2a. Daud Aron Ahmed: Bertel Haarder1 kan ikke
definere, om jeg er dansker eller ej
Debatindlægget er trykt i Politiken 2. juli 2016. Daud Aron Ahmed er Cand. scient. pol.,
dvs. at han har en kandidatgrad i statskundskab (politologi). Hans forældre stammer fra
Pakistan, og han er født i Danmark.
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Drop nu dine bindestreger og forbehold, Bertel Haarder. Danskheden kan ikke
bare sættes på formel.
Kære Bertel Haarder.
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I forbindelse med en interviewserie i Berlingske med titlen ”Hvordan bliver man dansker?” siger du følgende: ”Jeg tror aldrig, en pakistaner kan blive dansker. Han kan blive
dansk-pakistaner”, hvorefter du tilføjer fem præmisser2, som indkredser danskheden: 1)
kvinders ligestilling, 2) ytringsfriheden, 3) højskolekulturen, 4) et arbejdende folk og til
sidst 5) cykelkulturen.
Jeg er skuffet over, at en så dannet mand som dig giver sig til at definere, hvorvidt jeg
bør betegnes som dansker eller ej ud fra fem parametre3. Danskheden er langt mere
kompleks end som så, og selv om jeg anerkender dig for at give plads til andre kulturelle
identiteter sammen med den danske, er du med til at reducere danskheden, når du sætter
den så simpelt på formel.
Drop bindestregen. Jeg er en dansk borger. Jeg er overrasket over din manglende indsigt
i en af de første muslimske minoriteter i Danmark. Det var jo danskere med pakistanske
rødder, der byggede den første moské i Norden, tegnet af en dansk arkitekt. Jeg ved, at
du ved, hvem jeg taler om, for du mødte nogle af disse pakistanere for nylig. Du var
tydeligvis også selv rørt i det møde med vores lille minoritet.

Ser du, min mor og fars familie flygtede fra Pakistan før 1970’erne, fordi de var forfulgte. De måtte ikke praktisere deres religion på grund af nye straffelove. Min far kom fra
Pakistan i 1972 som 12-årig, og min mor kom til Danmark i 1982 som 20-årig. Jeg har
ikke familie i Danmark i dag, fordi mine forældre blev skilt i 1993. Vi har levet som en
typisk dansk underklasse-familie i Ishøj4. Vi har alle cyklet over broen ved Østergården
til Vejlebroskolen hver eneste dag. Vi tog også de store familieudflugter til Ishøj Strand
25 på cyklen.
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Engang kom en dranker5 til at køre ind i mit baghjul, så vi endte i et kæmpe harmonika-
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Bertel Haarder er politiker og medlem af partiet Venstre.
præmis: betingelse, som skal opfyldes
parameter: faktor
Ishøj er en forstad til København; dele af Ishøj er præget af sociale problemer.
dranker: alkoholiker
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sammenstød6 og faldt som dominobrikker ved fodboldbanerne, der ligger bag Arken7 i
dag. Min far bandede og svovlede8 til manden på dansk: ”Original! Hallo, din original!
Se dig for!”.
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Min far elskede at svømme, og han tvang os til at lære det, hvilket nok er hovedårsagen
til, at jeg har udviklet en angst for alle verdens strande.

Vores livsmønster og dagligdag var indbegrebet af danskhed. Vi følte os danske, og vi
havde Dannebrog flagrende på vores Opel Kadett. Når vi kørte til Tyskland for at besøge
moster, så dyttede min far til alle de tyske bilister, mens vi på bagsædet gav fuckfinge35 ren til tyskerne, for ’HER KOM DANSKERNE’! Vi var stolte. Vi havde jo besejret prøjserne9 under EM i ’92. Vi var røde, vi var hvide, og vi stod sammen!
Jeg er træt af, at politikere vil definere danskheden så firkantet. Jeg er også træt af
politikere, som vil belære os danskere om, hvad det egentlig betyder at være dansk og
fremhæver, hvilke symboler der skaber danskheden. Jeg kan allerede mærke på de yngre
40 generationer, at de også er trætte af, at deres identiteter hovedløst10 defineres dagligt af
jer politikere.
Min mor har arbejdet på det danske arbejdsmarked i 25 år. Hun har set det som sit
ansvar at bidrage til det land, der gav hende frihedsvingerne og opfyldte en fjern drøm
om, at hun kunne stå på egne ben og give tilbage til sit samfund. Den indsats af solidari45 tet og fællesskab gør hende dansk.
Jeg er opdraget af en brav11 kvinde, der lærte mig alt om ligestillingens pris, og at jeg
aldrig må modarbejde frigørelsen. I dag har jeg et ansvar for at føre hendes kamp videre.
Da jeg var 13 år, og inden vi forlod min bramfrie12 far, lærte han mig også at være
bevidst om egen krop, om kvindens krop og om at nedbryde tabuer, for danskheden sig50 ter netop efter et opgør med skammotiverede strukturer13.
Så kære Bertel, lad være med at reducere danskheden til noget så overfladisk. Lad det
være op til den enkelte, hvorvidt man føler sig 10 procent dansk, 80 procent dansk eller
sågar 100 procent dansk. Lad den enkelte definere sig selv.
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Danskheden er en fleksibel størrelse, der handler om ansvaret for det mellemmenneskelige. Danskheden handler om fællesskab, der bygger på et solidarisk projekt.
Danskheden handler om, at en akademiker som mig skal kunne vaske trapper og pakke
støvsugere i papkasser til sent på natten, fordi jeg skal bidrage til den velfærd, der bærer
vores svageste. Jeg er dansk, om du vil det eller ej.
harmonikasammenstød: når flere kører ind i hinanden (fx på cykel eller i bil)
Arken er et kunstmuseum i Ishøj tæt på København.
8
at svovle: at bruge stærke bandeord
9
prøjser: tysker
10
hovedløst: uden at tænke sig om
11
brav: god, modig
12
bramfri: som taler direkte uden at være genert
13
skammotiverede strukturerer: det, som forhindrer mennesker i at leve frit
6
7

2

2b. Politiken: Jeg er også dansker
Billedet er en del af en fotoserie med titlen Jeg er også dansker. Billedserien er lavet af
avisen Politiken i 2016. Der er i alt 16 billeder i fotoserien.
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