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viser, at overgangen til et flerkulturelt samfund stadig - efter snart 20 års diskussion - er et kontroversielt

emne. For mange danskere er det imidlertid en abstrakt debat om indvandrere - og ikke en konkret debat med
de nye medborgere. Debatten præges af fordomme over for især herboende muslimer. Men hvorfor er der
denne modvilje over for det flerkulturelle samfund? Og hvorfor er nogle danskere mere modvillige end

andre? På baggrund af et nyt og omfattende undersøgelsesmateriale viser bogen, hvad det er for faktorer, der
har betydning for, om danskerne er fremmedfjendske eller imødekommende over for indvandrere. Der ses

både på betydningen af økonomiske forhold, uddannelsesniveau og politisk overbevisning. Også betydningen
af kontakt mellem danskere og indvandrere undersøges: Bliver danskerne mindre fremmedfjendske, hvis de
ofte taler med indvandrere? Desuden belyses borgernes oplevelse af politisk korrekthed i indvandrerdebatten,

herunder afmagtsfølelse blandt ressourcesvage grupper. Jens-Peter Frølund Thomsen er lektor MA,
cand.scient.pol. og ph.d. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
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