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Bragt i Politikken d. 26. marts 2016

Nybrud. Danskerne bliver mere multikulturelle
ANALYSE Forestillingen om en autentisk dansk kultur er langsomt, men sikkert under
afvikling. Og det er de ældre, der flytter sig.
af CHRISTIAN ALBREKT LARSEN
Indbyggerne i den danske stat udmærker sig ved at være ganske monokulturelt indstillede,
når der spørges ind til, hvorvidt indvandrere skal integreres eller ej. Generelt er svaret, at
indvandrere for alt i verden skal integreres. Men spørgsmålet om indvandring kan fortsat
skabe strid på tværs af generationer. De ældre er mere bekymrede end de yngre.
Det viser anden runde af en stor international undersøgelse om national identitet
gennemført i 33 lande i 2003 og i 2013. Undersøgelsen viser også en ny dansk konsensus
om, at udenlandske film, musik og bøger ikke skader vores nationale kultur. Der er en
stigende enighed om, at danske fjernsynskanaler ikke skal give fortrinsret til danske film og
danske programmer.
Resultaterne peger kort fortalt i retning af, at tidligere tiders nationalkonservative
forestillinger om en autentisk national kultur, indlejret i dansk film, dansk musik og danske
bøger, er under afvikling. Ikke blot for de yngre, men også for de ældre generationer.
HOLDNINGEN til danskhed i massemedierne er i undersøgelsen målt på følgende to
spørgsmål: ' Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 1) Det stigende udbud af
udenlandske film, musik og bøger skader vores nationale lokale kulturer'; og 2) ' Danske
fjernsynskanaler bør give fortrin til danske film og programmer'.
I 2003 var 26 procent af de danske indbyggere ' enige' i, at det internationale udbud skader
vores kultur. Internationalt set er det en forholdsvis begrænset andel. Men den danske andel
af ' enige' lå dog over vores nordiske nabolande. I Norge var 20 procent af indbyggerne '
enige'. I Sverige var kun 16 procent ' enige'. I Danmark er der fra 2003 til 2013 dog sket et
betydeligt fald i andelen af ' enige': fra 26 til 13 procent, det vil sige en halvering.
Frygten for, at udenlandsk kulturelt udbud skader den danske kultur, er således faldet helt
ned til det lave svenske og norske niveau. Og det er specielt en lavere andel ' enige' i de
ældre generationer, der skaber forandringen.

Den nye konsensus om, at vores kultur ikke er truet af internationalt kulturelt udbud
afspejler sig også i det parameter, der handler om at give fortrinsret til danske film og
programmer på danske fjernsynskanaler. I 2003 var 43 procent ' helt' eller ' delvis enige' i,
at danske film skulle nyde fremme her. Sammenlignet med andre lande var de danske
indbyggere meget gennemsnitlige på dette spørgsmål. I lande som Venezuela, Rusland,
Uruguay, Portugal, Bulgarien og Chile var over 70 procent ' enige' i udsagnet. De danske
indbyggere var dog igen langt mere nationalt orienterede i denne sammenhæng, end det var
tilfældet i vores nabolande. I Sverige og Norge var under 20 procent ' enige i' at prioritere
nationale film og programmer på nationalt tv. Men fra 2003 til 2013 er andelen af ' enige' i
Danmark dog faldet markant; fra 43 procent i 2003 til 29 procent i 2013. Igen skyldes
faldet, at specielt de ældre er blevet mindre monokulturelt indstillet.
HISTORISK set har massemedier været et af de vigtigste midler til at skabe en monokultur
inden for en given stats territorium. I en klassisk bog af Benedict Anderson (1992)
argumenteres der overbevisende for, at nationalstatstanken næppe havde været mulig, hvis
ikke bogtrykkerkunsten og forlagsejernes jagt på profit havde skabt et stort udbud af bøger
og aviser på nationale sprog. Disse bøger og daglige aviser på nationale sprog gjorde det
muligt at skabe et forestillet fællesskab, der kunne dække en hel stats indbyggere. Radio og
tv skabte endnu bedre muligheder for at skabe én kultur i én stat - i særdeleshed i den lange
periode, hvor staten både havde monopol på radio-og fjernsynsmediet. Det er således
ganske bemærkelsesværdigt, at danskerne efter alt at dømme er blevet langt mere
multikulturelle på dette område. Eller at vi i det mindste har tilpasset os en ny virkelighed.
Undersøgelsen viser, at det at kunne tale dansk fortsat opfattes som det vigtigste kriterium
for at være rigtig dansk.Men andelen, der finder det ' meget vigtigt' for at være rigtig dansk,
er faldet fra 75 procent i 2003 til 64 procent 2013.

DETTE BETYDER ikke, at danskere føler sig mindre knyttet til den danske nationalstat:
Stillet op over for hinanden føler danskerne sig mere som danskere end som europæere og
verdensborgere i 2013, end de gjorde i 2003. Men resultaterne dokumenterer, at
forestillingen om en autentisk oprindelig dansk kultur langsomt, men sikkert er under
afvikling. Den afløses af en ny forestilling om, at borgerne i samlet flok må forsvare den
økonomiske holdbarhed og det interne sammenhold i deres danske republik.
Staten er blevet vores nye samlingspunkt.
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