandøren!i!ovenstående!eksempel!udtryk!for!udfordringen!af!både!
den!demokratiske!diskurs,!den!nationalistiske!og!den!globale!diskurs,!som!vi!behandlede!i!
afsnit!2.2.3.!Terrororganisationen!IS!har!idealer,!der!bygger!på!andre!forståelser,!end!de!
demokratiske!idealer.!Dette!indebærer!blandt!andet!en!anden!forståelse!af!krig,!det!vil!sige!
ikke!som!nationalstat!mod!nationalstat!og!ikke!militær!overfor!militær,!men!som!religiøse!
krigere!i!civil,!der!rammer!civile.!Denne!anden!forståelse!er!derfor!med!til!at!udfordre!det!
førnævnte!liberale!globaliseringsprojekt,!som!kendetegner!tankerne!bag!EU.!En!lignende!
forståelse!af!krigen!ses!udtrykt!i!det!følgende!citat,!der!på!samme!måde!understreger,!at!
flygtningestrømmen!kan!indeholde!terror:!
!
Med!omfattende!indvandring!fra!fremmede!kulturer!følger!ikke!blot!forøgede!
terrortrusler,!men!også!øget0bandekriminalitet,!der!på!længere!sigt!vil!kunne!udvikle!sig!
til!mafiastrukturer!og!forstærke!de!allerede!dannede!parallelsamfund.!Hovedparten!af!
indvandrerne!søger!en!ny,!fredelig,!arbejdsom!og!lovlydig!tilværelse.!(Bro,!2016,!26.!
Januar,!vores!kursivering)!
!
I!forlængelse!af!denne!anden!eller!nye!forståelse!af!krig!er!det!interessant,!at!de!få!
intertekstuelle!referencer!til!Anden!Verdenskrig,!vi!har!set!i!vores!empiri!fra!2015\2016,!ikke!
refererer!til!jødernes!flugt!og!til!nazismen!som!værende!noget,!man!vil!undgå.!I!stedet!er!
referencerne!primært!til!den!store!mængde!af!flygtninge,!som!ikke!er!set!lige!så!stor,!som!da!
tyske!flygtninge!i!1945!måtte!flygte!fra!det!østlige!Tyskland:!
!
De!største!flygtningestrømme!siden!Anden!Verdenskrig!har!taget!politikere!og!politi!på!
sengen!viste!det!seneste!døgn,!hvor!flygtninge!fik!frit!lejde!til!Sveriges!fortrydelse.!
Eneste!sikre!er,!at!flere!flygtninge!er!på!vej.!(Nilsson,!2015,!6.!september)!
!
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Referencen!fungerer!altså!her!som!hjælp!til!anskueliggørelsen!af!mængden!af!flygtninge!og!
ikke!som!hjælp!til!at!forstå!flygtningenes!situation.!Vi!skal!senere!dykke!ned!i!sprogbruget!om!
disse!flygtninge!fra!1945,!men!for!nu,!vil!vi!blot!konstatere,!at!det!i!dag!ikke!er!mange!
intertekstuelle!referencer!til!Anden!Verdenskrig,!og!at!de,!der!er,!ikke!refererer!til!nazismens!
etniske!udrensninger,!men!til!antallet!af!tyske!flygtninge.!
Ser!vi!på!analysen!af!denne!begyndelse!i!1992!i!Foucaultsk!forstand,!opdager!vi,!at!den!
får!“tusindvis!af!nu!tabte!begivenheder!til!at!vrimle!frem”!(1983,!p.!89).!1992!er!således!blot!
en!del!af!det!væv,!der!udgør!forståelsen!af!flygtninge!i!dag,!hvor!også!de!tyske!flygtninge!fra!
1945!indgår!i,!hvilket!vi!vil!forholde!os!til!i!det!følgende.!
En strøm af tyske flygtninge kommer til Danmark i 1945
I!forlængelse!af!ovenstående!analyse,!finder!vi!det!oplagt!at!lave!et!genealogisk!nedslag!i!en!af!
historiens!mest!omfattende!flygtningekatastrofer,!som!fandt!sted!i!slutningen!af!Anden!
Verdenskrig!i!det,!der!på!daværende!tidspunkt!kaldtes!Østpreussen.!
I!januar!1945!rykkede!den!aggressive!sovjetiske!offensiv!frem!mod!vest!og!standsede!
først!i!Berlin,!hvilket!på!mindre!end!fire!måneder!førte!til!det!nazistiske!Tysklands!kollaps.!I!
februar!1945!befalede!Hitler,!at!en!stor!del!af!de!tyskere,!der!flygtede!fra!den!Røde!Hærs!
hærgen,!skulle!anbringes!midlertidigt!i!Danmark.!I!de!følgende!tre!måneder!ankom!
hundredvis!af!skibe!med!op!til!10.000!udmattede,!underernærede!og!alvorligt!syge!flygtninge!
i!hver!\!primært!kvinder,!børn!og!gamle!(Pedersen,!2005,!p.!1).!
Flygtningene!ankom!til!et!Danmark,!der!var!præget!af,!hvad!der!flere!steder!omtales!som!
“Besættelsestidens!værste!måneder”!(BBC!sender!til!Danmark,!Bilag!16).!Hver!dag!kunne!
danskerne!læse!om!likvideringer!af!danske!modstandsfolk!og!om,!hvordan!nazistiske!
terrorgrupper!sprængte!forlystelsessteder!i!luften!og!myrdede!uskyldige!mennesker.!
Samtidig!var!tusindvis!af!danskere!blevet!deporteret!til!koncentrationslejre!i!Tyskland!
(Pedersen,!2005,!p.!1).!
Set!i!det!lys!er!det!måske!ikke!så!mærkeligt,!at!den!danske!befolkning!havde!svært!ved!at!
mobilisere!medlidenhed!med!flygtningene,!og!som!det!ses!i!følgende!eksempel,!havde!
værnemagtens!forsøg!på!at!appellere!til!danskernes!medfølelse!heller!ikke!megen!
gennemslagskraft.!BBCs!danske!radioreporter!Terkel!M.!Terkelsen!fortæller!i!BBC0sender0til0
Danmark:!
!
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’Pyromangeneralen!Lindemann’![Georg!Lindemann]!synes!ikke!velegnet!til!at!starte!en!
medlidenhedskampagne!i!Danmark,!især!ikke!når!danske!patrioter!i!disse!dage!myrdes!i!
Danmark!(Bilag!16).!
!
Flygtninges!ankomst!blev!fremstillet!som!et!nyt!tysk!overgreb,!upåagtet!om!det!var!fjendens!
sårede!soldater,!kvinder!eller!børn,!der!ankom.!Information!skriver!således!den!4.!april,!1945:!
!
De!skal!ikke!mærke!den!ringeste!medynk,!og!de!skal!vide,!at!som!de!selv!har!redt,!skal!
de!komme!til!at!ligge.!(Bilag!20).!
!
Eller!som!det!lød!i!BBC,!der!ligeledes!fremstiller!flygtningene!som!snyltere:!
!
De!tyske!flygtninge!må!klart!forstå,!at!de!befinder!sig!som!snyltere!i!et!land,!der!er!i!krig!
med!Tyskland.!Og!de!tyske!ledere,!som!selv!har!indført!gidselsystemet,!og!sat!
terrormetoderne!i!system,!må!forstå,!at!de!trækker!for!store!veksler!på!dansk!
godhjertethed.!(Bilag!16).!
!
Selv!det!tyske!mindretal!i!Danmark!ville!ikke!kendes!ved!flygtningene,!hvilket!kan!ses!som!et!
udtryk!for!en!stærk!hegemonisk!forståelse!af!Tyskland!som!fjende:!
!
Det!tyske!mindretal!har!fået!besked!om!at!åbne!dørene!på!vid!gab,!efter!at!de!i!første!
omgang!har!søgt!i!videst!mulig!omfang!at!holde!de!lasede!landsmænd!på!afstand.!(Bilag!
16)!
!
I!citaterne!sidestilles!flygtninge!og!fjende,!og!der!gives!derfor!ikke!plads!til!en!forståelse!af!
flygtningene!som!mennesker,!der!har!brug!for!hjælp.!I!stedet!bliver!diskursens!relationelle!
funktion!at!skabe!afstand!mellem!det!tyske!mindretal!og!deres!landsmænd.!Den!hegemoniske!
diskurs!om,!at!en!tysker!er!fjende,!uanset!køn!og!alder,!kom!på!samme!måde!til!udtryk!ved,!at!
flygtninge!kun!undtagelsesvist!blev!behandlet!på!danske!sygehuse!(Lylloff,!1999,!p.!34).!
Ser!vi!på!fremstillingen!i!lyset!af!nedslaget!i!1992,!er!det!opsigtsvækkende,!at!!fjende\
diskursen!vinder!over!nærområde\diskursen.!Selvom!Danmark!var!nærområde!til!Tyskland,!
ser!vi!ikke!naboskabs\metaforik!i!vores!empiri,!men!i!stedet!en!naturfænomens\metaforik,!
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hvor!det!er!elendighed!og!fjende,!der!oversvømmer!landet.!Der!kan!på!den!måde!drages!en!
parallel!til!fremstillingen!i!dag,!hvilket!vi!skal!se!flere!eksempler!på!i!det!følgende.!Interessant!
er!det,!at!der!på!daværende!tidspunkt!ikke!blot!var!tale!om!en!flygtningestrøm!men!om!en!
decideret!“oversvømmelse!af!laset!elendighed“:!
!
Krigens!stigende!flod!har!allerede!skyllet!12\15.000!sådanne!flygtninge!ind!på!de!danske!
kyster,!men!det!er!kun!en!ringe!begyndelse.!Millioner!af!hjemløse!tyskere,!hvis!tal!vil!
vokse!efterhånden,!som!det!tyske!storrum!skrumper!ind,!vil!søge!hen,!hvor!trykket!er!
mindst.!En!gren!af!denne!strøm!af!vandrende!elendighed!søger!mod!syd,!hvor!fronterne!
i!øjeblikket!synes!fjernest.!En!anden!gren!af!strømmen!baner!sig!vej!mod!nord!til!
Schlesvig\Holsten!og!Danmark,!hvor!de!håber!at!kunne!opretholde!livet,!indtil!det!hele!
er!forbi.!Det!er!Herrefolkets!sidste!dagsmarch!med!de!jordiske!ejendele!og!de!bristede!
storhedsdrømme!stuvet!sammen!i!én!og!samme!vadsæk.!!(BBC!sender!til!Danmark,!Bilag!
16).!
!
Ved!befrielsen!overtog!Danmark!ansvaret!for!de!godt!250.000!flygtninge,!der!befandt!sig!i!
landet!(Lylloff,!1999,!p.!35).!Stemningen!var!stadig!ikke!venlig!i!forhold!til!de!tyske!flygtninge,!
på!trods!af!blandt!andet!60!danske!præsters!appel!til!danskerne!i!Berlingske!Tidende!24.!juni,!
1945:!
!
Efter!Anmodning!fra!ca.!60!københavnske!Præster,!som!har!Præstetjeneste!blandt!de!
tyske!Flygtninge,!og!derfor!til!Stadighed!kommer!i!Lejrene,!vil!vi!som!Medlemmer!af!det!
Udvalg,!som!af!Socialministeriet!har!faaet!betroet!Ordningen!af!Kirkelig!Tjeneste!for!de!
tyske!Flygtninge,!rejse!Indsigelse!mod!den!Maade,!hvorpaa!der!i!en!Del!Dagblade!i!den!
sidste!Tid!er!blevet!skrevet!om!de!tyske!Flygtninge!og!deres!Forhold.!Saadan!kan!man!
kun!dømme,!hvor!man!gør!enkelte!uheldige!Elementer!til!Repræsentanter!for!en!hel!
Folkegruppe.!(Bilag!19)!
!
Præsterne!var!de!eneste!danskere,!der!havde!adgang!til!flygtningelejrene,!som!ellers!var!
bevogtede!(Pedersen,!2005,!p.!1).!Dette!kan!set!i!forhold!til!vores!nutidige!nedslag!bekræfte!
vores!antagelse!om,!at!den!relationelle!funktion!ved!diskursen!om!flygtninge!som!
naturfænomen!forudsætter!en!inhuman!menneske\natur!relation!frem!for!en!human!
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menneske\menneske!relation.!Inden!krigen,!hvor!denne!relation!blev!etableret,!udgjorde!
idealer!om!demokrati!og!hjælpsomhed!den!overordnede!diskurs,!som!udtrykt!i!citatet!fra!
1938:!
!
Det!er!en!del!af!vores!demokratiske!grundsætninger,!at!vi!skal!yde!beskyttelse!for!de!
forjagede!(Stauning,!1938,!16.!marts)!
!
Flygtningene,!som!på!det!tidspunkt!var!de!Jødiske!flygtninge,!blev!!således!fremstillet!som!et!
fælles!ansvar.!Citatet!af!Stauning!udtrykker!på!den!måde!en!idealistisk!tilgang,!som!kan!anses!
som!et!modsvar!til!den!politik,!der!blev!vedtaget!på!daværende!tidspunkt!i!Danmark,!og!som!
var!en!del!af!den!generelle!diskurs!i!Europa!på!daværende!tidspunkt!(Pedersen,!2005,!p.!1).!I!
efteråret!1938!lavede!regeringen!en!migrantlovgivning,!der!skulle!dæmme!op!for!de!mange!
flygtninge.!Daværende!justitsminister!Steinche!udtalte!således!i!radioen,!citeret!i!Berlingske!
Tidende:!
!
Justitsministeren!redegjorde!i!Aftes!i!Radioen!for!Emmigrant\Problemet!
Vort!lille!Land!er!jo!under!ingen!Omstændigheder!i!Stand!til!at!yde!noget!væsentligt!
Bidrag!til!det!saakaldte!Jødespørgsmaals!Løsning,!hvis!det!overhovedet!kan!løses!(Bilag!
15).!
!
Eksemplet!udtrykker,!at!problemet!også!på!dette!tidspunkt,!på!samme!måde!som!i!dag,!
fremstilles!som!flygtningene,!og!ikke!vores!reaktion!på!dem!som!i!1992.!Dog!er!der!den!
væsentlige!forskel,!at!man!på!daværende!tidspunkt!afgrænsede!problemet!til!at!handle!om!en!
bestemt!race!\!jøderne!\!hvilket!vi!ikke!har!set!tendens!til!i!vores!nedslag!fra!2015\2016.!
Udover!fokusset!på!flygtningene!som!et!problem,!udtrykkes!den!samme!magtesløshed!som!i!
2015\2016!nedslaget,!hvor!domino\metaforikken!fremstiller!Danmarks!rolle!som!ligegyldig.!
I!empirien!fra!1945!er!vi!i!forlængelse!af!ovenstående!blevet!opmærksomme!på,!hvilken!
betydning!man!efter!5!års!krigstilstand!tillagde!danskernes!egen!flugt,!forstået!som!de!danske!
jøder!og!kommunister!på!flugt!fra!nazisterne.!I!modsætning!hertil!fremstilles!de!tyske!
flygtninge!som!selv!værende!skyld!i!flugten,!hvorfor!fremstillingen!af!dem!ikke!bærer!præg!af!
medfølelse.!Eller!som!det!illegale!blad,!Frit!Danmark,!formulerer!det:!
!
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Og!vi!husker!det,!som!ligger!os!selv!nærmest,!den!tyske!»beskyttelse«!af!Danmark,!som!
betød!en!udryddelseskampagne!mod!hele!det!danske!folk,!forjagelsen!af!de!danske!
jøder,!emigration!for!mange!tusinde!danskere!og!en!hærskare!af!flygtninge!i!vort!eget!
land,!deportation!og!fængsling!af!mange!af!Danmarks!bedste!sønner!og!døtre,!mord,!
tortur!og!henrettelser!i!stadig!stigende!grad!(Bilag!17).!
!
På!daværende!tidspunkt!var!diskursen!klar:!Der!findes!flygtninge,!som!er!blevet!fordrevet!
uskyldigt!og!flygtninge,!som!selv!er!skyld!i!det.!Som!behandlet!i!afsnit!2.2.1!har!vi!i!vores!
materiale!fra!2015\2016!set!en!lignende!diskurs,!der!ved!identitetsfunktionen!etablerer!
flygtningene!som!lykkeriddere,!på!vej!mod!Europa!som!et!forjættet!land.!At!man!i!dag!
fremstiller!flygtningene!som!en!trussel!mod!vores!velfærd,!og!at!vi!i!vores!empiri!kan!se!
lighedspunkter!med!fremstillingen!af!flygtningene!som!fjende!i!1945,!leder!vores!
opmærksomhed!i!retningen!af,!at!flygtninge!i!dag!fremstilles!som!fjende.!Dette!skal,!som!vi!var!
inde!på!tidligere,!naturligvis!ses!i!forhold!til!den!måde!krig!forstås!på!i!dag!sammenlignet!med!
dengang.!Selvom!der!i!citatet!fra!BBC!(bilag!16)!refereres!til!nazistisk!terror,!er!vores!
forståelse!af!terror!som!krig!i!dag!anderledes,!eftersom!krigsforståelsen,!som!nationer!i!krig!
mod!nationer!ikke!længere!er!gældende.!
Opbruddet!under!Anden!Verdenskrig!afstedkom!mange!nye!forståelser,!som!vi!har!set!i!
eksemplet!fra!1938!i!forhold!til!eksemplerne!fra!1945.!Tiden!omkring!Anden!Verdenskrig!var!
altså!på!samme!måde!som!i!dag!præget!af!brydninger,!og!også!dengang!spillede!NGO´erne!en!
rolle!i!etableringen!af!diskursen!om!flygtninge.!Derfor!vil!vi!i!det!følgende!forholde!os!til!Red!
Barnets!positionering!som!aktør!kort!efter!Anden!Verdenskrig!for!at!kunne!sammenholde!
dette!med!deres!positionering!i!dag.!
Kendetegnende!for!menneske\fjende!relationen,!uanset!om!fjenden!er!tyskerne!eller!
terroren,!er,!at!den!undertrykker!menneske\barn!relationen,!som!det!er!i!Red!Barnets!
interesse!at!etablere.!
1945: Red Barnets rolle
Selv!hos!Red!Barnet,!hvis!ideologiske!grundlag!lød:!“At!rettigheder!omfatter!alle!børn!–!uanset!
race,!nationalitet!eller!tro”!(Strand,!2005,!p.!45)!var!idealerne!og!selvforståelsen!udfordret!af!
blandt!andet!den!hegemoniske!diskurs!om,!at!tyskerne!var!fjenden!uanset!køn!og!alder.!Dette!
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kom!eksempelvis!til!udtryk!i!formand,!Valborg!Hammerichs,!åbningstale!ved!Red!Barnets!
første!landsmøde!den!16.!februar,!1946:!
!
Mange!vil!spørge,!hvilke!Børn!skal!nu!hjælpes!–!hvad!med!tyske!Børn?!At!sindene!her!let!
kan!bevæges,!er!i!sin!Orden!og!kun!rimeligt.!Vi!staar!i!en!international!Organisation,!som!
har!lovet!at!hjælpe!nødstedte!Børn!uanset!Nationalitet,!Race!og!Tro.!Som!det!staar!for!os!
i!Arbejdsudvalget!i!Dag,!kan!vi!ikke!se,!at!der!er!nogen!Rimelighed!for!at!tage!tyske!Børn!
til!Danmark.!Danmark!har!–!om!end!ufrivilligt!–!paataget!sig!en!saa!stor!Byrde!med!
Hensyn!til!de!tyske!Flygtninge,!at!vel!intet!Land!kommer!til!at!yde!Tyskland!mere!end!vi.!
Paa!den!anden!Side!lever!vi!i!et!frit!Land,!og!hvis!der!i!Befolkningen!er!Trang!til!at!sende!
Mad!ned!til!nødstedte!tyske!Børn,!bør!det!før!eller!senere!gøres.!Men!vi!har!dog!en!Pligt!
til!at!hjælpe!de!Børn,!der!længst!har!været!i!Nød,!og!hertil!tror!jeg,!at!polske,!ungarske!og!
østrigske!Børn!hører!(1946,!16.!februar,!Referat!fra!første!landsmøde,!p.!1)!
!
Dette!citat!fremstår!som!selvmodsigende:!Først!udtrykker!formanden,!at!alle!nødstedte!børn!
skal!hjælpes.!Dernæst!pointerer!hun,!at!de!tyske!børn!ikke0!skal!hjælpes,!fordi!Danmark!har!
gjort!nok!for!tyskerne,!og!til!sidst!siger!hun,!at!de!børn,!der!har!været!i!nød!længst!tid,!skal!
hjælpes.!De!selvmodsigende!udtalelser!om!hvordan!Red!Barnet!bør!handle!i!forhold!til!de!
nødstedte!tyskere,!kan!være!et!udtryk!for!den!transformation!af!forståelser,!der!indgår!i!en!
brydningstid,!som!post\krigstiden!også!var.!Graden!af!ambivalens!i!udsagnskraften!i!følgende!
sætning,!medvirker!til!flertydigheden!i!fortolkningen:!“Mange!vil!spørge,!hvilke!børn!skal!nu!
hjælpes!\!hvad!med!tyske!børn?”!,og!spørgsmålets!ansvar!lægges!i!samme!ombæring!uden!for!
Red!Barnet.!Der!kan!på!den!måde!drages!en!parallel!til!det,!vi!har!set!i!vores!materiale!fra!i!
dag,!hvor!det!også!diskuteres,!hvis!ansvar!det!er,!og!hvordan!man!skal!løse!problemet!med!
flygtningene.!Oxymoronerne!og!binariteterne,!vi!fandt!frem!til!i!afsnit!2.2.2,!udtrykker!på!
samme!måde!selvmodsigende!forståelser!som!grundlag!for!handling:!Skal!vi!hjælpe!eller!ej?!
Formanden!taler!i!1946!ind!i!den!hegemoniske!diskurs!om,!at!tyskerne!er!fjende!og!ikke!bør!
hjælpes,!samtidig!med,!at!hun!forsøger!at!imødekomme!det!faktum,!at:!“Vi!staar!i!en!
international!Organisation,!som!har!lovet!at!hjælpe!nødstedte!Børn!uanset!Nationalitet,!Race!
og!Tro.”!Dette!kan!være!et!udtryk!for!det!dilemma,!vi!også!ser,!at!Red!Barnet!står!i!i!dag,!
blandt!andet!udtrykt!ved,!at!de!til!dels!fokuserer!på!idealet!om!at!hjælpe!børn,!men!samtidig!i!
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deres!nyeste!strategi!definerer,!at!det!er!de!dårligst!stillede!børn,!der!skal!hjælpes.!Vi!vil!
behandle!dette!i!analyseafsnit!2.3.!
I!et!genealogisk!perspektiv!er!det!således!interessant,!at!Red!Barnet!på!daværende!
tidspunkt!ikke!ville!hjælpe!de!tyske!børn,!selvom!de!muligvis!var!de!dårligst!stillede.!Det!
fremgår!ikke!nogen!steder,!hvordan!man!kom!frem!til!beslutningen!om,!hvilke!børn!man!
skulle!hjælpe!i!efterkrigstiden.!Men!uanset!hvad!man!som!idealistisk!
velgørenhedsorganisation!har!ment!var!det!rigtige,!tillod!den!hegemoniske!diskurs,!som!vi!
også!så!præsenteret!i!de!forrige!eksempler!fra!både!aviser!og!radio,!øjensynligt!ikke!at!hjælpe!
fjenden,!heller!ikke!selvom!de!børn!måske!havde!hårdest!brug!for!det.!Samtidig!ser!vi!en!klar!
parallel!til!den!diskurs,!som!Red!Barnet!følger!i!dag,!hvor!man!ikke!kun!forholder!sig!
idealistisk,!men!også!arbejder!strategisk!for!at!få!støtter.!Eller!som!nuværende!
generalsekretær!Jonas!Keiding!Lindholm!udtrykker!det!i!interviewet:!
!
At!vi!er!opmærksomme!på,!at!vi!er!et!lille!land,!5,5!millioner!mennesker!og!det!er!jo!ikke!
alle!dem,!som!støtter!organisationer.!Der!konkurrerer!vi!også!i!høj!mod!hinanden!som!
organisationer.![...]!I!en!konkurrencesituation,!der!skærper!man!sit!brand,!der!bliver!
man!tydeligere!omkring,!hvad!grundfortællingen!er,!hvad!er!vi!som!organisation,!hvor!
er!det!vi!ligesom!differentierer!os!fra!andre!organisationer,!hvad!er!vores!unique!selling!
point,!som!man!bruger!i!markedssprog.!(Bilag!2)!
!
Denne!markeds\diskurs,!som!danner!grundlaget!for!generalsekretærens!udsagn,!er!meget!
eksplicit!gennem!hele!interviewet,!og!udtrykker!modsætningsforholdet!i!Red!Barnets!rolle:!
Man!er!en!idealistisk!børnehjælpsorganisation!og!samtidig!en!forretning.!I!stedet!for!at!
italesætte!relationen!til!de!øvrige!NGOer!udelukkende!som!et!samarbejde!i!den!gode!sags!
tjeneste,!italesætter!han!det!også!som!et!konkurrenceforhold:!“Vi!samarbejder!om!den!gode!
gerning,!men!vi!konkurrerer!også!mod!hinanden!i!det!marked!\!for!at!bruge!det!ord!\!om!
opmærksomhed!og!frie!midler”!(Bilag!2).!
Det!fremstilles!således!som!nødvendigt!at!skærpe!sit!brand!for!at!få!flest!støtter.!På!
samme!måde!som!Red!Barnet!i!1946!således!måtte!tale!ind!i!en!eksisterende,!hegemonisk!
diskurs!for!at!få!støtter,!må!generalsekretæren!også!gøre!det!i!dag.!Dette!udtrykker!et!
grundlæggende!dilemma!i!NGO’ers!arbejde!i!brydningstider:!Skal!de!etablere!deres!idealer!
som!en!del!af!de!eksisterende!diskurser!eller!søge!at!etablere!nye!og!grundlæggende!
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diskurser!med!fokus!på!idealerne?!Vi!vil!vende!tilbage!til!denne!diskussion!i!afsnit!2.3!og!
desuden!forholde!os!til!nytte\diskursen!i!det!følgende!afsnit.!

2.2.5 Afrunding: Nytte eller omsorg
På!nuværende!tidspunkt!har!vi!med!vores!genealogiske!blik!fået!øje!på,!at!diskursen!om!
flygtninge!i!dag!både!ligner!og!adskiller!sig!fra!diskursen!i!henholdsvis!1992!og!1945.!Hvor!
1992!var!kendetegnet!ved!at!fremstille!problemet!som!vores!reaktion!på!flygtninge,!og!
desuden!indeholdt!et!større!antal!portrætfortællinger!og!krigsbeskrivelser!end!i!dag,!forholdt!
man!sig!i!1945!i!højere!grad!til!flygtningene!som!fjenden!\!en!fremstilling,!der!minder!om!det!
billede,!der!tegnes!af!flygtninge!i!dag.!
I!1992!fremstilles!flygtningene!endvidere!som!de0bosniske0krigsflygtninge,!og!man!
fremstillede!dem!således!som!mennesker!på!flugt!fra!krig.!Krigen!foregik!desuden!i!vores0egen0
baghave,!og!vi!havde!selv!militær!og!politi!udstationeret!samtidig!med,!at!vi!italesatte!
jugoslaverne!som!en!del!af!os,!som!europæere.!Desuden!optræder!Anden!Verdenskrig!hyppigt!
som!intertekstuel!reference!i!1992,!hvor!flygtningenes!situation!italesættes!via!en!
problematisering!af!Anden!Verdenskrig!\!vi!ønskede!ikke!at!gentage!historien.!En!vigtig!
genealogisk!pointe!i!denne!sammenhæng!er,!at!forståelsen!af!krig!på!dette!tidspunkt!refererer!
til!netop!den!type!krig,!der!foregik!under!Anden!Verdenskrig,!og!at!der!i!forståelsen!af!
nazismen!også!ligger!en!forståelse!af!racisme!og!etnisk!udrensning.!Som!kontrast!hertil!
refererer!de!intertekstuelle!referencer!til!Anden!Verdenskrig!fra!vores!nutidige!empiri!i!
stedet!i!udpræget!grad!til!antallet!af!flygtninge,!og!forholder!sig!altså!ikke!til!den!traditionelle!
forståelse!af!krig.!Det!ses!desuden!udtrykt!i,!at!forståelsen!af!krig!har!ændret!sig!til!også!at!
indeholde!krigen!mod!terror,!hvorfor!flygtningestrømmen!som!en!mulig!bærer!af!terror!
fremstilles!som!en!trussel.!
Vores!fokus!på!dekonstruktion!har!desuden!anskueliggjort,!at!racisme\temaet!ikke!
optræder!i!empirien!fra!2015\2016.!Dette!kan!skyldes!at!racisme!er!knyttet!til!menneskelig!
race,!hvilket!ikke!er!en!del!af!fremstillingen!i!dag.!!Vi!har!desuden!set!en!sidestilling!mellem!
velfærd!og!flygtningehjælp!i!vores!materiale!fra!1992,!hvor!det!i!dag!opstilles!som!binariteter!
\!flygtningestrømmen!er!en!trussel!mod!vores!velfærd.!
I!materialet!fra!1945!har!vi!set!en!tendens!til,!at!de!tyske!flygtninge!blev!fremstillet!som!
fjenden,!og!diskursen!bar!præg!af!manglende!medlidenhed.!Selvom!vi!også!da!var!nærområde,!
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var!naboskabet!eller!EuropaEsolidaritet!ikke!en!del!af!fremstillingen.!Strøm\metaforikken!var!
ligeledes!stærk!i!dette!nedslag,!og!præsterne!fungerer!som!mod\diskurs,!der!søger!at!etablere!
en!relation!til!de!tyske!flygtninge!som!mennesker.!Italesættelsen!af!Danmark!som!et!lille,!
ubetydeligt!og!magtesløst!land!er!også!en!del!af!diskursordenen!i!1945,!hvor!der!kan!drages!
paralleller!til!nutidens!domino\metaforik,!der!også!positionerer!Danmark!som!magtesløs.!I!
1945!blev!der!sondret!mellem!rigtige!og!selvforskyldte!flygtninge,!der!i!lighed!med!nutidens!
lykkeriddere!på!vej!mod!Europa!som!et!forjættet0land0E!fremstilles!som!nogen,!der!søger!at!få!
del!i!vores!velfærd.!
Det!gennemgående!for!fremstillingen!af!flygtninge!i!empirien!i!dag!er,!i!umiddelbar!
kontrast!til!1992!og!i!lighed!med!1945,!at!flygtninge!optræder!som!et!problem.!At!denne!
diskurs!er!blevet!hegemonisk!ses!udtrykt!i!det!følgende!interview!med!folketingspolitiker!Uffe!
Elbæk.!Journalistens!eksplicitte!hensigt!med!interviewet!er,!at!få!Uffe!Elbæk!til!at!tale!inden!
for!den!hegemoniske!diskurs:!
!
Fotografen!knipser!uafbrudt,!mens!jeg!i!grove!træk!forklarer!partilederen,!hvor!jeg!vil!
hen!med!interviewet.!Jeg!vil!finde!ud!af,!om!han!overhovedet!kan!bringes!til!at!bekymre!
sig!over,!hvor!mange!flygtninge!vi!kan!rumme.!Der!synes!at!være!noget!flyvsk!og!
uhåndgribeligt!over!Uffe!Elbæks!politik,!men!her!er!Alternativets!efterlysning!af!en!EU\
fordeling!af!flygtningene!måske0nyttig.!For!hvis!han!ønsker!en!fordeling,!er!det!vel!en!
slags!anerkendelse!af,!at!antallet!er!et!problem?!Ind!gennem!EU\vinduet!vil!jeg!trække!
ham!fra!de!uforpligtende!ønsker!til!den!grå!politiske!danske!hverdag.!Det!er!min!plan.!
»Det!samarbejde!i!Europa,!vi!ønsker,!er!ikke\eksisterende!pt.!Det!er!gået!vanvittig!
hurtigt.!Vi!havde!en!stærk!Merkel!og!et!Sverige,!som!bakkede!op!om!Merkel.!Nu!finder!
de!enkelte!lande!deres!egne!løsninger!og!prøver!selv!at!håndtere!flygtningene.!Vi!er!gået!
fra!en!mulighed!for!fælles!løsninger!til!en!dominoeffekt!ned!gennem!Europa,!der!ender!
dårligt!og!placerer!Schengens!grænse!nord!for!Grækenland.!Så!kan!Grækenland!blive!én!
stor!flygtningelejr,«!forudser!Uffe!Elbæk.!(Hardis,!2016,!12.!februar)!
!
Journalistens!antagelse!om,!at!“hvis![Elbæk]!ønsker!en!fordeling,!er!det!vel!en!slags!
anerkendelse!af,!at!antallet!er!et!problem”!taler!på!den!måde!eksplicit!om,!at!der!er!en!
common\sense!forståelse!af,!at!det!store!antal!flygtninge!bør0bekymre.!Der!er!således!ikke!
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plads!til!at!se!de!mange!flygtninge!som!en!mulighed!eller!en!ressource!for!Danmark!eller!EU.!
Den!almene!forståelse!\!den!!hegemoniske!diskurs!\!er,!at!flygtningene!er!en!byrde.!!!
En!del!af!diskursen!om!flygtninge!som!et!problem!er!et!udtryk!for!en!overordnet!diskurs!
om!nytte,!som!vi!har!set!flere!eksempler!på!i!vores!empiri.!I!denne!sammenhæng!forstået!som!
et!økonomisk!problem.!Elementer!fra!en!omsorgsdiskurs!kommer!dog!til!at!indgå!i!den!
overordnede!nyttediskurs,!hvor!der!ikke!ydes!omsorg!for!omsorgens!skyld,!eller!solidaritet!
for!solidaritetens!skyld,!men!for!nyttens,!effektivitetens!og!konkurrencens!skyld.!Dette!ideal!
udtrykkes!også!i!det!følgende!citat,!hvor!topprioriteten!bærer!præg!af!nytte\diskursen:!
!
Der!findes!ingen!fuldstændig!løsning,!men!vi!kan!imødekomme!eventuelle!udfordringer,!
hvis!vi!handler!kløgtigt!og!hurtigt.!I!mine!øjne!er!det!en!topprioritet,!at!så!mange!
flygtninge!som!muligt!har!et!job,!mens!de!er!her.!For!det!første!fordi!et!arbejde!er!den!
bedste!og!hurtigste!vej!til!at!blive!integreret!i!samfundet,!og!for!det!andet!giver!det!
indlysende!økonomisk!gevinst!(Olsen,!2016,!27.!januar)!
!
Hensigten!med!integration!er!således,!at!det!er!for!Danmarks!bedste!i!et!økonomisk!
perspektiv!samtidig!med,!at!det!også!er!bedst!for!flygtningene:!de!bliver!integreret!og!kan!få!
arbejde!\!være!til!nytte.!Det!er!med!Gramscis!forståelse!af!hegemoni!blevet!accepteret,!at!dette!
er!bedst!for!alle.!Vi!vil!behandle!diskursens!magt!i!det!følgende!afsnit!2.3.!
Den!økonomiske!bevidsthed!og!forståelsen!af!flygtninge!som!et!problem!i!forhold!til!
diskursen!om!nytte!hænger!desuden!sammen!med!den!nationalistiske!diskurs!og!ideologi,!
som!vi!forholdt!os!til!i!afsnit!2.2.2.!Eftersom!nationalstaten!er!vores!hjerteland,!tager!vi!
primært!ansvar!for!vores!egne,!og!i!stedet!for!at!hjælpe!de0svageste!i!et!globalt!perspektiv,!
udtrykkes!en!forståelse!i!empirien!af,!at!det!er!danskerne,!og!særligt!de!svageste!danskere,!
der!skal!prioriteres.!Det!er!således!ikke!blot!en!nyttediskurs,!men!en!nyttediskurs!i!et!
nationalistisk!perspektiv:!
!
Regler!om!at!beslaglægge!værdigenstande!og!lade!nogle!flygtninge!vente!3!år!på!at!få!
deres!børn!til!landet!ville!givetvis!være!blevet!kategorisk!afvist!af!flertallet.!De!44!
socialdemokrater,!der!stod!bag!loven![L87],!er!langtfra!ens,!men!Mette!Frederiksens!
grundanalyse!synes!bredt!forankret!i!gruppen:!Antallet!af!asylansøgere!skal!bringes!ned,!
fordi!det!store!antal!flygtninge!ifølge!Socialdemokraterne!truer!velfærdssamfundets!
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sammenhængskraft!og!især!udfordrer!de!svageste!danskere.!(Thobo\Carlsen,!2016,!27.!
januar)!
!
I!og!med!at!socialdemokraterne!her!refererer!til!asylansøgere!og!flygtninge!som!en!trussel!
mod!dansk!velfærd,!og!dermed!hverken!som!bidragyder!eller!deltager,!understreger!det!
pointen!om,!at!de!anskues!i!et!nationalistisk!nytteperspektiv.!
Bevægelsen!mellem!to!diskurser!ses!også!i!Red!Barnets!italesættelser!i!dag,!der!i!høj!
grad!både!udtrykker!en!nytte\!og!en!omsorgsdiskurs,!som!vi!har!set!udtrykt!flere!steder!i!
vores!empiri,!og!som!vi!således!vil!argumentere!for,!er!en!del!af!den!overordnede!diskurs.!Det!
vil!vi!forholde!os!til!i!det!følgende!med!henblik!på!at!diskutere,!hvordan!Red!Barnet!
positionerer!sig!inden!for!diskursen!om!flygtninge.!

2.3 NGO i en (brydnings)tid, hvor effektivitet er idealet
I!analysens!forudgående!dele!er!vi!blevet!opmærksomme!på,!at!der!i!øjeblikket!sker!en!
transformation!i!idealerne,!der!præger!diskursen!om!flygtninge.!Den!kommer!til!udtryk!i!
spændingerne!i!udfyldelsen!af!mening!og!i!fastlæggelsen!af!sandhed:!Er!idealet,!sat!på!
spidsen,!at!vise!omsorg!og!rummelighed!overfor!mennesker!på!flugt!eller!at!integrere!dem!i!
en!effektiv!og!produktiv!stat?!!
Vi!vil!i!det!følgende!afsnit!forholde!os!til,!hvordan!Red!barnet!positionerer!sig!diskursivt!
og!således!får!betydning!for!fastlæggelsen!af!mening.!Det!vil!vi!gøre!ved!at!gå!magtanalytisk!til!
pressemeddelelser,!strategiske!formuleringer,!kampagner!og!de!interviews,!vi!har!foretaget!
med!henholdsvis!generalsekretær!Jonas!Keiding!Lindholm!og!pressechef!Mette!Noppenau!fra!
Red!Barnet.!!
I!materialet!er!der!tegn!på!både!magt,!hvor!der!tales!ind!i!den!eksisterende!diskurs,!og!
modmagt,!hvor!Red!Barnet!udfordrer!de!hegemoniske!forståelser.!Dette!kan!endvidere!være!
et!udtryk!for!den!brydningstid!NGOen!befinder!sig!i.!Desuden!vil!vi!forholde!os!til,!hvordan!
magt!udøves!som!en!del!af!diskursen.!Vi!vil!ved!hjælp!af!Foucaults!begrebsapparat!undersøge,!
hvorvidt!og!hvordan!Red!Barnet!udøver!magt!og/eller!modmagt.!For!at!belyse!denne!kamp!og!
Red!Barnets!position!som!aktør!vil!vi!ligeledes!anvende!Laclau!og!Mouffes!teori!om!
antagonisme,!der!i!høj!grad!knytter!sig!til!vores!tidligere!analytiske!fokus!på!binariteter!og!
differance.!!
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Som!tidligere!fremhævet,!og!som!grundlæggende!for!dette!projekts!afsæt,!ser!Foucault!
alle!samfund!og!epoker!i!historien!som!havende!deres!særlige!magt\!og!vidensregimer,!der!
producerer!forskellige!sandheder:!“[...]!What!is!questioned!is!the!way!in!which!knowledge!
circulates!and!functions,!its!relations!to!power.!In!short,!the!regime!du!savoir”!(Foucault,!
1983a,!p.!212).!Det!der!på!ét!tidspunkt!betragtes!som!sandhed,!er!således!afledt!af!forskellige!
diskursive!og!institutionelle!\!dvs.!magtgennemsyrende!\!praksisser.!Altså:!Hvordan!
produceres!sandheder,!og!hvilke!sandheder!dominerer!i!en!given!periode?!Vi!har!på!
nuværende!tidspunkt!blandt!andet!forholdt!os!til!sandheden!om!flygtninge!som!en!masse,!der!
truer!vores!hjertelands!velfærd.!!
Denne!sandhed!kan!man!argumentere!for,!får!en!undertrykkende!effekt!på!flygtninge!
som!gruppe,!der!refereres!til!som!et!naturfænomen!på!baggrund!af!en!metaforik,!der!
fremhæver!kendetegn!som!voldsomhed.!Denne!sandhed!om!\!eller!common\sense!forståelse!
af!\!flygtninge!som!et!problem,!er!et!eksempel!på!den!type!magt,!som!Foucault!knytter!til!
hverdagen:!Det!vi!ikke!stiller!spørgsmålstegn!ved,!og!som!ikke!nødvendigvis!er!synlig!eller!
relationel!magt:!!
!
This!form!of!power!applies!itself!to!immediate!everyday!life!which!categorizes!the!
individual,!marks!him!by!his!own!individuality,!attaches!him!to!his!own!identity,!
imposes!a!law!of!truth!on!him!which!he!must!recognize!and!which!others!have!to!
recognize!in!him.!It!is!a!form!of!power!which!makes!individuals!subjects!(Foucault,!
1983a,!p.!212).!
!
Italesættelsen!af!flygtninge!som!en!strøm,!og!særligt!de!relationelle!funktioner!og!
dehumaniseringen!som!følge!heraf,!kan!ses!som!et!udtryk!for!magtens!mindre!iøjnefaldende!
træk,!eller!det!som!Foucault!kalder!normaliseringen!(Foucault,!1983,!p.!212).!
Normaliseringen!skal!forstås!som!en!del!af!den!disciplinære!form!for!magt,!der!blandt!andet!
kommer!til!udtryk!i!sprog!og!diskurser!(Thornye,!2009,!p.!86).!At!udtrykket!flygtningestrøm!
ikke!længere!skal!defineres,!men!\!sat!på!spidsen!\!blot!er!blevet!betegnelsen!for!de!
mennesker,!der!kommer!til!Danmark!uden!pas.!Eller!at!vi!eksempelvis!nu!taler!om!
nationalstaten!som!eneste!selvfølgelige!løsning!på!netop!det!problem!\!flygtningestrømmen!\!
er!eksempler!på,!hvordan!hegemoni!og!etableringen!af!common\sense!forståelser!virker!som!
magt.!Eksempelvis!svarer!pressechef!Mette!Noppenau!følgende!på!spørgsmålet!om!
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bevidstheden!af!valget!af!begrebet!folkevandring!i!forhold!til!flygtningestrøm!i!en!
pressemeddelelse!fra!6.!september!2015:!!!
!
Definitionerne!fylder!ikke!så!meget!i!debatten!længere,!som!de!gjorde!dengang!
[september!2015],!for!det!var!mere!breaking!news,!kan!man!sige.!Hvor!nu,!ved!vi!alle,!
hvad!vi!taler!om,!og!hvad!det!er,!man!mener.!(Pressechef!Mette!Noppenau,!bilag!4,!p.!7)!
!
Eksemplet!bekræfter!vores!antagelse!om,!at!definitionen!af!eller!diskursen!om,!flygtningene!
som!en!strøm!er!blevet!common\sense!eller!hegemonisk.!Mette!Noppenau!siger!endda!
direkte,!at!vi!alle!ved,!hvad!det!er,!man!mener!\!altså!hvad!sandheden!om!flygtninge!er.!Vi!
sætter!ikke!længere!spørgsmålstegn!ved!denne!forståelse.!I!dette!tilfælde!er!der!altså!tale!om,!
at!Red!Barnet!taler!ind!i!den!hegemoniske!diskurs!og!på!den!måde!deltager!i!den!
disciplinerende!magt.!
Et!andet!eksempel!fra!vores!empiri,!der!er!et!udtryk!for!normalisering,!er!det!
udprægede!fokus!på!nytte,!som!behandlet!i!afsnit!2.2.5.!Denne!common\sense!forståelse!af!
nytte!som!værende!idealet!for!samfundet!og!for!os!som!borgere,!bliver!på!samme!måde!et!
udtryk!for!disciplinær!magt.!Dette!tvinger!os!alle!indirekte!til!at!yde!det!bedste,!vi!har!lært,!og!
deltage!med!alt,!hvad!vi!har,!for!at!opretholde!samfundet!og!velfærden.!Og!som!nedenstående!
eksempel!fra!vores!empiri!understreger,!så!er!det!også!bedst!for!os!som!medlemmer!af!
samfundet!og!for!flygtningene,!hvis!de!gerne!vil!være!en!del!af!os!\!samfundsmedlemmer:!!
!
Der!findes!ingen!fuldstændig!løsning,!men!vi!kan!imødekomme!eventuelle!udfordringer,!
hvis!vi!handler!kløgtigt!og!hurtigt.!I!mine!øjne!er!det!en!topprioritet,!at!så!mange!
flygtninge!som!muligt!har!et!job,!mens!de!er!her.!For!det!første!fordi!et!arbejde!er!den!
bedste!og!hurtigste!vej!til!at!blive!integreret!i!samfundet,!og!for!det!andet!giver!det!
indlysende!økonomisk!gevinst!(Olsen,!2016,!27.!januar).!
!
Magtudøvelsen!ligger!således!i,!at!magtrelationen!er!blevet,!hvad!Foucault!kalder:!
“Progressively!governmentalized,!that!is!to!say!eloborated,!rationalized,!and!centralized!in!the!
form!of,!or!under!the!auspices!of,!state!institutions”!(Foucault,!1983a,!p.!224).!Det!vil!sige,!at!
flygtningene!som!gruppe!afviger!fra!normen!og!idealet!i!diskursen!om!at!bidrage!og!være!til!
nytte,!hvis!de!ikke!får!arbejde.!Som!vi!har!set!flere!steder!i!vores!empiri,!betragtes!arbejde!\!og!
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dermed!nytte!\!som!den!selvfølgeligt!bedste!måde!at!blive!en!del!af!samfundet!på.!Det!er!
således!bedst!for!samfundet!rent!økonomisk,!hvis!flygtningene!kommer!i!arbejde,!men!
samtidig!er!det!også!bedst!for!flygtningene!selv:!De!bliver!integreret.!Den!herskende!sandhed!
eller!common!sense\forståelsen!er!således,!at!det!er!bedst!for!alle,!hvis!man!er!til!nytte.!!
Denne!normalisering!er!ifølge!Foucault!en!kendetegnende!magtform!i!det!moderne!
samfund.!Den!kan!defineres!som!en!proces,!hvor!individer!gennem!gentagne!korrektioner!og!
vurderinger!bliver!tilpasset!en!på!én!gang!homogeniserende!og!individualiserende!adfærd.!
Den!enkelte!bliver!dermed!bedømt!efter!i!hvilken!grad,!han!eller!hun!betragtes!som!afvigende!
fra!den!normerede!adfærd!(Thornye,!2009,!p.!85).!Foucault!understreger,!at!den!disciplinære!
magt!ikke!kan!reduceres!til!blot!en!negativ!eller!nedbrydende!magt!–!den!er!først!og!fremmest!
produktiv!(Foucault,!2002,!p.!37),!hvilket!det!følgende!eksempel!er!et!udtryk!for:!
!
Nu!er!det!langt!fra!alle,!der!ankommer!fra!Damaskus!eller!Aleppo!med!en!bachelorgrad!i!
farmaci.!Tværtimod.!Undersøgelsen!peger!på,!at!mange!slet!ikke!har!afsluttet!
folkeskolen.!Men!det!er!vel!ikke!et!argument!for!at!ignorere!de!flygtninge,!der!rent!
faktisk!har!nogle!kompetencer,!der!kunne!komme!det!danske!videnssamfund!til!gavn?!
[...]!Det!vil!kræve!hurtig!kompetenceafklaring!og!et!tæt!samarbejde!mellem!kommuner!
og!uddannelsesinstitutioner,!hvor!flygtninge!gøres!opmærksom!på!mulighederne!for!at!
dygtiggøre!sig.!(Friis,!2016,!13.!februar)!
!
Som!eksemplet!viser,!sidestilles!muligheder!og!udvikling!med!dygtiggørelse!og!gavn:!For!at!
man!som!flygtning!kan!blive!en!del!af!det!danske!samfund,!må!man!kunne!stille!nogle!
kompetencer!til!rådighed,!der!bidrager!til!videnssamfundet.!Videnssamfundet!er!her!et!udtryk!
for!et!centralt!element!i!Danmarks!selvforståelse!som!konkurrencedygtig!stat.!Magten!er!altså!
i!dette!tilfælde!produktiv!i!økonomisk!forstand!og!i!forhold!til!vores!analyse!i!
overensstemmelse!med!diskurs,!der!understreger!vigtigheden!af!landets!konkurrenceevne!og!
effektivitet.!Nyttediskursen!bidrager!således!til,!som!udtrykt!i!eksemplet,!at!forme!hvad!
Foucault!(2002,!p.!37)!kalder!duelige!individer,!som!kan!anvendes!i!konkurrencestaten.!!
!
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2.3.1 Red Barnet som magt
Denne!konkurrencedygtighed!er!et!tydeligt!ideal!i!diskursen!om!flygtninge!som!også!Red!
Barnets!brandfortælling!som!NGO!anno!2016!taler!ind!i!og!således!i!Foucaultsk!forstand!
medproducerer!magt:!
!
Red!barnet!redder,!beskytter!og!styrker!de!dårligst!stillede!børn!i!Danmark!og!resten!af!
verden!(bilag!10,!p.!8)!
!
Som!det!ses!i!ovenstående!udpluk!fra!Red!Barnets!strategi!for!2016\2018,!taler!de!for!så!vidt!
ind!i!nyttediskursen:!Man!understreger,!at!de!børn!Red!Barnet!vil!hjælpe,!er!børn,!der!virkelig!
trænger.!Red!Barnet!brander!sig!altså!på!at!gøre!en!indsats!der,!hvor!det!så!at!sige!virkelig!
nytter.!Sammenligner!vi!med!formuleringen!fra!Red!Barnets!forudgående!strategi!fra!2010\
2015,!bliver!det!klart,!at!det!er!noget!ganske!nyt,!at!Red!Barnet!altid!har!afsæt!i!
nyttetankegangen:!!
!
Vores!vision!er!at!skabe!en!verden,!hvor!ethvert!barns!ret!til!deltagelse,!overlevelse,!
udvikling!og!beskyttelse!er!realiseret.!
Vores!mission!er!at!sikre!udsatte!børn!øjeblikkelige!og!varige!forbedringer!i!deres!liv!
samt!kæmpe!for!positive!forandringer!i!den!måde,!verden!behandler!børn!på![...]!
Frem!til!2015!vil!Red!Barnet!fokusere!på!barnets!ret!til:!Overlevelse,!beskyttelse,!
udvikling!og!uddannelse!samt!deltagelse.!(bilag!9,!p.!4)!
!
Udover,!at!der!i!denne!formulering!fra!2010!er!fokus!på!børns!rettigheder!generelt,!i!
modsætningen!til!den!nye!strategis!fokus!på!at!være!til!gavn!for!de!børn,!der!virkelig!trænger,!
så!er!der!også!en!interessant!forskel!i!hele!måden!at!opstille!målene!på.!I!2010\strategien!er!
målene!formuleret!som!visioner!og!missioner.!I!2016!er!målet!med!strategien!formuleret!som!
en!brandfortælling,!et!begreb!der!i!sig!selv!taler!ind!i!en!markeds\!og!dermed!nyttediskurs.!
Fokus!i!Red!Barnets!arbejde!har!altså!flyttet!sig!fra!et!idealistisk!udgangspunkt!i!FNs!
børnekonvention!til!et!fokus!på!de!dårligst!stillede!børn.!Dette!tyder!på,!at!Red!Barnet!i!vid!
udstrækning!taler!ind!i!de!diskurser,!der!er!gældende.!Denne!antagelse!bekræfter!Mette!
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Noppenau!også!i!følgende!uddrag!fra!interviewet,!hvor!hun!taler!om,!hvordan!det!
pressemæssige!arbejde!prioriteres!i!forhold!til!flygtningesituationen:!
!
Der!er!nogen,!de!synes!bare,!at!man!skal!hjælpe!alt!det,!man!kan.!Andre!synes!bare,!at!
[flygtningene]!skal!rejse!hjem.!Og!vi![Red!Barnet]!bliver!nødt!til!at!lande!blødt!et!eller!
andet!sted,!så!vi!ikke!træder!nogen!over!tæerne,!for!det!er!ikke!vores!opgave!som!sådan!
at!føre!politik.!(Mette!Noppenau,!Bilag!4,!p.!6)!
!
De!udfordringer,!der!er!i!forhold!til!idealerne!i!diskursen,!som!Red!Barnet!altså!er!nødt!til!at!
forholde!sig!til!sprogligt,!kan!ses!som!et!udtryk!for!modmagt,!som!altid!findes,!hvor!magt!
findes!(Foucault,!2002,!p.!14).!Dette!er!ganske!i!tråd!med!herkomstanalysen!i!Foucaults!
genealogiske!historiesyn,!der!også!har!en!subversiv!dimension.!Den!udfordrer!de!sandheder,!
vi!tager!for!givet!og:!“[F]orstyrrer!det,!man!opfattede!som!ubevægeligt.!Den!gør!brudstykker!
af!det,!man!troede!forenet,!den!fremviser!heterogeniteten!i!det,!man!troede!forenet,!den!
fremviser!heterogeniteten!i!det,!man!forestillede!sig!var!i!overensstemmelse!med!sig!selv”!
(Foucault,!1983,!p.!90).!!
Sprogbrugen!eller!en!diskurs!om!eksempelvis!nytte,!viderefører!og!producerer!magt.!
Men!ligesom!sproget!kan!forstærke!og!sprede!magten,!kan!diskurser!således!også!søge!at!
underminere!den!og!på!den!måde!udøve!modmagt.!Ved!at!bruge!samme!diskurs!på!en!anden!
måde!kan!man!udfordre!eksisterende!forståelser!og!således!som!strategisk!værktøj!arbejde!
for!en!forandring!af!magtrelationernes!karakter!(Thornye,!2009,!p.!88).!!
Det!vil!altså!sige,!at!når!Red!Barnet!indgår!i!en!magtrelation!vil!det!altid!indebære!andre!
muligheder!\!der!vil!altid!være!rum!for!modstand!(Thornye,!2009,!p.!88).!På!samme!måde!som!
Derrida!tænker!binære!oppositioner!som!gensidigt!afhængige!modsætninger!(Derrida,!1981,!
p.!41),!siger!Foucault!således!også,!at!magt!ikke!kan!eksistere!uden!frihedens!og!vrangviljens!
provokationer:!
!
The!relationship!between!power!and!freedom’s!refusal!to!submit!cannot!therefore!be!
separated.!The!crucial!problem!of!power!is!not!that!of!voluntary!servitude!(how!could!
we!seek!to!be!slaves?).!At!the!very!heart!of!the!power!relationship,!and!constantly!
provoking!it!are!the!recalcitrance!of!the!will!and!the!intrancigense!of!freedom!(Foucault,!
1983a,!p.!221)!
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!
Denne!sondring!mellem!magt!og!modstand/modmagt!svarer!i!vid!udstrækning!til!LaClau!og!
Mouffes!antagonismebegreb,!der!dog!også!har!et!element!af!aktørperspektiv!forstået!som!
aktiv!modstand.!Vi!skal!i!det!følgende!se!eksempler!på,!at!Red!Barnet!udfordrer!idealerne!i!
nyttediskursen,!og!dermed!yder!modmagt!ved!at!indtage!rollen!som!antagonist!(LaClau!&!
Mouffe,!1985,!p.!105).!!

2.3.2 Red Barnet som antagonist - modmagt
Kampen!om!betydningsdannelse!bliver!et!centralt!element!i!Red!Barnets!rolle!som!NGO,!som!
de!selv!definerer!som:!“vi!er!løvemoderen,!den!kærlige!og!omsorgsfulde!løvemor,!som!slår!fra!
sig!eller!hvæsser!kløerne,!hvis!der!er!nogen,!der!truer!vores!børn”!(Bilag!3,!p.!3),!hvorfor!vi!i!
dette!speciale!også!har!valgt!at!forholde!os!til!denne!konflikt!og!kamp,!der!foregår!som!en!
naturlig!del!af!en!diskursordenen!(Phillips!&!Jørgensen,!1999,!p.!60).!!
Vi!vil!forholde!os!til!de!binariteter,!vi!er!blevet!opmærksomme!på!i!vores!materiale!for!at!
undersøge,!hvorvidt!og!hvordan!Red!Barnet!forsøger!at!yde!modstand!mod!de!etablerede!
forståelser,!eksempelvis!konstruktionen!af!kontrol!og!den!ukontrollérbare!flygtningestrøm.!
En!sådan!opdeling!hænger!både!sammen!med!den!nationalistiske!diskurs,!italesættelsen!af!
flygtninge!som!en!dehumaniseret!strøm!og!de!binariteter,!som!vi!tidligere!har!belyst,!og!som!
vi!i!det!følgende!vil!forholde!os!yderligere!til!ved!hjælp!af!begrebet!antagonisme!(LaClau!&!
Mouffe,!1985,!p.!104).!Begrebet!antagonisme!inddrages!fra!Laclau!og!Mouffes!diskursteori!for!
at!sætte!fokus!på!Red!Barnets!positionering!som!mulig!udfordrer!af!den!eksisterende!diskurs.!
Ligesom!Fairclough!anser!LaClau!og!Mouffe!diskursteoriens!udgangspunkt!for!at!være,!
at!ingen!diskurs!kan!etableres!totalt!\!den!vil!altid!komme!i!karambolage!med!andre!
diskurser,!der!definerer!virkeligheden!anderledes,!og!som!således!sætter!andre!forståelser!i!
spil:!!
!
If!contingency!and!articulation!are!possible,!this!is!because!no!discursive!formation!is!a!
sutured!totality!and!the!transformation!of!the!elements!into!moments!is!never!complete!
(Laclau!&!Mouffe,!1985,!p.!107).!!
!

! 97!

Deres!forståelse!af!sproget!ligger!altså!tæt!op!ad!Derridas!forståelse!af!sprogets!bevægelighed!
og!af,!at!hierarkiet!mellem!binariteterne!aldrig!lukker!sig!endegyldigt,!men!altid!er!i!
bevægelse!i!forhold!til!den!forskel,!de!defineres!ud!fra.!På!samme!måde!mener!Laclau!&!
Mouffe,!at!værdier!hele!tiden!defineres!ud!fra,!hvad!de!ikke!er!\!ud!fra!forskellen.!Eller!som!
Laclau!&!Mouffe!formulerer!det:!
!
The!point!is!that!all!values!are!values!of!opposition!and!are!defined!only!by!their!
difference!(Laclau!&!Mouffe,!1985,!p.!106)!
!
Laclau!&!Mouffe!er!samtidig!meget!eksplicitte!i!forhold!til,!at!diskursteori!ikke!handler!om,!
hvorvidt!noget!sker!eller!ej,!om!materialiteten!i!begivenheden!er!til!diskussion!eller!ej;!men!
om,!hvorvidt!diskursen!er!et!udtryk!for,!hvilket!sprog!vi!har!for!begivenheden.!Deres!
definition!på!diskurs!er!altså!på!samme!måde!som!Derridas,!at!vores!forståelse!af!
virkeligheden!skabes!af!det!sprog,!vi!har!om!den!\!altså:!at!sproget!er!performativt!(Laclau!&!
Mouffe,!1985,!p.!108).!
At!Laclau!&!Mouffe!ser!sproget!med!samme!udgangspunkt!som!Derrida,!kommer!
endvidere!til!udtryk!i!deres!fokus!på!bevægelighed,!eller!“flow!of!difference”,!som!de!kalder!
det.!Deres!pointe!er,!at!når!vi!prøver!at!stoppe!dette!flow!\!forsøger!at!fiksere!betydningen!af!
en!bestemt!diskurs!\!vinder!denne!betydning!terræn.!I!hvert!fald!for!en!tid.!Denne!
fastlæggelse!af!et!bestemt!hierarki!af!betydning,!kalder!de!et!nodalpunkt:!
!
The!practice!of!articulation,!therefore,!consists!in!the!construction!of!nodal!points!which!
partially!fix!meaning;!and!the!partial!character!of!this!fixation!proceeds!from!the!
openness!of!the!social,!a!result,!in!its!turn,!of!the!constant!overflowing!of!every!discourse!
by!infinitude!of!the!field!discursivity.!(Laclau!&!Mouffe,!1985,!p.!113)!
!
Den!sociale!praksis,!der!ligger!i!at!forsøge!at!fastholde!denne!mening!\!at!forsøge!at!skabe!et!
nodalpunkt!\!kan!forstås!på!linje!med!Derridas!iterabilitet:!Sproget!er!altid!allerede!bærer!af!
betydning.!Betydningen!kan!således!ifølge!Laclau!&!Mouffe!ikke!fuldstændig!fastholdes.!
Tværtimod!indeholder!fikseringen!altid!konstruktionen!af!en!ny!forskel.!Ligesom!Derrida,!har!
Laclau!&!Mouffe!således!sproglige!forskelle!og!transformation!for!øje,!men!har!i!forlængelse!
heraf!fokus!på,!hvordan!disse!forskelle!og!transformationer!kan!bruges!aktivt.!
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Laclau!&!Mouffe!anser!således!antagonisme!som!udtrykket!for!grænsen!for!den!verden,!
vi!skaber!via!sociale,!sproglige!konstruktioner.!Eftersom!Laclau!&!Mouffe!ligesom!Derrida!har!
det!udgangspunkt,!at!virkeligheden,!som!vi!forstår!den,!skabes!sprogligt,!skabes!grænserne!
således!også!sprogligt.!Og!disse!grænser,!altså!det,!der!ligger!uden!for!“virkeligheden”!eller!
det,!der!paradoksalt!nok!tegner!eller!definerer!det,!som!ligger!indenfor!“virkeligheden”;!disse!
grænser!kalder!Laclau!&!Mouffe!for!antagonismer.!Antagonismer!er!således!diskursteoriens!
begreb!for!konflikt,!som!udtrykker!forskellige!identiteters!gensidige!forhindring!af!hinanden!
(Laclau!&!Mouffe,!1985,!p.!129).!De!findes!der,!hvor!diskurserne!støder!sammen.!Dette!
sammenstød!mellem!diskurser!kommer!til!udtryk!i!vores!empiri,!når!Red!Barnet!fokuserer!på!
medmenneskelighed!og!værdighed!som!en!udfordring!af!idealerne!i!nyttediskursen:!
!
Det!er!børn.!Det!er!først!fremmest!den!måde,!vi!ser!det!på,!uanset!hvor!de!kommer!fra.!
De!har!krav!på!en!behandling,!der!er!børn!værdig,!og!det!er!vores!opgave!at!minde!
myndighederne!om,!hvad!deres!forpligtelser!er,!men!også!minde!dem!om,!hvad!der!er!en!
værdig!måde!og!modtage!og!behandle!dem!på.!(Bilag!2,!p.!3)!
!
Red!Barnet!minder!os!om,!at!det!er!børn,!der!skal!behandles!værdigt,!og!at!der!altså!ikke!blot!
er!tale!om!en!stærkt!strømmende!masse.!De!tydeliggør!således,!hvad!der!ligger!inden!for!og!
især,!hvad!der!ligger!uden!for!nodalpunktet:!flygtningene!som!en!strøm.!Laclau!&!Mouffes!
begrebsapparat!viser!altså!at!nodalpunktet!flygtninge!som!en!strøm!udfordres!af!
antagonismen!børn,!der!således!anskueliggør,!hvad!der!ligger!udenfor!den!fikserede!
forståelse!af!virkeligheden.!Samtidig!bliver!sætningen:!De!har!krav!på!en!behandling,!der!er!
børn!værdig!\!en!del!af!den!ækvivalenskæde,!der!definerer!nyttediskursen.!Eller!som!Laclau!&!
Mouffe!formulerer!det:!!
!
If,!through!a!chain!of!equivalence,!all!the!differential!objektive!determinations!of!its!
terms!have!been!lost,!then!identity!can!only!be!given!either!by!a!positive!determination!
underlying!them!all,!or!by!their!common!refernce!to!something!external!(Laclau!&!
Mouffe,!1985,!p.!127).!
!
Den!fikserede!forståelse!af!nytte!som!værende!den!vigtigste!værdi!for!samfundet!\!eller!sagt!
med!Laclau!og!Mouffes!begreb:!nyttediskursen!som!nodalpunkt!\!får!således!sin!betydning!ud!
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fra,!hvad!den!ikke!er:!en!diskurs!om!omsorg!og!værdighed.!Som!vi!tidligere!har!set!gennem!
Derridas!begrebsapparat,!kommer!italesættelsen!af!flygtninge!som!børn!eller!individer!til!at!
stå!i!binær!opposition!til!flygtninge!som!en!strøm!og!en!ensartet!masse.!Antagonismen!til!
flygtning!bliver!således!barn,!Red!Barnet!gør!opmærksom!på!i!følgende!kampagne:!
!

!
På!den!måde!positionerer!Red!Barnet!sig!sprogligt!i!opposition!til!diskursen!om!nytte!\!eller!
som!modmagt,!som!Foucaults!begrebsapparat!vil!kalde!det.!I!forlængelse!heraf!tager!Red!
Barnet!ordet!flygtninge!ud!af!kampagnen,!der!indgår!i!den!betydningsrække,!der!på!dette!
tidspunkt!(september,!2015)!knytter!sig!til!en!forståelse!af!flygtninge!som!naturfænomen.!I!
stedet!placerer!Red!Barnet!børn!og!hjælp!tidligt!i!sætningen,!for!at!opfordre!til!sympati,!
omsorg!og!medmenneskelighed!og!således!udfordre!en!diskurs,!der!fokuserer!på!nytte.!Set!i!
lyset!af!Derridas!begreb!iterabilitet!(Derrida,!2009,!p.!13),!bliver!betydningens!singularitet!
altså!opløst,!når!de!fremstiller!flygtninge!som!børn!og!ikke!længere!(kun)!som!en!strøm.!Eller!
forstået!med!Laclau!og!Mouffes!antagonistiske!tilgang,!så!er!det,!vi!erstatter!betydningen!af!
flygtninge!med,!paradoksalt!nok!ikke!(længere)!den!samme!betydning!af!børn,!som!vi!
erstattede!det!med.!Ækvivalensen!konstruerer!altid!nye!forskelle.!Det!vil!sige,!at!Red!Barnet!
gentager!ordene!børn!og!barn!betyder,!at!vi!\!der!ser!kampagnen!\!ikke!længere!forstår!
flygtninge,!uden!også!at!forstå!børn!som!en!del!af!betydningen.!Omvendt!bliver!barnet!på!
billedet!og!ordet!barn!også!forstået!som!flygtning!eller!migrant,!hvilket!i!Derridask!og!i!Laclau!
og!Mouffes!perspektiv!betyder,!at!transformationen!af!forståelsen!er!gensidig.!At!Red!Barnet!
samtidig!bevidst!definerer!barnet!eller!flygtningen!ud!fra,!hvad!de!ikke!er!\!at!de!i!bevidst!
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opstiller!antagonismen!\!medvirker!samtidig!til,!at!de!får!sat!hierarkiet!i!vores!forståelse!på!
dagsordenen.!Deres!forståelse!af!sig!selv!som!den!forsvarende!løvemor,!bliver!altså!her!
effektueret!ved!at!udfordre!diskursens!rangordning!af!fænomen!over!barn.!
Der!opstår!en!antagonisme!mellem!dét!at!være!menneske!og!det!at!være!flygtning,!netop!
fordi!naturfænomens\metaforikken!italesætter!flygtningene!som!noget!ikke\menneskeligt!\!
og!man!kan!naturligvis!ikke!være!både!menneske!og!ikke\menneske!\!identiteterne,!der!
konstrueres!i!diskurserne!negerer!hinanden.!Hegemoni!opstår!igen,!hvis!en!diskurs!
efterfølgende!dominerer!dér,!hvor!der!før!var!konflikt,!og!antagonismen!er!opløst.!Når!
etableringen!flygtninge,!som!en!dehumaniseret!strøm,!overfor!mennesket!som!nødvendig!
kontrollant,!sker!på!bekostning!af!en!artikuleringen!af!begge!parter!som!mennesker.!
Red!barnets!positionering!kan!således!bestå!i!at!intervenere!denne!artikulering!og!
diskurs,!hvilket!de!blandt!andet!gør!ved!at!sætte!mennesket,!og!ikke!massen!i!fokus!i!deres!
tidligere!nævnte!kampagnemateriale!og!i!pressemeddelelser,!i!dette!tilfælde!fra!
markeringsdagen!for!døde!flygtninge:!
!
Men!samtidig!mindes!vi!de!børn!og!voksne,!der!ikke!klarede!flugten!over!Middelhavet!–!
men!mistede!livet!på!Europas!dørtrin.!Politiken!kunne!i!går!oplyse,!at!vi!samlet!set!taler!
om!op!til!17.000!flygtninge,!der!er!druknet!i!Middelhavet!de!sidste!15!år.!Vi!mindes!dem!
alle!sammen!i!aften.!
Vi!mindes!dem!som!vores!medmennesker!og!husker!på,!at!de!var!børn!og!voksne,!der!
som!alle!os!her!i!dag,!havde!mødre!og!fædre,!brødre,!søstre,!børn!og!venner.!
Medmennesker,!der!desperat!søgte!sikkerhed!og!håb!om!et!bedre!liv.!(Bilag!25)!
!
I!det!ovenstående!fokuserer!Red!Barnet!både!på!konkrete!tal,!der!i!kontrast!til!den!øvrige!
empiri!understreger,!at!det!er!et!specifikt!antal!mennesker,!og!ikke!en!udefinérbar!strøm.!
Dette!kan!ses!som!en!antagonisme,!hvor!identiteten!ikke\menneske!negerer!identiteten!
menneske!\!hvilket!Red!Barnet!udfordrer!ved!at!fremhæve!individet.!I!forlængelse!heraf!
opfordrer!Red!Barnet!til!identifikation!og!medmenneskelighed!ved!eksplicit!at!definere!dem!
som!medmennesker!med!mødre,!fædre,!børn!og!venner.!
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2.3.3 Red Barnet som udøvere af både magt og modmagt?
På!den!ene!side!ser!vi!altså!i!vores!empiri,!at!Red!Barnet!indtager!en!antagonistisk!position!\!
udover!modmagt!\!ved!at!udfordre!de!eksisterende!idealer!i!nyttediskursen!via!antagonismer.!
Samtidig!taler!Red!Barnet!dog!også!inden!for!en!diskurs,!der!til!dels!understøtter!
nyttediskursen!og!den!nationalistiske!diskurs.!Eksempelvis!lyder!det!i!strategien,!at:!
!
Red!Barnet!redder,!beskytter!og!styrker!de!dårligst!stillede!børn!i!Danmark!og!resten!af!
verden!(bilag!11).!
!
Således!fremhæves!også!Danmark!først!og!dernæst!resten!af!verden,!hvilket!samtidig!
indikerer,!at!vores!verden!primært!er!Danmark.!Red!Barnet!bevæger!sig!således!til!dels!inden!
for!den!nationalistiske!diskurs,!der!stadig!skelner!mellem!vores!nationalstat!over!for!resten!af!
verden.!Denne!diskurs!om!Danmark!som!et!lille!land,!der!let!kan!påvirkes!af!krisen!i!resten!af!
verden,!kommer!ligeledes!til!udtryk!i!interviewet!med!generalsekretær!Jonas!Keiding!
Lindholm:!!
!
Det!kommer!til!at!påvirke!den!måde!NGO’er!kommer!til!at!arbejde!på,!kommer!til!at!
fundraise!på,!kommer!til!at!påvirke.!Det!påvirker!allerede!nu!meget!tydeligt!den!
udviklingsstrategi,!der!udvikles,!hvor!man!ret!tydeligt!er!ude!at!sige,!at!vi!går!fra!at!have!
en!mere!værdibaseret!tilgang!til!udvikling,!til!en!interessebaseret!udvikling.!Altså,!vi!
leverer!udviklingsbistand!på!én!måde,!og!vi!har!nogle!prioriteter,!som!udtrykker,!hvad!
der!er!danske!interesser.!Det!har!flygtningesituationen!været!med!til!at!fremkalde,!fordi!
det!lige!pludselig!er!blevet!fuldstændig!tydeligt!for!alt!og!alle,!at!Danmark!er!et!lille!bitte!
land!og!i!øvrigt!med!en!åben!økonomi,!som!ikke!bare!er!afhængig!af!samhandel!og!
interaktion!med!andre!lande,!men!også!er!meget!påvirkelig!for!kriser!og!katastrofer!af!
international!karakter!(Bilag!2,!p.!4)!
!
I!kontrast!til!ovenstående!citat,!som!taler!inden!for!den!nationalistiske!diskurs:!“Danmark!er!
et!lille!bitte!land”,!ser!vi!i!Red!Barnets!strategi!2016\2018!et!øget!fokus!på!det!internationale!
samarbejde!med!Save!the!Children!International!(Bilag!10).!Dette!forekommer!modsigende:!
at!være!både!nationalstat!og!globaliseret.!Set!med!Laclau!og!Mouffes!perspektiv!om!
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ækvivalens!understreger!det!desuden!den!nationalistiske!diskurs,!at!vi!ikke!er!i!stand!til!at!
beskrive!en!nations!plads!i!verden!uden!at!anvende!stat!som!reference!\!det!er!ganske!enkelt!
ikke!muligt!med!vores!eksisterende!vokabularium!at!italesætte!et!land,!der!ikke!er!nationalt,!
men!globalt,!orienteret.!
Når!Red!Barnet!også!taler!inden!for!den!nationalistiske!diskurs,!som!i!eksemplet!
ovenfor,!kan!det!være!et!udtryk!for,!at!diskursen!er!hegemonisk!og!således!indeholder!
common\sense!forestillinger,!der!er!svære!at!udfordre.!Red!Barnet!har,!i!et!hegemoni\!og!
magtperspektiv,!forskellige!muligheder!for!at!påvirke!diskursen!i!en!retning,!der!bedst!muligt!
understøtter!deres!sag:!Enten!at!udfordre!den!eksisterende!hegemoniske!diskurs!
fuldstændigt,!eller!at!søge!at!etablere!deres!idealer!som!legitime!inden!for!den!eksisterende,!
hegemoniske!diskurs.!Nytte\diskursen!i!interviewet!og!tilgangen!i!det!strategiske!materiale,!
tyder!på,!at!Red!barnet!primært!søger!at!legitimere!deres!position!indenfor!den!eksisterende!
diskurs,!hvilket!også!kommet!til!udtryk!i!citatet!ovenfor,!der!eksplicit!italesætter!skiftet!fra!
det!værdibaserede!til!det!interessebaserede.!
I!det!følgende!citat!anvender!Jonas!Keiding!Lindholm!desuden!adskillige!begreber!fra!
nyttediskursen:!
!
Og!alene!ud!fra!den!virkelighed,!den!læsning!af,!hvor!verden!bevæger!sig!hen!ud!fra!et!
finansieringsperspektiv,!har!vi!med!strategien!valgt!at!træffe!nogle!valg!!om,!at!vi!skal!
investere!i!at!få!flere!faste!bidragydere,!vi!skal!have!flere!medlemmer,!flere!betalende!
medlemmer!ind!i!organisationen,!der!giver!os!frie0midler!så!at!sige,!der!gør,!at!vi!kan!
investere!i!det,!i!de!løsninger!for!børn,!som!vi!synes!er!relevante,!men!det!er!også!de!
midler,!vi!får!ind!fra!danskere,!som!er!frie,!som!generelt!kan!være!med!til!at!opbygge!et!
mere!solidt!fundament!af!finansiering.!Så!det!er!en!finansieringsdagsorden!omkring!det!
her.!For!noget!af!den!brydningstid,!vi!er!i!som!NGO’er!er!også,!at!der!er!blevet!rokket!ved!
det!fundament,!vi!står!på.!Der!er!blevet!sat!spørgsmålstegn!ved![fundamentet].,!
Udviklingsbistanden!er!blevet!beskåret,!der!er!blevet!sat!spørgsmålstegn!ved!den!
naturgivne!rolle,!vi!har!haft!om!at!have!en!stor!andel!af!den!danske!udviklingsbistand,!
det!danske!civilsamfunds!bistand.!Så!er!der!ikke!nogen!tvivl!om,!at!dels!foranlediget!af!
den!situation,!men!også!foranlediget!af!at!vi!er!blevet!mere!opmærksomme!på!at!styrke!
vores!egen!organisation,!er!der!en!højere!grad!af!competitiveness!organisationerne!
imellem.!(Bilag!2,!p.!2,!vores!kursivering)!
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Som!Jonas!Keiding!Lindholm!gør!opmærksom!på!i!ovenstående!citat,!skyldes!en!del!af!dette!
øgede,!finansielle!fokus!også,!at!vilkårene!for!NGO’erne!er!ændret!politisk!\!der!er!blevet!
skåret!i!udviklingsbistanden.!Det!er!således!blevet!nødvendigt!for!NGO’erne!at!skaffe!frie!
midler!til!driften!af!organisationen!fra!private!donorer.!!
Ser!vi!på!denne!politiske!handling,!i!lyset!af!Derridas!forståelse!af!sproget,!får!vi!øje!på,!
at!den!er!en!del!af!diskursen!og!dens!udvikling:!Vedtagelsen!af!nedskæringerne!på!
udviklingsbistanden!har!ligesom!alle!andre!handlinger!en!indvirkning!på!diskursen!samtidig!
med,!at!diskursen!har!indvirket!på!beslutningen!om!nedskæringen.!Det!er!således!et!udtryk!
for!den!magtkamp,!der!er!en!del!af!hegemoni.!Særligt!formuleringen!“[...]der!er!blevet!sat!
spørgsmålstegn!ved!den!naturgivne!rolle,!vi!har!haft!om!at!have!en!stor!andel!af!den!danske!
udviklingsbistand![...]”!understreger,!at!common\sense!forståelsen!af!NGO’ernes!legitimitet!
(“naturgivne!rolle”)!er!blevet!udfordret.!Med!legitimitet!eller!naturgiven!rolle!henviser!
generalsekretæren!således!til,!at!man!tidligere!har!taget!for!givet,!at!en!stor!del!af!
finanslovens!kroner!skulle!bruges!på!at!opretholde!NGO’ers!eksistens.!Men!denne!forståelse!
af,!at!statsstøtten!er!selvfølgelig,!er!nu!ændret!til,!at!NGO’erne!i!højere!grad!må!klare!sig!selv!\!
det!er!op!til!danskerne!at!vurdere,!om!NGO’erne!skal!fortsætte!med!at!eksistere!eller!ej.!Dette!
sker!som!en!del!af!den!transformation!af!diskursen,!som!i!højere!grad!fokuserer!på!nytte!og!
effektivitet!frem!for!eksempelvis!omsorg!og!medmenneskelighed,!som!vi!har!behandlet!i!
analyseafsnit!2.2.!Donorerne!\!danskerne!\!skal!vide,!at!de!får!noget!for!pengene,!hvis!de!
vælger!at!støtte!Red!Barnet.!!
Der!er!altså!næppe!noget!entydigt!svar!på,!hvilken!betydning!fremstillingen!af!
flygtningene!har!for!Red!Barnets!positionering!som!NGO.!På!den!ene!side!kan!de!forholde!sig!
kritisk!og!antagonistisk!til!de!fastlåste!forståelser,!der!udfordrer!deres!ideal!om!omsorg!og!
beskyttelse!af!de!dårligst!stillede!børn,!på!den!anden!side,!er!de!fastlåste!forståelser!hele!tiden!
i!bevægelse,!hvilket!betyder,!at!de!kan!være!med!til!at!producere!en!\!for!dem!\!
uhensigtsmæssig!fiksering!af!betydningen.!Eller!som!Laclau!og!Mouffe!udtrykker!det:!!
!
If!society!is!never!transparent!to!itself!because!it!is!unable!to!constitute!itself!as!an!
objektive!field,!neither!is!antagonism!entirely!transparent,!as!it!does!not!manage!totally!
to!dissolve!the!objectivity!of!the!social!(Laclau!&!Mouffe,!1985,!p.!129)!
!
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At!vores!forståelse!af!virkeligheden!aldrig!kan!fikseres!fuldstændigt!eller!forstås!som!et!
udenforsprogligt!felt,!betyder!altså,!ifølge!Laclau!&!Mouffe,!at!antagonismen!heller!ikke!kan!
forstås,!som!en!fuldt!ud!gennemskuelig!eller!adskilt!modsætning.!Det!vil!altså!sige,!at!den!
positionering,!som!Red!Barnet!har!mulighed!for,!i!forhold!til!diskursen!om!nytte,!ikke!kan!
forstås!som!enten!fuldstændig!imod!eller!fuldstændig!med.!Det!vil!altid!være!et!dialektisk!
forhold!\!deres!positionering!vil!altid!(aldrig)!være!enten!eller,!eftersom!deres!forsøg!på!at!
skabe!opmærksomhed!om!de!nodalpunkter,!vi!begynder!at!tage!for!givet,!altid!vil!producere!
forskelle.!
Et!eksempel!på!dette!dialektiske!forhold!ses!i!interviewet!med!Jonas!Keiding!Lindholm!i!
forbindelse!med,!at!vi!bad!ham!forholde!sig!til!den!skarpe!kritik,!han!og!Red!Barnet!kom!med,!
da!danske!medier!viste!billedet!af!den!druknede!3!årige!flygtning,!Aylan!Kurdi,!der!var!skyllet!
i!land!i!Tyrkiet:!
!
Vi!står!i!en!situation!nu!med!en!stor!tørke!i!Etiopien,!som!faktisk!er!værre!end!den!i!
1984,![...]Dengang!var!det!billeder!af!børn!med!fluer!i!øjnene,!store!maver!og!nærmest!
døende!børn!på!skærmen,!som!fik!det!internationale!samfund!op!af!stolene.![...]!Når!jeg!
har!været!ude!og!kommentere!på!den!tørke,![...]!har!min!appel!til!politikere!og!medier!
været,![...]:!Kan!det!virkelig!være!rigtigt,!med!al!den!viden,!vi!har!om,!hvad!der!virker,![...]!
at!vi!skal!derhen!igen,!at!vi!skal!have!så!stærke!billeder,!så!bevægende!billeder!af!døde!
børn!på!skærmene,!før!vi!kommer!op!af!stolene!og!reagerer.![...]Det!er!det!samme!i!
forhold!til!den!situation!med!Aylan!Kurdi.![Red!Barnet]!havde!jo!på!det!tidspunkt![red:!
september!2015]!i!over!1½!år!råbt!op!om,!at!børn!døde!i!Middelhavets!bølger.!Derfor!
var!denne!her!ene!persons!død,!Aylan!Kurdis!død,!for!os!blot!endnu!et!eksempel!på!døde!
børn.![...]!Vores!reaktion!på!billedet!af!Aylan!Kurdi!blev!også!lidt!en!protest!mod!denne!
her!ikonografering!af!enkelte!børn![...].Men!det!var!kontroversielt.!Jeg!blev!bedt!om,!i!en!
større!kommentar!i!Politiken,!at!reflektere!over,!om!ikke!det!her!billede!ville!være!en!
”game\changer”.!Og!der!sagde!jeg,!allerede!dengang,!at!det!troede!jeg!faktisk!ikke,!at!det!
ville.!Jeg!havde!svært!ved!at!se,!at!med!alt!det,!der!er!på!spil!i!flygtningekatastrofen,!at!vi!
ville!få!flere!penge!til!vores!arbejde,!at!der!ville!være!mere!fokus!på!beskyttelse!af!børn!
og!bekæmpelse!af!menneskesmuglere![...]!og!jeg!er!ked!af!at!sige!det,!jeg!fik!jo!ret.!Det!
billede!fyldte!noget!i!en!måned.!Det!er!muligvis!gået!over!i!historien!som!et!ikonografisk!
billede,!men!det!har!ingen!betydning!haft!\!og!det!tør!jeg!godt!sige!\!absolut!ingen!
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betydning!haft!for!befolkningens!eller!politikeres!ageren!i!denne!her!
flygtningekatastrofe.!Så!er!det!næsten!sørgeligt!at!udstille!Aylan!Kurdi!og!hans!familie,!
vil!jeg!mene.!(Bilag!2)!
!
På!den!ene!side!har!Red!Barnet!et!ideal!om!værdighed,!omsorg!og!beskyttelse!af!børn.!Denne!
idealistiske!forståelse!kunne!i!ovenstående!eksempel!have!været!udtrykt!ved,!at!man!i!Red!
Barnet!ville!vise!billedet!af!drengen.!At!Red!Barnet!ville!forsøge!at!vise!børnene,!som!vi!har!set!
i!analysen,!ikke!bliver!vist,!men!fremstillet!som!en!dehumaniseret!masse.!Men!i!og!med!at!
generalsekretæren!også!taler!inden!for!nyttediskursen,!forholder!han!sig!samtidig!til,!om!det!
nu!også!kan!betale!sig,!at!vise!det!billedet.!Kan!Red!Barnet!redde!flere!børn!ved!at!vise!billeder!
af!dem?!!
I!det!øjeblik,!Red!Barnet,!eller!Jonas!Keiding!Lindholm,!formulerer!problemet!med!
ikonograferingen!af!døde!børn,!bliver!det!på!den!ene!side!en!understregning!af,!at!man!i!et!
antagonistisk!perspektiv!forsøger!at!tage!afstand!fra!at!bruge!billederne!til!at!skabe!sympati.!
På!den!anden!side!skaber!det!samtidig!en!forståelse!af,!at!det!ikke!nytter!at!se!individet,!
hvorfor!han!samtidig!medvirker!til!at!!fiksere!nytten!som!et!ideal.!Pointen!er,!at!uanset!hvad!
Red!Barnet!vælger!at!sprogliggøre,!vil!de!samtidig!i!Laclau!og!Mouffes!forståelse,!sprogliggøre!
det!modsatte.!!
Flere!elementer!i!Red!Barnets!positionering!udtrykker!således!den!brydningstid,!de!
indgår!i.!Mulighederne!for!Red!Barnet!er!enten!at!udøve!modmagt!og!forsøge!at!underminere!
den!eksisterende,!hegemoniske!diskurs!om!nytte!og!skabe!nye!idealer!om!eksempelvis!
omsorg,!eller!at!søge!at!legitimere!omsorgen!som!en!del!af!den!eksisterende!nyttediskurs.!Vi!
har!diskuteret,!hvorvidt!dette!kan!opdeles!så!konsekvent,!eller!om!elementer!af!modmagt!kan!
indgå!i!legitimeringen!af!omsorg!som!en!del!af!nyttediskursen!\!eksempelvis!som,!når!Red!
Barnet!fremhæver!børnene!som!en!del!af!den!flygtningestrøm,!der!ellers!fremstilles!som!en!
dehumaniseret!masse.!!
Vores!teoretiske!udgangspunkt!i!sprogets!performativitet!og!bevægelighed!indeholder!
samtidig!en!forståelse!af,!at!brydninger!i!betydning!indeholder!mulighed!for!påvirkning,!
eftersom!forhandlingen!af!mening!er!en!naturlig!del!af!denne!brydningstid.!!
!
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3.0 Konklusion
På!baggrund!af!!vores!analyse,!vil!vi!nu!besvare!vores!problemformulering:!
Hvordan0fremstilles0flygtninge0i0den0trykte,0danske0presse,og0hvilken0betydning0har0det0for0Red0
Barnets0positionering0som0NGO?00
•

Hvilken!betydning!har!metaforik!for!diskursen!om!flygtninge?!

•

Hvordan!påvirker!historien!og!andre!diskurser!fremstillingen!af!flygtninge!i!dag?!

•

Hvilken!position!indtager!Red!Barnet!i!forhold!til!diskursen!om!flygtninge?!
!

Besvarelsen!er!sammenfattet!i!dette!argument,!som!vi!vil!uddybe!i!det!efterfølgende:!
!
1. Flygtninge!italesættes!ikke!som!mennesker,!men!som!et!naturfænomen!i!den!danske,!
trykte!presse,!hvilket!vanskeliggør!relationsskabelse!til!flygtninge.!
2. Fremstillingen!af!flygtninge!er!præget!af!et!væv!af!diskurser,!der!tilsammen!definerer!
flygtninge!som!et!problem.!
3. Red!Barnet!forsøger!som!aktør!i!en!brydningstid!at!matche!idealer!om!omsorg!i!en!
diskurs,!der!fokuserer!på!nytte.!
!
Første!del!af!vores!argument!er,!at!metaforikken!om!flygtninge!som!et!naturfænomen!har!
indflydelse!på,!hvordan!vi!forstår!og!modtager!flygtninge,!der!kommer!til!EU!og!Danmark.!Vi!
har!set!en!tendens!i!vores!materiale!til,!at!metaforikken!overfører!en!konkret!forståelse!af!
naturfænomenets!egenskaber!til!forståelsen!af!flygtninge.!Således!fremstilles!
flygtningestrømmen!som!noget!voldsomt,!ukontrollérbart,!stærkt!og!overvældende,!som!vi!
ikke!er!herre!over,!og!som!kræver!både!værn!og!forsøg!på!kontrol.!Dette!forsøg!på!kontrol!ses!
ved!mange!eksempler!i!vores!empiri!på!en!kvote\metaforik,!der!i!forlængelse!af!forståelsen!af!
flygtninge!som!et!naturfænomen,!søger!at!regulere.!!
I!og!med!at!vores!analyse!er!udarbejdet!med!udgangspunkt!i!en!forståelse!af!!sproget!
som!performativt,!har!vi!fået!øje!på,!at!naturfænomens\metaforikken!har!betydning!for!den!
relationelle!funktion!og!etableringen!af!hegemoni.!Metaforen!skaber!altså!et!billede!af!
flygtninge!som!en!ikke\menneskelig!masse,!og!tager!på!den!måde!ikke!højde!for!individerne.!
Metaforikken!ses!udtrykt!i!store!dele!af!vores!empiri!og!underbygges!desuden!ved,!at!antallet!
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af!portrætterende!artikler!er!markant!lavere!i!2015\2016!nedslaget!end!i!empirien!fra!1992,!
hvor!!flygtningene!fremstilles!som!bosniske!krigsflygtninge.!Til!gengæld!minder!diskursen!i!
dag!i!højere!grad!om!fremstillingen!af!flygtninge!i!1945,!hvor!det!var!fjenden,!der!strømmede!
ind!over!de!danske!grænser.!
De!få!portrætterende!fremstillinger!fremstår!tydeligt!i!forhold!til!den!øvrige!empiri,!
hvilket!vores!afsæt!i!dekonstruktionen!har!hjulpet!os!til!at!se.!Kontrasten!mellem!
fremstillingerne!tydeliggøres!endvidere,!når!øvrige!NGO´er!søger!at!etablere!en!sygdoms\
metaforik,!der!fordrer!hjælpsomhed!og!sympati!i!opposition!til!den!hegemoniske!diskurs!om!
flygtninge.!!!
Samtidig!har!vi!set!eksempler!på!moddiskurser!til!diskursen!om!flygtninge!som!en!
dehumaniseret!masse,!som!understreger,!at!der!er!en!common\sense!forståelse!at!være!uenig!
i.!Eksempelvis!søger!Red!Barnet!i!sine!pressemeddelelser!at!understrege,!at!flygtningene!også!
er!børn,!og!således!ikke!bare!en!ukontrollérbar!og!strømmende!masse.!!
Vi!har!altså!set!i!vores!empiri,!at!diskursen!om!flygtninge!som!et!resultat!af!relationen!
menneske!over!for!naturfænomen,!bærer!præg!af!en!dehumanisering,!der!hænger!tæt!
sammen!med!en!hegemonisk!diskurs!om!flygtninge!som!et!problem.!I!kraft!af!vores!
genealogiske!struktur!og!tilgang!til!analysen!har!vi!set!på!denne!nutidige!problematik!i!lyset!af!
historiske!forståelser!af!lignende!problematikker.!!
!
Dette!leder!os!frem!til!anden!del!af!vores!argument:!at!fremstillingen!af!flygtninge!er!præget!af!
et!væld!af!diskurser,!der!tilsammen!definerer!flygtninge!som!et!problem.!At!vi!overhovedet!
taler!om!en!løsning!understreger!denne!hegemoniske!diskurs.!Vi!kan!se!en!transformation!i!
vores!materiale,!når!forståelsen!af!denne!løsning!bevæger!sig!fra!at!være!knyttet!til!EU!som!
løsning,!hjerteland!og!fort!til!nationalstaten!som!løsning!og!hus!og!hjem.!Transformationen!
sker!som!et!udtryk!for,!at!flygtningestrømmen!udfordrer!de!eksisterende!idealer!om!fri!
bevægelighed,!demokrati!og!globalisering,!der!manifest!refereres!til!via!forordning!og!
traktater,!som!har!dannet!grundlag!for!det!europæiske!fællesskab,!der!endvidere!fremstilles!
som!et!forjættet!land.!Idealerne!om!fri!bevægelighed!opstilles!desuden!via!intertekstuelle!
referencer!til!eksempelvis!Den!kolde!Krig!i!form!af!et!tilbagevende!fokus!på!mure!som!et!
skræk\scenarie,!der!må!undgås.!Samtidig!fremstilles!Europa!gentagne!gange!som!truet!i!vores!
empiri,!!hvilket!bidrager!til!denne!etablerede!forståelse!af!flygtningene!som!et!problem.!
Truslen!indgår!desuden!i!en!krigsmetaforik,!der!fremstiller!Europa!som!et!fort!og!et!

108!

hjerteland,!der!kræver!beskyttelse.!I!denne!krigsmetaforik!indgår!desuden!intertekstuelle!
referencer!til!Romerriget,!der!er!med!til!at!etablere!Europa!som!en!stormagt!i!muligt!forfald!
på!grund!af!en!voksende!trussel.!Truslen!knytter!sig!desuden!til!en!ændret!forståelse!af!krig,!
som!vi!ved!hjælp!af!iterabilitet!blev!opmærksomme!på!har!transformeret!sig!fra!at!indeholde!
forståelse!af!nation!overfor!nation!til!i!dag!også!at!indeholde!krigen!mod!terror.!
Vi!ser!desuden!en!forskel!i!fremstillingen!af!problemet!i!vores!nutidige!nedslag!
sammenlignet!med!empirien!fra!1992,!hvor!problemet!også!var!knyttet!til!flygtninge,!men!i!
højere!grad!fokuserede!på!vores!reaktion!på!dem,!som!den!primære!udfordring.!Racisme!var!
således!et!tema!dengang,!hvilket!vi!kun!i!meget!lav!grad!ser!i!dag.!Understregningen!af!dette!
racistiske!fokus!ses!i!vores!empiri!fra!1992!ved!adskillige!referencer!til!Anden!Verdenskrigs!
nazisme!og!etniske!udrensning.!!
Vi!har!ydermere!analyseret!os!frem!til!flere!lighedspunkter!med!fremstillingen!af!
flygtninge!i!1945!og!i!dag.!Flygtninge!blev!dengang!meget!eksplicit!fremstillet!som!snyltere,!
hvilket!vi!i!mindre!grad!ser!i!fremstillingen!i!dag.!Men!diskursen!om!flygtninge!som!en!trussel!
mod!velfærden,!og!altså!som!et!problem,!gælder!for!både!diskursen!i!dag!og!diskursen!i!1945.!!
I!øvrigt!har!vi!set!en!tendens!til!at!betydning!i!høj!grad!er!i!bevægelse!i!det!tidsrum!vores!
empiri!bevæger!sig!indenfor.!En!række!binariteter!udtrykker!dette!spændingsfelt,!der!
bevæger!sig!inden!for!to!overordnede!diskurser!om!omsorg!overfor!nytte.!Indenfor!disse!
overordnede!diskurser!indgår!en!række!andre!–!blandt!andet!en!nationalistisk!diskurs,!der!
sammen!med!nyttediskursen!vægter!det!danske!fællesskab!og!landets!økonomi!højt.!Denne!
hegemoni!kommer!dog!først!til!udtryk!i!vores!sidste!genealogiske!nedslag.!Dette!
understreger,!at!fremstillingen!af!flygtningene!i!dag,!indgår!i!et!væv!af!tidligere!tiders!
begivenheder!og!sprogbrug,!som!det!ovenstående!belyser,!at!vores!genealogiske!tilgang!har!
givet!os!indblik!i.!!
!
Endelig!er!den!tredje!del!af!vores!argument,!at:!Red!Barnet!som!aktør!i!en!brydningstid!
forsøger!at!matche!idealer!om!omsorg!i!en!diskurs,!der!fokuserer!på!nytte.!Argumentet!bygger!
på,!at!vi!i!vores!materiale!har!set!en!tendens!til,!at!nyttediskursen!er!hegemonisk,!mens!
omsorgsdiskursen!søger!at!vinde!indpas.!Dette!ser!vi!blandt!andet!repræsenteret!ved!Red!
Barnet,!der!som!modmagt!søger!at!gøre!op!med!den!hegemoniske!diskurs!og!etablere!en!
omsorgsdiskurs!ved!at!synliggøre!antagonismer.!Udfordringer!af!de!eksisterende!forståelser!
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har!vi!set!eksempler!på!i!både!interviews!og!kampagnematerialet!fra!Red!Barnet,!som!
eksempelvis!negeringen!af!flygtning!og!barn.!!
Samtidig!er!vores!argument,!at!Red!Barnet!også!selv!udøver!magt!ved!at!reproducere!
den!hegemoniske!nyttediskurs.!Dette!har!vi!set!udtrykt!ved!den!økonomi\!og!
konkurrencediskurs,!der!præger!Red!Barnets!udsagn!og!strategi,!når!de!eksempelvis!bevæger!
fra!visioner!i!den!tidligere!strategi!til!brandfortælling!og!et!fokus!på!de!dårligst!stillede!børn!i!
den!nye!strategi.!Det!paradoksale!i,!at!begge!magtformer!kan!ses!hos!Red!Barnet,!udtrykker!
den!brydningstid,!de!er!en!del!af.!Vi!har!således!analyseret!os!frem!til!via!vores!materiale,!at!
Red!Barnets!position!som!idealistisk!organisation!udfordres!i!en!brydningstid,!der!bevæger!
sig!mod!idealet!om!nytte.!!
Endelig!kan!man!sige,!at!brydningstiden!kan!give!nye!positioneringsmuligheder.!Vores!
udgangspunkt!for!analysen!har!været,!at!sproget!er!performativt,!at!det!skaber!den!
virkelighed!vi!alle!\!og!dermed!også!Red!Barnet!\!er!en!del!af,!og!at!diskurser!aldrig!er!
endegyldige!sandheder.!Vi!har!set!adskillige!eksempler!i!vores!empiri!på,!at!sproget!og!
forståelserne!lige!nu!er!under!transformation,!at!der!sker!brydninger!i!forståelserne.!Dette!
kan!for!Red!Barnet!betyde,!at!de!har!muligheder!for!i!særlig!grad!at!påvirke,!hvordan!
forståelserne!skal!etableres.!
!
!
!
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Berlau,!M.!(2015,!04.!september).!Debat:!Ny!ydelse!er!en!dyr!fornøjelse.!Politiken0
Bilgrav\Nielsen,!J.!(2016,!26.!januar)!Debat:!Få!nu!positivt!greb!om!flygtningekrisen.!Det!er!!
uværdigt!at!spille!sårbare!grupper!ud!mod!hinanden.!Kristeligt0Dagblad0!
Bjerrehuus,!S.!(2015,!2.!februar).!Det!Danmark!du!kender?0Ekstra0Bladet!
Borg,!O.!(2015,!04.!september).!Billeder,!der!går!over!i!historien.!JyllandsEPosten0
Borg,!O.!(2015,!4.!februar)!70!år!torsdag:!Asylchefen!og!historien!i!kælderen.!JyllandsEPosten.!
Borg,!O.!(2015,!8.!februar).!Menneskesmugleren.!Jyllands0Posten!
Christensen,!B.!(2015,!8.!februar).!Debat:!Flygtning!i!Danmark.!Jyllands0Posten!
Collignon,!P.!(2015,!4.!september)!Derfor!viser!vi!dette!billede.!JyllandsEPosten.!
Davidsen\Nielsen,!H.!(2015,!4.!september).!Debat:!Folkevandring!bliver!Schengens!død.!!
Politiken0!
Debat!(2016,!13.!februar)!Debat:!Flygtningestatus.!Et!eksistentielt!anliggende,!der!berører!os!!
alle.!Kristeligt0Dagblad!
Debat!(2016,!5.!januar)!Debat!på!twitter.!B.T!
Debat.!(2015,!6.!september)!Debat:!Økonomiske!flygtninge.!JyllandsEPosten.!
Ekstra!Bladet!(2015,!4.!februar).!Bødsskov!er!vågen.!Ekstra0Bladet!
Elkjær,!K.!(2015,!04.!september).!Debat:!’Det!var!mørkt!og!alle!skreg’.!B.T.0
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Fejerskov,!J.!(2015,!6.!september)!R.a.g.n.a.r.o.k.?!Politik!
Gertsen,!M.!(2015,!03.!februar).!Debat:!Nej,!bedre!vilkår!lokker!flygtninge!hertil.!B.T.0
Graversen,!J.!B.!M.,!(2015,!6.!september).!V:!Vi!skal!sikre!EU´s!grænser.!B.T.!
Hansen,!F.!B.!(2015,!06.!september).!Flygtninge:!Modtaget!med!klapsalver.!B.T.0
Hebsgaard,!N.!(2016,!2016,!27.!januar)!Debat:!Socialdemokraterne!og!indvandrere.!!
JyllandsEPosten!
Helland,!A.,!Hallondsten,!G.,!Forsberg,!B.,!Hemberg,!J.,!Qvist\Sørensen,!B.!(2015,!4.!september).!!
Kronik!af!seks!store!nordiske!nødhjælsporganisationer:!Det!banker!på!døren.!
Ekstra0Bladet!
Henriksen,!L.!(2015,!5.!september)!Skal!der!lig!på!forsiden!for!at!skabe!forståelse?.!Kristeligt00
Dagblad.!
Henriksen,!M.!(2015,!6.!september).!Debat:!Vi!skal!holde!fast!i!Danmark.!Jyllands0Posten!
Hergel,!O.!(2015,!07.!februar).!Politiet!kommer!altid!om!morgenen.!Politiken!
Hvass,!J.!(2015,!03.!februar).!Signaler!i!asylpolitikken!kan!være!vigtigere!end!regler!og!!
paragraffer.!JyllandsEPosten0
Hvass,!J.!&!Kongstad,!J.!(2015,!02.!februar).!Rød!blok:!Asylansøgere!skal!i!job!efter!få!uger.!!
JyllandsEPosten0
Jensen,!E.!(2015,!5.!september).!På!spor!11!møder!flygtningene!Europas!hjerteland.!Politiken!
Johansen,!M.!(2015,!4.!februar)!Danmark!har!bundrekord!i!asylansøgere!på!jobmarkedet.!!
Jyllands0Posten!
Johansen,!M.!(2016,!26.!januar).!Hvis!du!vil!vide:!Danmark!får!shitstormen,!selvom!andre!gør!!
det!samme!\!eller!mere.!JyllandsEPosten!
Kaiser,!J.P.!(2015,!6.!september).!Debat:!Støt!Schengens!sidste!skanse.!Jyllands0Posten!
Kappel,!U.!(2015,!5.!februar).!Sveriges!hyldes!for!sin!flygtningepolitik.!Kristeligt0Dagblad!
Kappel,!U.!(2016,!27.!januar)!Svenskere!haler!ind!på!den!danske!debattone.!Kristeligt0Dagblad0!
Khader,!N.!(2015,!4.!september).!Debat:!Ud!med!de!anstændige.!B.T!
Kuttner,!M.!(2015,!06.!september).!Analyse!N:!Uro!mellem!Berlin,!Wien!og!Budapest!kan!føre!!
til!åben!krise.!JyllandsEPosten0
Kuttner,!M.!(2015,!06.!september).!Den!nyere!tids!afslutning.!!JyllandsEPosten0
Langvad,!J.!(2015,!04.!september).!Gult!kort!fra!Merkel.!Weekendavisen0
Lauritzen,!T.!(2015,!05.!september).!Flygtninge!flår!Europa!i!øst!og!vest.!Politiken0
Lauritzen,!T.!(2015,!6.!september).!Interview:!Når!det!bliver!jeres!problem,!er!det!for!sent.!!
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Politiken!
Lauritzen,!T.!(2015,!6.!september).!Nu!sparker!de!døren!til!Europa!op.!Politiken!
Leder!(2015,!04.!september)!Ledende!artikel:!Debat:!Dagens!leder!mener:!Aylan!rammer!!
vores!hjerter.!B.T0!
Leder!(2015,!08.!februar).!De!godes!kamp.!Ekstra0Bladet0
Leder!(2016,!27.!januar)!Ledende!artikel:!Mener:!skræmmende.!Ekstra0Bladet!
Leder,!(2015,!6.!september).!Ledende!artikel:!Drop!den!økonomiske!og!mentale!nærighed.!!
Ekstra0Bladet!
Leder.!(2015,!8.!februar)!Ledende!artikel:!Dansk!Venstre.!Politiken.!
Lévy,!B.!(2015,!5.!september)!Debat:!Nu!smuldrer!Europas!arv.!Politiken!
Lidegaard,!B.!(2015,!06.!september)!PS!Analyse:!Europa!foran!billedet!af!sig!selv.!Politiken!
Linde,!K.!(2015,!4.!september).!Kan!tragedie!tvinge!EU!til!handling?!Kristeligt0Dagblad!
Nielsen,!M.!(2015,!3.!februar)!Nutid:!Jeg!bryder!mig!ikke!om!’Pegida’.!BT.!
Nielsen,!R.!D.!(2015,!03.!februar).!SF!vil!sende!asylansøgere!til!jobprøve!straks.!Politiken0
Nyholm,!P.!(2015,!08.!februar).!Debat:!UNDERVEJS:!Livet!på!bunden.!JyllandsEPosten0
Nørredam,!M.!&!Krasnik,!A.!(2015,!04.!februar).!Debat:!Få!nu!styr!på!migranternes!sundhed.!!
Politiken!
Nørum,!B.!(2015,!5.!september)!Folkeligt!pres!får!Cameron!til!at!skifte!kurs.!Kristeligt0dagblad!
Odde,!U.!J.!(2015,!06.!september).!Europas!lovløse!plet.!B.T.0
Odde,!U.!J.!(2015,!07.!februar).!’Send!kopivarer!til!flygtninge’.!B.T.0
Pedersen,!B.!(2015,!04.!september).!Aylan!Kurdin!symboliserer!et!humanitært!forlis.!Kristeligt00
Dagblad!
Pedersen,!C.!N.!&!Mariager,!R.!(2015,!04.!september).!Kronik:!Afrikapolitik!i!en!flygtningetid.!!
Weekendavisen0
Politiken!(1992,!28.!december)!Tæppe!bombning!med!sprog!blomster.!Politiken!
Pundik,!H.!(2015,!06.!september).!Debat:!EU!har!brug!for!de!mange!nye!flygtninge.!Politiken0
Rasmussen,!E.!K.!(2015,!08.!februar).!Bydelsmødre!gør!integrationen!personlig.!Politiken!
Rasmussen,!S.!E.!(2015,!06.!februar).!Flygtningekrisen,!ingen!taler!om.!Weekendavisen0
Ritz,!L.!(2015,!4.!september)!Fem!billeder!der!ændrede!verden.!Ekstra0Bladet.!
Rosenbak,!S.!(2015,!05.!september).!KOMMENTAR:!Er!erhvervslivets!topchefer!en!ny!tids!!
superhumanister?!JyllandsEPosten0
Svensson!&!Pedersen,!T.,!S.!(2015,!6.!september)!Tid!til:!Ragnarok!i!Europa.!Ekstra0Bladet.!
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Svensson,!T.!(2016,!26.!januar).!EU\debat!med!Inger!Støjberg!endte!i!kaos.0B.T!
Søndergaard,!B.!(2015,!4.!februar).!Kritik:!Ny!flygtningelov!er!en!lappeløsning.!Kristeligt00
Dagblad!
Sørensen,!M.!S.!(2015,!08.!februar).!Før!troede!jordanerne,!at!de!vi!gode!i!IS.!Politiken0
Sørensen,!M.S.,!(2015,!6.!september).!Polen!glider!uden!om!flygtningeansvar.!Politiken!
Termansen,!V.!(2015,!4.!september).!Fort!Europa!er!som!en!schweizerost.!Weekendavisen!
Thomsen!&!Rubin,!C.,!M.!(2015,!6.!september)!Hvor!meget!skal!vi!se.!Politiken.!
Thyssen,!O.!(2016,!09.!februar)!Debat:!SPROG:!Engang!var!flygtninge!vores!gæster,!nu!er!de!!
fremmede.!Politiken!
Tiefenböck,!O.!(2015,!5.!september).!Ungarerne!føler!sig!fangede!i!en!umulig!kamp.!!
Kristeligt0Dagblad00
Vind,!J.!(2015,!4.!september).!Tysklands!grænser.!Weekendavisen!
Weekendavisen!(2015,!06.!februar).!Uddannelsesunderskud.!Weekendavisen0
Willum,!G.!(2015,!6.!september).!Motorvejen!fra!Wien!lukket!for!trafik!bortset!fra!flygtninge.!!
Jyllands0Posten!
Willum,!G.!&!Plougsgaard,!H.!(2015,!04.!september).!Flygtninge!klynger!sig!til!vestgående!tog,!!
mens!politikere!lukker!grænsen.!JyllandsEPosten0
Willum,!G.,!Plougsgaard,!H.!(2015,!6.!september).!Busser!til!friheden!udstiller!svaghederne!i!!
det!grænseløse!europa.!Jyllands0Posten!

Avisartikler 1992
B.T.!(1992,!13.!december).!Han!lever!i!Danmark.!B.T.!
Benard,!C.!&!Mirza,!E.S!(1992,!13.!december).!Ofrene!som!ikke!tælles!blandt!de!døde.!Politiken!
Bendixen,!G.!(1992,!1.!december).!Dyb!splid!i!EF!om!asylpolitik.!B.T!
Bennedsen,!D.!(1992,!20.!december).!De!skårne!sandheder.!Politiken!
Blædel,!L.!(1992,!31.!december).!Granskning!af!fædrenes!synder.!Weekendavisen!
Bové,!K.!(1992,!1.!december).!Vi!kan!ikke!have!1.000!flygtninge.!B.T.0
Bredahl,!B.!(1992,!18.!december).!Højre\venstre.!Weekendavisen!
Duetoft,!P.!(1992,!22.!december).!Den!største!fare!mod!dansk!kultur!er!danskerne!selv.!B.T0!
Ejby,!T.!(1992,!31.!december).!Danmark!har!svigtet.!Weekendavisen!
Ejby,!T.!(1992,!31.!december).!Vores!egen!triste!baggård.!Weekendavisen!
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Ejby,!T.!(1992,!4.!december).!Ingen!adgang!for!mor!og!far.!Weekendavisen!
Ekstra!Bladet!(1992,!11.!december)!Asylskibe!er!brandfælder.!Ekstra0Bladet!
Ekstra!Bladet!(1992,!11.!december).!De!vælger!sultedøden.!Ekstra0Bladet0
Ekstra!Bladet!(1992,!19.!december).!Engell!tvunget!til!at!redde.!Ekstra0Bladet!
Ekstra!Bladet!(1992,!24.!december).!De!sulter!til!vi!tror!dem.!Ekstra0Bladet0
Ekstra!Bladet!(1992,!24.!december).!Flygtninge!snydes!for.!Ekstra0Bladet0
Ekstra!Bladet!(1992,!28.!november).!Rabbineren!og!fædrelandet.!Ekstra0Bladet0
Ekstra!Bladet!(1992,!29.!november)!Fyhrer!for!et!blodbad.!Ekstra0Bladet!
Ekstra!Bladet!(1992,!4.!december).!Første!stop!på!flugten!til!paradis.!Ekstra0Bladet!
Ekstra!Bladet,!(1992,!4.!december).!Fik!smykkerne!tilbage.!Ekstra0Bladet!
Ekstra!Bladet,!(1992,!7.!december).!Hvor!er!min!far?0Ekstra0Bladet!
Engell,!H.!(1992,!15.!december).!Intet!flovt!ved!at!være!dansker.!Politiken0
Halter,!M.!(1992,!4.!december).!Erindringens!skibbrud.0Weekendavisen!
Haarder,!B.!(1992,!11.!december).!Sådan!bekæmpes!fremmedfjendtligheden.!Weekendavisen!
Jensen,!B.!(1992,!31.!december)!Den!hellige!intolerance.!Weekendavisen!
Jensen,!C.!(1992,!12.!december).!Dagens!ret:!250!g!brød.!Ekstra0Bladet!
Jensen,!J.P.,!(1992,!9.!december).!Man!gør!et!barn!fortræd.!Politiken!
Jerichow,!A.!(1992,!18.!december).!Send!Milosovich!en!bombe.!Weekendavisen!
Junø,!P.!(1992,!1.!december).!Jeg!er!klar!til!at!vende!tilbage!til!krigens!gru.0B.T!
Larsen,!T.!(1992,!30.!november)!Engell!rystet!efter!rejse!til!Kroatien.!B.T!
Leder!(1992,!23.!december).!Løsning!på!bistands\strid.!Politiken!
Leder!(1992,!30.!november).!Ny!særlov.!B.T!
Leder!(1992,!4.!december)!En!korsridder!uden!land.!Ekstra0Bladet!
Leder,!(1992,!12.!december).!Har!den!mand!et!hjerte?!Ekstra0Bladet!
Leder,!(1992,!21.!december).!Penge!til!flygtninge!fra!u\landsbistand.!Politiken!
Leder,!(1992,!29.!november).!Dansk!ansvar.!Politiken!
Leder,!(1992,!29.!november).!Strækmarch!i!hele!Europa.!B.T!
Leder,!(1992,!6.!december).!Ulvene!hyler!på!Bryggen.!Politiken!
Leder,!(1992,!9.!december).!Tænk!på!et!tal.!Politiken!
Leder,!B.T.!(1992,!16.!december).!Kapitalismen!har!spillet!fallit.!B.T.0
Lemche,!L.!(1992,!29.!november).!Hitlers!skygge!over!Tyskland.!B.T!
Mortensen!&!Lemche,!S.,!L.!(1992,!22.!december)!Besøg!et!asylcenter!en!gang!om!måneden.!!
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BT.!
Notits!(1992,!29.!december).!187!flygtninge!med!færgen.!B.T!
Olesen,!M.!M.!&!Ellemann\Jensen,!u.!(1992,!29.!november).!Mistillid!til!politikerne!gav!nej!til!!
unionen.!Politiken0
Politiken!(1992,!28.!november).!De!svages!forkæmper.!Politiken0
Politiken!(1992,!29.!december).!Flygtninge!giver!splid!hos!hjælpearbejderne.!Politiken0
Poulsen,!P.C.!(1992,!18.!december).!Beretning!fra!kz\helvedet.!Politiken!
Ruby,!J.!(1992,!29.!november).!Naboerne!i!chok.!Politiken0
Sabroe,!M.!(1992,!21.!december).!Dø!om!så!det!gælder.!Politiken0
Schade,!C.!(1992,!03.!december).!Bryggen!kan!selv!endnu.!Politiken0
Tobiesen,!N.!(1992,!30.!december)!Flygtninge!på!kro!afblæser!mad\strejke.!Politiken.!
Vargas,!G.!(1992,!05.!december).!kollektivt!selvmord,!Politiken0
Vilstrup,!J.!(1992,!30.!december).!S!vil!kæmpe!mod!racisme.!Politiken!
!
Artikel2fra21938:2
Stauning,!T.!(1938,!16.!marts):!Stauning!hos!jøderne!i!aftes,!Socialdemokraten!
!
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BILAG&1&

Interviewguide!
Jonas&Keiding&Lindholm:!Generalsekretær,&Red&Barnet!
Red&Barnet&i&en&brydningstid!
•

I&har&gjort&jer&nogle&overvejelser&ift.&Red&Barnets&nye&strategi&for&2016E18,&kan&du&sige&lidt&om&
de&overvejelser?&

•

Hvad&er&de&væsentligste&ændringer&i&strategien&i&forhold&til&den&gamle&strategi?&
o

Vi&kan&se,&at&formuleringen&i&strategien&har&ændret&sig&til&at&fokusere&på&“de&dårligst&
stillede&børn”&E&hvad&er&tanken&bag&den&ændring?&Og&hvilken&betydning&har&det&for&Red&
Barnet?&&

•

Kan&du&sætte&nogle&ord&på&flygtningesituationen&i&Danmark&lige&nu?&

•

Hvad&er&Red&Barnets&rolle&i&debatten?&

•

Red&Barnet&kritiserede&tilbage&i&september&2015,&at&man&viste&billeder&af&den&druknede&3&årige,&
syriske&dreng&Aylan&Kurdi&E&hvilke&overvejelser&lå&bag&den&beslutning?&

•

I&januar&tweetede&du&en&kommentar&til&en&artikel&fra&Politiko&med&titlen&”Om&tre&år&bliver&
flygtningekrisen&for&alvor&dyr”.&Dit&tweet&lød:&Træt&af&de&her&negativt&vinklede&artikler.&Hvorfor&
ikke&”Om&tre&år&bliver&flygtninge&for&alvor&en&gevinst”.&Kan&du&sætte&lidt&flere&ord&på&det?&

•

Ud&fra&hvilke&hensyn&udvælger&I&i&Red&Barnet&fokusområder&i&debatten?&
o

Hvad&er&Red&Barnets&vigtigste&opgave&i&den&sammenhæng?&&

&

&
&

&

1&

BILAG&2&

Interwiev)med)Jonas)d.)20.4.2016)
I!=!interwiever!
J:!!
I!på!den!anden!side!forholder!vi!os!til!hvordan!Red!Barnet!ligesom!navigerer.!
J:!og!når!I!siger!brydningstid,!så,!det!er!jo!brydningstid,!det!er!jeg!med!på,!men!hvad!har!I!særligt!
blik!på.!Den!politiske,!den!økonomiske!?!
I!Vi!har!sådan!set!fokus!på!hvordan!det!sprogligt!kommer!til!udtryk,!at!der!sker!en!forskel.!Det!er!
næsten!en!dekonstrukvistisk!diskursanalyse!af!hvordan!der!bliver!udfyldt!mening!i!ordet!lige!nu,!så!
man!kan!se!at!der!er!nogle!begreber,!som!har!mere!betydning!end!andre!der!bliver!italesat!mere!i!
medierne!end!andet.!!
J:!det!er!sådan!et!ord!jeg!ikke!har!hørt!siden!jeg!læste!kommunikation!på!RUC!og!undervist!på!filmI!
og!medievidenskab.!
I:!vi!har!også!ligesom!bekendtskab!med!din!gode!ven!Mikkel.!
J:!nå,!I!kender!Mikkel!Eskjær?!Som!snart!kommer!hjem!fra!Bangladesh,!tænker!jeg.!Vi!var!
amanuenser!sammen!som!det!hed!dengang,!som!var!den!måde!man!tørrede!undervisning!af!på!de!
unge!færdiguddannede.!Startede!som!undervisningsassistent!og!så!kan!du!så!blive!amanuensis,!
som!var!en!fast!stilling!med!80%!undervisningsforpligtelse!og!kun!20%!forskning.!Den!blev!du!nødt!
til!at!have,!det!er!dem!der!leverer!alle!”rugbrødskurser”!på!grunduddannelsen!i!høj!grad,!fordi!
professorerne!helst!ville!have!de!store!bevillinger!og!så!have!et!specialehold!en!gang!imellem,!hvor!
de!kunne!få!de!specialestuderende!til!at!samle!empiri!for!dem,!groft!sagt.!Jeg!er!ikke!sikker!på!om!
det!er!det!samme!i!dag.!
Lone:!Jeg!tænker!at!det!er!smart!at!det!er!Kathrine!der!ligesom!nu!har!den,!så!prøver!vi!en!ny!
konstellation.!
J:!Jeg!må!se!om!jeg!kan!svare!koncist,!men!ellers!må!I!jo!stille!opfølgende!spørgsmål.!
I:!det!er!jo!ikke!sådan!at!vi!ved!hvad!vi!leder!efter.!!
!
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I:!det!første!er!i!forhold!til!den!nye!strategi!helt!overordnet,!hvilke!overvejelser!ligger!bag!den?!
J:!der!ligger!en!række!overvejelser!bag!vores!nye!strategi.!Nogle!handler!om!kommunikation!og!
brands,!nogle!af!dem!handler!i!høj!grad!om!økonomi.!Der!er!dels!nogle!forudsætninger!for!at!være!
et!civilsamfund!i!dag,!som!er!anderledes!end!for!bare!20I25!år!siden,!hvor!mange!NGO’er!har!haft!
en!grundfinansiering!fra!offentlige!institutioner,!Danida!eksempelvis,!og!det!der!er!tydeligt,!det!er!
at!den!forretningsmodel,!grundfinansiering,!rammebevilling,!som!det!har!heddet,!
humanitærbevillinger!som!vi!også!får,!kan!vi!ikke!tage!for!givet!på!samme!måde!længere,!og!det!vil!
sige!at!hvis!vi!som!organisation!vil!forblive!relevante!for!børn!og!unge,!og!det!skal!der!penge!til!at!
blive,!så!skal!vi!i!højere!grad!opdyrke!nye!samarbejdsrelationer!med!både!virksomheder,!men!altså!
også!tiltrække!flere!danskere,!private!støtter,!som!bakker!op!om!vores!arbejde.!Og!alene!ud!fra!
den!virkelighed,!den!læsning!af!hvor!verden!bevæger!sig!hen!ud!fra!et!finansieringsperspektiv,!har!
vi!med!strategien!valgt!at!træffe!nogle!valg!om!at!vi!skal!investere!i!at!få!flere!faste!bidragydere,!vi!
skal!have!flere!medlemmer,!flere!betalende!medlemmer!ind!i!organisationen,!der!giver!os!frie!
midler!så!at!sige,!der!gør!at!vi!kan!investere!i!det,!i!de!løsninger!for!børns!som!vi!synes!er!relevant,!
men!det!er!også!de!midler!vi!får!ind!fra!danskere,!som!er!frie,!som!generelt!kan!være!med!til!at!
opbygge!et!mere!solidt!fundament!af!finansiering.!Så!de!er!en!finansieringsdagsorden!omkring!det!
her,!for!noget!af!den!brydningstid!vi!er!som!NGO’er!er!også!at!der!er!blevet!rokket!ved!det!
fundament!vi!står!på,!der!er!blevet!sat!spørgsmålstegn!ved,!udviklingsbistanden!er!blevet!
beskåret,!der!er!blevet!sat!spørgsmålstegn!ved!den!naturgivne!rolle!vi!har!haft!om!at!have!haft!en!
stor!andel!af!den!danske!udviklingsbistand,!det!danske!civilsamfunds!bistand.!Så!er!der!ikke!nogen!
tvivl!om!at!dels!foranlediget!af!den!situation,!men!også!foranlediget!af!at!vi!er!blevet!mere!
opmærksomme!på!at!styrke!vores!egen!organisation!at!der!er!en!højere!grad!af!competitiveness!!
organisationerne!imellem.!At!vi!er!opmærksomme!på!at!vi!er!et!lille!land,!5,5!!millioner!mennesker!
og!det!er!jo!ikke!alle!dem!som!støtter!organisationer,!der!konkurrerer!vi!også!i!høj!mod!hinanden!
som!organisation.!Vi!samarbejder!om!den!gode!gerning,!men!vi!konkurrerer!også!mod!hinanden!i!
det!marked,!for!at!bruge!det!ord,!om!opmærksomhed!og!frie!midler.!I!en!konkurrencesituation,!
der!skærper!man!sit!brand,!der!bliver!man!tydeligere!omkring,!hvad!grundfortællingen!er,!hvad!er!
vi!som!organisation,!hvor!er!det!vi!ligesom!differentierer!os!fra!andre!organisationer,!hvad!er!vores!
unique!selling!point,!som!man!bruger!i!markedssprog.!Så!vi!har!også!udviklet!en!strategi!nu,!der!
træffer!nogle!mere!tydelige!valg!omkring!hvad!det!vil!sige,!hvad!er!Red!Barnet,!hvad!det!vil!sige!at!
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være!en!del!af!en!både!dansk!men!også!en!global!organisation,!som!kæmper!for!at!redde,!beskytte!
og!styrke!de!dårligst!stillede!børn!i!verden.!Så!vi!har!en!tydelig!grundfortælling,!som!er!simpel!at!
forholde!sig!til,!som!er!nemmere!at!kommunikere!og!som!sender!tydeligere!budskab!omkring!
hvem!vi!er!og!hvilken!forskel!vi!skaber!for!børn!ude!omkring!i!verden.!Koblet!til!det,!en!ændring!i!
vores!hjemmeside,!design!som!understøtter!det!ændringer!i!den!måde!vi!brander!vores!materiale!
på!med!et!helt!nyt!brandlook!om!en!organisation!som!understreger!det!her!med!at!vi!er!en!
organisation!der!er!derude,!vi!leverer!konkret!hjælp!i!første!linje!og!har!altså!truffet!nogle!valg!
omkring!at!vi!kommunikerer!på!en!lidt!anden!måde.!Så!der!er!simpelthen!nogle!økonomiske!og!
competative!rammevilkår!eller!tendenser!i!tiden!der!gør!at!vi!har!truffet!nogle!valg!i!vores!strategi.!!
Så!er!der!de!mere!idealistiske!årsager!til!at!der!bliver!truffet!et!valg!om!at!have!fokus!på!de!dårligst!
stillede!børn.!Det!er!at!vi!som!organisation!om!nogen!skal!være!dem,!der!leverer!forandringer!for!
de!børn,!der!virkelig!står!sidst!i!køen.!Dem!der!er!allerIallermest!dårligst!stillede.!Der!har!vi!været!
en!organisation!der!bredt!har!henvendt!os!til!mange!børn!i!at!fremme!deres!rettigheder,!og!det!
mener!vi!stadig!at!vi!skal!gøre,!men!det!nederste!løft,!både!ude!i!verden!i!de!skrøbeligste!stater,!
men!faktisk!også!i!Danmark,!mener!vi!at!det!er!vores!forpligtelse!som!børneorganisation!at!
foretage!det.!Der!er!andre!børneorganisationer,!som!hjælper!alle!børn.!Vi!vil!være!den!
organisation!som!hjælper!dem!der!har!det!allerIallersværest.!Derfor!har!vi!truffet!en!række!
vidtgående!valg!i!strategien!om!at!arbejde!de!steder,!der!virkelig!gør!ondt,!altså!skrøbelige!stater,!i!
krig!og!i!konflikt!langt!mere!bevidst!end!det!vi!har!gjort!tidligere!og!det!er!også!her,!at!
hovedparten!af!verdens!børn!findes!der!ikke!har!realiseret!nogen!forbedring!under!verdensmålene!
som!vi!har!haft!de!sidste!15!år,!men!i!Danmark!også!har!truffet!det!valg!om!at!vi!skal!være!en!
organisation!der!hjælper!dem!der!er!allerdårligst!stillede!i!Danmark.!Det!har!haft!betydning!for!at!
vi!nu!skal!arbejde!i!socialt!boligbyggeri,!at!vi!nu!vil!arbejde!med!flygtningebørn,!at!vi!nu!vil!arbejde!
med!anbragte!børn.!Så!vi!har!også!truffet!nogle!ret!skarpe!pragmatiske!valg!for!igen!at,!det!
handler!om!at!gøre!det!rigtige!for!dem!der!har!det!hårdest,!men!det!er!klart!at!det!hænger!også!
sammen!med!den!nye!brandfortælling!om!at!vi!er!derude,!vi!ruller!vores!ærmer!op!og!er!derude!
og!leverer!hjælpearbejde!i!allerførste!linje!for!børn.!Det!er!os!der!gør!det.!På!den!måde!hænger!de!
valg!omkring!hvad!vi!gør!og!hvordan!vi!kommunikerer!det!fint!sammen.!Det!var!et!langt!svar!på!
spørgsmålet.!!
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I:!ja,!men!du!var!også!inde!på!alle!mine!underspørgsmål.!Så!vi!rykker!lidt!videre!til!den!næste!blok.!
Du!var!lige!inde!på!flygtningebørnene!også,!men!kan!du!sætte!nogle!ord!på!flygtningesituationen!i!
Danmark.!
J:!det!kan!jeg!sagtens.!Det!vi!har!set!igennem!de!sidste!12I18!måneder,!særligt!her!i!Europa,!for!
flygtningesituationen!har!jo!eksisteret!i!både!i!Mellemøsten,!i!de!såkaldte!nærområder!og!andre!
steder!i!mange!år,!det!vi!har!set!i!Europa!de!sidste!12I18!måneder!i!Danmark!er!det!man!kalder!
det!final!moment!for!hvordan!vi!tænker!udviklingsbistand,!hvordan!vi!tænker!compassion!omkring!
vores!medborgere,!kommer!til!at!definere!en!række!velfærdspolitiske!indgreb,!kommer!til!at!
definere!samarbejdet!mellem!NGO’er!og!myndigheder,!kommer!til!at!definere!i!høj!grad!samværet!
ude!omkring!i!kommuner!på!en!helt!anden!måde!end!jeg!nogen!forestiller!sig,!i!10I15!år!frem.!Det!
kommer!til!at!påvirke!den!måde!NGO!kommer!til!at!arbejde!på,!kommer!til!at!fundraise!på,!
kommer!til!at!påvirke,!påvirker!allerede!nu!meget!tydeligt!den!udviklingsstrategi!der!udvikles,!hvor!
man!ret!tydeligt!er!ude!at!sige!at!vi!går!fra!at!have!en!mere!værdibaseret!tilgang!til!udvikling,!til!en!
interessebaseret!udvikling,!altså!at!vi!leverer!udviklingsbistand!på!en!måde!og!vi!har!nogle!
prioriteter,!som!udtrykker,!hvad!der!er!danske!interesser.!Det!har!flygtningesituationen!været!med!
til!at!fremkalde,!fordi!det!lige!pludselig!er!blevet!fuldstændig!tydeligt!for!alt!og!alle,!at!Danmark!er!
et!lille!bitte!land!og!i!øvrigt!med!en!åben!økonomi,!som!ikke!bare!er!afhængig!af!samhandel!og!
interaktion!med!andre!lande,!men!også!er!meget!påvirkelig!for!kriser!og!katastrofer!af!
international!karakter.!Vi!har!egentlig!altid!vidst!omkring!finanskrisen!eller!omkring!
sundhedsepidemier,!ebola!var!der!også,!men!lige!nu!er!der!simpelthen!en!flygtningekrise!af!
historiske!dimensioner,!nuvel,!jeg!er!altså!ikke!helt!enig!i!den!proportion!det!bliver!blæst!op!til!
omkring!hvor!potentielt!skadeligt!det!er!for!Danmark,!men!der!er!ikke!nogen!tvivl!om!at!dansk!
velfærd!vil!blive!påvirket!af!at!der!lige!pludselig!er!en!stor!mængde!af!mennesker!som!nu!også!har!
krav!på!omsorg!og!beskyttelse!og!skolegang.!Det!er!blevet!meget!tydeligt!for!alle,!at!situationen!er!
sådan,!så!det!kommer!også!til!at!definere!den!måde!vi!interagerer!med!politikere!på,!den!måde!vi!
prioriterer!arbejdet!omkring!vores!lokalkomiteer!i!Danmark.!Vores!blik!er!jo!på!alle!børn,!men!vi!
kan!mærke!i!det!samarbejde!vi!har!med!myndighederne!at!man!der!skelner!mellem!hvad!der!er!
danske!børn!og!hvad!der!er!flygtningebørn.!Så!der!har!vi!en!stærk!kommunikativ!opgave,!vi!har!
også!en!pragmatisk!opgave;!jeg!traf!beslutningen!allerede!sidste!år,!da!Red!Barnet!for!første!gang!i!
årtier!skulle!være!operationelle!på!dansk!jord.!Altså!simpelthen!skulle!levere!en!indsats!for!
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danskere!i!allerførste!linje,!eller!for!børn!i!allerførste!linje,!og!det!valgte!vi!ved!at!gå!ind!i!
modtagecentret!i!Rødby!Havn,!så!flygtningesituationen!har!også!helt!konkret!været!med!til!at!
ændre!nogle!organisatoriske!prioriteringer,!også!her!i!Danmark!og!også!ude!i!verden,!og!det!her!
kommer!som!sagt!til!at!påvirke!rigtig!meget!politik,!økonomi!og!socialpolitik!igennem!de!næste!
mange!år.!
I:!apropos!tonen!i!debatten,!som!du!også!lige!har!været!inde!på,!så!tweetede!!du!til!en!kommentar!
til!en!artikel!fra!Politico!i!januar!som!lød:!Om!tre!år!bliver!flygtningekrisen!for!alvor!dyr.!Og!du!
udfordrer!det!her!med!at!det!altid!var!en!negativ!vinkel.!Kan!du!prøve!at!sige!lidt!mere!om!det,!
hvad!du!tænker!om!det!nu.!
J:!Det!er!på!mange!måder!en!refleksion!over!det!som!også!er!en!socialpolitisk!virkelighed!her!
hjemme,!at!man!har!den!prisme!man!ser!på!mennesker!ude!på!arbejdsmarkedet!på!udsatte!
borgere!på!er!at!de!er!en!kæp!i!hjulet,!de!trækker!os!andre!ned,!de!forsinker!hvad!det!end!måtte!
være,!de!er!en!økonomisk!belastning.!Jeg!ser!det!helt!anderledes.!Jeg!ser!mennesket,!jeg!ser!
mennesket!fuldt!af!ressourcer,!fyldt!af!energi,!en!vilje!til!at!ville,!i!det!her!tilfælde,!skabe!sig!et!liv!
på!nye!præmisser,!i!en!nye!lokalitet,!så!ja,!man!kan!selvfølgelig!godt!opregne,!hvad!det!
kommunerne!har!af!udgifter!forbundet!med!det,!og!jeg!er!med!på!at!det!er!lidt!et!nulsumspil!hvis!
ikke!man!vil!hæve!beskatningen!i!Danmark,!så!skal!midlerne!findes!et!andet!sted,!men!vi!gør!os!
selv!en!kæmpe!bjørnetjeneste!som!land,!og!det!burde!vi!have!lært!af!flygtningesituationen!tilbage!
i!90’erne!hvis!ikke!vi!ser!disse!mennesker!som!ressourcefulde,!hvis!vi!ikke!ser!disse!mennesker!som!
dels!har!krav!og!ret,!at!få!et!legitimt!krav!på!beskyttelse,!på!skolegang,!men!mest!af!alt!ikke!ser!
dem!som!ressourcefulde!mennesker,!som!bare!godt!vil!skabe!sig!et!liv!det!nye!sted!de!er.!Der!
bliver!sat!fokus!på!hvad!det!koster!på!en!meget!negativ!måde,!et!negativt!prisme!så!at!sige!og!se!
på!situationen!igennem,!som!altså!er!skadelig!både!for!flygtningene,!for!lokalsamfundet,!men!også!
for!Danmark.!Jeg!tror!at!det!var!noget!af!den!problemstilling!jeg!forsøgte!at!udfordre.!!
I:!hvad!mener!du!sådan!generelt!at!red!Barnets!rolle!er!i!den!værdiI!og!flygtningedebat?!
J:!vores!rolle!er!i!debatten!at!henlede!opmærksomheden!på!børns!situation,!at!sikre!at!de!børn!der!
kommer!hertil!får!en!behandling,!der!så!at!sige!var!passende!for!en!velfærdsstat!som!vores,!men!
mest!af!alt!selvfølgelig!lever!op!til!de!problemer!som!Danmark!har!jævnfør!internationale!
konventioner!incl.!Børnekonventionen.!For!os!giver!det!ikke!mening,!og!jeg!synes!at!det!er!et!
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farligt!skred!at!man!nu!nærmest!foretager!en!skelnen!mellem!hvad!der!er!danske!børn!og!så!er!der!
flygtningebørn.!Det!er!børn!og!det!er!først!og!fremmest!den!måde!vi!ser!det!på!uanset!hvor!de!
kommer!fra,!de!har!krav!på!en!behandling,!der!er!børn!værdig,!og!det!er!vores!opgave!at!minde!
myndighederne!om!hvad!deres!forpligtelser!er,!men!også!minde!dem!om,!hvad!der!er!en!værdig!
måde!og!modtage!og!behandle!dem!på.!Og!så!mener!jeg!at!det!er!vores!opgave!som!organisation,!
det!har!det!været!historisk,!og!det!mener!jeg!i!særdeleshed,!at!gå!ind!og!være!med!til!at!løfte!
opgaven.!Det!skal!være!de!brede!skuldre!der!trækker!det!her!læs,!som!træder!til!og!som!er!med!til!
at!sikre!at!sårbare!børn!bliver!modtaget!og!får!den!støtte!og!hjælp!til!deres!ophold!her!i!Danmark!
så!hurtigt!som!muligt!og!så!godt!som!muligt,!og!det!kræver!at!alle!samfundsaktører!træder!til!og!
der!er!nu!engang!noget!med!at!dem!der!er!størst!skal!løfte!mest!og!vi!er!en!stor!organisation.!Vi!er!
en!organisation!med!71!års!erfaring.!Vi!arbejder!i!66!kommuner,!så!det!er!naturligt!at!vi!som!
organisation!ikke!bare!sidder!på!hegnet!og!kritiserer!myndigheder,!hvilket!også!er!vores!rolle,!fordi!
vi!har!en!vagthunderolle,!og!skal!minde!dem!om,!hvad!myndighederne!så!gør,!men!også!hopper!
ned!fra!det,!fordi!vi!ikke!kun!er!en!politisk!organisation,!hopper!ned!fra!den!hegnspæl!også,!og!er!
med!til!helt!konkret!både!i!asylI!og!integrationsfasen,!at!være!med!til!at!skabe!bedre!vilkår!for!
disse!børn.!Det!har!vi!som!sagt!gjort!i!rigtig,!rigtig!mange!år,!men!har!taget!initiativ!til!det!nu!både!
ved!hjælp!af!frivillige!i!integrationsfasen,!men!faktisk!også!i!drøftelser!nu!med!kommuner!omkring!
hvordan!vi!kan!hjælpe!i!asylfasen,!så!vores!opgave!er!også!helt!pragmatisk!helt!konkret!for!enkelte!
børn!og!for!noget!af!det!frontpersonale,!der!arbejder!med!de!børn!og!hjælpe!dem.!
I:!du!kommer!så!fint!omkring!det!så!derfor!lyder!det!som!om!jeg!springer!lidt,!det!gør!jeg!altså!
ikke,!det!er!bare!fordi!du!har!været!igennem!alle!undersprøgsmålene.!
Det!afsluttende!bliver,!det!andet!sidste!bliver!at!Red!Barnet!kritiserede,!tilbage!til!september!2015,!
at!man!viste!billeder!af!Aylan!Kurdi!?!den!afdøde!dreng!på!stranden.!Hvilke!overvejelser!havde!du!
bag!den!beslutning?!
J:!Jeg!vil!egentlig!lige!starte!med!en!parallel!lige!først.!Så!skal!jeg!nok!komme!tilbage!til!den.!Vi!står!
i!en!situation!nu!med!en!stor!tørke!i!Etiopien,!en!tørke!som!faktisk!er!værre!end!den!…!tørke!der!
var!i!1984,!hvor!vi!ved!BandIAid,!koncerter!der!startede,!fik!opmærksomhed!på,!hvordan!børn!blev!
ramt!af!tørke.!Dengang!var!det!billeder!af!børn!med!fluer!i!øjnene,!store!maver!og!nærmest!
døende!børn!på!skærmene,!som!fik!det!internationale!samfund!op!af!stolene,!ikke!bare!en!stor!
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rockkoncert,!en!kæmpe!hjælpeindsats.!Når!jeg!har!været!ude!og!kommentere!på!den!tørke!der!
har!været!i!Etiopien!der!udspiller!sig!i!de!her!måneder,!som!er!langt!brede!og!dybere!og!langt!
mere!omfattende!end!den!var!dengang!antalsmæssigt,!så!har!min!appel!til!politikere!og!medier!
været!at!sige,!at!I!bliver!nødt!til!at!interessere!jer!for!det!her,!fordi!vi!står!på!vej!til!en!
sultkatastrofe!af!historiske!dimensioner.!Og!kan!det!virkelig!være!rigtigt,!med!al!den!viden!vi!har!
om!hvad!der!virker,!med!al!den!viden!vi!har!adgang!til!om!hvordan!situationen!er,!kan!det!så!
virkelig!være!rigtigt!at!vi!skal!derhen!igen,!at!vi!skal!have!så!skarpe!billeder,!så!stærke!billeder,!så!
bevægende!billeder!af!døde!børn!på!skærmene,!før!vi!kommer!op!af!stolene!og!reagerer.!Vi!ved!
hvad!der!foregår,!vi!ved!hvad!der!skal!til.!Det!er!det!samme,!det!er!for!at!lave!en!lignelse!til!den!
situation!med!Aylan!Kurdi.!Vi!havde!jo!på!det!tidspunkt!i!over!1½!år!råbt!op!om!at!børn!går!til!døde!
i!Middelhavets!bølger.!Derfor!var!denne!her!ene!persons!død,!Aylan!Kurdis!død,!for!os!endnu!et!
eksempel!på!døde!børn.!Faktisk!få!dage!for!inden!var!der!på!Libyens!kyst!en!række!døde!børn,!som!
også!blev!portrætteret,!så!det!er!som!sagt!den!principielle!holdning!omkring!at!er!det!virkelig!
nødvendigt.!Er!vi!virkelig!nået!dertil!at!vi!ikke!kan!forholde!os!til!fakta,!man!skal!have!det!her!
stærke!billede,!der!gør!at!vi!skal!reagere,!og!på!den!måde!blev!vores!….!Aylan!Kurdi!også!lidt!en!
protest!mod!denne!her!ikonografering!af!enkelte!børn,!og!i!øvrigt!på!et!tidspunkt!hvor!det!var!
uklart,!hvad!han!eller!hans!familie!overhovedet!syntes!om!at!vi!bragte!det!her!billede!videre,!som!
jo!alt!andet!lige!jo!udstillede!barnet.!Det!var!jo!smukt!fotografisk,!stilistisk,!men!billedet!blev!jo,!
det!er!jo!sådan!at!mediemøllen!fungerer!på,!blev!jo!meget!hurtigt!brugt!ud!før!man!overhovedet!
havde!kontaktet!familien!om!hvad!de!syntes.!Der!var!også!de!etiske!overvejelser!omkring!det,!men!
det!er!vores!holdning,!at!børn!skal!ses,!skal!helst!vises!i!en!værdig!setting!og!vi!skal!helst!have!
tilsagn!til!det,!og!at!vi!altså!som!organisation!har!nok!viden!om!hvad!der!sker,!og!hvor!grelt!verden!
ser!ud,!at!det!ikke!bør!være!nødvendigt!at!vise!billeder.!Men!det!var!kontroversielt.!Jeg!valgte!på!
det!tidspunkt!i!en!større!kommentar!i!Politiken,!der!blev!jeg!bedt!om!at!reflektere!over,!om!ikke!
det!her!billede!ville!være!en!”gameIchanger”.!Og!der!sagde!jeg!allerede!den!gang,!at!det!troede!
jeg!faktisk!ikke!at!det!ville,!jeg!havde!svært!ved!at!se!at!med!alt!det!der!er!på!spil!i!
flygtningekatastrofen,!at!vi!vil!få!flere!penge!til!vores!arbejde!i!Unicef,!at!der!vil!være!mere!fokus!
på!beskyttelse!af!børn!og!bekæmpelse!af!mennesmuglere!og!adgang!til!legale!ruter,!som!man!
kunne!søge!asyl!igennem,!og!jeg!er!ked!af!at!sige!det,!jeg!fik!jo!ret.!Det!billede!fyldte!noget!i!en!
måned.!Det!er!muligvis!gået!over!i!historien!som!et!ikonografisk!billede,!men!det!har!ingen!
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betydning!haft,!og!det!tør!jeg!godt!sige,!absolut!ingen!betydning!haft!for!befolkningers!eller!
politikeres!ageren!i!denne!her!flygtningekatastrofe.!Så!er!det!næsten!sørgeligt!at!udstille!Aylan!
Kurdi!og!hans!familie,!vil!jeg!mene,!vi!har!i!hvert!fald!ikke!honoreret!med!de!forventninger!det!har!
skabt!til!andre!nødstedte!flygtningen,!har!de!i!hvert!fald!ikke!honoreret!det!ved!at!have!så!meget!
fokus!på!Aylan!Kurdi.!Han!blev!bare!en!af!mange!der!døde,!han!blev!måske!den!mest!kendte!af!
dem,!men!det!har!ikke!forebygget!andres!død!af!den!årsag.!Det!synes!jeg!er!sørgeligt,!sørgeligt!at!
han!er!blevet!brugt!i!den!sammenhæng!på!den!måde.!Der!er!det!vigtigt!også!i!de!situationer,!og!
jeg!bliver!selv!grebet!af!dem!engang!imellem!også,!at!træde!tilbage!analytisk.!Det!er!meget!let!i!en!
mediedagsorden,!hvor!tingene!går!meget!stærkt,!især!på!de!sociale!medier!og!man!har!
forventninger!om!at!være!hurtigt!ude!med!kommentarer!og!reaktioner,!meget!let!lader!sig!gribe!af!
stemningen,!men!det!er!vigtigt!at!nogen,!det!kan!være!journalister!nogen!gange,!men!også!
organisationer,!værdibaserede!organisationer,!træder!lidt!på!bremsen!og!tager!en!mere!analytisk!
distance!til!det!og!så!forholder!sig!mere!nøgternt!til!det!der!er!sket,!og!så!”prøv!at!høre!her”,!at!er!
den!her!situation!egentlig!fundamentalt!anderledes!end!det!der!er!foregået!gennem!længere!tid!
og!så!bringe!det!perspektiv!ind!i!debatten.!Det!forsøgte!vi!at!gøre!og!det!var!blandt!andet!også!det!
der!gjorde!at!vi!tog!den!position!som!vi!gjorde,!og!vi!har!taget!den!igen!i!forbindelse!med!Etiopien.!
Lad!os!se,!det!kan!sagtens!være!at!vi!kunne!få!mere!opmærksomhed!og!fundraise!bedre!ved!at!
bringe!de!allermest!ødelæggende!billeder!af!børn.!Det!er!jo!en!grænse!der!hele!tiden!rykkes!og!vi!
overvejer!også!hele!tiden!løbende,!hvordan!det!er!at!vi!kan!komme!bedre!i!kontakt!med!
danskerne,!men!indimellem!må!der!være!en!blonde,!og!den!definerede!vi!her.!!
I:!hvordan!vælger!Red!Barnet!sine!fokusområder!debatmæssigt!og!den!politiske!dagsorden.!!
J:!noget!af!det!er!jo!historisk,!altså!vi!har!som!organisation!igennem!årene,!i!generationer!
nærmest,!haft!områder!vi!har!haft!en!særlig!ekspertise!indenfor,!og!når!først!du!har!en!stemme!og!
etableret!dig!som!et!fyrtårn!på!en!område,!så!fastholder!selvfølgelig!det!i!et!eller!andet!omfang,!
hvis!det!stadig!er!efterspurgt.!Ellers!er!vi!som!så!mange!andre!organisationer,!vi!præger!den!tid!vi!
er!i,!men!bliver!også!præget!af!den.!Så!vidt!digitaliseringen!og!de!beskyttelsesbehov!som!er!
opstået!ved!børns!stigende!digitale!verden,!yngre!børns!digitale!verden,!hvor!vi!kan!se!at!mange!
overgreb,!som!jo!har!fundet!sted!offIline,!nu!også!finder!sted!online.!Her!er!der!helt!klart!en!
samfundstendens!som!frembyder!nye!udfordringer!og!bringer!børn!i!nye!situationer,!som!jo!så!går!
at!vi!bliver!også!nødt!til!at!flytte!vores!opmærksomhed!på!en!ny!problemstilling.!

!

8!

BILAG&2&

Flygtningesituationen!er!et!glimrende!eksempel!på!hvor!vi!egentlig!ikke!som!organisation!igennem!
de!sidste!10!år!havde!haft!en!tung!ekspertise!på!det!område,!fået!en!vægtig!stemme,!men!at!vi!
selvfølgelig!som!organisation!også!må!forholde!os!til!den!virkelighed!vi!agerer!i.!Så!der!er!biI
elementer!i!det,!både!hvor!er!det!vi!står!stærkt,!og!hvor!er!det!at!der!er!et!problem,!som!er!
relevant!for!os!som!organisation!at!tage!hånd!om.!Og!så!er!der!den!sidste!del!af!det,!hvor!vi,!som!
den!organisation!vi!er!med!volumen,!vi!har!også!den!økonomiske!volumen,!vi!har,!kan!man!sige!
også!som!organisation!forpligtelse!til!at!vælge!at!sætte!fokus!på!problemstillinger,!på!særlige!
overgreb!på!børn,!som!måske!ikke!har!den!store!bevågenhed,!og!hvor!der!måske!heller!er!meget!
finansiering,!men!hvor!vi!som!organisation!mener!at!her!er!det!vigtigt!at!have!fokus!for!at!få!løftet!
debatten!eksempelvis.!Så!det!kunne!være!på!anbringelsesområdet,!hvor!vi!gør!noget!nu.!Det!
kunne!være!børn!i!nogle!af!de!der!stille!katastrofer!rundt!omkring!i!verden.!Der!er!jo!ingen!der!
hører!noget!om!den!CentralIafrikanske!Republik!eksempelvis,!og!der!har!vi!så!som!organisation,!
også!qua!vores!internationale!netværk,!en!forpligtelse!til!at!minde!verden!om!at!vi!ikke!må!
glemme!børn,!selv!om!de!er!vokset!op!i!glemte!katastrofer,!og!faktisk!også!udfører!et!arbejde!i!
frontlinjen!på!trods!af!at!der!ikke!er!mediebevågenhed.!Det!er!klart!at!det!er!et!dilemma,!for!vi!er!
afhængig!af!finansiering,!vi!er!afhængig!af!den!branding!der!også!ligger!til!at!vi!arbejder!i!nogle!
sfærer!på!nogle!politikområder!der!er!interesse!for,!og!vores!opgave!er!hele!tiden!at!vurdere!og!
sige!OK!vi!må!ikke!forlade!det!der!er!vores!afsæt,!at!hjælpe!børn,!og!der!kan!vi!altså!ikke!altid!skele!
til!om!der!nødvendigvis!er!et!kamera!som!zoomer.!Heldigvis!hænger!tingene!lidt!sammen!og!vi!har!
dygtige!journalister!der!kan!sælge!problemstillinger!ind!og!temaer!ind,!selv!om!de!nærmest!ikke!
har!en!opmærksomhed.!Det!er!selvfølgelig!noget!vi!overvejer!hele!tiden.!Et!glimrende!eksempel!er!
den!seneste!meget!meget!store!satsning!i!Danmark!på!børns!fritid,!son!jo!på!mange!måder!er!
”spot!on”!fritid,!udsatte!børn!og!unges!fritid,!som!på!mange!måder!er!usexet.!Alle!taler!om!skoler!
og!skolereformerne!og!vi!skal!have!forebygget!de!mest!indgribende!foranstaltninger!i!
kommunerne,!altså!grib!tidligere!ind!og!støt!børn!i!familien,!så!de!ikke!ryger!på!anbringelseshjem!
og!sådan!noget.!Der!er!ikke!mange!der!har!talt!om!idrættens!rolle,!fritidslivets!rolle!i!at!kunne!
rumme!og!inkludere!udsatte!børn!og!unge.!Det!har!i!hvert!fald!ikke!været!et!stort!politikemne!på!
trods!af!at!rigtig!mange,!60.000!børn!der!lever!med!en!eller!anden!fattigdom!tæt!inde!på!livet,!er!
påvirket!af!at!de!ikke!har!adgang!til!det!fællesskab!og!samvær!som!er!i!fritidslivet.!Der!har!vi!som!
organisation!sagt!at!vi!vil!gå!ind!og!sætte!en!agenda!her!på!trods!af!der!egentlig!ikke!er!den!store!
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opmærksomhed!på!det.!Vi!havde!nogle!små!erfaringer!på!det!i!den!enkelte!kommune!i!
Kerteminde!med!det!og!det!har!vi!nu!valgt!at!gøre!til!et!nationalt!satsningsområde!og!har!grebet!
det,!synes!jeg!selv,!ret!smart!an,!har!teamet!op!med!en!stor!aktør!på!banen.!DBU!har!lavet!et!
nationalt!samarbejde!med!en!meget!stor!frivillig!organisation!og!man!har!fokus!på!idrætslivets!
betydning!for!at!løfte!udsatte!børn!der!lider!nederlag!i!hjemmet,!som!lider!nederlag!i!skolen.!Her!
har!fritidslivet!lagt!en!deltagelse!i!det!aktive!fritidsliv,!hvor!man!ikke!skeler!på!den!samme!måde!til!
sociale!og!etniske!forhold,!for!man!er!i!princippet!lige!på!et!fodboldhold,!for!at!bruge!det!som!et!
eksempel,!og!der!har!idrætten!simpelthen!en!potentiel!social!transformativ!kraft!i!sig!og!der!har!vi!
så!som!organisation!sagt,!at!det!her!tror!vi!på.!Vi!tror!på!det!her!for!børn!på!trods!af!det!ikke!har!
bevågenhed!og!ikke!har!den!store!finansiering!til,!og!så!søsætter!vi!en!større!kampagne,!en!større!
finansiering!omkring!det!og!vi!er!så!nået!dertil!nu!at!vi!har!fået!DBU!omkring!det,!vi!er!i!gang!i!flere!
kommuner.!Jeg!holder!tale!om!det!på!det!store!foreningstopmøde!nu!her,!lige!før!den!store!
internationale!konference,!III!sidder!efterfølgende!sammen!med!udviklingsministeren!og!taler!om,!
hvad!sport!kan!i!forhold!til!inklusion!af!børn!og!unge.!Så!har!vi!som!organisation!også!muligheden!
for!at!innovere,!skabe!opmærksomhed!omkring!problemstillinger,!eller!muligheder!der!kan!
fundamentalt!ændre!på!nogle!betingelser!for!børns!opvækst!i!vores!land!og!det!kan!vi!i!
særdeleshed!fordi!vi!har!den!størrelse!vi!har!som!organisation.!Det!mener!jeg!faktisk!også!er!en!
forpligtelse,!vi!har!ikke!bare!at!arbejde!småt!som!organisation!når!vi!har!den!størrelse!vi!har,!den!
gennemslagskraft!vi!har,!så!har!vi!også!en!forpligtelse!til!at!skalere!vores!programmer,!så!vi!
kommer!flest!mulige!børn!til!gode,!og!de!bliver!udbredt!i!en!sådan!grad,!at!det!på!et!tidspunkt!kan!
blive!overtaget!af!andre,!der!så!kan!drive!det!på!en!mere!bæredygtig!måde.!
I:!der!skelner!I!heller!ikke!mellem!flygtningen!og!danskere?!
J:!overhovedet!ikke,!nej!det!er!for!alle!børn.!Det!er!sådan!et!eksempel!på!at!vi!har!historiske!
fyrtårne,!vi!har!et!eller!andet!element!af!tilpasning!til!tiden,!som!noget!der!selvfølgelig!definerer,!
hvad!vi!prioriterer,!og!så!har!vi!det!som!er!de!mere!strategiske!prioriteringer,!hvor!vi!siger!at!her!er!
der!bare!et!område,!hvor!vi!har!en!forpligtelse!til!at!gøre!noget!for!nogen,!for!eller!glem!det,!eller!
vi!har!forpligtelse!til!at!vise!at!kan!vi!med!relativ!små!investeringer!og!ved!smarte!velfærdsalliancer!
virkelig!rykke!noget!for!udsatte!børn.!!
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I:!har!det!ændret!noget!på!den!måde!som!Red!Barnet!kommunikerer!på!med!de!lovforslag!eller!de!
lovvedtagelser!der!er!blevet!lavet!hen!over!efteråret.!Der!har!været!nogle!ret!markante!i!forhold!til!
flygtningesituationen.!
J:!jeg!ved!ikke!om!vi!kommunikerer!på!en!anden!måde.!Vores!kommunikation!har!egentlig!altid!
været!båret!af!lige!dele!patos!og!logos,!kommunikation!som!er!nøgtern,!som!er!rationel,!som!
refererer!til!antallet!af!børn,!der!er!berørt!og!så!videre.!Patos!appellerer!til!omsorgen!for!børnene,!
bekymring!for!børnene!og!den!indignation!vi!har!over!at!man!ikke!gør!tingene!på!en!anden!måde.!
Det!er!klart!at!der!over!det!sidste!års!tid!er!der!blevet!rykket!nogle!hegnspæle!på!det!socialI!og!
asylpolitiske!område!i!en!sådan!grad,!at!jeg!tror!ikke!at!nogen!af!os!havde!forestillet!os!kunne!ske,!
derfor!har!grebet!nogle!værktøjer,!nogle!af!de!skarpeste!knive!op!af!værktøjsskuffen,!og!det!har!
chokeret!mange!organisationer!!at!man!var!villig!til!i!Danmark,!med!den!tradition!vi!har!for!at!vise!
omsorg!for!vores!udsatte!borgere,!at!man!var!ligesom!villige!til!at!gennemføre!så!stramme!
lovændringer.!Det!har!selvfølgelig!også!slået!igennem!noget!af!det!ordvalg!vi!har!brugt,!den!måde!
vi!har!grebet!vores!kommunikation!an!på,!at!vi!har!måske!skruet!lidt!op!for!lyden,!fordi!man!med!
de!lovforslag!har!skruet!lidt!op!for!hårdheden!i!dem,!men!som!udgangspunkt!er!vores,!det!står!
også!i!vores!nye!pressepolitik!i!øvrigt,!hvis!ikke!i!har!den,!for!der!træffer!vi!mange!af!de!valg!jeg!har!
siddet!og!snakket!om!her.!Vores!aftale!er!at!vi!er!indigneret!på!børnenes!vegne,!vi!er!bekymrede!
på!børnenes!vegne,!vi!taler!med!omsorg!og!vi!egentlig!altid!anviser!ændringer,!og!på!det!område!
er!vi!også!en!organisation!som!lægger!os,!som!har!en!anden!rolle,!ligger!et!andet!sted!inden!for!
NGOIsektoren,!vi!er!ikke!bare!en!politisk!organisation,!som!bare!siger!at!det!er!ikke!godt!nok,!nu!
må!I!gøre!noget!ved!det.!Vi!går!også!ind!selv!og!viser!vejen,!vi!går!selv!ind!i!at!investere!og!skabe!
ændringer!for!børn.!Det!her!omkring!fritidsliv!er!et!glimrende!eksempel!på!det.!Vi!tog!selv!initiativ!
til!at!arbejde!på!asylområdet!og!det!er!jeg!stolt!over.!Jeg!er!stolt!over!at!vi!som!organisation!så!at!
sige!er!bevidste!om!at!vi!også!har!et!ansvar!i!den!her!situation,!ikke!bare!ved!at!råbe!op!men!også!
at!anvise!konkrete!veje.!!
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Interview)med)Mette)Noppenau)20.4.2016)
I:!kan!du!sige!lidt!de!overvejelser!du!har!gjort!jer!i!forhold!til!Red!Barnets!strategi!fra!2016!–!2018?!
M:!den!måde!den!spiller!ind!i!vores!presseetik!er!selvfølgelig!hvad!vi!vælger!af!mærkesager!som!vi!
tror!på!at!vi!kan!komme!igennem!mediebilledet!med!og!hvad!der!passer!ind!i!vores!kerneopgaver,!
produkt!af!det!vi!løser.!Der!er!en!afvejning!af!hvad!har!vi!eksperter!på,!hvilke!områder!har!vi!
eksperter!på,!der!kan!udtale!sig!og!hvordan!får!vi!dem!sat!bedst!i!spil.!Derfor!har!valgt!fem!
mærkesager,!som!er!dem!vi!pressemæssigt!også!arbejder!ud!fra.!Det!betyder!at!vi!bruger!det!som!
vores!prioriteringspejlemærker.!Det!vil!sige!at!vi!er!jo!en!stor!humanitær!institution!her!hjemme!
og!selv!om!vi!har!børn!som!fokus!kan!vi,!det!er!jo!et!kæmpe!område!i!virkeligheden,!vi!får!opkald!
fra!pressen!hver!dag!og!vi!kunne!alle!sammen!ikke!lave!andet!end!at!sidde!og!svare!på!
journalisters!spørgsmål.!Det!vil!vi!jo!også!gerne,!men!det!nytter!jo!ikke!noget.!Derfor!må!vi!ligesom!
fokusere!på!hvad!vi!nu!har!valgt!at!fokusere!på.!Den!del!af!strategien!som!ligesom!siger!at!vi!
redder!og!beskytter!børn,!de!mest!udsatte!børn,!de!mest!sårbare!børn!i!hele!verden!og!i!Danmark.!
Det!prøver!vi!at!opfylde!igennem!disse!mærkesager.!Det!vil!sige!at!vi!forsøger!at!være!ret!skarpe!
på!at!sige!ja!til!det!det!handler!om,!vores!mærkesager!og!mere!eller!mindre!nej!til!alt!det!andet.!
Hvad!er!det!for!nogle!områder!vi!ligesom!siger!ja!til!og!det!er!også!i!forhold!til!hvor!vi!er!proaktive,!
hvor!går!vi!selv!ud!og!prøver!på!at!få!skabt!noget!opmærksomhed!omkring!det!vi!laver!både!
herhjemme!og!ude!og!hvor!siger!vi!ja,!det!vil!vi!gerne!svare!på!hvis!der!er!medier!der!henvender!
sig!til!os!hvor!siger!vi!at!det!her!det!udtaler!vi!os!ikke!om,!der!må!I!videre!med!til!andre!
organisationer!som!har!det!som!deres!kerneområde.!Det!er!en!ny!og!lidt!svær!øvelse!fordi!vi!for!
første!gang!er!så!skarpe!i!hvad!vi!svarer!på!og!hvad!vi!ikke!svarer!på.!Det!kan!godt!koste!noget!
hjerteblod!hos!nogen!som!har!været!vant!til!at!vi!har!været!meget!mere!politiske!og!mindre!fundJ
raisingJagtige!eller!dækker!vi!internationalt!stof!meget!mere!eller!hvad!det!nu!kan!være,!vi!ligesom!
har!snævret!vores!felt!lidt!ind.!
I!for!eksempel?!
M:!ja,!men!det!er!bare!de!politiske!ting.!Vi!har!bare!været!oppe!på!barrikaderne!og!ude!og!råbe!
højt!omkring!hvis!børns!tarv!bliver!trådt!på.!Det!er!også!derved!stadig!en!rettighedsorganisation,!
men!vi!taler!ikke!om!børnerettigheder!på!samme!måde!som!vi!har!gjort,!vi!taler!mere!om!at!vi!
hjælper!børn!og!styrker!børn!og!løfter!deres!potentiale!op!til!det!bedste.!Eksempel:!nogle!
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enkeltsager,!sådan!noget!med!kriminel!lavalder,!det!ville!måske!have!været!noget!vi!havde!udtalt!
os!om,!men!det!har!vi!ligesom!lært!at!det!gør!vi!overhovedet!ikke.!Børn!med!psykiske!problemer!
eller!uddannelse!eller!skilsmisse!som!bare!er!en!”skilsmisse”,!det!er!kun!hvis!det!bliver!en!
højkritisk!situation,!hvor!man!faktisk!er!ude!at!tale!om!at!det!er!et!overgreb!mod!børn!fordi!
forældrenes!kommunikation!er!så!dårlig.!I!de!sager!kan!vi!godt!gå!ind.!For!eksempel!har!der!været!
en!række!udsendelser!på!DR!om!en!mor!der!bortførte!sine!børn,!er!gået!under!jorden!i!udlandet,!
fordi!hun!er!blevet!skilt!fra!deres!far!og!hun!mener!ikke!at!faderen!skal!se!de!her!børn.!Der!er!vi!
ligesom!ude!og!sige!i!at!når!man!ude!i!sådan!et!tilfælde,!så!kan!vi!godt!gå!ind!i!sagen,!men!det!er!
meget!mere!en!afvejning!fra!garde!til!garde!?!end!det!har!været!tidligere!med!vores!nye!
pressestrategi!fordi!vi!er!færre!hænder!til!at!løfte!opgaverne.!Vi!er!skåret!ned!2/3!nærmest!i!
forhold!til!hvad!vi!bare!for!¾!år!siden,!og!det!bliver!vi!også!nødt!til!at!operere!efter!og!også!fordi!vi!
gerne!have!mere!fokus!på!det!nytter,!det!er!det!vi!gør.!Vi!ude!og!redde!og!beskytte!børn.!Giver!det!
svar.!
I:!absolut.!Det!er!meget!fint.!Det!næste!jeg!havde!det!var!hvordan!det!har!ændret!sig!i!forhold!til!
tidligere.!I!højere!grad!skal!vurdere.!
M:!ja,!det!er!at!vi!i!højere!grad!holder!os!til!vores!fem!mærkesager.!Jeg!kan!godt!sige!hvad!det!er!
for!nogle:!Vold,!overgreb!mod!børn!i!Danmark!og!i!det!hele!taget,!det!er!fattigdom!også!i!
Danmark,!og!det!er!mobning!og!det!er!børn!i!krig!og!katastrofer!og!så!er!det!børn!på!flugt.!Børn!på!
flugt!er!kommet!til.!Den!var!egentlig!ikke!med!for!vi!havde!kun!fire!mærkesager,!så!for!nylig!blev!
den!føjet!til!fordi!vi!ikke!kan!sidde!den!overhørig.!Den!fylder!så!meget!både!i!danskernes!
bevidsthed!og!mediernes!bevidsthed!og!i!mediebilledet!og!i!hele!verden!i!virkeligheden,!så!de!
børn!der!ligesom!sidder!i!den!klemme!og!bliver!ramt!af!denne!her!situation,!dem!skal!vi!
selvfølgelig!også!ud!og!tale!om.!Det!er!også!noget!der!har!fyldt!meget!i!vores!mediearbejdet!siden!
i!efteråret,!hvor!vi!rykkede!ud.!!
I:!kan!du!huske!hvornår!man!tilføjer!det!punkt.!
M:!ja,!det!var!nærmest!lige!efter!nytår,!i!starten!af!det!nye!år.!!
I:!hvilken!betydning!det!har!at!I!fokuserer!på!de!dårligst!stillede!børn!nu,!i!det!daglige!arbejde.!Det!
har!vi!også!været!lidt!inde!på,!at!der!er!nogle!ting!I!vælger!fra,!hvis!det!handler!om!skilsmisse.!
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M:!ja,!det!kan!jo!godt!være!lidt!problematisk,!for!der!er!rigtig!mange!børn!der!er!dårligt!stillede!og!
der!er!faktisk!nogle!af!de!sager,!hvor!det!er!rigtigt!dårligt!stillede!børn!at!vi!vælger!ligesom!at!gå!
uden!om,!eller!sige!at!det!kan!vi!ikke.!Jeg!synes!at!det!på!et!eller!andet!plan!er!OK!at!gøre!det!fordi!
vi!kan!ikke!være!eksperter!på!al!ting,!og!vores!eksperter!kan!ikke!følge!med!i!alt.!Der!synes!jeg!at!
det!er!mere!ærligt!at!gå!ud!og!sige!at!det!her!område!følger!vi!ikke!med!i!på!det!grundige!plan!som!
vi!synes!man!bør!gøre!for!ligesom!kan!gå!ud,!en!organisation!som!os,!troværdigt!at!udtale!sig!om!
det.!Det!synes!jeg!egentlig!er!OK!selv!om!det!er!noget!vi!godt!kan!få!kritik!for,!så!må!vi!jo!stå!på!
mål!for!det.!Vi!er!kun!en!vis!mængde!mennesker!en!vis!mængde!resurser!og!det!må!vi!forholde!os!
til!også!i!forhold!til!hvordan!vi!prøver!at!hjælpe!de!her!børn.!Det!er!jo!de!mest!udsatte!eller!de!
dårligst!stillede!børn!vi!tager!fat!i!som!regel.!Og!så!vil!man!sige,!nå!men!de!dårligst!stillede!børn!i!
Danmark,!de!er!megagodt!stillede!i!forhold!til!de!dårligst!stillede!i!Bangladesh,!i!Sudan!eller!hvor!
man!nu!taler!om.!Der!kan!jeg!også!sige!at!der!bliver!man!også!nødt!til!afveje!i!forhold!til!om!det!er!
dem!her!hjemme!vi!taler!eller!er!det!ude!i!verden.!!
I:!hvordan!afvejer!I!det?!
M:!det!er!jo!bare!de!dårligst!stillede!i!Danmark,!det!er!jo!dem!som!typisk!kommer!fra!familier!med!
sociale!problemer!eller!ikke!har!ret!mange!penge!at!gøre!med,!og!derfor!er!der!risiko!for!at!man!
bliver!socialt!ekskluderet!eller!isoleret!eller!at!man!går!og!roder!med!nogle!problemer!som!man!
som!barn!ikke!skal!rode!med.!Det!er!jo!en!stor!personlig!tragedie,!men!det!er!jo!ikke!nødvendigvis!
noget!der!koster!liv.!Det!kan!måske!sige,!at!det!er!det!i!udviklingslandene.!Der!kan!det!koste!liv,!
hvis!vi!ikke!var!der!til!at!dele!mad!og!vand!ud,!eller!efter!katastrofer!være!med!til!at!bygge!
midlertidige!skoler!eller!steder,!hvor!man!kan!få!tag!over!hovedet.!Det!er!jo!to!forskellige!
kategorier.!Man!kan!sige!at!det!som!danskerne!interesserer!sig!mest!for!er!at!de!vil!meget!gerne!
høre!om!det!vi!laver!her!hjemme,!men!de!vil!hellere!støtte!det!vi!laver!ude!i!verdenen.!Det!siger!
måske!også!lidt!om!at!”åh!ja,!hvis!de!ikke!lige!får!den!nyeste!Iphone,!herre!Gud”.!Det!kan!bare!
have!nogle!sociale!konsekvenser,!hvis!man!ikke!får!den!nyeste!Iphone.!Det!er!ikke!fordi!at!vi!taler!
for!at!alle!skal!have!den!nyeste!Iphone,!men!altså!at!man!i!hvert!fald!kan!være!med!på!et!niveau,!
hvor!de!ikke!føler!sig!uden!for!gruppen!og!fællesskabet.!Derfor!arbejder!vi!meget!på!at!få!alle!børn!
med!ind!i!det!store!fællesskab,!ikke!bare!i!skolen,!men!også!i!fritidslivet,!og!hvor!man!kan!sige!at!i!
udlandet!eller!udviklingslandene,!der!er!det!mere!at!sørge!for!at!man!får!uddannelse!og!får!den!
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næring!man!skal!have!for!at!kunne!udvikle!sig!og!også!meget!med!rettigheder,!at!man!ikke!bliver!
udelukket!fra!noget!på!grund!af!religion!eller!kaste!eller!etnicitet!man!har.!
I:!så!tror!jeg!at!vi!er!omkring!den!blok.!Så!du!sagde!også!at!børn!på!flugt!er!blevet!tilføjet!til!
strategien.!Kan!du!sige!noget!om!flygtningesituationen!i!Danmark!og!hvilken!rolle!barnet!spiller!i!
den!debat.!
M:!Den!store!debat,!fokus!gik!i!gang!i!efteråret,!hvor!vi!i!Danmark!oplevede!den!her!massive!strøm!
af!flygtninge!komme!til!vores!lille!land.!Der!var!vores!helt!konkrete!respons!jo!at!vi!oprettede!
nogle!børneområder!i!modtagelsescentrene.!Det!er!sådan!noget!vi!har!taget!med!fra!
katastrofeområder!ude!i!verden.!Hvor!man!skaber!et!trygt!og!roligt!og!rart!sted!at!være!inden!for!
nogle!afskærmede,!afgrænsede!områder,!hvor!der!er!legetøj,!tegnepapir,!madrasser,!puder,!
bamser!og!forskellige!ting,!så!man!kan!forsøge!at!lave!nogle!rammer!der!er!trygge!for!børn!og!også!
for!deres!forældre,!så!de!kan!slappe!af,!få!et!pusterum!og!det!er!jo!noget!som!vi!har!trukket!
direkte!ud!fra!vores!feltarbejde!og!katastrofearbejde!i!nærområder!til!Syrien!for!eksempel!i!
flygtningelejre,!men!det!noget!vi!bruger!i!hele!verden.!Så!har!vi!også!lavet!nogle!babyJzoner,!som!
vi!kaldte!det!efterfølgende!efter!at!den!værste!strøm!havde!lagt!sig,!hvor!nu!det!var!blevet!mere!
en!fast!mængde!asylansøgere!som!er!her,!hvor!vi!også!har!kunnet!lave!rum!for!især!de!her!
småbørnsmødre,!hvor!de!kunne!sidde!og!amme!deres!børn!og!lave!noget!struktureret!leg.!Bruge!
nogle!af!de!redskaber!som!vi!ved!virker!til!ligesom!at!skabe!nogle!gode!forhold!for!mor!og!barn,!
barn!og!forældre,!så!de!ikke!skal!være!i!den!der!stressede!usikre!situation.!Selvfølgelig!er!de!i!den,!
men!de!kan!måske!tage!en!pause!fra!den,!det!er!rigtig!godt!for!relationen!også.!Det!er!den!
ekspertviden!vi!ligesom!har!bragt!på!banen.!Så!har!vi!selvfølgelig!også!været!ude!at!kritisere!nogle!
af!de!ændringer!der!har!været!lavet!på!asylområdet!her!hjemme,!hvor!man!har!forlænget!den!
periode,!hvor!man!skal!vente!på!at!få!familiesammenføring.!Det!at!man!kan!fængsle!børn!på!
ubestemt!tid!mens!man!behandler!deres!sag!eller!finde!ud!af!hvor!de!kommer!fra,!hvor!skal!de!
hen!og!integrationsydelsen.!Den!her!meget!lave!ydelse!man!giver!til!dem!der!kommer!til!landet!
fordi!vi!mener!at!det!er!umuligt!at!for,!og!det!kommer!til!at!have!konsekvenser!for!børnene!og!
deres!fremtidige!udvikling.!Vi!skal!jo!ikke!kun!tænke!på!her!og!nu,!vi!skal!også!tænke!på!at!det!kan!
være!de!bliver!her!i!mange!år!og!det!bliver!vi!nødt!til!se!i!øjnene!og!tage!hånd!om!fra!starten!af.!På!
den!måde!har!vi!både!været!meget!fysisk!aktive!med!vores!ekspertviden!og!været!nede!sådan!en!
til!en!at!hjælpe,!og!vi!har!også!rent!politisk!prøvet!at!sætte!fokus!på!noget!af!det!som!vi!synes!er!
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problematisk!i!den!måde!man!har!grebet!hele!den!her!flygtningesituation!an!på!i!Danmark.!Hele!
tiden!har!der!været!behov!for!at!vi!skulle!rykke!ud!igen!og!hjælpe!med!varmt!tøj!eller!dele!vand!ud!
eller!sørge!for!noget!psykologisk!første!hjælp.!Dels!at!håndtere!nogle!af!de!her!desperate!
mennesker!som!står!i!en!situation!de!ikke!selv!ved!hvor!ender!og!hvornår!den!får!en!eller!anden!
form!for!afslutning.!Lige!nu!der!tror!jeg!at!det!er!Jonas!I!skal!snakke!om!hvor!vi!står!sådan!mere!
politisk,!hvis!der!er!nogen!udvikling!på!den!front.!
I:!Det!er!ikke!noget!der!aktuelt!er!Red!Barnet!at!kommunikere!omkring!rent!pressemæssigt.!
M:!nej,!ikke!som!sådan.!Det!er!mere!noget!vi!går!ud!og!taler!om!hvis!vi!bliver!spurgt,!eller!hvis!der!
er!nogle!konkrete.!For!eksempel!så!konfiskerede!man!mobiltelefonerne!typisk!fra!de!her!drenge,!
som!flygter!alene!og!som!er!måske!15,!16!eller!17!år.!Det!er!jo!børn,!og!det!er!jo!inden!for!vores!
område!kan!man!sige.!Det!der!med!at!tage!en!mobiltelefon,!det!er!den!sidste!livline!de!måske!har!
til!deres!familie,!til!deres!venner,!til!at!kunne!følge!med!i!hvad!sker!der!i!mit!hjemland,!det!kan!
være!stærkt!traumatiserende!at!man!gør!sådan!noget!imod!et!barns!rettigheder.!Hvor!vi!har!været!
ude!at!foreslå!at!kan!man!så!ikke!bare!give!dem!et!midlertidigt!simJkort!eller!et!eller!andet,!så!de!
stadig!kan!holde!kontakt.!Det!er!jo!vigtigt!at!de!lige!som!har!nogle!relationer!de!kan!holde!fast!i!
fordi!de!er!helt!utroligt!alene!i!verden!ellers.!Så!det!har!været!….!Niveauer.!Lige!nu!er!det!ikke!helt!
sådan,!der!er!ikke!noget!sådant,!hvor!vi!brager!ud!og!er!proaktive.!Man!kan!sige!at!hele!
situationen!i!Grækenland!og!lejrene!der!nede!har!vi!været!ude!at!sige!en!masse!kritik!om!og!nu!
ligger!vi!lidt!lavt.!
I:!efter!vedtagelsen!i!EU.!
M:!ja,!hvor!Tyrkiet!har!teten,!hvor!vi!kan!sige!før!var!det!åbne!flygtningelejre,!nu!er!det!små!
lukkede!detentioner!nærmest,!hvor!man!spærrer!folk!inde!bag!vagter!og!pigtråd!og!det!er!ikke!der!
v!i!skal!spille!vores!rolle.!Der!skal!være!frihed!til!at!gå!ud!som!man!vil!og!så!skal!der!være!nogle!
ordentlige!forhold.!Men!altså!fordi!de!er!overgået!til!de!græske!myndigheder,!så!noget!af!det!
arbejde!vi!har!lavet!med!sådan!helt!basalt!at!dele!mad!og!vand!ud!og!tøj!og!transport!fra!de!her!
modtagelsescentre!og!så!ind!til!registreringscentre,!som!man!skulle!komme!videre!fra,!det!er!
overladt!til!de!græske!myndigheder.!Der!laver!vi!stadig!noget!psykologisk!førstehjælp!og!så!noget!
beskyttelsesarbejde!fordi!det!er!der!vi!har!vores!største!ekspertise!og!hvor!de!græske!
myndigheder!ikke!har!kapacitet!til!at!hjælpe.!Men!det!har!vi!fået!meget!kritik!for,!for!som!NGO,!så!
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skal!vi!hjælpe!de!dårligst!stillede,!og!hvem!er!dårligere!stillet!end!flygtningebørn!og!familier!i!en!
lejr,!hvor!man!sidder!bag!lås!og!slå!og!ikke!aner!om!man!er!købt!eller!solgt!eller!bliver!sendt!tilbage!
eller!hvor!man!ender!henne.!Men!det!er!der!hvor!der!er!rejst!en!kritik!imod!den!aftale!mellem!EU!
og!Tyrkiet!om!at!den!ikke!er!god!nok,!at!man!bliver!nødt!til!at!sikre!nogle!bedre!forhold!for!de!
mennesker!man!har!med!at!gøre.!Det!er!ikke!noget!som!vi!aktivt!melder!ud!på!nu!og!vi!følger!det!
jo,!og!så!må!vi!se!hvad!der!sker!for!dem,!om!vi!synes!at!nu!bliver!vi!nødt!til!at!slå!i!bordet!igen.!
Men!som!der!også!står!i!vores!pressestrategi,!at!når!vi!slår!i!bordet,!så!gør!vi!det!på!en!konstruktiv!
måde.!Vi!går!ikke!ud!og!bare!kritiserer,!vi!vil!hellere!gå!ud!og!sige!at!det!er!ikke!godt!nok,!vi!synes!
hellere!at!I!skulle!gøre!det!på!den!her!måde,!og!så!komme!med!et!forslag.!Jeg!tror!at!Claes!og!jeg,!
vores!kommunikationschef,!den!måde!vi!ligesom!gerne!vil!kommunikere!på,!det!er!at!vi!er!
løvemoderen,!den!kærlige!og!omsorgsfulde!løvemor,!som!slår!fra!sig!eller!hvæsser!kløerne!hvis!
der!er!nogle!der!truer!vores!børn.!Det!er!den!måde!vi!prøve!at!udtale!os!om!alt!hvad!vi!nu!udtaler!
os!om.!Vi!er!barnets!vogter!og!beskytter!men!børneomsorgspersoner,!hvis!man!kan!sige!det!
sådan.!
I:!tænker!du!at!ordvalget!i!den!her!sammenhæng!i!forhold!til!hele!den!her!flygtninge.!!
M:!tænker!du!i!forhold!til!flygtninge.!
I:!ja,!altså!nu!siger!du!at!nu!har!det!lagt!sig!og!nu!er!det!ikke!noget!der!er!aktivt.!
M:!nej,!det!er!mere!fordi!det!også!kan!være!lidt!omkostningsfyldt!at!gå!ud!og!vi!skal!altid!veje,!
hvad!vi!siger,!for!lige!meget!hvad,!så!kan!der!være!for!og!imod!og!flygtningesituationen!er!meget!
fiftyJfifty.!Der!er!nogen!de!synes!bare!at!man!skal!hjælpe!alt!det!man!kan,!andre!synes!bare!at!de!
skal!rejse!hjem!og!vi!bliver!nødt!til!at!lande!blødt!et!eller!andet!sted,!så!vi!ikke!træder!nogen!over!
tæerne,!for!det!er!vores!opgave!som!sådan!at!føre!politik.!Det!er!vores!opgave!at!være!der!for!
børnene!og!det!vil!vi!jo!gerne!have!opbakning!til!blandt!befolkningen!og!det!skal!vi!også!tænke!på!
når!vi!går!i!pressen!med!vores!sager.!Det!er!der!at!der!nogle!gange!er!lidt!at!vi!lader!være!med!at!
sige!noget,!for!vi!ved!at!det!er!en!dårlig!sag,!det!er!ikke!en!vi!vinder!på.!Nogle!gange!gør!vi!det!
alligevel!for!vi!synes!det!ligger!for!os.!Det!er!et!valg!af!hjerte!og!svært!men!andre!gange!er!det!også!
sådan,!at!den!må!vi!lade!ligge!fordi!der!er!noget!andet!der!er!vigtigere!eller!det!er!ikke!her!hvis!
fokus!skal!ligge!på!Red!Barnets!brand!eller!identitet!eller!en!eller!anden!mærkesag.!!

!

!

!

6!

BILAG&4&

I:!i!forhold!til!ordvalg.!En!pressemeddelelse!fra!september,!hvor!I!henviste!til!situationen!som!
folkevandring.!Kan!du!sige!noget!mere!om!overvejelserne!omkring!det!ord,!om!det!er!generelt!om!
I!bruger!det!eller!om!–!!
M:!nej,!det!er!det!ikke.!Vi!syntes!måske!og!jeg!kan!huske!at!vi!snakkede!om!flygtningestrøm.!Man!
kan!tale!om!flygtningestrøm!om!andre!steder!i!verden!og!Europa,!men!det!som!kom!til!Europa!var!
altså!ikke!nogen!strøm.!Det!var!mange!mennesker,!men!det!var!lidt!overdrevet!at!kalde!det!en!
strøm.!Der!kan!du!måske!godt!opfatte!det!sådan!når!man!bor!i!Danmark!og!er!politiker!fordi!det!er!
en!stor!stigning!af!mennesker!der!lige!pludselig!bankede!på!vores!dør.!Vi!overvejer!selvfølgelig!
præcist!hvilke!ord!vi!bruger!så!det!passer!mest!rigtigt!i!situationen.!Hvordan!vi!lige!kom!på!
folkevandring!det!lyder!også!voldsomt,!og!det!er!det!jo!også.!!
I:!hvad!bruger!Red!Barnet!nu,!hvis!du!skulle!skrive!det!nu.!
M:!vi!skriver!meget!flygtningesituationen,!fordi!vi!netop!er!sådan!lidt!en!strøm,!folkevandring,!og!
vi!har!også!været!meget!om!er!det!flygtninge,!der!er!mange!der!sagt!at!det!var!immigranter,!
hvilket!vi!var!helt!bevidst!om,!det!er!det!ikke,!det!er!flygtninge.!Det!kan!godt!være!at!der!er!nogle!
imellem!der!er!sådan!mere,!og!ny!bruger!jeg!et!fyJord!som!bekvemmelighedsflygtninge,!nogen!
som!ikke!flygter!fra!krig!og!dissideret!katastrofe!som!den!fra!Syrien,!men!vi!vurderer!nu!at!det!
stadigvæk!er!flygtninge.!Eller!vi!bruger!ordet!flygtninge.!Definitionerne!fylder!ikke!så!meget!i!
debatten!længere!som!det!gjorde!dengang!for!det!var!mere!braking!news!kan!man!sige,!hvor!nu!
ved!vi!alle!hvad!vi!taler!om!og!hvad!det!er!man!mener.!Vi!afvejer!vores!ord,!helt!sikkert.!For!
eksempel!i!dag!har!vi!sendt!en!pressemeddelelse!ud!om!en!ny!rådgivning!til!børn!og!unge!der!får!
delt!nøgenbilleder!typisk!af!sig!selv!imod!deres!vilje,!hvor!jeg!skrev:!konsekvenserne!ved!det!her!er!
at!de!bliver!bange!og!de!bliver!nedtrykte!og!de!bliver!bange!for!at!blive!mobbet,!typisk!begynder!
de!at!pjække!fra!skolen!fordi!de!ikke!kan!face!den!her!konfrontation!med!kammeraterne.!Hvor!jeg!
har!skrevet!pjækker!fra!skolen,!og!det!lyder!negativt,!så!”de!magter!ikke!deres!skole”!blev!det!så!
lavet!om!til!fordi!vi!ikke!vil!være!dem!der!ligesom!skal!skyde!nogen!i!skoen!at!pjække!fra!skolen!for!
det!lyder!dæleme!negativt.!Der!er!tit!nogle!bitte!bitte!små!detaljeafvejelser!inden!lander!på!den!
endelige!version.!Det!er!jo!fint.!Det!er!jo!noget!med!at!være!meget!præcis!i!sproget!især!når!du!
kun!har!en!siden!penge!til!at!forklare!dit!budskab!på.!For!man!sidder!med!de!her!eksperter,!som!
møder!både!børn!og!de!unge,!lærerne!og!så!fagpersonerne!der!har!med!dem!at!gøre!og!som!ved!
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hvad!det!er!de!er!trætte!af!at!høre!på!altid!og!ikke!kan!forstå!at!man!ikke!kan!være!mere!præcis!i!
at!forklare!hvad!det!egentlig!drejer!sig!om,!og!at!det!ikke!er!sådan!et!populist!journalistsprog.!Det!
bliver!det!også!nogle!gange,!det!skal!jo!bankes!ind.!
I:!Red!Barnets!pressemeddelelse.!!
M:!vi!bliver!nødt!til!at!skrive!det!i!et!levende,!medrivende!og!interessant!sprog.!Ikke!fordi!vi!sidder!
og!strammer!rubrikkerne!som!en!anden!tabloidavis,!men!vi!prøver!selvfølgelig!også!at!gøre!vores!
stof!mere!sexet,!så!det!er!den!pressemeddelelse!der!ryger!i!avisen,!eller!hvad!det!nu!er!i!morgen!
og!ikke!i!konkurrenterne!der!sender!nogle!andre!historie.!Det!er!jo!en!stor!vildmark!at!komme!
igennem.!
I:!konkurrenter,!der!tænker!du!andre!NGO’er!når!I!skal!sælge!en!historie.!
M:!nej!jeg!tænker!egentlig!ikke!så!meget!på!vores!NGOJkonkurrenter,!jeg!tænker!bare!på!
nyhedsverdenen,!alle!mulige!andre!nyheder!de!kan!være!lige!så!gode.!Det!er!mere!hvis!jeg!skal!
tale!om!de!andre!NGO’ere!som!konkurrenter,!så!er!det!selvfølgelig!mere!hvis!vi!laver!nogle!
initiativer!som!vi!gerne!vil!sætte!os!på.!Det!kan!for!eksempel!på!”plads!til!alle”,!et!nyligt!eksempel,!
hvor!vi!prøver!at!hjælpe!med!at!integrere,!nu!blev!det!lige!i!flygtningevinklen!i!TV2!i!fritidslivet,!
men!det!kan!ligeså!godt!være!andre!sårbare,!udsatte!eller!ikke!integrerede!børn.!Nogen!som!har!
nogle!kår!som!gør!at!deres!forældre!ikke!rigtig!kan!hjælpe!dem!ind!i!det!her!fritidsliv,!enten!fordi!
de!har!en!psykisk!sygdom!eller!fordi!de!er!fattige!og!det!følges!tid!ad,!så!er!overskuddet!mindre!og!
råderummet!i!det!hele!taget!bliver!bare!begrænset.!Så!der!laver!vi!for!eksempel!sådan!et!tiltag,!og!
det!kunne!man!også!sagtens!forestille!sig!at!der!var!andre!NGO’ere!som!vores!der!kunne!finde!på!
at!udfordre.!Hvis!vi!først!får!sådan!en!ide,!så!er!det!med!at!få!den!kørt!af!sted!så!hurtigt!som!
muligt,!så!andre!ikke!sætter!sig!på!den,!og!det!er!også!noget!med!at!så!kan!man!søge!nogle!fonde!
og!jo!mere!alene!man!står!med!en!god!ide,!desto!mere!større!er!sandsynligheden!selvfølgelig!for!
at!vi!kan!søge!nogle!penge!til!det.!Det!samme!med!denne!her!hotJline,!denne!her!rådgivning!som!
vi!har!lanceret!i!dag.!Børns!Vilkår!og!Sex!og!Samfund!har!også!været!ude!at!snakke!om!at!det!
kunne!man!gøre!og!det!burde!man!eller!man!burde!hjælpe!de!her!børn!som!har!fået!delt!billeder!
af!sig!på!nettet!uden!at!de!havde!lyst!til!det!og!hvor!vi!siger!at!vi!hurtigt!rykker!på!det,!vi!tager!den!
dagsorden!og!så!er!det!forhåbentlig!også!…!og!så!siger!vi!at!så!kører!vi!et!samarbejde!og!finder!
nogle!penge!og!sørger!for!at!der!også!kan!blive!chatfunktion!og!telefon!hotline!og!sådan!nogle!
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ting,!så!der!er!man!selvfølgelig!i!konkurrence!med!hinanden.!Men!ellers!så!sidder!man!meget!på!
sine!områder.!Vi!kan!sige!udbryder!et!jordskælv,!så!må!vi!tage!brændevinklen!og!sige!at!sådan!
taler!du!med!dine!børn!om!de!billeder!du!ser!i!fjernsynet,!men!selvfølgelig!er!det!sådan!at!vi!er!ude!
at!hjælpe!børn!med!at!overleve!og!komme!i!skole,!få!mad!og!sådan!nogle!ting,!men!der!kan!man!
sige!at!Røde!Kors!most!likely!til!at!få!de!historier!med,!med!den!oplagte!vinkel,…!hvor!mange!er!
ramt,!hvor!er!hjælpen!henne..!og!Dansk!Flygtningehjælp!de!er!jo!også!mere!oplagte!til!hele!
flygtningesituationen.!Så!for!os!handler!det!om!at!finde!vinklen!i!børnehøjde,!så!vi!også!får!taletid!
inden!for!vores!felt.!Og!der!kan!man!jo!sige!at!der!er!vi!jo!store!i!Danmark,!måske!den!største,!tror!
jeg.!Det!lykkes!jo!tit.!Men!der!skal!også!tit!arbejdes!–!det!er!sjældent!at!der!kommer!noget!af!sig!
selv.!
I:!du!sagde!faktisk!lige!det!der!med!billeder!med!hvordan!I!sætter!jer!på!et!område.!Tilbage!i!
september!var!Red!Barnet!ude!at!kritisere!det!med!at!pressen!postede!de!der!fotos.!Det!var!ham!
den!3Jårige!dreng,!hvad!lå!bag!de!overvejelser!ud!over!selvfølgelig!en!generalsekretær,!som!har!vi!
hørt!i!et!tidligere!interwiev!i!dag,!havde!meget!stærke!holdninger!til!den!her!slags.!Hvad!tænkte!du!
sådan!rent!pressemæssigt!omkring!det?!
M:!det!var!en!weekJend!og!det!var!Claes!der!rykkede!på!det.!Jeg!var!faktisk!ikke!så!meget!inde!
over!de!overvejelser.!!
I:!hvad!tænker!du!nu?!
M:!det!sjove!er!jo!at!der!er!rigtig!mange!der!synes!at!det!havde!vi!ret!i!og!andre!syntes!at!vi!er!da!
også!nogle!værre!skræmmetanter,!at!man!skal!jo!ikke!spare!sine!børn!for!at!se!virkeligheden,!men!
det!er!altid!en!lejlighed!i!en!sådan!situation!for!os!at!gå!ud!at!sige!at!du!skal!lige!overveje,!hvad!det!
er!dine!børn!ser,!er!de!gamle!nok!til!at!kapere!det!her,!forstå!det,!tage!det!ind!og!hvis!det!er!at!de!
ser!dem,!så!er!det!i!hvert!fald!vigtigt!at!du!snakker!med!dem!om!hvad!det!er!de!ser!og!så!har!vi!de!
der!gode!råd!igen.!Vi!vil!rigtig!gerne!ud!at!lave!de!der!gode!råd!til!hvordan!man!tackler!
terrorangrebet!i!København!eller!billeder!af!døde!børn,!kan!det!ske!for!mig,!rammer!det!også!os,!
er!min!far!og!mor!også!i!fare.!Sådan!nogle!ting.!Der!er!det!bare!sådan!lidt!med!at!det!er!
ambitionsniveauet!at!det!kommer!ud,!støttepædagogværk!kan!man!sige!i!sådan!en!slags!
situationer.!Det!så!Claes!som!en!oplagt!mulighed!i!forbindelse!med!den!der!lille!dreng!på!stranden.!
I:!hvad!tænker!du!om!det.!
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M:!jeg!tænker!at!det!er!sådan!noget!der!fylder!rigtig!meget!hos!nogle!og!måske!ikke!hos!os!andre.!
Det!er!ikke!lige!den!sag!jeg!brænder!mest!for,!men!det!er!jo!fint!at!vi!er!forskellige.!Jeg!ved!ikke!
rigtig!hvad!jeg!skal!sige!til!det.!!
I:!billeder!generelt!af!børn!som!enten!er!døde..!
M:!Vi!viser!helst!billeder!der!er!håb!i.!Fra!de!her!krige!og!naturkatastrofer!at!der!er!nogle!der!
redder,!at!der!er!nogle!der!hjælper,!at!der!er!en!fremtid,!at!der!er!nogle!der!får!bygget!deres!
tilværelse!op.!Det!tror!vi!også!det!går!hånd!i!hånd!med!vores!…?.!Også,!altså!det!tror!vi!egentlig!
mere!på!batter!hos!folk!at!man!kan!se!at!der!ligesom!er!nogle!der!får!livet!til!at!køre!videre!og!
hjælper!dem!der!er!ramt!og!berørt!af!katastrofen.!Man!kalder!det!reJframing.!I!gamle!dage!var!det!
afrikanske!børn!der!sultede!med!store!maver!og!fluer!i!øjnene!og!alt!den!der!nød!og!elendighed,!
og!det!er!folk!blevet!lidt!trætte!af.!De!vil!hellere!kunne!se!at!det!nytter!og!se!hvad!vi!har!bygget!op!
og!se!hvordan!vi!har!hjulpet!og!det!kan!jeg!egentlig!også!som!person!meget!godt!lide!at!man!
selvfølgelig!sætter!fokus!det!der!er!rigtig!skidt!og!udfordrende,!men!at!man!også!lige!vejen!til!
hvordan!man!kan!gøre!det!bedre.!
I:!du!sagde!tidligere!det!der!med!at!pjække,!at!man!ikke!kan!magte!det.!Er!det!det!samme!sprogligt!
at!man!ikke!maler!store!voldsomme!billeder.!
M:!Ja,!det!er!jo!også!det!der!med!vi!taler!om!at!man!hjælper!børn!med!at!udnytte!deres!
potentiale.!Hvis!man!bare!er!helt!død!og!færdig!eller!helt!afkræftet,!er!beskrevet!som!dårligt!
stillet,!nå,!men!kan!jeg!så!lige!så!godt!give!op,!er!jeg!så!intet!værd,!har!jeg!så!ingen!muligheder?!
Det!skal!vi!jo!ikke!være!dem!der!går!ud!og!siger.!Tværtimod!være!dem!der!går!ud!og!siger!at!fordi!
vi!har!erfaringen!så!er!der!nogle!børn!som!ellers!ville!have!rigtig!svært!ved!at!komme!godt!i!gang!
med!livet!eller!videre!med!livet,!få!et!ordentligt!voksenliv!eller!hvad!det!nu!kan!være,!så!får!vi!
ligesom!hjulpet!dem!op!på!et!niveau!som!er!bedre!end!det!de!kom!fra.!
I:!skal!det!forstås!sådan!at!strategien!har!en!ordlyd,!det!med!at!fokuspunkterne!på!de!dårligst!
stillede!børn,!men!når!I!går!ud!pressemæssigt,!så!siger!I!det!ikke!nødvendigvis,!definerer!dem!ikke!
som!dårligt!stillede.!
M:!nej!det!behøver!man!ikke!at!gøre.!Det!står!faktisk!som!et!punkt!i!vores!pressepolitik!fordi!det!er!
ikke!så!meget!pressen!eller!os!der!taler!journalister,!det!er!mere!vores!frivillige!og!dem!der!er!ude!i!
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lokalforeningerne!eller!hvor!de!nu!er,!som!arbejder!med!de!her!mennesker,!som!har!med!dem!at!
gøre,!i!oplevelsesklubberne!eller!hvor!det!nu!er,!altså!de!er!jo!mennesker,!de!er!jo!ikke!dårligst!
stillede,!det!er!jo!også!nogle!der!har!et!liv!og!en!hverdag!og!de!kan!godt!have!svært!ved!at!man!
skal!sådan!sige!dårligst!stillede.!De!vil!hellere!sige!udsat!eller!mindre!bemidlede,!der!har!vi!ligesom!
lavet!en!åbnet!til!at!man!inden!for!en!vis!ramme!kan!kategorisere!disse!mennesker!vi!arbejder!
med!og!for!og!ikke!kun!sige!de!dårligst!stillede.!!
Oplæsning!af!et!stykke!papir!
Og!der!kan!man!så!sige,!at!vi!er!ikke!rigide,!men!har!et!lille!spekter!af!muligheder!at!omtale!de!her!
mennesker!på.!Det!er!jo!også!helt!klart!en!overvejelse.!Det!er!jo!ikke!bare!et!hvilket!som!helst!liv,!
det!er!jo!nogle!ganske!særlige!grupper.!Vi!vil!jo!ikke!fornærme!dem!eller!gøre!dem!kede!af!det!
eller!sætte!dem!i!bås!på!den!måde.!
I:!en!balance.!
M:!ja,!det!er!det!virkelig.!
I:!det!giver!rigtig!god!mening!for!mit!næste!spørgsmål!var!hvordan!i!forhold!til!Red!Barnet!går!
meget!markant!ud!og!sige:!pas!nu!på!at!vise!billeder!af!døde!børn.!Punkt!1!vi!ved!ikke!om!
forældrene,!punkt!2!hvad!skal!det!gavne!at!de!ser!de!der!døde!børn.!Forholder!I!jer!også!til!det!
sådan!rent!sprogbilledmæssigt!at!man!..!Hvis!du!skal!sidde!og!skrive!en!tekst!om!Ethiopens!
sultkatastrofe!forholder!du!dig!så!til!hvor!malende!det!er.!
M:!ja,!nu!brugte!vi!Ethiopien!et!eksempel.!Der!er!vi!jo!udfordret!igen!fordi!den!ethiopiske!regering!
har!gjort!rigtig!meget!for!at!hjælpe!deres!befolkning!uden!om!sultkatastroferne.!Der!er!blevet!
lavet!rigtig!mange!gode!tiltag!siden!den!seneste!sultkatastrofe!i!2011!og!også!tilbage!i!80’erne,!og!
det!synes!de!at!det!er!gået!rigtig!godt!og!det!er!det!også,!men!så!fordi!de!ligger!hvor!de!ligger!rent!
geografisk,!så!bliver!de!så!bare!ramt!af!noget!vejr,!som!ikke!lige!er!nogen!hjælp,!tværtimod,!til!at!
få!dagligdagen!til!at!køre!og!madreserverne!til!at!holde!i!længden,!og!de!er!trætte!af!det!prædikat!
de!har!fået!sat!på!sig!op!igennem!80’erne!og!90’erne!og!egentlig!også!00’ne,!så!derfor!er!der!så!
meget!stor!restriktion!på!hvad!man!må!sige!som!nødhjælpsorganisation.!For!hvis!man!siger!
hungersnød!og!sult,!og!folk!der!dør,!lige!præcis!bruger!de!der!meget!dramatiske!sproglige!
vendinger,!så!kan!de!finde!på!at!sige!at!det!kan!de!ikke!arbejde!med,!I!må!ud!af!det!her!land!og!så!
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må!vi!klare!os!uden!jeres!hjælp,!og!det!vil!vi!jo!helst!ikke!risikere,!for!det!går!ud!over!børnene,!som!
ellers!kunne!have!fået!mad!og!vand,!medicin!og!behandling.!Så!der!får!man!nærmest!en!liste!med!
røde!og!grønne!ord.!Du!må!sige!stigende!antal!står!uden!mad,!men!du!må!ikke!sige!de!sulter,!du!
må!ikke!sige!hungersnød,!men!du!må!gerne!sige!fødevarekrise.!Så!det!er!også!et!eksempel!på!hvad!
man!må!sige!og!ikke!må!sige,!og!det!skal!vi!jo!også!selv,!selv!om!der!ikke!er!en!regering!der!lige!
som!prøver!at!styre!det,!så!skal!vi!også!vurdere!om!er!det!en!hungersnød!eller!fordi!hvis!man!siger!
det!for!mange!gange!og!det!så!alligevel!ikke!bliver!til!noget,!så!bliver!folk!sådan!at:!det!siger!de!jo!
altid.!Så!der!skal!man!også!passe!på!at!man!ikke!sådan!skaber!den!der!metaltræthed!i!sit!publikum,!
samtidig!med!at!selvfølgelig!bliver!nødt!til!og!har!pligten!som!organisation!til!at!gøre!opmærksom!
på,!hvor!skoen!trykker!og!hvor!der!er!katastrofer!under!opsejling.!Det!er!skide!svært,!for!Afrika!er!
langt!væk,!Syrienkrigen!–!har!den!noget!med!mig!at!gøre!ud!over!at!den!genererer!en!masse!
flygtninge!til!mit!nabolag.!Så!man!kan!sige!at!det!er!ordvalg!der!styrer.!
I:!tænker!du!at!dit!arbejde!som!journalist!ville!være!anderledes!hvis!du!nu!for!eksempel!sad!på!
Politiken!og!skulle!for!eksempel!dække!flygtningestrømmen,!situation,!krisen,!eller!hvad!vi!nu!
kalder!det.!Ville!du!tænke!det!anderledes.!
M:!ja,!det!ville!jeg!nok.!Der!er!det!jo!nyheden!om!hvordan!situationen!er!den!skal!ligesom!foldes!
bredest!muligt!ud.!Her!der!sidder!jeg!og!tænker!hvordan!kan!vi!fortælle!at!Red!Barnet!er!der!og!
hvad!gør!Red!Barnet,!og!der!er!jeg!jo!meget!afhængig!af,!når!man!har!nogle!kilder!der!har!været!
der,!der!kan!sige!noget,!er!der!nogen!der!taler!dansk,!det!gider!de!fleste!danske!journalister!jeg!
arbejder!med,!de!er!ikke!så!vilde!med!sådan!nogle!udenlandske!mærkelige!navne,!og!har!vi!nogle!
billeder!hvor!vi!kan!vise!at!vi!er!der,!så!på!den!måde!bliver!mere!….!Hvis!man!kan!sige!det!sådan,!
jeg!laver!jo!ikke!noget!som!ikke!har!en!bred!barnevinkel.!!
I:!det!er!det!samme!nu!i!eksemplet!Aylan!Kurdi!i!flygtningestrømmen?!
M:!ja,!der!kan!man!sige!at!der!føler!nyhedsmedierne!nu!nok!at!de!har!en!pligt!til!at!vise!hvor!slemt!
det!er!og!det!er!virkelig!noget!der!kunne!blive!en!kioskJbasker!fordi!det!danner!følelser!i!folk!at!se!
sådan!en!lille!dreng.!Der!var!mange!der!tænkte!på!flygtninge!som!andet!end!bare!sådan!nogle!det!
der!ovre,!der!ude,!der!nede,!der!henne.!Det!blev!sådan!et!lidt!levende!lille!menneske!der!blev!
fanget!i!den!situation.!Så!det!er!jo!også!derfor!der!hele!tiden!er!arbejdet.!Bliver!man!ikke!nødt!til!at!
vise!den!slags!billeder!for!at!vise!virkeligheden!og!få!folks!øjne!op!for!hvad!det!egentlig!er!der!
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foregår,!eller!skal!man!prøve!at!forklare!og!vise!det!på!en!anden!måde,!de!der!billeder!der!viste,!
hvor!der!stadig!er!håb.!Der!er!det!jo!så!vi!siger!at!der!skal!være!et!håb,!hvor!nyhedsmedier!jo!
tænker!at!der!er!mere!salg!i!at!lave!den!store!dramatiske!historie.!Der!kan!man!også!sige,!da!vi!
kom!hjem!fra!Ethiopien!og!skulle!fortælle!om!sin!tur,!så!selv!om!hans!fødevarekrise,!så!strammer!
de!den!jo!gerne!i!rubrikken,!underrubrikken!og!kalder!det!hungersnød,!eller!på!kanten!til!
hungersnød!eller!sådan!noget,!og!der!er!det!sådan:!ahh!det!må!jeg!ikke!sige!lige!her!for!det!har!vi!
lovet!at!vi!ikke!siger.!Der!er!jo!mere!drama!på.!Vi!prøver!at!skabe!så!meget!drama!vi!kan!uden!at!vi!
synes!at!vi!overdriver,!hvor!man!kan!sige!at!det!kriterie!har!medierne,!det!skal!skabe!identifikation!
og!sensation!og!sådan!nogle!ting,!og!det!må!vi!gøre!inden!for!vores!eget!lille!råderum!og!de!
almindelig!medier!de!kan!på!en!lidt!anden!måde.!Vi!skal!sælge!abonnementer!eller!medlemskab,!
det!skal!de!også,!men!det!er!to!forskellige!ting!der!virker,!selv!om!de!selvfølgelig!ligger!op!ad!
hinanden.!
I:!det!er!klart!at!for!at!få!nogle!til!at!støtte!Red!Barnet,!så!skal!vi!også..!
M:!ja,!for!vi!kan!sige!at!vise!et!billede!af!en!død!dreng!på!en!strand,!det!har!jo!ikke!nødvendigvis!
noget!med!os!at!gøre.!Vi!skulle!have!reddet!ham!inden!han!lå!der,!men!det!er!stadig!en!del!af!
virkeligheden,!og!den!skal!vi!jo!også!fortælle.!
I:!vi!har!fået!årsrapporter!fra!henholdsvis!1992!og!1993.!Vi!har!været!i!arkivet!i!Farum.!Det!er!et!
besøg!værd.!Det!er!92!og!93!vi!har!liggende!der.!Du!har!af!gode!grunde!ikke!været!med!til!at!være!
redaktør!på!de!der,!men!der!er!en!kolonne!hvor!man!beskriver!hvordan!Red!Barnet!forholder!sig!
til!børn.!Strategien!fra!den!gang!i!virkeligheden.!Der!er!formuleringen:!”Igennem!et!halvt!
århundred!har!organisationen!arbejdet!på!at!forbedre!børns!vilkår.!Der!er!til!stadighed!nye!og!
flere!opgaver!at!tage!fat!på!i!en!verden!i!forandring!og!i!krise.!Arbejdet!med!søsterorganisationer!
bliver!fremhævet!og!Red!Barnet!har!det!humanitære!princip!at!alle!børn!i!nød!har!krav!på!hjælp!
uden!hensyntagen!til!deres!baggrund”.!Det!er!selvfølgelig!den!forskel!her!at!det!er!alle!børn!i!nød!
og!i!dag!det!de!dårligst!stillede.!Hvad!er!forskellen.!!
Har!det!ændret!sig!så!meget.!Det!virker!som!om!at!nu!har!vi!taget!en!beslutning!i!en!ny!strategi!fra!
16J18!at!det!er!de!dårligst!stillede!børn.!Tænker!du!at!det!har!ændret!sig.!
M:!nej,!ikke!lige!det.!Lidt!mere!hvad!er!det!vi!…(klask)!det!som,!men!i!bund!og!grund!synes!jeg!at!
det!dækker!over!det!samme.!Min!fortolkning!ville!være!at!det!er!akkurat!det!samme.!Det!kan!være!
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noget!med!ordvalget!man!kommunikerer!det!på,!men!fokus!er!det!samme.!Det!er!mere,!nu!sidder!
jeg!og!kigger!her,!at!vi!tager!udgangspunkt!i!FNs!konvention!om!barnets!rettigheder.!Det!er!mere!
den!rettighedsbaserede!tankegang!som!er!gået!over!til!noget!mere!aktivt,!hvordan!vi!lige!som!
hjælper,!beskytter,!styrker,!fordi!det!rettighedsbaserede!ligger!implicit!i!det.!Altså!hvis!man!
overskrider!eller!overtræder!børns!rettigheder,!så!griber!vi!ind,!men!vi!er!ikke!italesættende!i!
forhold!til!rettigheder!på!samme!måde.!Vi!prøver!at!sige!det!på!en!anden!måde,!styrker!og!
beskytter!bedre.!Det!er!så!vidt!jeg!har!forstået!også!noget!med!at!få!et!fælles!internationalt!sprog,!
at!vi!siger!det!samme!om!vi!er!Red!Barnet!i!Norge,!i!Danmark,!i!USA,!i!Canada,!i!Australien,!hvor!
man!ellers!sidder!henne,!så!er!det!ligesom!den!samme!sang!man!synger!om!vores!brand.!
I:!det!er!så!et!udtryk!for!at!man!nu!satser!mere!på!hvad!siger…!
M:!We!are!the!Save!the!Children.!!
I:!Det!står!der!jo!også!I!strategien!højt!og!tydeligt!at!det!er!et!vigtigt!punkt.!
M:!ja,!jeg!tror!også!at!det!er!en!??!og!så!kan!man!så!diskutere!om!det!nogensinde!bliver!
virkeligheden,!men!det!er!et!mål!at!man!på!en!eller!anden!måde!kører!fælles!kampagner!world!
wide,!og!så!prøver!man!naturligvis!at!tilpasse!hver!kampagne!til!sit!eget!marked.!Hvad!interesserer!
man!sig!for!som!journalist!i!Danmark!og!så!ligesom!føre!den!hen!i!den!retning,!eller!hvad!laver!Red!
Barnet!som!vi!kan!pille!ud!af!den!store!kampagne!så!vi!på!en!eller!anden!får!lidt!mere!af!det!fælles!
internationale!sprog!eller!at!folk!tænker!om!Save!The!Children.!
I:!hvad!tænker!du!så!i!forhold!til,!bare!afslutningsvis,!at!man!nu!for!eksempel!har!sat!
grænsebomme!op!eller!det!der!med!at!Red!Barnet!tænker!internationalt!og!at!er!der!en!
bevægelse!modsat!det.!Er!det!noget!I!mærker.!
M:!landet!lukker!sig!mere!om!sig!selv,!hvor!vi!prøver!at!åbne!mere!op.!!
I:!er!det!noget!man!mærker!sådan!rent!presseJarbejdsmæssigt.!
M:!nej,!det!tror!jeg!egentlig!ikke,!men!jeg!vil!sige!at!ting!der!fungerer!brillant!i!USA!kan!have!
absolut!ingen!effekt!eller!få!kvalmen!frem!hos!folk!her!hjemme.!Jeg!mener!at!folk!er!meget!
forskellige!kulturelt!og!hvordan!de!ligesom!har!deres!holdninger!om!hvordan!deres!liv!formes,!og!
hvad!de!er!vant!til!at!høre!og!se!og!hvordan!vi!er!vant!til!at!høre!og!se!ting,!og!der!tror!jeg!bare!
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altid!at!der!vil!være!et!gab!uanset!om!man!har!grænsebomme!eller!ej,!jeg!tror!ikke!at!det!er!så!
meget!det!at!det!handler!om.!Jeg!tror!også!virkelig!at!der!er!stor!forskel!på!hvordan!folk!i!storbyer!
modtager!ting!i!forhold!til!dem!der!sidder!længere!ude!i!kantområderne,!som!jeg!selv!kommer!fra.!
Nogen!gange!så!glemmer!man!lidt!at!der!er!virkelig!en!stor!del!af!den!danske!befolkning!som!ikke!
sidder!inde!i!hovedstaden!eller!måske!Århus!og!som!har!den!hverdag,!som!os!der!sidder!herinde!
selv,!ligesom!framer!?!tingene!op!imod.!Jeg!tror!egentlig!at!det!er!en!større!udfordring.!Hvor!man!
kan!sige!at!storbyfolk!i!Danmark!minder!måske!om!dem!i!Berlin!og!Barcelona,!men!vi!er!mere!
forskellige!fra!dem!der!bor!oppe!på!en!gård!ude!Thistedområdet.!Jeg!tror!ikke!at!man!skal!så!langt!
ud!før!der!er!ret!stor!forskel!på!livstilen!og!den!måde!man!anskuer!verden!på.!Det!burde!man!
måske!tænke!mere!over.!Det!der!med!grænsebommene!der!synes!jeg!man!snakker!meget!om!at!
verden!bliver!mere!og!mere!globaliseret!fordi!det!er!de!samme!butikker!vi!alle!sammen!handler!i!
og!det!er!de!samme!problemstillinger!vi!står!over!for!og!vi!er!alle!sammen!i!samme!båd,!og!hvis!vi!
vil!have!klimaforandringerne!ændret,!så!bliver!vi!nødt!til!at!lave!nogle!indgreb!i!de!vestlige!lande!
for!at!det!ikke!påvirker!dem!som!ligger!syd!for!Sahara!for!eksempel,!eller!vores!økonomi!er!skruet!
sammen!så!vi!er!helt!afhængige!af!hinanden.!Det!taler!jo!ind!i!Save!The!Children,!Red!Barnet!
arbejde!i!hele!det!store!globale!samfund,!selv!om!selvfølgelig!også!fokuserer!de!små!enkle!
nationale!projekter.!
I:!tusind!tak.!
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1. Indledning
Alle Save the Children medlemmer og Save the Children International (SCI) har besluttet at udvikle en fælles
strategi som ramme for organisationens globale virke hen imod år 2030 og for den kommende treårige
periode 2016-2018. Alle medlemsstrategier – også Red Barnets – er samordnet med den globale Save the
Children-strategi, hvad angår de centrale elementer, især:
Fundament: Børnekonventionen, fælles vision, mission, værdier og forandringsteori.
Sigtelinjer hen mod år 2030: De ønskede forandringer for børn (også kaldet Breakthroughs).
Prioriterede indsatsområder: Temaer, børns deltagelse mv.
Centrale valg: Målgruppe, globalt brand mv.
Dækningsområde: Både nationalt og internationalt arbejde for børn.
Definitioner og tidsramme.
Samtidig er både medlems- og landestrategier naturligvis tilpasset de konkrete nationale forhold f.eks.
lovgivningsmæssige rammer, sociale forhold for børn og donorrelationer. Strategierne afspejler hvert
enkelt medlems konkrete programmatiske mål og prioriteter og organisatoriske kapaciteter for at indfri
dem.
Det gælder således for Red Barnets strategi for den kommende periode, at den både er tæt sammenvævet
med de globale 2030-sigtelinjer og 2016-2018 mål og indsatsområder gældende for hele Save the Children
(og naturligvis tydeliggør vores bidrag til disse), og samtidig udtrykker Red Barnets egne organisatoriske og
programmatiske valg og prioriteter for indsatsen i Danmark og ude i verden for at skabe både øjeblikkelige
og bæredygtige forandringer for de dårligst stillede børn.

2. Centrale fælles elementer i alle Save the Children-strategier
Red Barnets strategi har følgende centrale elementer til fælles med hele Save the Children:
2.1 Vision og Mission
Vores vision er at skabe en verden, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse, udvikling og beskyttelse
er realiseret.
Vores mission er at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres liv samt kæmpe for positive
forandringer i den måde, verden behandler børn på.

2.2 Værdier
Ansvarlighed: Vi påtager os alle et personligt ansvar for at bruge vores ressourcer så effektivt som muligt og
for at skabe målbare resultater. Vi står både til ansvar over for vores bidragsydere, frivillige, partnere og frem
for alt verdens børn.
Ambition: Vi stiller store krav til os selv og vores kollegaer, sætter høje mål og forpligter os til konstant at
forbedre kvaliteten af alt det, vi gør for og med børn.
Samarbejde: Vi respekterer og værdsætter hinanden. Vi er stolte af vores forskelligheder og samarbejder
med partnere for at styrke vores globale indsats for og med børn.
Kreativitet: Vi går langt for at udvikle bæredygtige løsninger for og med børn, og vi er åbne overfor nye ideer
og forandringer.
Integritet: Vi stræber efter at leve op til høje etiske standarder. Vi sætter aldrig vores omdømme på spil, og
vi arbejder altid ud fra barnets bedste.
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2.3 Forandringsteori
Vi vil skabe forandringer for børn gennem nytænkning, ved at være børnenes stemme og ved at opnå
resultater for og med børn gennem samarbejde med lokale partnere, frivillige og børn. Forandringsteorien
er illustreret i figuren nedenfor:

Sådan skaber vi bæredygtige forandringer for børn

Vi vil…

… tale børnenes sag

gennem fortalerarbejde og kampagner kæmpe for
indførelse af gode politikker og praksis, der sikrer børns
rettigheder og sørger for at børns synspunkter tages
alvorligt

… samarbejde

… være nytænkende

udvikle, dokumentere og udbrede
banebrydende løsninger på fundamentale
skævheder i samfundet, der hindrer børns
udvikling

med børn, Ngo’er, lokalsamfund, regeringer,
videnscentre og virksomheder for at dele viden,
påvirke beslutninger og opbygge kapacitet til at
sikre børns rettigheder

… opnå resultater i stor skala

udbrede god praksis, levere virkningsfulde programmer og
influere politikker, der sikrer øjeblikkelige og varige positive
forandringer for MANGE børn

2.4 2030-resultater (Markante forandringer)
Strategien vil koncentrere sig om at sikre opnåelse af tre markante forandringer for børn hen mod år 2030:
1. Overlevelse: Intet barn under fem år dør af sygdomme, som kan forebygges (indikator: fem års
børnedødelighed)
2. Skolegang og Læring: Alle børn færdiggør grundskolen (indikatorer: fuld skolegang og
læringsudbytte)
3. Beskyttelse: Vold mod børn tolereres ikke længere (indikator: ændringer i offentlig accept af vold i
forhold til baseline)
I tillæg til disse kerneområder vil Save the Children verden over arbejde med et sæt af indsatser med
tilhørende målsætninger på tilstødende temaer, herunder temaer som f.eks. har relevans i
højindkomstlande som Danmark.
2.5 Ekspertise og signaturprogrammer
Save the Children vil globalt have ekspertise inden for temaerne: Sundhed, ernæring, uddannelse,
beskyttelse, børnefattigdom og ’Børnerettigheder i praksis’ (Child Rights Governance) samt skærpe fokus
på udvalgte tværgående temaer, især resiliens, handikap og køn.
Programmer, som bringer hele forandringsteorien i spil og bidrager til opnåelse af et af de markante
forandringer, omtales som et Save the Children globalt signaturprogram. Signaturprogrammer vil Save the
Children søge at replicere og skalere, hvor det er muligt i verden for derigennem at tydeliggøre og
kommunikere til beslutningstagere, hvordan det faktisk er muligt at skabe markante og bæredygtige
forandringer for nogle af verdens mest udsatte borgere, børnene.
3

Alle lande, hvor Save the Children arbejder - både SCI programlande og medlemmer som Red Barnet forventes at bidrage til opnåelse af de tre markante forandringer gennem deres program- og
fortalerarbejde. Forventningen er, at hovedparten af Save the Childrens samlede globale ressourcer vil blive
anvendt til at indfri 2030-resultaterne.
2.6 Målgruppe
Vi vil fokusere på de dårligst stillede børn i enhver kontekst, især i relation til de to første markante
forbedringer vedrørende overlevelse og skolegang og læring.
Verden har gjort store fremskridt gennem de seneste årtier for at forbedre overlevelseschancerne og
opvækstvilkårene for udsatte børn. Men det er også tydeligt, at vi langt fra er i mål. For at nå i mål med de
to første markante forbedringer, er der behov for, at vi sætter alt ind på at nå de allerfattigste og mest
marginaliserede børn – de børn som ikke har draget fordel af udviklingen de seneste årtier.
Mens Save the Children i den kommende strategi fortsat vil arbejde for realisering af alle børns rettigheder,
vil vi derfor helt bevidst og systematisk sætte fokus på de allerdårligst stillede børn i vores program- og
fortalerarbejde. Med dette valg accepterer vi implicit, at vi nok når færre børn end hidtil med vores
indsatser, og at programomkostningerne per barn derfor også vil stige. Vi vil specifikt vurdere vores og
andres succes i forhold til at nå og skabe forandringer for disse børn.
2.7 Organisatoriske prioriteter
Save the Children har vedtaget syv yderligere globale organisatoriske prioriteter, der skal sikre, at vi indfrier
2030-resultatmålene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skabe forandringer i stor skala gennem vores forandringsteori.
Være en videns-organisation.
Være en kampagne-organisation for og med børn.
Arbejde med børn som forandringsagenter.
Være den foretrukne humanitære organisation.
Optimere ressourcerne, især flere frie midler, til at realisere vores globale prioriteter.
Være en gennemgribende global organisation (f.eks. i struktur, personalesammensætning mv.).

For disse organisatoriske prioriteter og de markante forbedringer for børn i 2030 gældende for hele Save
the Children er der udarbejdet særskilte strategier for perioden 2016-2018. Red Barnet har bidraget til
udviklingen af disse strategier og Red Barnets egen 2016-2018 strategi afspejler de fælles internationale
prioriteringer.
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3. Strategihus
Red Barnets egen strategi består i lighed med den globale strategi af et sæt helt overordnede langsigtede
ambitioner for år 2030, der udtrykker den organisation, vi forestiller os at være om 15 år. Denne ambition
15 år frem udgør rettesnoren for de konkrete valg og indsatsområder for Red Barnet i fem strategiperioder
af tre års varighed indtil år 2030, i første omgang 2016-2018.
Red Barnets 2016-2018 strategi udfoldes i dokumenter på tre niveauer:
1. En kortere og eksternt kommunikationsvenlig version af strategien - en såkaldt
strategisyntese1.
2. Interne delstrategier som Red Barnet både administrativt og politisk styrer efter.
3. Etårige årsprogrammer og handleplaner for Sekretariatet2, som udfolder de treårige strategier
over de tre kalenderår.
Red Barnets strategihus 2016-2018 er illustreret i figuren nedenfor:

4. Red Barnets 2030 ambition
Red Barnets egen vision for organisationen 15 år frem er udtrykt ved en række ambitiøse og positive
organisatoriske markører. Disse tager afsæt i analyser af den forventede udvikling i Red Barnets sociale,
politiske og økonomiske omverden, afspejler Save the Children’s globale 2030 ambition og reflekterer
bevidste strategiske prioriteringer for den organisatoriske udvikling 15 år frem.
Forventningen er, at hovedparten af Red Barnets programengagement til den tid vil være koncentreret
omkring:
Et vidt forgrenet landsdækkende nationalt og frivilligt engagement.
Bredspektrede humanitære indsatser i skrøbelige stater og katastrofer.

1

Strategisyntesen udvikles og trykkes i november/december 2015 efter Repræsentantskabets godkendelse af strategien.

2

Overordnet årsprogram for 2016 fremsendes ligeledes til Repræsentantskabets godkendelse den 25. oktober 2015, mens
handleplaner udvikles efter Repræsentantskabets godkendelse af overordnet årsprogram for 2016.
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Fokuserede indsatser i et mindre antal mellemindkomst-lande f.eks. med vidensoverførsel til andre
nationale medlemmer og samarbejder med erhvervspartnere.
Et tættere samarbejde mellem nationale medlemmer i Europa omkring fælles temaer og
udfordringer.
På den baggrund er ambitionen, at Red Barnet i 2030:
Fører an og samler på området for de dårligst stillede børn i Danmark.
Mobiliserer og engagerer frivillige og partnere i hele Danmark og i det internationale arbejde.
Går forrest i at lytte til og skabe positive forandringer for de dårligst stillede børn.
Er befolkningens foretrukne børneorganisation.
Har den skarpeste børnefaglige ekspertise på prioriterede områder.
Er den ledende humanitære børneorganisation i Danmark.
Investerer i innovative løsninger for de dårligst stillede børn.
Er økonomisk robust og omkostningseffektiv.
Er et stærkt og indflydelsesrigt nationalt medlem af Save the Children – verdens førende
uafhængige organisation for børn.

5. Nøgleprioriteter 2016-2018
Med 2030-ambitionen har vi kridtet banen op for organisationens udvikling på de store linjer de kommende
15 år. På den korte bane prioriterer vi seks områder, som i perioden 2016-2018 er de første skridt henimod
at virkeliggøre ambitionen. Disse seks nøgleprioriteter udtrykker, hvor vi som samlet organisation vil lægge
trykket i strategiperioden på tværs af program, fundraising, kommunikation og organisation. Her vil vi
skærpe indsatsen og styrke relevansen; have bedre gennemslag, mere fokus, prioritere ressourcetildelingen
og styrke samarbejdet til fordel for de dårligst stillede børn i Danmark og verden.
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De finansielle mål og rammer for strategien samt hver af de otte delstrategier præciserer hvordan hvert
forretningsområde bidrager med indsatser, der understøtter de seks nøgleprioriteter. I hovedtræk vil vi
under de seks områder prioritere følgende:
Økonomisk råderum og ansvarlighed: De altoverskyggende finansielle prioriteter for Red Barnet de
kommende tre år er en markant øgning af frie midler og opbygning af egenkapitalen. Herudover vil
vi ligeledes have fokus på at skabe effektivitetsgevinster f.eks. ved styrkelse af forretningsdrevne ITløsninger, forbedret projektstyring mv.
Mobilisering & Støtte: Red Barnet er allerede i dag stærkt til stede på mange
kommunikationsplatforme og skaber derigennem både sympati for og synlighed omkring
børnesagen og vores virke. Målet fremover er en mere stringent og sammenhængende tilgang,
hvor indsatsen på tværs af kommunikation og fundraising understøtter ambitionen om vækst i frie
midler. Slagkraftige og koordinerede kampagner, som binder program, fortalerarbejde,
kommunikation og fundraising bedre sammen, er centrale midler hertil.
De dårligst stillede børn: I lighed med Save the Children vil vi have et mere målrettet fokus på de
dårligst stillede børn - her i Danmark og ude i verden – og både i programindsatser og
fortalerarbejdet. Det er et valg med konsekvenser, både hvad angår geografi herhjemme (f.eks.
fokus på boligsociale indsatser) og ude i verden (øget tilstedeværelse i katastrofer) og med hensyn
til inddragelse af nye målgrupper (fokus på anbragte børn, flygtningebørn).
Katastrofer/Skrøbelige stater: Helt i lighed med den globale strategi vil vi i endnu højere grad
koncentrere vores internationale engagement i verdens brændpunkter. Her bor hovedparten af
verdens dårligst stillede børn. Det vil kunne mærkes på en række områder i Red Barnet: Nye
indsatsområder/lande; personeludsendelser; donorbevillinger; kampagner, øget kommunikation og
fundraising knyttet til katastrofer, hvor børn har det allerværst.
Vi er Save the Children: Red Barnet er en del af en stærk global, føderal bevægelse med en solid
indre værdimæssig, organisatorisk og programmatisk sammenhængskraft, der under den
kommende strategiperiode vil blive endnu tydeligere bl.a. med ny fælles global strategi. Vi
forventer at fastholde niveauet for vores engagement i Save the Children, især taktisk og
operationelt, og prioritere at styrke sammenhængskraften mellem det globale, nationale og lokale i
Red Barnets arbejde og personalesammensætning. Samtidig vil vi på stort set alle
forretningsområder i Save the Children også tilpasse og harmonisere en række interne systemer,
politikker, kompetencer mv. med Save the Children.
Frivillighed og Partnerskaber: I forlængelse af den nuværende nationale strategi, vil vi fortsat
prioritere både at udvide, udvikle og styrke den frivillige indsats, og i den gerning understøtte og
kvalificere lokalforeningernes udvikling til at favne mere og flere aktiviteter herunder også
fundraising. Samskabelse med andre organisationer, kommuner og donorer til fordel for de dårligst
stillede børn er fortsat en prioritet. Men ambitionen de kommende tre år er gennem flere og især
mere ambitiøse partnerskaber, at udvikle endnu større og mere slagkraftige programmer, der i
lighed med vores forandringsteori demonstrerer, hvordan bæredygtige forandringer kan skabes for
børn ved involvering af civilsamfundet – det gælder både herhjemme og ude i verden.
Det følger af disse seks prioriteringer, at der samtidig er områder, som Red Barnet fravælger eller lægger
mindre tryk på i den kommende strategiperiode. Disse fravalg er delvist udtrykt implicit under hver af de
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seks prioriteter f.eks. mindre fokus på det mere traditionelle langsigtede udviklingsarbejde, men er især
beskrevet i hver af de otte delstrategier.

6. Brandfortælling
Valget af målgruppen ’de dårligst stillede børn’ markerer, at vi som global børneorganisation ser det som
vores fremmeste rolle indtil 2030 at skabe forandringer for netop de børn, der har det dårligst. Vi skal være
deres talerør, når de ingen stemme har. Vi vil målrette vores ressourcer og indsatser mod dem, fordi de
ikke har haft gavn af de sidste 15 års accelererende økonomiske udvikling i verden.
Uagtet at valget af målgruppe som beskrevet i afsnit 2.6 ovenfor som udgangspunkt er begrundet i
internationale forhold, er målgruppepræciseringen også relevant for nationale medlemmer - altså også for
Red Barnets danske programarbejde.
Red Barnets identitet afspejler naturligvis disse prioriteringer. Vores identitet vil vi kort sammenfatte i
denne brandfortælling, som altså favner både Red Barnets nationale og internationale engagement:
Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden
Red Barnet vil være kendt for hjerte, holdning og handlekraft
Red Barnet lever af tillid og opbakning. Forudsætningen for, at vi kan hjælpe de dårligst stillede børn er, at
privatpersoner, virksomheder og institutionelle donorer engagerer sig i vores arbejde og bakker op med
f.eks. økonomiske bidrag eller frivilligt arbejde. Den opbakning kan vi kun skabe gennem vedholdende og
målrettet kommunikation, der viser, hvem Red Barnet er, hvad vi udretter, og hvad vi står for.
Kommunikationen skal fastholde og styrke Red Barnets position som den foretrukne uafhængige
organisation i Danmark med særligt fokus på børn. Og samtidig skal den styrke den interne fælles forståelse
og sammenhængskraft i organisationen. For at det skal lykkes bedst muligt, vil vi i strategiperioden
koncentrere kommunikationen om især fire mærkesager:
Red Barnet redder børns liv i krig og katastrofer.
Red Barnet beskytter børn mod vold og seksuelle overgreb.
Red Barnet bekæmper mobning.
Red Barnet styrker børn, der lever i fattigdom.

Delstrategien for Brand & Kommunikation (afsnit 9.1 nedenfor) redegør for, hvordan Red Barnets nye
brandfortælling udfoldes i strategiperioden.

7. Finansielle mål og indsatser
Red Barnet har gennemgået en imponerende udvikling med en stigning i omsætningen på godt 150 procent
i forhold til 2009 - en stigning langt ud over målsætningen i strategien3. Langt hovedparten af væksten har
været i øremærkede midler (som i 2015 udgør 85 procent af indtægterne), især til internationale
programmer. Red Barnet er derfor i dag i bekneb for frie midler til at udvide egenkapitalen tilsvarende;
honorere forpligtelser over for SCI i takt med en ændret forretningsmodel og investere passende i
organisationens fortsatte udvikling og i løsninger for de dårligst stillede børn.

3

Strategiens mål var at øge omsætningen på 215 mio. kr. i 2009 med 90 procent til 410 mio. kr. i 2015. Den
forventede omsætning i 2015 er 539 mio. kr.
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I lyset af disse udfordringer er den overordnede finansielle prioritering de kommende tre år en moderat
samlet vækst med fokus på konsolidering af organisationen og bedre balance i Red Barnets indtægtsmix,
så de frie midler udgør en markant større andel af Red Barnets indtægter i 2018 sammenlignet med 20144.
De specifikke finansielle mål og indsatser for 2016-2018 er:
1. Fordobling af indtægter fra frie midler (med udgangspunkt i 2014)
Indsatser: Vækst i antal faste bidragydere til mindst 50.000 via den allerede aftalte investeringsplan; 18
nye genbrugsbutikker samt bl.a. indsamlinger og et styrket portefølje af erhvervspartnerskaber (jf.
delstrategi for Privat/Erhverv Fundraising);
2. Samlet vækst nationalt på ca. 20 procent (svarende til ca. 5,5 mio. dkr)
Indsatser: Opdyrkning af flere og større bevillinger skal sikre en fordobling af indtægterne fra fonde,
mens væksten fra andre nationale indtægtskilder forventes at stige med 2,5 procent (jf. delstrategi for
Institutionel Fundraising);
3. Opbygning af egenkapital til mindst 25 mio. dkr (svarende til ca. fem procent af omsætningen i
2018)
Indsatser: Hensættelser på egenkapitalen sikres primært via indtægterne fra investeringen i faste
bidragydere samt stram økonomisk styring.
I samme periode forventes Red Barnets udgifter til administration, ledelse, oplysning og fortalerarbejde at
holdes på ca. syv procent samlet set, og den internationale omsætning forventes konsolideret med en
forventet begrænset årlig tilvækst på ca. to en halv procent (med udgangspunkt i 2014).
Sekretariatet vil foretage en meget stram økonomisk styring i hele strategiperioden med fokus på især
nøgletal, rentabilitet på EU-ansøgninger, budgetopfølgning, investeringsplan for faste bidragydere og de
indgåede låne- og finansieringsaftaler med SCI.
På baggrund af disse økonomiske prioriteringer er der ikke planlagt investeringer til at gennemføre Red
Barnets strategi, dog med undtagelse af delstrategien for Privat / Erhverv Fundraising (afsnit 9.2 nedenfor),
hvor øgede omkostninger skal sikre væksten i frie midler (jf. pkt.1). Herudover forventes naturligvis et
højere omkostningsniveau i det nationale program i takt med øgede (primært øremærkede)
programindtægter fra især fonde (jf. pkt.2).
Forudsat præmisserne, som den finansielle ramme for strategi 2016-2018 hviler på, forbliver nogenlunde
konstante, forudses der i 2018 at være et beløb i underkanten af 20 mio. dkr. til rådighed for investeringer i
organisationen og programmer for børn i strategiens sidste år. Beslutning om disponering af disse
forventede overskydende midler vil blive truffet ultimo 2017.

8. Programmatiske mål og indsatser Nationalt og Internationalt
Red Barnet vil levere sin 2016-2018 strategi gennem delstrategier på otte centrale forretningsområder.
Disse delstrategier udgør de centrale administrative og politiske styringsdokumenter for Red Barnet i de
kommende tre år. Hertil kommer de overordnede finansielle mål opstillet ovenfor. Målsætningerne for

4

Vi skønner en indtægt i frie midler på godt 90 mio. dkr. i 2018 mod ca. 40 mio dkr. i 2014.
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hvert af de otte forretningsområder har en stærk indre sammenhæng med de seks nøgleprioriteter opstillet
ovenfor og med strategiske prioriteringer i den globale Save the Children strategi.
De otte delstrategier består først og fremmest af to udførlige programstrategier for Red Barnets nationale
og internationale programvirke. Disse delstrategier udtrykker de mål, vi planlægger at opnå, og indsatser, vi
vil prioritere for de dårligst stillede børn i Danmark og internationalt de kommende tre år.
Nedenfor præsenteres alene de overordnede strategiske prioriteringer, mål og indsatsområder på de to
områder. Delstrategierne rummer endvidere indikatorer knyttet til hver af indsatserne og treårige
handlingsplaner med årsvise milepæle, som tjener til udviklingen af de etårige årsprogrammer – i første
omgang for 2016.

8.1. Nationalt Program
8.1.1. Retning og overordnede prioriteter
Det nationale arbejde skal vokse ved at nå flere af de dårligst stillede børn i Danmark og tiltrække især
fondsmidler i større omfang end nu, evt. gennem nyt program.
De forebyggende indsatser er fortsat grundlæggende for Red Barnets arbejde med at beskytte børn,
både gennem fortalerarbejde og i direkte indsats, men skal i højere grad end nu suppleres med hjælp til
dem, der allerede er ramt.
Nye målgrupper skal nås ved hjælp af de metoder, vi har erfaring med gennem det frivillige arbejde og
den internationale indsats.
Der skal være stærkere fokus på børns deltagelse.
Lokalforeningerne skal støttes til at udvikle sig som ”blomster med mange kronblade”.
Programmer og fortalerarbejde skal knyttes tættere sammen.l kny
8.1.2. Mål og indsatsområder:
1. Flere af de dårligst stillede børn i Danmark skal have styrket deres modstandskraft
Vi vil:
a) Nå flere af de dårligst stillede børn i Danmark sammenholdt med 2014-niveauet.
b) Nå nye målgrupper blandt børn med etnisk minoritetsbaggrund, flygtningebørn og anbragte børn.
c) Have flere aktiviteter med målgrupper fra/i sociale boligområder end i 2014.
2. Børns stemme skal høres i Red Barnets arbejde
Vi vil:
a) Have en dokumenteret praksis for hvordan børn involveres i aktiviteter, herunder planlægning,
evaluering og fortalerarbejde.
b) Forbindes i medier og blandt samarbejdspartnere med, at børns stemme bliver hørt.
c) Arbejde sammen med (ambassadør)skoler og lokalforeninger om at udvikle børns deltagelse i vores
arbejde.
3. Red Barnets lokale arbejde for og med børn skal øges og styrkes
Vi vil:
a) Kunne tilbyde mindst fem aktiviteter blandt 80 procent af vores lokalforeninger.
b) Have 75 familieoplevelsesklubber fordelt på mindst 65 lokalforeninger.
c) Arbejde systematisk med rekruttering, uddannelse og kvalitetssikring af det frivillige arbejde.
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8.2 Internationalt Program
8.2.1. Retning og overordnede prioriteter
Red Barnet skal være en markant aktør i forbindelse med katastrofer og konflikter.
Fokusering af vores tematiske ekspertise.
Udvidelse af vores indsats i flere skrøbelige stater og fokusering af indsatsen i traditionelle
udviklingslande.
Styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationer.
Maksimere indflydelse på centrale beslutninger i Save the Children.
8.2.2. Mål og indsatsområder
1. Børn skal have opfyldt deres behov i katastrofesituationer
Vi vil:
a) Øge antallet af personer udsendt i kategori 1 og 2 katastrofer fra nuværende 12 til 20 og hermed
bidrage til at sikre, at Save the Children når det globale mål for 2018 om at hjælpe 25 procent af de
berørte børn i de værste katastrofer.
b) Gennemføre hovedparten af vores humanitære indsatser gennem lokale samarbejdspartnere, hvor
dette er relevant og muligt.
c) Være i top tre over danske humanitære organisationer målt i forhold til omsætning.
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2. Børn skal beskyttes, uddannes og deres stemme høres i beslutninger, der vedrører deres liv
Vi vil:
a) Være ledende på psykosocial støtte til børn i Save the Children og en markant aktør i Save the
Children inden for indsatsen mod seksuel vold mod børn.
b) Bidrage til at fastholde flere børn og unge i uddannelse i skrøbelige stater og vi vil have mindst fire
partnerskaber med den private sektor om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.
3. Der skal investeres tilstrækkelige ressourcer i børns fremtid, så ulighed mellem dem reduceres
Vi vil:
a) I alle vores programsamarbejdslande støtte partnere til at arbejde for mere statslig investering i
børn og derigennem bidrage til mindskelse af ulighed blandt børn.
b) Som minimum tilbyde vores prioriterede indsatser (’Child Rights Governance’, Beskyttelse,
Katastrofeindsatser) i de skrøbelige stater, hvor vi er til stede (bredspektret tilstedeværelse).

9. Organisatoriske mål og indsatser
Det er en samlet organisation, der skal levere på de programmatiske mål for de dårligste stillede børn i
Danmark og ude i verden såvel som sikre indfrielsen af de finansielle mål for Red Barnet i 2016-2018. Derfor
har vi i tillæg til de programmatiske delstrategier også udviklet seks lidt kortere forudsætningsstrategier på
seks væsentlige organisatoriske områder: Brand & Kommunikation, Privat/Erhverv Fundraising, Institutionel
Fundraising, Fortaler, IT & Effektivitet & HR.
Nedenfor præsenteres alene de overordnede strategiske prioriteringer, mål og indsatsområder på de seks
forretningsområder. Delstrategierne rummer på lige fod med de programmatiske delstrategier endvidere
indikatorer knyttet til hver af indsatserne og treårige handlingsplaner med årsvise milepæle, som tjener til
udviklingen af de et-årige årsprogrammer – i første omgang for 2016.

9.1 Brand & Kommunikation
9.1.1. Retning og overordnede prioriteter
Styrkelse af Red Barnets position som en relevant og nødvendig organisation – med udgangspunkt i en
ny fokuseret brandfortælling.
Kommunikation til befolkningen i bred forstand (via massemedier, sociale platforme og – i begrænset
omfang – betalt markedsføring) såvel som til udvalgte målgrupper, herunder journalister,
beslutningstagere og skoler.
Koncentration af kommunikationen om udvalgte mærkesager, hvor Red Barnet gør en særlig indsats
og/eller har stærk faglig viden.
Særligt fokus på, at kommunikationen styrker og understøtter vores fundraising aktiviteter.

9.1.2. Mål og indsatsområder:
1. Red Barnets position skal fastholdes og udbygges via den fokuserede brandfortælling: ”Vi redder,
beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden”
Vi vil:
12

a) Koncentrere vores kommunikation om især fire udvalgte mærkesager, der viser Red Barnet som en
aktør med hjerte, holdning og handlekraft.
b) Indarbejde og udfolde brandfortællingen i vores interne og eksterne kommunikation - med særlig
fokus på indsatsen blandt de dårligst stillede børn samt i det humanitære arbejde.
c) Fastholde vores position i pressen (målt i medieklip såvel som kendskab og opbakning), blandt
andet ved brug af få, stærke talspersoner.
2. Kommunikation og Brand skal i højere grad understøtte Red Barnets fundraising
Vi vil:
a) Dokumentere nytten og effekten af vores indsatser – især i forhold til de udvalgte mærkesager
gennem øget brug af case stories, priseksempler og opfølgning efter f.eks. indsamlinger.
b) Styrke vores indsats på sociale medier og vores egen hjemmeside med særligt fokus på at øge den
enkeltes ønske om og mulighed for at støtte.
c) Styrke lokalforeningernes evne til og motivation for at kommunikere vores mærkesager og behov
for støtte.
3. Effekten af vores kampagner skal maksimeres ved at styrke koordination af indsatser på tværs af
fundraising, kommunikation, fortalerarbejde og program
Vi vil:
a) Udnytte mulighederne for stærkere tværgående samarbejde mellem kommunikation, fundraising,
program og fortalerarbejde i det daglige, herunder i forbindelse med aktuelle politiske sager eller
internationale kriser, der ligger inden for vores interessesfære.
b) Videreudvikle de tilbagevendende kampagner – f.eks. i forbindelse med Mors Dag, Landsindsamling
og Jul - så de på samme tid skaber penge, understøtter vores position og bidrager til vores ønske
om at skabe varige forbedringer for de dårligst stillede børn.
c) I højere grad drage nytte af og deltage i Save the Childrens fælles kampagner samt særligt
succesrige aktiviteter gennemført i andre Save the Children-lande.

9.2 Privat / Erhverv Fundraising
9.2.1. Retning og overordnede prioriteter
Videreudvikling af fundraising-motorer: Især hvervning af faste støtter gennem direkte respons fra
Face2face-hvervning, telemarketing og tv-kampagner.
Udvikling af vores digitale platforme.
Udvikling af vores indsamlingsevne ved pludseligt opståede katastrofer.
Styrkelse af vores evne til at præsentere og sælge Red Barnets programarbejde til erhvervslivet.
Sikring af fortsat vækst inden for event- og produktsamarbejder.
Fortsættelse af vores vækststrategi på genbrugsområdet.
Bidrag til at lokalforeningerne systematiserer og styrker deres fundraising-aktiviteter med særligt fokus
på frie midler samt katastrofeindsamlinger.
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9.2.2. Mål og indsatsområder
1. Indtægterne fra privatfundraising til frie midler skal fordobles i strategiperioden
Vi vil:
a) Investere massivt i øget hvervning via de mest effektive kanaler.
b) Udnytte alle kanaler og enhver opstået mulighed til rekruttering af faste støtter, enten ved en
direkte opfordring eller ved opsamling af kontaktdata (leads) med efterfølgende konvertering.
c) Styrke vores evne til at engagere og begejstre donorerne med relevant feedback fra felten og ved
udnyttelse af digitale platforme.
d) Styrke evnen til at være hurtigt til stede med støtteopfordringer på alle platforme ved pludseligt
opståede katastrofer.
2. Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes for at øge såvel øremærkede som frie midler med
minimum fem procent årligt
Vi vil:
a) Øge fokus på hvervning og fastholdelse af små og mellemstore virksomheder som
erhvervsmedlemmer.
b) Skabe udvikling og vækst i produktsamarbejder og events – med skarpt fokus på indtjening i forhold
til investeret tid.
c) Etablere flere strategiske samarbejder, som både indeholder øremærket støtte til Red Barnets
programarbejde og kommercielle / fundraising elementer (frie midler).
3. Volumen i Red Barnets lokalt forankrede indtægtsskabende aktiviteter skal øges
Vi vil:
a) Åbne 18 nye genbrugsbutikker i strategiperioden.
b) Styrke lokalforeningernes muligheder for og motivation til at gennemføre landsindsamlingen med
særligt fokus på at hverve indsamlere lokalt.
c) Styrke lokalforeningernes indsamling til akut opståede katastrofer.

9.3 Institutionel Fundraising
9.3.1. Retning og overordnede prioriteter
Øget tilstedeværelse i de konfliktområder hvor vi ønsker at udbygge vores engagement med henblik på
at imødegå stigende tendens til direkte forhandlinger og krav om deltagelse i konsortier.
Konsolidering af vækst, især internationalt.
Udbygning af vores nationale donor-portefølje, især fonde.
Udbygning af vores markedsandel gennem vores brand og faglige relevans.
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9.3.2. Mål og indsatsområder
1. Red Barnets indtægter fra institutionelle donorer konsolideres på det internationale område og
udbygges på det nationale område
Vi vil:
a)

Øge indtægterne fra institutionel fundraising til Red Barnets nationale programmer med 20
procent, især via en fordobling af midler fra fonde set i forhold til 2015-niveau.
b) Fastholde de årlige indtægter fra globale institutionelle donorer på minimum 2014-niveau.

2. Red Barnets position i SCI’s ‘account holder’-systemet fastholdes og samarbejdet med medlemmer
styrkes
Vi vil:
a) Etablere en bæredygtig forretningsmodel for international fundraising, der betyder, at vi fra
udgangen af 2018 kan øge vores indtægter gennem globale institutionelle donorer med 20 procent
årligt.
b) Som minimum påtage os ledelsen af SCI’s samarbejde med internationale institutionelle donorer
med samme antal lande og donorer som i 2015.

9.4. Fortaler
9.4.1. Retning og overordnede prioriteter
Netværks- og dialog orienterede – mindre reaktive, mere proaktive i det politiske påvirkningsarbejde.
På vores strategiske prioritetsområder skal vi gå efter at blive en partner til beslutningstagere tidligere i
processen.
Opprioritering af sociale medier.
Fokus på færre strategiske prioritetsområder og øget synergi mellem presse-, fundraising- og
fortalerarbejdet.
Tættere samarbejde mellem programfolk og fortaler- pressefolk.
Styrket integration med SCI’s indsatser.
9.4.2. Mål og indsatsområder
1. Red Barnet vil skabe synlige politiske resultater på vores strategiske prioritetsområder
Vi vil:
a) I samarbejde med programafdelingerne: koncentrere vores fortalerindsatser om udvalgte
mærkesager, der viser Red Barnet som en aktør med hjerte, holdning og handlekraft.
b) Afstemme vores analytiske og fortalermæssige kompetencer i overensstemmelse med denne
fokusering.
c) Opprioritere og videreudvikle vores proaktive fortalerindsatser ift. centrale aktører inden for vores
udvalgte mærkesager.
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2. Red Barnets fortalerarbejde sammentænkes med internationale SC(I)- prioriteter og vi drager nytte
heraf i vores tværgående nationale kampagne-indsatser
Vi vil:
a) Yderligere integrere vores udvalgte mærkesager og arbejdsgange med SCI med særlig fokus på at
udnytte og omforme internationalt kampagne- og researchmateriale til dansk kontekst.
b) Indarbejde og udfolde brandfortællingen i Red Barnets fortalerarbejde.
c) Udvikle og udbygge synergien mellem fortaler-, fundraising- og pressearbejdet på tværs af
fagligheder og organisationsenheder.

9.5. IT & Effektivitet
9.5.1. Retning og overordnede prioriteter
Fokus på, at IT er centralt på alle forretningsområder.
Strategisk videreudvikling med henblik på at fastlægge behov for fremtidige investeringer.
I gensidigt samarbejde med SCI sikre effektiviseringsgevinster gennem brug af fælles IT systemer.
Forbedret styring af IT-faciliteret effektivitetsudvikling mhp at understøtte Red Barnets
forretningsmodel.
Styrkelse af medarbejdernes IT-kompetencer.
Styrkelse af kvaliteten af ledelsesinformation og KPI'er.
Kompetenceudvikling og opfølgning på implementering af nye redskaber samt videndeling omkring
fordele ved brug af disse.
9.5.2. Mål og indsatsområder
1. Drift og udvikling af IT redskaber skal effektiviseres
Vi vil:
a) Etablere en klar governance struktur og nedsætte et IT-board.
b) Revidere husets sikkerheds- og rettighedspolitikker på IT-området så de er tidssvarende.
c) Beskrive og understøtte efterlevelsen af centrale IT processer og støttefunktioner.
2. IT-redskaber skal være tidssvarende og understøtte effektiv opgaveløsning på tværs af hele Red Barnet
Vi vil:
a) Gennemføre analyse af hvordan Red Barnet kan understøtte sin forretningsmodel gennem ITløsninger herunder videreføre gode erfaringer med at understøtte f.eks. fundraising med IT.
b) Kortlægge behov for investeringer med henblik på anskaffelse og implementering af cost-effektivt
hardware, software og Cloud-baserede løsninger.
c) Tilbyde kompetenceudvikling i IT for alle nye medarbejdere ved opstart – og for allerede ansatte
sektionsvis.
3. Nøgleprocesser skal effektiviseres, så de understøtter Red Barnets funktioner bedst muligt
Vi vil:
a) Kortlægge og optimere nøgleprocesser hvor der er et effektiviseringspotentiale f.eks. ved bedre
brug af eksisterende eller nye IT redskaber, automatisering, robotteknologi mv.
b) Styrke processer for evaluering og brug af eksterne leverandører.

4. Data af høj kvalitet skal være tilgængelig, mulig at dele og udtrække i anvendelige formater
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Vi vil:
a) Kortlægge og forbedre brugen af eksisterende datasystemer og muligheder for at understøtte
opgaveløsning og videreudvikle ledelsesinformation.
b) Styrke kvaliteten af data via digitalisering og optimering af udvalgte arbejdsgange.

9.6. HR
9.6.1. Retning og overordnede prioriteter
Styrkelse af centrale dimensioner for tiltrækning og ansættelse af de rette kompetencer i Danmark og
ude i verden.
Udvikling af systemer til talentspotting, kompetenceudvikling og tydelige karrierespor.
Udvikling af fælles systemer (med Save the Children) for mobilitet, med særligt fokus på talenter i ‘Syd’,
men også for medarbejdere og ledere, der karrieremæssigt efterstræber mobilitet.
Styrkelse af det tætte samarbejde mellem HR og chef- og sektionsledere strategisk såvel som i
personaleretlige anliggender.
Levering af effektiv operationel støtte i dagligdagen.
Kompetenceudvikling og talentpleje samt understøttelse af øget mobilitet blandt medarbejdere og
ledere i Danmark og globalt.
9.6.2. Mål og indsatsområder
1. Red Barnet skal tiltrække og ansætte de rette kompetencer i forhold til strategiens prioriteter
Vi vil:
a) Styrke vores ‘employer’ og talent-brand med henblik på tiltrækning af de mest kompetente
medarbejdere i Danmark og i øget grad globalt/i ‘Syd’.
b) Styrke vores platforme til talent-tiltrækning, udvikling af internprogrammer og videreudvikling af
samarbejder med strategisk udvalgte uddannelsesinstitutioner.
c) Udvikle en rekrutteringsstrategi som er rettet mod både det danske og globale marked.
2. Red Barnet skal arbejde strategisk med karriere- og kompetenceudvikling, der understøtter
målopfyldelse for individ og organisation
Vi vil:
a) Etablere interne systemer for talentledelse i sammenhæng med standarder inden for Save the
Children, især med fokus på fastholdelse af centrale medarbejder- og ledelsesfunktioner.
b) Styrke kompetenceudvikling på frivilligområdet, det humanitære område samt andre centrale
områder inden for strategien.
c) Øge mobilitet og diversitet/internationalisering af arbejdsstyrken.
d) Igangsætte systematisk ‘karriere-pipelining’ i forhold til fremtidige nøglefunktioner i Red Barnet.
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3. Alle HR-relaterede ydelser skal være af høj kvalitet og understøtte Red Barnets strategiske og
operationelle behov
Vi vil:
a) Styrke HRs strategiske sparring op mod chefer og sektionsledere samt fortsat optimere den
operationelle, personaleretlige og administrative støtte.
b) Optimere det operationelle og administrative HR-fundament herunder sikring og opfølgning på
Børnebeskyttelsespolitik, medarbejderundersøgelser i 2016 og 2018 og kontinuerligt fokus på trivsel
og stress.
c) Integrere præcis og pålidelig ledelsesinformation i alle relevante parametre for personaleområdet.
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RED BARNET
STRATEGIPLAN 2016-2018
FORRETNINGSOMRÅDE:
PERIODE:

Kommunikation og Brand
2016-2018

1. BAGGRUND OM FORRETNINGSOMRÅDET SOM HELHED
Formål
Red Barnet lever af tillid og opbakning. Forudsætningen for, at vi kan hjælpe de dårligst stillede børn, er,
at privatpersoner, virksomheder og institutionelle donorer engagerer sig i vores arbejde og bakker op
med fx økonomiske bidrag, frivilligt arbejde eller holdningsmæssige tilkendegivelser. Den opbakning kan
vi kun skabe gennem vedholdende og målrettet kommunikation, der viser, hvem Red Barnet er, hvad vi
udretter, og hvad vi står for. Kommunikationen skal fastholde og styrke Red Barnets position i den
brede offentlighed og blandt udvalgte målgrupper. Samtidig skal den styrke den interne fælles
forståelse og sammenhængskraft i organisationen.
Effektiv kommunikation udgør samtidig en helt nødvendig del af det nationale og internationale
programarbejde, dels som redskab til at skabe fælles forståelse og fremdrift i projekterne, dels i form af
relaterede produkter, fx publikationer, film og digitale løsninger.
I forhold til den aktuelle strategiperiode skal arbejdet med kommunikation og brand i særlig grad
understøtte Red Barnets bestræbelser på at skabe øget økonomisk råderum i form af frie midler. Det er
i den forbindelse vigtigt at huske, at kommunikationen både skal skabe øjeblikkelige resultater og
grobund for langsigtet opbakning.
Status
Red Barnet har et stærkt brand. I den årlige måling af organisationers image er vi med i toppen, kun
overgået af Læger Uden Grænser, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse. Den position har vi opnået i
kraft af mange års vedholdende kommunikation, herunder Red Barnets hyppige optræden i medierne.
Vores kommunikationsarbejde er kendetegnet ved et stærkt fokus på Red Barnets børnefaglige
ekspertise og vores markante holdninger i mærkesager, f.eks. børn på flugt samt beskyttelse mod vold
og seksuelle overgreb. Desuden udmærker Red Barnet sig ved at have stærke talsmænd i forbindelse
med pludseligt opståede katastrofer, senest i forbindelse med tyfonen Hayan i Asien i 2013 og
jordskælvet i Nepal i 2015.
Vi har i de senere år opnået en særlig position i de danske grundskoler – og især på Red Barnets
ambassadørskoler. Red Barnet leverer relevant og engagerende materiale, som bliver brugt i
undervisning om emner så forskellige som mobning, børns rettigheder, beskyttelse mod vold og
overgreb (også online) og børn i katastrofer.
Vores stærke profil og brand skal omsættes i øget opbakning og økonomisk vækst, fx i form af flere faste
støtter og bidrag til katastrofer. Her er der et uudfoldet potentiale, som vil få særligt fokus i
strategiperioden.

Trends

Kampen om befolkningens opmærksomhed og gunst bliver hele tiden hårdere, og vilkårene for
massekommunikation er blevet sværere. En stor del af slaget udkæmpes i stedet på sociale platforme
som Facebook, Instagram og Twitter. Red Barnet udfordres her af andre organisationer.
Vellykket og vedvarende pressekontakt afhænger i stigende grad af direkte relationer mellem
talspersoner i organisationen og centralt placerede journalister samt relevant tilstedeværelse på
Twitter.
Det øgede udbud af medier og platforme betyder, at det er stadig sværere for den enkelte
organisation at sikre sin dominans. Et svar på denne udfordring er at satse på få, stærke
talspersoner, som kan skabe genkendelse og sammenhæng.
Andre succesrige fundraising-organisationer med fokus på børn opnår i høj grad fremgangen takket
være kommunikation, der dels taler til hjertet, dels har fokus på opnåede resultater og den forskel,
den enkeltes bidrag kan gøre.
Strategiske prioriteter
Red Barnets nye brandfortælling lyder:
Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af Verden.
Vi vil være kendt for hjerte, holdning og handlekraft.
Med det udgangspunkt vil vi styrke Red Barnets position som en relevant og nødvendig organisation,
der kæmper for børns liv, trivsel og rettigheder.
Vi vil kommunikere til såvel befolkningen i bred forstand (via massemedier, sociale platforme og betalt
markedsføring) som til udvalgte målgrupper, herunder elever, fagfolk, journalister, meningsdannere og
beslutningstagere.
For at styrke vores position og profil vil vi koncentrere kommunikationen om udvalgte mærkesager,
hvor Red Barnet gør en særlig indsats og/eller har stærk faglig viden. Disse mærkesager vil vi adressere
på tværs af platforme og discipliner, så der bliver et stærkere samspil mellem kommunikation,
fundraising og fortalerarbejde. De fire mærkesager er:
1) katastrofer, 2) vold og overgreb, 3) mobning og 4) fattigdom (i Danmark).
Vi vil støtte os til og hente inspiration fra Save the Childrens internationale kommunikationsprodukter,
herunder kampagner.
Vi vil i strategiperioden have særligt fokus på, at kommunikationen styrker og understøtter vores
fundraisingaktiviteter for at give Red Barnet bedre muligheder for at hjælpe, hvor behovet er størst.
2. MÅLSÆTNINGER
Målsætning 1: Red Barnets position skal fastholdes og udbygges via den fokuserede brandfortælling:
”Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden”
Centrale indsatser i perioden 2016-2018:
1. Koncentrere vores kommunikation om fire udvalgte mærkesager, der viser Red Barnet som en
aktør med hjerte, holdning og handlekraft.
2. Indarbejde og udfolde brandfortællingen i Red Barnets interne og eksterne kommunikation - med
særligt fokus på indsatsen blandt de dårligst stillede børn samt Red Barnets humanitære arbejde.
3. Forsvare Red Barnets position i pressen.

4. Udbrede kendskab til skoletilbud og styrke samarbejde med de danske grundskoler1
Relevans
Et stærkt og fokuseret brand er en vigtig forudsætning for at skabe opbakning til Red Barnet. For at folk
vil vælge at støtte os, skal de have et klart billede af, hvad vi står for, hvordan vi adskiller os fra andre
organisationer, og hvad det er for en konkret forskel, vi gør i verden. Målsætning har dermed direkte
sammenhæng med to af nøgleprioriteringerne i Red Barnets strategi 2016-2018 (støtte & mobilisering +
økonomisk råderum).
Forudsætninger for indfrielse
Hele Red Barnet skal som organisation skal kende grundfortællingen og kunne formidle den videre – og i
øvrigt støtter indsatsen om at fokusere kommunikationen om de udvalgte mærkesager. Derfor er det
nødvendigt vedvarende at kommunikere brandfortællingen internt, herunder på staff meetings, på
intranet og på Red Barnets frivillignet.
Stærke mærkesags-talspersoner, der altid står til rådighed for pressen.
Udvalgte indikatorer (Baseline 2015)
1. Fastholdt placering på Image-analyse ift. kendskab og lyst til at støtte
2. 90 procent af Red Barnets pressedækning omhandler de fire udvalgte mærkesager og
fundraising (målt på et repræsentativt udsnit af den årlige pressedækning)
3. Fastholdt antal presseomtaler
4. Øget trafik på vores skoleportal (fx unikke brugere. Mål tbd)
5. Flere lokalforeninger samarbejder direkte med ambassadørskoler (Mål tbd).
Målsætning 2: Kommunikation og brand skal i højere grad understøtte Red Barnets fundraising
Centrale indsatser i perioden 2016-2018:
1. Dokumentere nytten og effekten af vores indsatser – især i forhold til de udvalgte
mærkesager gennem øget brug af case stories, priseksempler og opfølgning efter f.eks.
indsamlinger.
2. Styrke vores indsats på sociale medier og Red Barnets egen hjemmeside med særligt fokus på
at øge den enkeltes ønske om og mulighed for at støtte.
3. Styrke lokalforeningernes evne til og motivation for at kommunikere vores mærkesager og
behov for støtte.
Relevans
Denne målsætning skal understøtte de to strategiske nøgleprioriteter om mobilisering & støtte +
økonomisk råderum.
Forudsætninger for indfrielse
Øget samarbejde med programafdelingerne om case stories og reportager fra felten
Mere konsekvent donoropfølgning på tidligere indsamlinger og katastrofeindsatser
Brug af case stories leveret af SCI og deling af case stories og indhold med andre SC.
Optimering af Red Barnets hjemmeside, så den i højere grad leder den besøgende til
støttemuligheder og automatisk tilrettes brugernes forskellige digitale enheder
Styrket brug af frivillignet til erfaringsdeling inden for kommunikation og fundraising, herunder
øge de frivilliges kendskab til og brug af portalen.
Udvalgte indikatorer (baseline 2015)
1. 100% bedre konvertering af besøgende på redbarnet.dk's støttesider
2. 20% indtægtsøgning fra nyhedsbreve
3. 50% flere Facebook-følgere
1

Ekstra ift. HB-godkendte strategi

4. 200% flere profiler på frivillignet
5. Indsamlede midler af skoler: 750.000 kr. totalt i strategiperioden.
Målsætning 3: Effekten af vores indsatser skal maksimeres ved at styrke koordination på tværs af
fundraising, kommunikation, fortalerarbejde og program
Centrale indsatser i perioden 2016-2018:
1. Udnytte mulighederne for stærkere tværgående samarbejde mellem kommunikation,
fundraising og fortalerarbejde i det daglige, herunder i forbindelse med aktuelle politiske
sager eller internationale kriser, der ligger inden for Red Barnets interessesfære.
2. Videreudvikle de tilbagevendende kampagner – f.eks. i forbindelse med Mors Dag,
Landsindsamling og Jul - så de på samme tid skaber penge, understøtter vores position og
bidrager til vores ønske om at skabe varige forbedringer for de dårligst stillede børn.
3. I højere grad drage nytte af og deltage i Save the Childrens fælles kampagner samt særligt
succesrige aktiviteter gennemført i andre Save the Children-lande.
Relevans
En øget koordinering af indsatserne vil understøtte nøgleprioriteterne om øget mobilisering og støtte
samt økonomisk råderum.
Forudsætninger for indfrielse
Opmærksomhed på tværs af sektioner og afdelinger om behov for øget koordinering – og dermed evt.
også tilsidesættelse af særinteresser. Skal opnås via vedholdende intern kommunikation
Ankerperson(er) i fundraising og/eller kommunikation, der følger med/samarbejder med Save the
Childrens kampagnearbejde.
Elementer fra SCIs kampagner anvendes direkte i Red Barnet presse og fundraising-indsatser.
Udvalgte indikatorer
1. Forbedret ROI for de store tilbagevendende kampagner; især mors dag og jul (baseline 2015,
mål tbd)2
2. De tre tilbagevendende kampagner (mors dag, landsindsamling og jul) afsøger mulighederne for
at indtænke politiske og programrelaterede budskaber omkring mærkesager

3. HANDLINGSPLAN
Milepæle for målsætning 1
2016
Q2:
Pressepolitik med talspersoner
vedtaget
Brande GS over for
privatpersoner (fx gn.
eksponering af projektbesøg)

2017
Q2:
Plan for integrering af mærkesag
i fejring af børnerettighedsdag

2018
Q2
Evt. brande mærkesag:
Trivselsdag på grundskoler

Påbegynde implementering af
plan for samarbejde mellem
lokalforeninger og
ambassadørskoler

Q4:
Brande mærkesag på skoler:
Børnerettighedsdag.

Opdatere og formidle
2

Forbedret ROI på landsindsamling forventes ikke. Dels fordi det fantastiske indsamlingsresultat i 2015 blev hjulpet
afsted flygtningekrisen, der var på sit højeste. Det kan vi ikke forvente i 2016. Og dels antallet af organisationer, der
skal samle ind i 2016 stiger markant og formentlig vil skabe en mathed i danskernes lyst til at støtte.

kommunikationshåndbog og
skabeloner med grundfortælling

Evt. brande mærkesag:
Trivselsdag på grundskoler

Undersøge om nøglepersoner i
Red Barnet kender
grundfortællingen

Q4:
Brande mærkesag på skoler:
Børnerettighedsdag.

Rekruttere op til 15 nye
ambassadørskoler i samarbejde
med lokalforeninger

Evaluering af samarbejde
mellem lokalforeninger og
ambassadørskoler

Brande mærkesag på
grundskoler: Trivselsdag

Beslutte i samråd med
lokalforeningerne om de skal
rekruttere flere
ambassadørskoler end de 75

Struktur for case bank etableret
Plan for øget aktivitet blandt
indsamlingsledere og
lokalforeninger på frivillignet
Tilpasning af indhold på
frivillignet ud fra LI2015evaluering
Q4.
Undersøge om nøglepersoner i
lokalforeningerne kender
grundfortællingen
Casebank opdateret med cases
på mærkesager
Plan for samarbejde mellem
lokalforeningerne og
ambassadørskoler
Brande mærkesag på skoler:
Børnerettighedsdag. Tema: Vold
Afklaring og plan for eventuel
trivselsdag i 2017-18
Milepæle for målsætning 2
2016
Q2:
Nyt loyalitetsmateriale til støtter
og frivillig
Plan for øget trafik til og
interaktion på frivillignet

2017
Q2:
Implementeret plan for
videreudvikling af hjemmeside,
step 2.

2018
Q2
Implementeret revideret plan
for øget trafik til og interaktion
på frivillignet

Godkendt plan for samarbejde
med program om case stories og
reportager og evt. træning

Implementeret plan for øget
trafik til og interaktion på
frivillignet, step 2

Plan for og implementering af
donoropfølgning i samråd med
FU

Q4:
Implementeret plan for
videreudvikling af ny
hjemmeside, step 3.

Identificere ansvarsperson(er) til
at indhente SCI cases + kontakt
med SCI + relevante SC

Brande mærkesag og
skoleindsamlinger: Skolernes
motionsløb

System for måling af
indsamlinger fra skoler

Evaluering af og revideret plan
for indsats for øget trafik til og
interaktion på frivillignet, step 2

Q4:
Brande mærkesag og
skoleindsamlinger: Skolernes
motionsløb

Undersøge mulighed for
erhvervssamarbejde/-sponsorat
ifm. ny hjemmeside
Proces for ny udvikling af ny
hjemmeside godkendt af
ledergruppe og formidlet til
relevante medarbejdere
Q4.
Lancering af ny hjemmeside
(redbarnet.dk) - step 1:
Optimering mhp. øget indtægt
og faste støtter
Plan for videreudvikling af
hjemmesiden. Step 2+3
(frivillige, erhverv, program, HR,
organisation)
Brande mærkesag og
skoleindsamlinger: Skolernes
motionsløb
Implementeret plan for øget
trafik til og interaktion på
frivillignet, step 1
Milepæle for målsætning 3
2016
Q1-2:
Plan for versionering af SCIs
globale kampagne

2017
Q2:
De tre tilbagevendende
kampagner 2017:

2018
Q2:
De tre tilbagevendende
kampagner 2018:

Genbesøg af projektmodel og –
skabeloner i kommunikation, der
indtænker muligheden for
politiske og programrelaterede
indhold

Godkendt projektbeskrivelse, og
produktion

Godkendt projektbeskrivelse, og
produktion

Plan for program og politik i
presseindsatsen 2017

Plan for program og politik i
presseindsatsen 2018

Projektoversigt og rollefordeling
for kommunikation formidlet til
alle medarbejder i afdelingen

Jul 2016: Evaluering

Jul 2017: Evaluering

Q4:
Mors dag: Evaluering

Q4:
Mors dag: Evaluering

Landsindsamling: Lancering og
evaluering

Landsindsamling: Lancering og
evaluering

Jul: Lancering

Jul: Lancering

De tre tilbagevendende
kampagner 2016:
Godkendt projektbeskrivelse og
produktion
Plan for program og politik i
presseindsatsen 2016
Jul 2015: Evaluering
Q4.
Mors dag: Evaluering
Landsindsamling: Lancering og
evaluering
Jul: Lancering

4. ANDRE DELE AF FORRETNINGSOMRÅDET

RED BARNET
STRATEGIPLAN 2016-2018
FORRETNINGSOMRÅDE:
PERIODE:

Påvirkning
2016-2018

1. BAGGRUND OM FORRETNINGSOMRÅDET SOM HELHED
Formål
1) At påvirke beslutningstagere på alle niveauer (folkevalgte, embedsfolk, meningsdannere,
lokalt, nationalt, internationalt) til at skabe positive forandringer for børn via politik, praksis
og lovgivning.
2) At påvirke den offentlige opinion og skabe synlighed og opbakning til og engagement i Red
Barnets sag i den brede befolkning.
Status
Overordnet set er Red Barnet i dag en stærk og troværdig aktør både i befolkningens øjne (via
medierne) og på nogle områder også blandt politiske beslutningstagere. De væsentligste
årsager vores position på området er følgende:
1) Det politiske påvirkningsarbejde i Red Barnet formår i dag i stigende grad at skabe
tværgående synergi mellem det politiske fortalerarbejde og det synlighedsskabende
pressearbejde på den ene side og fundraising og programarbejde på den anden. I den
kommende strategiperiode er der et enormt potentiale i at videreudvikle synergien
mellem fortalerarbejdet og pressearbejdet med udgangspunkt i en strammere
prioritering af vores mærkesager. Herunder styrke synliggørelsen af de politiske sejre.
2) Fortalerarbejdet flugter i dag med husets overordnede prioriteter i den nuværende
strategi. Der er udviklet en ny logik og etableret konkrete arbejdsgange for
fortalerarbejdet og samarbejdet med andre afdelinger i huset. I den kommende
strategiperiode bliver det afgørende at styrke linket mellem program- og
fortalerarbejdet yderligere. Samtidig kan fortalerarbejdets potentiale udvikles
betydeligt, hvis det tager udgangspunkt i en overordnet strategi med færre prioriteter.
3) Fortalerarbejdet er ved at bevæge sig fra at være hovedsageligt reaktivt til at blive
mere proaktivt. Så småt. Vi har stadig (alt for) stort fokus på det reaktive
påvirkningsarbejde - men på flere områder er arbejdet ved at tage en mere proaktiv
form, hvor vi forsøger at få adgang til at påvirke den politiske proces og dialog tidligt i
processen, eksempelvis før et lovforslag bliver sendt i høring.
I den kommende strategiperiode ligger der kæmpe potentiale i at arbejde målrettet for
yderligere at fremme udviklingen fra reaktiv til proaktiv.

4) Det seneste år har vi demonstreret flere eksempler på, at vi er blevet bedre til at
udnytte potentialet i SCI. De muskler det giver at være en del af verdens største
uafhængige børnerettighedsorganisation har lukket døre op til mere synlighed og til
politisk indflydelse – nationalt såvel som internationalt. Men det fulde potentielle
udbytte af samspillet med SCI er slet ikke udnyttet.
I den kommende strategiperiode er der enorme ressourcer og sejre at hente i at dyrke
dette store, stadig uudnyttede potentiale.
Trends
1. Nye påvirkningskanaler – baseret på dialog og tilstedeværelse (sociale medier,
Folkemøde(r), faste fora) er blevet afgørende redskaber i påvirkningsarbejdet.
2. Fra klassisk lobbyisme til mange drivers: De etablerede aktører (som Red Barnet) har
fået konkurrence fra nye ad-hoc- eller enkeltsags-bevægelser (f.eks. ’Venligboerne’ eller
‘Refugees Welcome’) med stor gennemslagskraft.
3. Embedsfolk er blevet stadig mere vigtige – som målgruppe for påvirkning OG som
selvstændige aktører, der i stigende grad selv går ud og allierer sig med organisationer.
4. Partnerskaber mellem politikere, embedsfolk og organisationer: Organisationer bliver
inviteret ind tidligt i beslutningsprocesserne. Det giver et stort potentiale for de
indviede og gør det tilsvarende sværere for de, der står udenfor.
Konsekvens
*Overordnet set bliver det afgørende at satse på blive mere strategiske og
partnerskabsorienterede – mindre reaktive, mere proaktive i det politiske påvirkningsarbejde.
På vores strategiske prioritetsområder skal vi gå efter at blive en partner til beslutningstagere
tidligere i processen.
*De sociale medier er en afgørende kanal, der understøtter det netværks- og
dialogorienterede arbejde. Sociale medier bør opprioriteres.
*Gennemslagskraften af vores påvirkningsarbejde er betinget af et stramt fokus på færre
strategiske prioritetsområder og fortsat øget fokus på fortsat at skabe synergi mellem presseog fortalerarbejdet og dermed skabe synlighed omkring det børnepolitiske påvirkningsarbejde.
*Et strammere fokus på færre strategiske prioritetsområder kræver et stadig tættere
samarbejde mellem programfolk og fortaler-, fundraising og pressefolk.
*En udnyttelse af det fulde potentiale af at være en del af SCI kræver, at Red Barnets
hovedprioriteter flugter med SCIs prioriteter. Samt at de rette og mest strukturer for
samarbejdet med SCI er tilstede.
2. MÅLSÆTNINGER
Målsætning 1: Red Barnet vil skabe synlige politiske resultater på vores strategiske prioritetsområder
Centrale indsatser i perioden 2016-2018:

1. Koncentrere vores fortaler-indsats om udvalgte mærkesager, der viser Red Barnet som en aktør
med hjerte, holdning og handlekraft og afstemme vores analytiske og fortalermæssige kompetencer i
overensstemmelse med denne fokusering.
2. Udvikle og udbygge synergien mellem fortaler-, kampagne- og pressearbejdet på tværs af
fagligheder og organisationsenheder i huset
3. Opprioritere og videreudvikle vores proaktive fortalerindsatser ift. centrale aktører inden for vores
udvalgte mærkesager (jf. trends oven for)
Det politiske påvirkningsarbejde er afgørende for, at Red Barnet kan skabe positive forandringer for de
børn, der har det allersværest.
Dertil kommer – at hvis Red Barnet skal styrke sit brand og være kendt for de strategiske
prioritetsområder, er det helt afgørende, at vi ’ejer’ de udvalgte områder. Det betyder blandt andet, at
vi har synlig gennemslagskraft på den politiske banehalvdel inden for hvert af områderne.
Forudsætninger for indfrielse
1) Fortsat udnytte og udvikle synergien mellem fortaler- og pressearbejdet.
2) Tættere samarbejde mellem program, fundraising presse og advocacy.
3) Stramt fokus på mærkesager.
4) Sociale medier opprioriteres i kommunikationsafdelingen som et vigtigt redskab i
påvirkningsarbejdet.
5) Klare aftaler og belønning for øget fleksibilitet i forhold til tilstedeværelse i den offentlige debat –
også på skæve tidspunkter.
6) Fortsat stærk faglighed inden for vores mærkesager og herunder evt. investering i efteruddannelse i
Public Affairs, lobbyisme mv.
Målsætning 2: Red Barnet sammentænker vores indsatser med internationale SCI kampagner og
prioriteter og drager nytte af tilgængelige ressourcer/muligheder for national indflydelse
Centrale indsatser i perioden 2016-2018:
1. Yderligere integrere vores udvalgte mærkesager og arbejdsgange med SCI med særlig fokus på
udnytte og omforme internationalt kampagne-, advocacy- og researchmateriale til dansk kontekst
2. Indarbejde og udfolde brandfortællingen i Red Barnets i samspil med den øgede integrationen med
SCI kampagnestruktur
3. Skabe det rette organisatoriske set-up så integrationen med SCI-strukturer understøtter synergien
mellem fortaler-, kampagne- og pressearbejdet og på tværs af fagligheder i huset
Relevans

Red Barnet skal stå på skuldrene af SCI, hvis vi skal være den førende organisation, der redder,
beskytter og styrker de børn, der har det allersværest – i Danmark og resten af verden. I SCI har
vi adgang til unik viden, kampagnemateriale og indflydelse, der kan styrke vores brand og
muligheder for at skabe akutte og langsigtede forandringer for børn.
Forudsætninger for indfrielse
1) Red Barnets strategiske prioriteter flugter med SCIs.
2) Red Barnet prioriterer at bearbejde materiale fra SCI i forbindelse med kampagne, advocacy
og research.
3) Red Barnet er på tværs af afdelingerne placeret i de rette og mest effektive positioner i SCIsystemet og i prioriterede centrale faglige fora, der har med vores strategiske fokusområder at
gøre. Der skabes øget synergi af mellem arbejdet i de forskellige fora.

!

Red Barnets pressepolitik
Pressepolitikken giver Red Barnets ansatte, hovedbestyrelse, frivillige og andre tilknyttet Red
Barnet indsigt og vejledning i, hvordan vi optræder i pressen.
Den sikrer, at Red Barnet kan reagere hurtigt, konsistent og i tråd med strategi og vision på politiske udmeldinger eller forespørgsler fra pressen.
Den sikrer, at Red Barnets pressearbejde prioriterer organisationens udvalgte mærkesager og
kampagner.
Den skaber klarhed over, hvem der udtaler sig i pressen på vegne af Red Barnet.

1. Formålet med Red Barnets pressearbejde
Red Barnets pressearbejde skal understøtte strategien for 2016-18 og bidrage til, at Red Barnet
kan indfri sin ambitiøse målsætning om øget opbakning, herunder den markante vækst i faste
støtter samt mere succesrige katastrofeindsamlinger.
Pressearbejdet skal give konkrete eksempler på, at Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst
stillede børn i Danmark og resten af verden, og det skal afspejle Red Barnet som en organisation med
hjerte, holdning og handlekraft.
2. Principper for Red Barnets pressearbejde
90 procent af Red Barnets presseindsats har fokus på vores fire mærkesager:
" Børn i Katastrofer
" Børn på flugt
" Overgreb (i Danmark og globalt)
" Mobning (i Danmark)
" Børn i fattigdom (primært i Danmark)
Arbejdet med at vise Red Barnet som en effektiv humanitær, livreddende organisation vil få højeste prioritet, da vi mener, det især er her, vi kan sikre øget opbakning og fastholdelse af støtter.
Dette er i øvrigt helt i tråd med SCI’s nye brandstrategi.
De sidste 10 procent dækker over andre emner, hvor det i den konkrete situation giver mening,
at Red Barnet udtaler sig i kraft af fx relevant ekspertise eller væsentlige synspunkter.

3. Red Barnets pressepolitik gælder for:
Side 1 af 6
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Eksterne kanaler, som vurderes og prioriteres i hver enkelt sag ud fra, hvad der skaber bedst effekt:
" Landsdækkende tv og radio (nyheder og magasinprogrammer)
" Landsdækkende dagblade
" Landsdækkende magasiner og fagblade
" Regionale og lokale medier (nyheder og magasinprogrammer).
Egne kanaler, som understøtter den eksterne presse (i prioriteret rækkefølge):
1. Twitter (kort statement, evt. med billede, grafik eller link til egen eller andres artikel)
2. Redbarnet.dk (nyhed/pressemeddelelse i et særligt presseforum på hjemmesiden).
Andre online-kanaler som f.eks. Facebook og Instagram benyttes ikke som en integreret del
af presseindsatsen. Der kan naturligvis være tilfælde, hvor en pressehistorie alligevel finder
vej hertil. Der vil i øvrigt blive udarbejdet en særlig politik for brug af de sociale medier.
Red Barnet kommunikerer via pressen og i egne kanaler om udvalgte mærkesager til:
1. Den brede befolkning, herunder Red Barnets private støtter
2. Samarbejdspartnere: Virksomheder, organisationer, myndigheder, donorer osv.
3. Beslutningstagere/meningsdannere
4. Frivillige og lønnede medarbejdere
Red Barnets aktiviteter i pressen (i prioriteret rækkefølge):
1. Understøtter vores indsats for at skabe øget opbakning til Red Barnet, herunder økonomiske bidrag og faste støtter
2. Rammer mindst én af organisationens mærkesager
3. Viser helst en konkret handling: Red Barnets/Save the Childrens indsats på området
4. Viser hjerte i form af den konkrete forskel, Red Barnets indsats gør for det enkelte barn
5. Efterlader helst modtageren med indtrykket: Red Barnet er der! Det nytter! GODT, vi
har Red Barnet! Godt, at JEG støtter Red Barnet
6. Viser gerne holdning, handlekraft og styrke til at få ændret børns forhold til det bedre.
Alle henvendelser fra pressen bliver besvaret, og presseteamet prioriterer den efterfølgende
handling i forhold til organisationens udvalgte mærkesager. En oversigt over Red Barnets mærkesager 2016 tydeliggør, hvilke sager organisationen agerer henholdsvis proaktivt og reaktivt på,
og hvilke sager presseteamet sender videre til andre organisationer.
Alle henvendelser fra journalister til Red Barnets ansatte sendes videre til presseteamet. Pressevagten sørger for at inddrage de relevante fagpersoner og holder pressechefen orienteret. Pressechefen er den overordnede ansvarlige for koordination med generalsekretæren.
Alle talspersoner, der skal optræde i pressen, kan til enhver tid få hjælp fra presseteamet til at
forberede sig på interview og tilstedeværelse i medierne. Ofte vil det også være godt med en kort
evaluering eller opsamling bagefter. Initiativet til det kan komme fra både presseteamet og den,
som har været i pressen.
4. Sådan udtaler Red Barnet sig i pressen
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Når Red Barnets talspersoner udtaler sig til pressen, er det altid med børnene i fokus.
Red Barnet er en omsorgsfuld organisation, der taler børnenes sag og fører en positiv og konstruktiv dialog med omverdenen for at sikre de bedst mulige forhold for børnene.
Når politiske eller samfundsmæssige beslutninger truer børnene, tager Red Barnet til genmæle på
børnenes vegne. Kritiserer Red Barnet strukturelle forhold, kommer talspersonerne altid med et
konstruktivt forslag til at forbedre situationen for børnene.
Red Barnet lægger vægt på at bidrage sagligt til debatten og supplerer holdninger såvel med personlige oplevelser og skildringer fra felten som med tal og fakta fra rapporter og tidligere erfaringer.
Red Barnets talspersoner benytter sig i høj grad af konkrete eksempler og personlige oplevelser,
som gør udtalelsen nærværende, levende og troværdig for seere, lyttere og læsere.
Red Barnets talspersoner udtaler sig loyalt om organisationen. Uenighed løses internt – ikke i
pressen.
Forberedelse til optræden i pressen sker altid i samråd med Red Barnets presseteam.
5. Red Barnets stemme i pressen
Når Red Barnets talspersoner udtaler sig til pressen, er det derfor med en stemme, der:
"
"
"
"
"
"
"

Er omsorgsfuld
Er konstruktiv og løsningsorienteret – vi bekymrer os om og forsvarer om nødvendigt
børnene
Er ikke-konfronterende, men ansvarlig
Er konkret og i øjenhøjde med modtageren
Bruger konkrete eksempler fra Red Barnets arbejde (i den virkelige verden/i felten)
Bruger sproglige billeder og malende beskrivelser for at fange modtagernes opmærksomhed
Skaber sympati hos modtageren.

6. De dårligst stillede børn – sproglige løsninger
Som bekendt siger Red Barnets grundfortælling, at vi hjælper ”de dårligst stillede børn”. For frivillige i lokalforeningerne kan det være udfordrende at skulle bruge præcis denne formulering,
når man næste dag skal stå ansigt til ansigt med de samme børn og deres forældre, som kan være
kede af at få det prædikat hæftet på sig.
I praksis løses dette bedst ved, at man i hvert enkelt tilfælde finder formuleringer, som på den
ene side fortæller, at vi hjælper børn med behov, og på den anden side ikke skader relationen.
Der er mange mulige variationer, som også vil blive brugt i Red Barnets officielle kommunikation, f.eks.:
"
"

De børn, der har det allersværest
Børn, som mangler det, andre tager for givet
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"
"

Børn, der ikke har adgang til de tilbud, som andre børn har glæde af
Børn i fattige / trængte familier

Det er altså ikke afgørende, at vi bruger den præcise formulering fra grundfortællingen, men hovedindholdet må meget gerne afspejles i kommunikationen: At vi hjælper de børn, som har allermest brug for det.
7. Udvalgte talspersoner repræsenterer Red Barnet i pressen
Generalsekretæren er Red Barnets primære talsperson. For at sikre Red Barnet genkendelighed
vil vi så ofte som muligt lade generalsekretæren tale på vegne af organisationen. I mange tilfælde
forudsætter det naturligvis, at fagpersoner briefer generalsekretæren forud for medieoptrædenen.
Ofte ønsker journalister kun ret overordnede udtalelser, og når det er elektroniske medier, er det
som regel ganske kort tid, der er til rådighed. Derfor er det sjældent nødvendigt, at talspersonen
(typisk: generalsekretæren) har det allerdybeste kendskab til den konkrete sag; genkendelighed
samt evnen til at kommunikere Red Barnets mærkesager kort, forståeligt og engagerende vægter
højere.
I tilfælde, hvor generalsekretæren ikke har mulighed for at stille op, træder en af følgende talspersoner til (afhængigt af emnet):
National chef
International chef
Politisk chef
Kommunikationschef
Pressechef
Der vil desuden være emner, hvor et dybere fagligt kendskab er nødvendigt for at kunne svare
troværdigt på spørgsmål. Her vil vi trække på eksperter, som på forhånd er udpeget som faste
talspersoner. Også her vil vi vægte genkendelighed højt og derfor udvælge relativt få, der fast står
til rådighed for pressen. Funktionen som fast talsperson indebærer, at man holder sig opdateret
og står til rådighed for pressen i et omfang ud over det, der ligger i stillingen.
I øvrigt forventes alle Red Barnets medarbejdere at kunne bistå med at briefe talspersonerne om
specifikke fagområder, ligesom fagmedarbejdere kan optræde i interviews om deres egne projekter og arbejdsopgaver, når der er behov for et kendskab med et dybt detaljeniveau. Den vurdering træffes løbende i dialog mellem presseteam, talspersoner og fagmedarbejdere.
Endelig vil vi trække på medarbejdere, som kan levere øjenvidneberetninger fra felten – som kan
være alt fra en katastrofe i Nepal til en sommerlejr i Nakskov.
Sektionsledere forventes som udgangspunkt ikke at stå til rådighed for pressen, med mindre de
er blandt de udpegede faste talspersoner (se ovenfor samt det særskilte dokument: ”Red Barnets
talspersoner”).
Side 4 af 6
!

Formanden udtaler sig om overordnede organisatoriske emner og foreningspolitiske sager. Det
kan være sager, som har stor betydning for Red Barnets omdømme og/eller foreningens medlemmer og faste støtter, herunder i forbindelse med krisekommunikation (se nedenfor).
Medlemmer af Red Barnets hovedbestyrelse kan udtale sig til pressen med loyalitet over for Red
Barnet som organisation, Red Barnets strategi og politikker samt de beslutninger, der er truffet i
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmedlemmer er i øvrigt altid velkomne til at kontakte presseteamet for sparring om pressekontakt.
Red Barnets lokalforeninger, dvs. lokalformænd og frivillige, opfordres til løbende at holde god
kontakt til den lokale presse. Synlighed i pressen kan styrke Red Barnets profil i lokalområdet og
være med til at skabe opbakning til lokalforeningens aktiviteter. En særlig vejledning til det lokale
pressearbejde vil blive udarbejdet i løbet af 2016. Lokalforeningerne må meget gerne orientere
Red Barnets presseteam om interview med pressen og er i øvrigt altid velkomne til at kontakte
presseteamet for råd og sparring. Særligt ved sager, hvor der er risiko for kritisk omtale af Red
Barnet, bør lokalforeningerne hurtigst muligt orientere og rådføre sig med presseteamet. Den
type af sager er heldigvis sjældne, men kan til gengæld hurtigt vokse sig til national presseopmærksomhed.
Red Barnet Ungdom er en væsentlig stemme i pressen, og Red Barnets presseteam holder derfor
løbende kontakt med den presseansvarlige i Red Barnet Ungdom.
8. Red Barnets pressearbejde ved kritiske sager
Det er heldigvis ret sjældent, der opstår sager af kritisk karakter i pressen. Skulle det ske, er det
vigtigt, at Red Barnet reagerer hurtigt, konsekvent og konstruktivt, så vi kan værne om vores
gode omdømme. Pressechefen, generalsekretæren, formanden for hovedbestyrelsen og kommunikationschefen koordinerer presseindsatsen ved denne type af sager. Den samlede hovedbestyrelse orienteres så tidligt i forløbet som overhovedet muligt. Ved negative sager er det særlig vigtigt, at Red Barnet taler med én stemme. Derfor begrænses antallet af talspersoner til normalt
kun én, der alt efter sagens karakter vil være enten generalsekretæren, formanden eller kommunikationschefen. I helt særlige situationer kan generalsekretæren beslutte, at en medarbejder kan
udtale sig om sagen, typisk hvis der er behov for en forklaring på et dybt fagligt detaljeniveau.
Hvis Red Barnets ledere, talspersoner, medarbejdere, lokalformænd, frivillige eller medlemmer af
hovedbestyrelsen bliver kontaktet af en journalist om en kritisk sag, skal journalisten derfor altid
henvises til pressechefen eller kommunikationschefen, som samler og sorterer henvendelserne.
Pressechefen og/eller kommunikationschefen aftaler med generalsekretæren og evt. formanden,
hvordan sagen håndteres.
I øvrigt er Red Barnets indstilling til kritiske pressesager, at vi er en åben og tilgængelig organisation. Manglende vilje til at udtale sig leder oftest til spekulationer, rygtedannelser og en journalistisk dækning, som Red Barnet får mindre mulighed for at påvirke. Vi skal derfor fremlægge sagens fakta så hurtigt, fuldstændigt og retvisende som muligt og så vidt muligt undgå at svare med
”ingen kommentarer”.
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Der kan naturligvis være sager, hvor vi af hensyn til medarbejdere, frivillige eller børn ikke kan
give alle detaljer, og det har pressen normalt stor forståelse for.
Der kan være tilfælde, hvor Red Barnets mulighed for at udtale sig begrænses eller styres af SCI.
Det kan f.eks. være ved højspændte internationale kriser (gidseltagninger, nødhjælpsarbejde i
konfliktområder osv.) Her er det vigtigt, at vi følger de direktiver, vi får fra SCI, og i øvrigt optræder loyalt. Red Barnet er Save the Children, og pressen vil oftest slet ikke skelne mellem den
danske og den internationale organisation.
Red Barnets praktiske pressearbejde og processer beskrives nærmere i følgende dokumenter, som alle vil blive færdiggjort i løbet af foråret 2016:
• Red Barnets mærkesager 2016 - 2018
• Red Barnets talspersoner
• Red Barnets retningslinjer for tilstedeværelse på sociale medier
• Vejledning til Red Barnets frivillige: Den gode pressekontakt
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BILAG&16&

BBC#sender#til#Danmark,#12.#marts,#1945##
Redaktør#og#oplæser:#TERKEL#M.#TERKELSEN#
#
(Transskribering#af#radioudsendelse,#downloadet#fra#DR’s#arkiv)#
&
Hver&eneste&dag&kommer&der&meddelelse&om&at&tyske&flygtninge&kommer&til&Danmark&i&
skibsladninger&fra&små&truede&Østersøhavne.&De&små&grupper,&der&baner&sig&vej&over&
grænsen&syd&fra&eller&i&flokke&på&tusinder,&sendes&til&Danmark&på&organiseret&basis.&
Krigens&stigende&flod&har&allerede&skyllet&12H15.000&sådanne&flygtninge&ind&på&de&
danske&kyster,&men&det&er&kun&en&ringe&begyndelse.&Millioner&af&hjemløse&tyskere,&hvis&
tal&vil&vokse&efterhånden&som&det&tyske&storrum&skrumper&ind,&vil&søge&hen&hvor&trykket&
er&mindst.&En&gren&af&denne&strøm&af&vandrende&elendighed&søger&mod&syd&hvor&
fronterne&i&øjeblikket&synes&fjernest.&En&anden&gren&af&strømmen&baner&sig&vej&mod&nord&
til&SchlesvigHHolsten&og&Danmark,&hvor&de&håber&at&kunne&opretholde&livet&indtil&det&
hele&er&forbi.&Det&er&Herrefolkets&sidste&dagsmarch&med&de&jordiske&ejendele&og&de&
bristede&storhedsdrømme&stuvet&sammen&i&én&og&samme&vadsæk.&&
Der&har&for&nogle&dage&siden&været&afholdt&en&konference&i&Berlin&mellem&Dr.&Best,&
Gestapochef&Panke,&General&Lindemann&og&lederen&af&den&tyske&5.&kolonne&i&
Sønderjylland,&overdyrlæge&Møller.&Mødet&havde&tre&mål:&Nemlig&at&organisere&
transport&af&flygtninge&til&Danmark&i&en&langt&større&målestok&end&hidtil&antaget,&
dernæst&at&skaffe&plads&i&Danmark&til&modtagelse&af&indtil&300.000&flygtninge&og&endelig&
at&organisere&en&medlidenhedskampagne,&som&skulle&sikre&flygtningene&en&god&
modtagelse&hos&den&danske&befolkning.&I&Danmark&er&de&tyske&myndigheder&allerede&
godt&i&gang&med&at&skaffe&plads&til&de&store&mængder&flygtninge.&Det&tyske&mindretal&har&
fået&besked&om&at&åbne&dørene&på&vid&gab&efter&at&de&i&første&omgang&har&søgt&i&videst&
muligt&omfang&at&holde&de&lasede&landsmænd&på&afstand.&Skoler&og&offentlige&bygninger&
landet&over&bliver&beslaglagt&i&hundredvis,&selv&fængsler&synes&at&kunne&bruges&efter&de&
fleste&vaneforbrydelser&har&fundet&optagelse&i&Sommerkorpset.&&
Det&er&den&planlagte&medlidenhedskampagne,&der&volder&de&tyske&spidser&den&
største&vanskelighed.&Hverken&krigsforbryderen&Panke&eller&pyromangeneralen&
Lindeman&synes&særlig&velegnede&til&at&lancere&denne&kampagne&i&Danmark,&men&
utvivlsomt&håber&de&at&kunne&gøre&indtryk&på&dansk&godhjertethed&ved&at&råbe&
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tilstrækkeligt&højt&om&forsvarsløse&kvinder&og&børn.&Tidspunktet&for&en&sådan&
medlidenhedskampagne&er&dårligt&valgt.&SSHGeneral&Panke&har&langt&om&længe&givet&
meddelelse&om&15&henrettelser&af&danske&patrioter,&en&uge&efter&at&deres&navne&havde&
været&meddelt&gennem&BBC.&Derimod&har&han&endnu&ikke&tilstået&mordet&på&de&5&
patrioter&der&blev&hentet&ud&fra&Vestre&Fængsel,&skudt&og&kastet&på&gaderne&i&København&
som&en&påmindelse&til&befolkningen.&Pyromangeneralen&Lindemann,&under&hvis&første&4&
ugers&ophold&120&danske&er&faldet&for&tyskernes&kugler,&synes&heller&ikke&særlig&
velegnet&til&at&starte&en&medlidenhedskampagne&som&en&forløber&for&masseH
evakueringen.&Man&har&ofte&fra&dansk&side&hævdet&at&englænderne&og&amerikanerne&
efter&den&forrige&verdenskrig&alt&for&hurtigt&blev&ofre&for&den&tyske&
medlidenhedskampagne.&Næsten&uden&varsel&har&man&nu&i&Danmark&fået&det&samme&
problem&ind&på&livet&på&en&sådan&måde&at&menigmand&ikke&kan&undgå&at&tage&stilling&til&
det.&&
Danske&patrioter&fører&ikke&krig&mod&kvinder&og&børn&og&ingen&vil&bede&dem&om&at&
gøre&det.&Men&de&tyske&flygtninge&må&klart&forstå,&at&de&befinder&sig&som&snyltere&i&et&
land,&der&er&i&krig&med&Tyskland.&Og&de&tyske&ledere,&som&selv&har&indført&gidselsystemet&
og&som&terrormetoder&i&et&system&må&forstå&at&de&trækker&for&store&veksler&på&dansk&
godhjertethed,&hvis&de&fortsætter&deres&terror&mod&uskyldige&danske,&samtidig&med&at&
de&beder&om&medlidenhed&for&tyske&flygtninge.&&
&
Hvis&medfødt&dansk&fredsommelighed&bliver&erstattet&med&gammeltestamentelig&
retfærdighed,&hvor&øje&for&øje&og&tand&for&tand,&kan&tyskerne&takke&sig&selv&for&
konsekvensen.&
&
De&hørte&Terkel&M.&Terkelsen&&
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Artikel om de tyske flygtninge i det illegale blad Frit Danmark, april 1945

Parasitterne
Da tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940, var det som bekendt for at
beskytte Danmark. I dag, fem år efter, oversvømmes Danmark af hundrede
tusinde tyske flygtninge, som kommer her for at søge beskyttelse!
Det danske folk har i mange år med rette været anset for et humant folk. Vi
tog os i sin tid af de sultende wienerbørn, og mange af dem fandt et hjem og
venner i Danmark. Vi husede i årene efter 1933 adskillige tyske flygtninge,
antinazistiske emigranter og tyske jøder, som var fordrevet fra deres
hjemland af de nazistiske magthavere, og vort land har i mellemkrigsårene
stået gæstfrit åbent for folk af alle nationer, deriblandt talrige tyskere. Vor
gæstfrihed var så omfattende, at vi undertiden var alt for naive. Vi så den 9.
april, hvordan mange af de tyskere, som havde gæstet vort land og havde
optrådt som vore venner, i virkeligheden havde været farlige spioner, som
under venskabs maske havde gemt kniven i ærmet og nu tog den frem for at
stikke os ned.
Tyskerne har lært os ikke længere at være tossegode. De har lært os ikke at
spilde vor nedarvede humane indstilling og vor barmhjertighed på et folk,
som ikke fortjener barmhjertighed. Vor hukommelse er ikke så kort endda. Vi
husker tyskernes udryddelse af jøderne og de politiske modstandere. Overfor
behandlingen af de titusinder af jagede flygtninge protesterede det tyske folk
ikke! Vi husker behandlingen af polakkerne og russerne i krigens første år, vi
husker barnemordene, gaskamrene i Maidanek, vi husker, hvordan
civilbefolkningen i Rusland og Polen i hundredtusindvis blev drevet i døden.
Dengang protesterede det tyske folk ikke – flertallet af dem hoverede og lo!
Vi husker de uoverskuelige flygtningeskarer, som tyskerne nådesløst drev
foran sig i Belgien, Holland og Frankrig. Heller ikke dengang protesterede det
tyske folk. Størsteparten jublede og troede, at sejren var nær! Og vi husker
det, som ligger os selv nærmest, den tyske »beskyttelse« af Danmark, som
betød en udryddelseskampagne mod hele det danske folk, forjagelsen af de
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danske jøder, emigration for mange tusinde danskere og en hærskare af
flygtninge i vort eget land, deportation og fængsling af mange af Danmarks
bedste sønner og døtre, mord, tortur og henrettelser i stadig stigende grad.
Nu tigger de tyske flygtninge om barmhjertighed, nu, hvor billedet på
krigsskuepladsen har vendt sig, og de allierede fangarme har lagt sig tilrette
til det sidste kvælertag om Tyskland. Nu skal vi have medlidenhed med det
tyske folk, for de er jo »uskyldige«, de »kan ikke gøre for« Tysklands
skændselsgerninger, det er jo bare en lille klike nazister, der har ansvaret for
dem. Det er jo kun Pancke, Best og Lindemann, der sammen med deres
håndlangere myrder og skænder, mishandler, deporterer og henretter
danskere. Det kan man da ikke lægge de tyske flygtninge til last! Sådan
forsøger tyskerne nu at få os til at argumentere, men det skal ikke lykkes.
Hele det tyske folk er medskyldig i de forbrydelser, som er begået i hele det
tyske folks navn, for de protesterede jo ikke, de gjorde ikke oprør, men de var
– stort set – lykkelige og veltilfredse, så længe det blot gik dem selv godt. I de
besatte lande så man folk rejse sig i en kamp mod en uendelig overmagt, kun
i Tyskland selv rejste folket sig ikke, men tiljublede de nazistiske førere ved
hver skændselsgerning, så længe det bare gik fremad for Tyskland.
Hver eneste smule hjælp, vi frivilligt yder tyske flygtninge i Danmark,
betyder en direkte hjælp til forlængelse af krigen. Så enkelt er problemet.
Hver gang vi tager os af en tysk flygtning, letter vi det tyske krigsmaskineri.
Hver gang vi ved vægring bereder dem vanskeligheder, redder vi måske livet
for en eller flere allierede soldater. Det er derfor det eneste forsvarlige
standpunkt, Danmarks Frihedsråd har indtaget, når det specielt overfor de
danske lægeautoriteter har præciseret, at der ikke kan handles om denne
hjælp ved at ville forpligte sig til visse aftaler, mod at tyskerne til gengæld
forbedrer kårene for de danske deporterede. Det bør fra den enkelte danske
borger til statens højeste myndigheder være en hovedregel, at enhver form
for hjælp til de tyske flygtninge og de sårede tyske soldater kun ydes under
direkte tvang og aldrig ved frivillig medvirken.
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