
Tvpaklink Er Dansk og Urdu Nyheder, Programmer 

Programmerne indeholder bl.a.: Debat, information, lokalnyheder, studiegæster, foredrag, interviews og 

danskundervisning. Udsendelserne har det overordnede formål at bygge bro mellem den danske kultur og 

de tilkomne kulturtræk – at være en slags mellemled de forskellige etniske minoriteter og 

majoritetssamfundet imellem. Tvpaklink hjælper flygtninge og indvandrere til at bevare deres kulturelle 

identitet og forstærke deres sociale forhold og giver dem samtidig mulighed for at diskutere deres 

problemer i et åbent forum og prøve at finde løsninger. Debatprogrammerne giver indvandrerne mulighed 

for at udvikle deres ressourcer på en måde, som svarer til det nye samfund, de er blevet en del af. 

Tvpaklink Forklarer Indvandrer om de danske normer og værdier.  

For mange flygtninge og indvandrere er Tvpaklink den eneste forbindelse til det danske samfund, især for 

de analfabetiske grupper, som hverken kan læse eller skrive og derfor i særlig grad er afhængige af Tv og 

radioen. Indvandrer tv i det hele taget en vigtig hovedvej for mange fremmedsprogede, når det drejer sig 

om at blive bekendt med information om og fra de kommunale myndigheder.  

Al integration er afhængig af saglig oplysning, og Indvandrer tv er pga. mediets udbredelse ideel til at styrke 

forbindelsen mellem kommune, amt og stat på den ene side og de mange fremmedsprogede og omegn på 

den anden.  

Informationens målrettethed og omfanget af kontakten mellem myndighederne og befolkningen afgør i 

ethvert samfund en væsentlig del af kvaliteten af den nødvendige kommunikation, og de nytilkomne 

befolkningsgrupper behøver i det mindste den samme information og kontakt som den øvrige del af 

befolkningen, for at de skal kunne fungere på lige fod i det danske samfund. Indvandrer tv i København er 

siden de faste udsendelsers begyndelse i blevet stadig mere kendt blandt de fremmedsprogede 

befolkningsgrupper, hvorfor kendskabet til sendetidspunkter og programmer på de respektive sprog i dag 

er almen viden.  
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