
 Racisme i børnehøjde
Helt små børn kan se forskel på hudfarver, men uden at dømme. Desværre 
lærer børn tidligt at rangordne hudfarver, og det kan være svært for forældre til 
internationalt adopterede at takle.
AF ANNA BRIDGWATER

»Når du bliver stor, bliver din hud må-
ske lige så hvid og pæn som min.« Det 
siger otteårige danskfødte Ellen til den 
jævnaldrende Katja, som er født i Syd-
afrika.

Hvad ville du sige, hvis du overhørte 
den replik, mens to børn leger sam-
men? Og ville du fortælle det pågæl-
dende barns forældre, at deres barn 
taler negativt om andre hudfarver end 
hvid? Magasinet har spurgt en række 
mennesker, hvordan de synes, foræl-
dre til internationalt adopterede skal 
reagere.

»Den, der tier, samtykker«
Psykolog Lene Kamm er ikke i tvivl om, 
hvordan forældre skal reagere, hvis 
de oplever racisme rettet mod deres 
transnationalt adopterede barn.

»Som forælder har man et sær-
ligt ansvar for at reagere over for ra-
cisme. Jeg har sagt til adoptivforældre 
i mange år: ‘I bliver nødt til at reagere.’ 
Hvis ikke I reagerer, står barnet alene 
med oplevelsen. Hvis man er til en fa-
miliemiddag, og onkel siger ‘der er fan-
deme for mange sorte’, og det adopte-
rede barn sidder som den eneste med 
mørkere hud, bliver forældrene nødt til 
at gå ind og sige, at den holdning kan de 
ikke acceptere.«

Hvad skal man gøre, hvis man som 
forælder overhører et barn sige noget 
racistisk eller diskriminerende til et 
barn med mørk hud?

»Så bliver man også nødt til at tale 
om det med barnet, og man skal tage 
det op med barnets forældre. Det er 
man nødt til, for igen: Den, der tier, 
samtykker.«

Men hvad med andre mennesker? 
Skal man sige fra, når man oplever ra-
cisme i det offentlige rum?

»Jeg tror det. Jeg tror, at hvis man 
ikke siger noget, så samtykker man. 
Jeg tror, der er en stor værdi i, at sam-
fundet siger, ‘vi vil ikke have det. Vi vil 
ikke have det i Danmark; det er ikke i or-
den at udvise racisme i det offentlige 
rum.’ Derfor skal man sige noget uden 
at optrappe konflikten.«

»Jeg tænker ikke, at Danmark som 
sådan er et racistisk land. Men der er 
mennesker, som har triste holdninger. 
Det ville være fedt, hvis vi som samfund 
tog os sammen og sagde, at det vil vi 
ikke acceptere, så folk kunne vænne sig 
til, at man ikke må sige grimme ting til 
andre i bussen, eller hvor man nu er.«

»Der er mere åben racisme i dag 
end tidligere. Jeg kunne mærke det, 
bare mens Trump var præsident. 
Folks indre svinehund kom mere 
frem, fordi han sad derovre og spy-
ede sin ondskab ud. Det blev mere 
legitimt at være fordømmende. Men 
racisme og forskelsbehandling har 
hele tiden været her. Vi er bare ble-
vet mere klar over det i dag. Det er er 
vel positivt, at man i dag som foræl-
dre ved, at man skal forholde sig til 
det.«

Læs også et længere interview med 
Lene Kamm på side 46.

»Vi hører sammen«
En mor til to børn født i et afrikansk 
land fortæller, hvordan hun ville rea-
gere på situationen med en legekam-
merat, som kommer med en racistisk 
kommentar om hudfarve.

»Jeg koncentrerer mig slet ikke om 
det andet barn og dets forældre.

Det er ikke min – og slet ikke mit 
barns – opgave at lære folk, hvordan 
de skal behandle folk med anden hud-

farve, etnicitet, seksuel orientering osv. 
Det er en rejse, ethvert menneske selv 
har ansvar for.

Jeg koncentrerer mig derimod om 
mit eget barn – og her er den vigtige 
besked: Uanset hvordan andre ser os 
udefra, og uanset at de ikke har for-
stået noget som helst, så skal du vide, 
at vi hører sammen. Og at jeg holder 
dig i mit hjerte altid – også når vi ikke er 
sammen fysisk.

Og så vil jeg selvfølgelig tale med 
mit barn om, hvordan hun/han ople-
vede den racistiske udtalelse. Og derfra 
– hvis barnet ønsker det – kan vi finde 
ud af en måde at adressere det på – en-
ten direkte med det andet barn – eller 
i klassen. Men det gør jeg kun, hvis mit 
barn vil opleve det som støttende.«

»Sådan noget siger 
man ikke«
En far til barn født i et afrikansk land 
fortæller, hvordan han ville reagere 
på situationen med en legekammerat, 
som kommer med en racistisk kom-
mentar om hudfarve.

»I entydige vendinger og entydigt 
tonefald ville jeg sige: ‘Sådan noget 
siger man ikke!’ Ikke råbende og ikke 
med ‘flammer i øjnene’. I et bestemt 
tonefald, så der ingen tvivl foreligger. 
Det ville jeg så også gøre, hvis det 
handlede om andre elementer, som 
man ikke kan ændre, som for eksem-
pel briller eller rødt hår. Og det ville 
jeg gøre, uanset om det sker i skole-
gården, hjemme hos os, hjemme hos 
det andet barn eller ved et tilfældigt 
møde i gågaden.

Og jeg ville overveje, om forælderen 
skal inviteres på en kop kaffe, så man 
lige får en fornemmelse for, hvor bar-
nets tankegang kommer fra.«
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