Pressemeddelelse
Ny bog er en hyldest til Danmarks mangfoldighed
Hvornår er man dansk (nok)? Hvad vil det overhovedet sige at være
dansk? Og kan man være dansk, selvom man også er noget andet? Ny
bog debatterer danskhed gennem 15 interviews med unge med bindestregsidentitet.
I det danske-tyske grænseland har vi siden 1920 formået at binde kulturer sammen. I dagens
Danmark har vi dog lang flere grænselande end det dansk-tyske, og vi står i dag over for
nogle af de samme udfordringer med nutidens kulturmøder som for 101 år siden.
Med udgangspunkt i de positive og langvarige erfaringer fra det dansk-tyske fællesskab
har Grænseforeningen og Malene Fenger-Grøndahl skabt bogen Danskerne findes i mange
modeller, hvor 15 unge fortæller om at være dansk – og om også at være noget andet.
Bogen udkommer den 21. maj på FN’s verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og
udvikling.
Det handler om værdier, traditioner, vaner, sprog og religion – og om mad, kærlighed og
familiemæssige bånd. Selv om de 15 unge har vidt forskellige baggrunde, er de fælles
om det danske, men også fælles om at være noget andet. De har fundet ro i at have en
bindestregsidentitet, hvor det at værne om sit andet sprog og sin anden kultur ikke står i
kontrast til det at være dansk.
De er blandt andre dansk-tyske, dansk-grønlandske, dansk-afghanske og dansk-franske. Via
bogens portrætter bliver det tydeligt, at den danske virkelighed er kompleks og mangfoldig
– og at danskhed ikke kun kan være et eksklusivt, monokulturelt fællesskab.
Malene Fenger-Grøndahl (f. 1976) er uddannet journalist og arbejder som freelancejournalist, forfatter
og foredragsholder med speciale i integration, religion, etniske minoriteter og Mellemøsten.
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Garbi Schmidt (prof. i Kultur- og
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