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t afde vigtigstevebeni politik er definitionsmagten.
Den politiker eller det parti, som fir defineretet problem pi en bestemtm6de,har ofte vundet den politiskekamp n€sten udensv€rdslag.Er socialeydelser
eksempelvisudtryk for samfundsmassigsolidariteteller for
nasseripi fellesskabet?Er en topskat pA 63 pct. udtryk for,
at de brede skuldrebarer det tungestelas, eller er det straf
overforde mestarlejdsomme?De,som i den politiskeoffentlighed evner at fi 6n definition til at vere den fremherskende,
vinder med stor sandsynlighedden politiske kamp - og det
naste valg,
selv enkelteord er en del af definitionskampen.I Danmark
taler vi eksempelvisom rMuhammed-krisen(,mensde fleste
--internationalemedier taler om rkarikatur-krisen(.Forskellen pa de to ord er stor.Med )Muhammed-krisen(er det Muhammed eller rcligionen,som er problemet,mens det med
)karikatur-krisencer tegningerne,deresoffentliggorelseeller
forhenelsen,som er problemet.Mon det er tilfeldigt, at der er
sidan forskelpi danskeog internationalemedierssprogbrug?
I en anden epokegorendesagi dansk politik sketesamme
forskydning.Da Schltiter mette afgive regeringsmagtentil
Nyrup i 1993var det pAgrund af ,'Tamil-sagen(.
Ungemennesker, som ikke husker sagen,undrer sig miske over, hvad det
mon var,de der tamiler havdegort, som kunne kostestatsministerenjobbet? Pi trods al at sagenhandledeom justitsminister Ninn-HansensogJustitsministerietsulovlighederog en
statsminister,som hverkenvar opmarksom nok og eller greb
ind i tide over for dette - og ej heller informeredefolketinget
om sagen,selvom Schliitersagde,at.intet var
lyldestgorende
fejet ind under gulvteppet - ja, pe trods af alt dette kom sagenikke til at heddeDNinn-Hansen-sagen(,
Djustits-gate(
eller
'culvteppe-skandalenr,nej, den hedderden dag i dag - rTamilsagen(
I det hele taget er det etniskeomradeinteressanti forhold
til ordenesmagt. Da problemstillingeni 1970erneog starten
af 1980ernefor forste gang listede sig ind pe den politiske
dagsorden,handlededet forst om 'fremmedarbejderenog siden Dg€stearbejdere(,
for i 1990erneat skifte til ,'flygtninge
og indvandrereu,og for i de senestear at dreje sig om 'muslimeK. Det har selvfelgeligheletiden handletom, at der er noget galt med DEM og ikke OS,og de skiftendeproblemerkan
tog
nesten direkte leses ud af ordene:)Fremmedarbejderne(
vores arbejde (og vores kvinder), 'Cestearbejdeme( skulle
huskeat rejsehjem, ,flygtninge og indvandrereckom i alt for
,--stort tal, og rmuslimerne<skaberproblemermed deresreliglon.

DETER SLAENDE,hvordande sammemenneskerovertid far
nye betegnelser, og problemet med dem omdefineres alene
sEende,at de samme
ved de fremherskende ord. Det er ogsi .l980erne
fik k tik for,
menneskersom 'fremmedarbejdere( i
at de stjal arbejdeog kvinder,mens de i dag som )muslimer(
fer pa puklen for ikke at arbejdeog for at gifte sig med nogle
fra hjemlandet - ja, prov lige, at tenke lidt over det sidste ord
...,hjemlandet(...
Det er ikke mindst tankevakkende, at disseskift sker samtidig med en politiskdebat,hvor et afde mest brugteargumenter har vrret, at der var en politisk korrekthed, som forhindresmagsdommere
de kritik, og hvor medierogmeningsdannere,
- eliten - lagde Eg pa den brede danske befolknings skepsis.
-sandhedener n€rmere den, at der hele tiden i den politiske
offentlighed har veret en negativ tone, hvilket ogse er veldokumentereti al den forskning,som er lavet pe omridet i de
seneste20 ir,
Mytologiensigerpolitisk korrekthed - virkelighedener en
konstant negativ og problematiserendemediedEkning.Den
negativetone ma ikke mindst vere krenkende for de mange
fremmedarbejdere,flygtninge og indvandrereog muslimer,
som lever et stille liv, som minder om de andre almindelige
danskeresliv men hvor de mA finde sig i konstant,at mode
kritik for, at de har et arbejde(i 198oeme),eller at de ikke har
et arbejde,hvem de gifter sig med, hvilken religionde har, og
nu senesthvordan nogle af dem gar khdt.
ord er magt - se hold godt oje med de smi drejninger og
_ -fordrejninger, som hver dag sker i den politiske offentlighed
og i medierne.

