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TEMATIKKER: 
 
 
- Dis-identifikation 
- Social kontrol 
- Fællesskaber 
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”Muslimer drikker da ikke?” 
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”Jamen, det er jeg sikker på, de gør, men vi holder os væk fra de 
indvandrere, der kunne finde på at starte den slags rygter. Vi er 
ikke venner med dem, så vi er ligeglade. Nogle gange, når jeg 
har haft en kæreste, har jeg gået rundt i byen med ham - og det 
er der mange, der ikke har lyst til. Så kan folk tale om det og 
sådan, du ved, hvordan indvandrere er, når de ser dig gå rundt 
med din kæreste sådan ’hey, men hvad fuck?’ Min ældste bror 
havde en tyrkisk kæreste på et tidspunkt, og han gik rundt med 
hende og holdte i hånd. Og så var der en, der kom hen og sagde 
noget i stil med: ’har du overvejet hvad der sker med hende, hvis i 
to slår op?’ og sådan noget. Men altså, ingen af dem giver en 
fuck.”  
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”Den gruppe af tyrkere vi hænger ud med, kommunisterne, de ved, 
hvordan min familie er og hvordan mine venners familier er, de ved 
hvordan det er, så der er ingen grund til at ringe til nogen [sladre]. Jeg 
går i skole med en tyrkisk pige. Hun er helt dækket til […] og hun er 
totalt modsat mig. Og hun ved, at jeg havde en kæreste og at jeg 
drikker og sådan og hun synes, det er mærkeligt. Hun er sådan ’ved 
dine forældre godt at du har en kæreste?’ Og så sagde hun, at jeg var 
virkelig dansk.”  
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”Altså, når vi går i byen, så har man været sådan lidt ligeglad, hvem er 
der og sådan noget. Men altså bare der i fredags, hvor jeg var 
sammen med pigerne, så var vi lige i Netto for at købe den der vin der, 
og så mødte jeg hende der marokkaneren Shana […] Og så lidt du ved 
’piger cut, cut, jeg kan ikke gå med vin, jeg kan ikke købe vin’ du ved 
[…], jeg kan ikke sådan købe vin foran hende.” 
 
 
”Familiebekendt-agtig, […] men altså, alle marokkanere kender 
ligesom alle marokkanere, sådan er det. Og alle irakere kender alle 
irakere. Ikke fordi hun vil sige noget til min familie, men hun vil snakke 
med alle marokkanere ’Ej, så så jeg Sahra sammen med et par af 
hendes veninder i Netto, og de købte vin’ og sådan noget.” 
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”Og jeg kan huske at jeg faktisk gjorde det bag om ryggen på mine 
forældre. Fordi jeg var sikker på at det var den eneste måde. Og jeg 
kan huske, at efter noget tid, fandt de ud af det, og de blev ikke 
engang vrede, de var bare skuffede. Og det var næsten værre ikke? 
De sagde ting som ’hvorfor løj du? Du skulle have fortalt os det, så 
havde du fået lov’. Det havde jeg aldrig set komme. At de ville sige ja.” 
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”Som person tror jeg ikke, at jeg ville synes, det var sjovt at drikke, fordi 
jeg godt kan lide at have kontrol over mig selv, og bare det med at 
drikke, med ikke at have kontrol, det tror jeg ville være ubehageligt. 
Jeg bor jo alene og kunne sagtens tage i byen og drikke mig fuld, men 
jeg har ikke lyst til det. Jeg har været sammen med fulde folk, og så 
synes de, det er sjovt, og så græder de, og så synes de, det er sjovt. 
Jeg tror, det ville være ubehageligt.” 
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Spørgsmål:  
 
 
 
Skal der tænkes anderledes i forebyggelsesprojekter blandt de 
danske unge generelt? Ser vi for eksempel nok på 
diversitet/individualitet i behandling? 
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