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Hvordan er det at være ung indvandrer i et land som Danmark?
Gennem en række samtaler baseret på de unges egne foredrag og
diskussioner med jævnaldrende, giver Iben Danielsen et grundigt
indblik i nogle helt almindelige unge menneskers liv. En flok unge
mennesker, som vel at mærke har rødder i en anden kultur end den
danske, og som derfor har oplevet både racisme og fremmehad. Og
som ofte må svare på spørgsmål om identitet, religion, holdninger og

baggrund.

Iben Danielsen (f. 1956) er freelancejournalist og forfatter. Hun har
hovedsageligt skrevet ungdomsbøger om journalistiske emner, for

eksempel "Fremmed – og li‘som dig?" om indvandrere og
indvandrerkultur i Danmark og "Pippis døtre. Girl power på dansk"
om den generation af piger, der har været børn og unge i 1990‘erne.
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