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Flere er bekymrede over 
indvandrere og flygtninge 
Bekymring.  Flere 
er bekymrede over 
indvandrere og 
flygtninge, viser mating. 
Midtertidig reaktion 
pa Vollsmose-ballade, 
mener forskere. 

Danskernes bekymring over 
flygtninge og indvandrere har 
taget et markant hop. Det vi-
ser en undersogelse, foretaget 

af analyseinstituttet Voxmeter, 
der har spurgt 1.200 danskere 
til, hvilke samfundsudfordrin-
ger der bekymrer dem. 

Her svarer 36 procent, at de 
er bekymrede over flygtninge 
og indvandrere, hvilket er en 
stigning pa 24 procent i for-
hold til for tre maneder siden. 

Undersogelsens interview-
periode falder tact sammen 
med episoden i Odense, hvor 
den lokale skadestue blev ra-
seret efter en skudepisode i 
bydelen Vollsmose. Og den be-
givenhed er ogsa en oplagt for- 

Mating pa stigningen, mener 
Mehmet Umit Necef, lektor pa 

deri, og efter politiet og Falck 
med besvxr har faet den sare-
de pa hospitalet, sa bliver ska-
destuen angrebet af 70 unge 
nydanske mind. Det kan ikke 
undga at vIcke bekymring. Og 
med rette,« vurderer forskeren, 
som blandt andet beskxftiger 
sig med kulturmodeteori. 

Sociolog Mustafa Hussain 
kan heller ikke pege pa andre 
forklaringer end Vollsmose-
balladen. 

»Nar en sag bliver blxst 
Syddansk Universitet. 	op i medierne, som det skete 

»Forst oplever man et sky- med sagen i Odense, sa wetter 

det sig pa nethinden, nar folk 
twnker pa, hvad der bekymrer 
dem,« vurderer Mustafa Hus-
sain, som forsker i etniske re-
lationer. 

Han forventer dog, at den 
stigende bekymring vil vxre 
forbigaende. 

»Den del af befolkningen, 
som er kritisk over for indvan-
there, er ret stabil. En begiven-
hed kan have stor betydning pa 
det tidspunkt, hvor man maler 
opinionen, men det er ikke 
ensbetydende med, at det er 
vedvarende,« siger han RITZAU 


