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"Det är inte lätt att vara invandrare 2015"
HØJE-TAASTRUP När Dansk folkepartis valkampanj landar på bibliotekstorget i Taastrup får väljarna lägga blå bollar i rör som
symboliserar viktiga valfrågor.
Utlänningspolitik får sju bollar, skolan fyra. Miljön noll.
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– Jag har bott i Danmark i 23 år och kan inte minnas en hårdare ton i debatten än nu. Det är inte lätt att vara invandrare 2015.
– Konservative har uppfunnit begreppet "naziislamism". Dansk folkeparti är nära att bli Danmarks största parti, och nu vill Socialdemokraterne också in och göra
invandringskritiska uttalanden!

Izzet Tokmak har sitt kontor ett kvarter från torget i Høje-Taastrup, en stillsam förortskommun väster om Köpenhamn.
Han kom som åttaårig kurdisk flykting från Turkiet 1992, tillsammans med sina föräldrar. Idag är han utbildad socionom och jobbar som mentor för
arbetssökande.

http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/det-ar-inte-latt-att-vara-invandrare-2015/

17-06-2015

"Det är inte lätt att vara invandrare 2015" - Sydsvenskan

Side 4 af 4

Hur tänker du när så många partier talar om danskar med invandrarbakgrund som en problematisk grupp?
– Man tänker såklart - när blir jag accepterad? Vad ska jag göra för att Dansk folkeparti ska bli nöjda?
Samtidigt säger Izzet Tokmak att han i sin vardag sällan möter främlingsfientlighet eller fördomar.
– Medierna och politiker blåser upp en stämning som inte riktigt finns i verkligheten. Vanliga danskar har lika öppna hjärtan som svenskarna, det är min
erfarenhet.
På torget puttrar DF:s valmöte på, lokala representanter delar ut pennor, skolbarn flockas kring en hårt sminkad dokusåpastjärna som vill ha råd om hur man
driver politik för djurvälfärd.
Partiets hela toppgarnityr är på plats, partiledaren Kristian Thulesen Dahl går runt och skakar hand och småpratar med de förbipasserande. Två poliser vaktar,
inga demonstranter syns till, den enda med säkerhetsvakter i hälarna är förra partiledaren Pia Kjærsgaard.
Arkan Almassi, som håller på att utbilda sig till folkhögskolelärare, tar ett snack med en av DF:s lokala kandidater om skolpolitik.
Han gillar svaren, och partiets EU-kritiska linje.
– Jag försökte fråga honom om DF:s invandringpolitik, men då backade han. Jag håller med i vissa frågor men skulle aldrig rösta på dem - mina grundvärderingar
är att det finns plats för alla i samhället.
Partiledaren, den kontrollerade juristen Kristian Thulesen Dahl, gör nästan aldrig uttalanden om asylsökande och integration. Han talar om välfärdspolitik,
gränskontroller och att minska EU:s inflytande i Danmark.
Det gör att Dansk folkeparti har blivit lite lättare att acceptera för många väljare, än när den hetsiga Pia Kjærsgaard var partiledare.
Men Izzet Tomak påpekar att partiet istället skickar fram "torpeder" som gör spektakulära uttalanden om invandring, för att lugna främlingsfientliga väljare.
För partiets politik har inte ändrats: Muslimsk invandring ska helst stoppas. Danskar ska ha företräde till lediga jobb. Förbjud slöjor i skolan. Inrätta danska
flyktingläger i Kenya istället för i Danmark.
Det är bara några av utspelen som DF gjort det senaste året.
Izzet Tokmak är sedan två år medlem i Rådet for etniska minoriteter, som utses av det danska socialministeriet.
– Vi är 600 000 medborgare med annan etnisk bakgrund i Danmark. Men det är svårt att höras som moderat muslim nu. Allt rampljus ges till ytterligheterna:
högerflygeln och extrema salafister som säger att invandrare inte ska rösta.

http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/det-ar-inte-latt-att-vara-invandrare-2015/

17-06-2015

