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Vil vi tage seriøs stilling til, hvordan vi bedst kan modtage og integrere flygtninge, eller vil vi 
bruge tiden på at diskutere burkaforbud? 

Forfatteren James Baldwins forudsigelse for USA gælder også for Europa: Vi har kun en 
fremtid, hvis vi ser virkeligheden i øjnene. 

 

I Raoul Pecks film om den amerikanske forfatter James Baldwin, ’I’m Not Your Negro’, som går i 

biograferne for tiden, og som alle burde gå ind og se, udtaler Baldwin, at de færreste amerikanere 

dybest set ønsker at forholde sig til det samfund, de er en del af.  

Folk har rigeligt at gøre med deres egne livsudfordringer: fødsler, ægteskabelige problemer, arbejde 

osv. De har ikke overskud til – og ønsker måske heller ikke – at kaste blikket længere ud og se med 

åbne øjne på verden. 

 

Derfor lever den store amerikanske majoritet i det, Baldwin kalder apatisk uvidenhed. Denne form 

for uvidenhed leder til et samfund af moralske uhyrer, siger han. Uhyrer, der ikke selv forstår, at de 

begår overgreb mod deres egne – den sorte del af befolkningen – fordi de ikke kender deres eget 

lands historie. 

 

Dette manglende overskud til at forholde sig til virkeligheden er dog ifølge Baldwin mere 

komplekst end som så, for det ligger tilsyneladende dybt i den amerikanske kultur at forblive 

snæversynet og insistere på en form for naivitet, som betyder, at man som nation og kultur aldrig 

bliver voksen nok til kunne at påtage sig ansvaret for over 400 års undertrykkelse af det 

afroamerikanske folk. 

 

Vi europæere har en tendens til at ryste lidt overbærende på hovedet, når det handler om 

amerikansk kultur. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg som ung følte mig som repræsentant for den 

gode del af verden, da jeg flyttede til USA og blev kæreste med en sort amerikaner, der som den 

første gjorde mig opmærksom på, at hov, var der ikke eller andet med, at Danmark også havde 

været en kolonimagt? Ikke en så stor en af slagsen, men dog en kolonimagt. På det tidspunkt anede 

jeg intet om denne del af mit eget lands historie – det kom faktisk som et chok. 
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Jeg følte mig da heller ikke som repræsentant for en god og bedre verden, da jeg sad og så ’I’m Not 

Your Negro’. Tværtimod var der rigtig mange af Baldwins udsagn, som jeg kunne overføre mere 

eller mindre direkte til en dansk/europæisk kontekst. 

 

Tag nu for eksempel vores folkevalgte politikeres snæversynede måde at forholde sig til 

flygtningedebatten på, hvor man konsekvent undlader at inddrage historien, fordi det ville tvinge os 

til at påtage os et langt større ansvar (som har rødder tilbage i Europas indblanding i snart sagt alle 

statsdannelser, grænsedragninger og økonomiske anliggender i Mellemøsten og i Afrika) for 

mennesker i nød. 

 

I stedet bruger man tiden på at tale om, hvordan vi kan holde flest mulig mennesker på flugt fra krig 

og klimakatastrofer ude af Danmark. Samtalen om flygtninge og integration i Danmark handler 

ikke om, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe mennesker i nød. Den handler ikke på noget 

tidspunkt om, hvilket ansvar vi helt naturligt burde føle som en rig europæisk tidligere kolonimagt. 

Nej, flygtningedebatten i Danmark foregår med skyklapper for øjnene i en bevidst benægtelse af, 

hvordan fremtiden kommer til at se ud, hvis ikke vi meget hurtigt finder løsninger inden for EU og 

FN på, hvordan vi kan hjælpe og fordele alle de mennesker, der nu og i mange år frem kommer og 

banker på vores dør. 

 

I ’I’m not Your Negro’ taler Baldwin om, at hele den amerikanske nations fremtid hviler på, 

hvordan den hvide majoritet i fremtiden vil forholde sig til sine sorte medborgere. Han siger, at det 

er opskriften på nationens kollaps, hvis ikke de hvide snart anerkender, at den sorte og den hvide 

befolkning er gjort af det samme materiale, bor i den samme amerikanske krop og deler samme 

amerikanske kød, blod og knogler. 

 

Selv om situationen i Europa og Danmark er en anden i forhold til flygtningespørgsmålet, er jeg 

helt sikker på, at Europas fremtid afhænger af den samme villighed – eller mangel på samme – til at 

se virkeligheden i øjnene: Vil vi tage seriøs stilling til, hvordan vi bedst kan modtage, fordele og 

integrere de flygtninge, der kommer hertil, og som vil blive ved med at komme, eller vil vi bruge 

tiden på at diskutere burkaforbud? Måske skulle vi vågne op og se i øjnene, at vi ikke kan fortsætte 

med at leve i en lille lukket boble og blive ved med at bilde os selv ind, at vi kan betale os fra at 

lukke folk ind. 
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Det her handler ikke om, hvorvidt vi tror på det multikulturelle samfund eller ej. Eller om vi har lyst 

til at invitere flere mennesker indenfor i varmen eller ej. Nej, det handler hverken om tro eller lyst. 

Og det handler heller ikke om, om vi har råd. Lige nu og her handler det om mennesker i nød. I et 

mere langsigtet perspektiv handler det også om vores egen fremtid. 

 

Men i stedet for at forholde os til den store verden derude, hvor folk drukner i hobetal i 

Middelhavet, bliver slået ihjel i krigszoner, går til i nærområder, så diskuterer vi 500 sølle 

kvoteflygtninge, et burkaforbud, og hvem der mon er blevet dansk nok til at få lov til at blive her.  

 

Mon ikke det lige netop er det, der er opskriften på en nations kollaps? 

 

Kristina Stoltz, oktober 2017, Politiken 

	


