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”Integrationen har slået fejl i Danmark”
”Det er i parallelsamfundene at kriminaliteten
opstår”
”Vores ghettoer skal afvikles hurtigst muligt”
”Indvandrere fra ikke-vestlige lande, har svært ved
at blive integreret i det danske samfund”
Det er udtalelser vi ofte hører i befolkningen og fra
talerstolen i Folketinget.
Men står det virkelig så galt til?
Vi har samlet en række bøger, der belyser emnet fra
flere forskellige sider.
Her er skildringer hvor det er gået grueligt galt,
men også solstrålehistorier hvor integrationen er
lykkedes til fulde.
Læs selv, og bliv klogere på dette store brogede
emne, der i høj grad deler vandene i Danmark.

Planen
af Morten Pape
Morten Pape beretter i romanform om sin
opvækst i den berygtede ghetto Urbanplanen på Amager. I et minisamfund præget
af vold, mobning og overflade må Morten i
høj grad klare sig selv, da forældrene bliver
skilt.
Find bogen i romanerne under P

Sort land
Ahmad Mahmoud
Ahmad Mahmoud fortæller om sin barndom og ungdom i ghettomiljøet i Hundigebydelen Askerød. En tilværelse i et parallelsamfund med egne normer og
regler og en dagligdag præget
af vold, undertrykkelse, socialt bedrag og afsky for dansk
kultur.
Find bogen i biografierne 99.4
under M

Yahya Hassan:
Digte
Digte der med vrede, indignation og stor
sproglig kraft sætter ord på hvordan det er
at vokse op i en ghetto, hvor vold, svigt og
kriminalitet er en del af virkeligheden.
Find bogen i digtene under H

Hvor taler du flot dansk!
af Abdel Aziz Mahmoud
Journalist og tidligere tv-vært Abdel Aziz
Mahmoud, der flygtede til Danmark
med sin familie i 1984, beretter om sin
integration i det danske samfund, og
kaster lys over de mange paradokser
findes i integrationsdebatten.
Find bogen i biografierne 99.4 under M

Skrønen om Erkan
af Karsten Lund
Efter en familietragedie i Tyrkiet indvandrer Erkan i 1969 til Danmark.
Familien har base i Esbjerg, og Erkan er en
driftig mand, der lærer at sno sig som bl.a.
grønthandler og hotelejer i det danske system. Samtidig tynger den gamle tragedie
ham, og en blodhævn overvejes.
		
Find bogen i romanerne
		under L

Fra Føtex til folketinget
af Özlem Cekic
Beretning om Özlem Cekic, der trods sin indvandrerbaggrund brød de kulturelle og sociale
barrierer og blev valgt ind i Folketinget for SF.
Om opvæksten i Tyrkiet og Danmark og om
sin uddannelse, ægteskab og engagement i
politik.
Find bogen i biografierne 99.4 under C

Det er fedt, når man får det hele
til at køre af
Malene Fenger-Grøndahl og
Ulla Rose Andersen
Ni unge med anden etnisk baggrund end
dansk fortæller om, hvordan det er ikke
uden videre at være del af det danske fællesskab og om ikke at lade
sig begrænse, men at få
noget positivt ud af alting.
Find bogen i ungdomsafdelingen under 30.1645

Pære-perker-dansk : noveller
Tine Flyvholm
Noveller og tegneseriestriber af ni forfattere og en tegner om at være helt
almindelig, ung, dansk og have en anden
farve end de fleste. Der er både humor
og alvor i disse historier om identitet og
hudfarve.
Find bogen i ungdomsafdelingen under noveller
		

”

Indtil for nylig var jeg overbevist om, at jeg på et tidspunkt
ville kunne kalde mig dansk, uden at nogen satte spørgsmålstegn ved det.
Det har været hårdt for mig at indse, at ikke alle vil have
mig med i deres ”klub”. Måske det bliver anderledes for
mine børn.
Abdel Aziz Mahomud forfatter til bogen
”Hvor taler du flot dansk!”

”

»Den sociale kontrol holder folk på plads med frygt. Og det
gør den for at forhindre, at vi flytter os med det resultat,
at kulturen opløses. Det er frygten, der driver den kultur.
Frygten for at vi bliver for danske eller mister vores rødder.
Jeg beder ikke folk assimilere sig i det danske samfund. Jeg
beder dem om at blive frie individer, der står på egne ben
og tager deres egne valg i livet.«
Ahmad Mahmoud forfatter til bogen ”Sort land”

Kald det, hvad fanden du vil
af Marjaneh Bakhtiari
Bahar er født i Malmø af iranske forældre.
Moderen er meget åben over for det svenske samfund, faderen holder fast i sine
iranske rødder, og Bahar prøver at være
sig selv. Hun ser humoristisk og satirisk på
kultursammenstødet og får sig endda en
svensk kæreste.
Find bogen i romanerne under B

Forsoning : fortælling om en
familie af Aydin Soeis
Biografisk roman om Aydin Soeis families flugt
til Danmark og hans opvækst i Danmark.
Find bogen i romanerne under S

Haram
af Kristina Aamand
Anisas familie er fra Marokko og er troende muslimer. Hun har et forhold til Johannes som er dansk og holder deres forhold
skjult for familien og veninderne, da hun
er bange for deres reaktion. [...] Pludselig
en dag kender alle til deres hemmelighed.
Find bogen i ungdomsbøgerne under Å

Do danska
af Jonas Suchanek

Historien om ”drengen”, der flygter fra
Prag til Danmark med sin mor, bror og
stedfar. Om livet i Sandholmlejren og om
den barske opvækst i Aalborg med korporlig afstraffelse, forældrenes overdrevne
alkoholforbrug samt et eskalerende stofmisbrug.
		
		

Find bogen i romanerne
under S

”

Folk deltager i debatten på samme måde, som når man
sætter sig ind i radiobilerne i Tivoli.
Det handler om at køre hurtigt og direkte ind i hinanden
uden at komme nogle vegne eller løse nogle problemer.
Man tænker bare på at beholde sit mandat, sit sæde, sin
løn og sin status som en eller anden vigtig stemme.
Morten Pape forfatter til ”Planen”
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