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Gra-s bøger!!!
SLYNG søger folk -l
anmelderredak-on

Det er let at få fat i spændende
og fagrelevant li>eratur. Det
kræver blot en ansøgning -l et
forlag og en anmeldelse -l
SLYNG. Og så selvfølgelig et par
frivillige ToRS-studerende, der
har lyst -l at stå for kontakten -l
forlagene. SLYNG hjælper gerne
med at formulere et standart-
brev. Send en mail -l
slyng@punkt.ku.dk hvis SU’en
ikke rækker -l den nye spæn-
dende bog indenfor dit fagom-
råde.

Minoriteternes
nummer
Af Christian Stampe Jensen

Kære medstuderende på ToRS!
Et nyt år og semester er skudt i gang, og
ovenpå en forhåbentlig veloverstået ek-
samen har du nu fornøjelsen af at stå med
årets første nummer og 6. udgave af
SLYNG mellem hænderne! 
Temasektionen i dette nummer omhand-
ler ’minoriteter’, og bidragene fra ToRS’
egne studerende spænder vidt. Du kan
blandt andet læse Claus Jacobsens artikel
om de danske og tyske mindretal ved
grænsen, Anna Gudlaugsdottirs artikel om
muslimer og islam i Rusland, og endelig
kan du læse om seksuelle minoriteter og
homoseksualitet i ex-gay bevægelsen i
den danske folkekirke, skrevet af Mette
Pedersen. I artiklen ’The Mirror Art Group’
sætter Thomas Håkansson fokus på etni-
ske minoriteter i Thailand og viser, hvor-
dan en NGO har taget hånd om deres sag,
og Sanne Arendse Møller beretter i første
del af en serie på to om den tjekkiske
præst, Jan Hus, som blev en torn i øjet på
statskirken.

I Udlandssektionen bringer Maja Voss-
Knude sin øjenvidneberetning af konflik-
ten i Gaza, og i Madsektionen er der go’e
opskrifter på vej til vinterens triste og
trætte sjæle. 
Vi er stolte af for første gang i SLYNG at
kunne bringe Aktivitetskalenderen, en
komplet guide til cafémiljøet og nattelivet
samt vigtige begivenheder på dit institut.
Festudvalget på Religion er trådt i karak-
ter, og har indsendt en liste over festlige
begivenheder for det kommende seme-
ster, og på redaktionen håber vi, at de øv-
rige afdelinger vil følge trop, til glæde for
alle instituttets studerende (ja, og ansatte
også). 
I disse nedgangstider, hvor vi studerende
er truet med nedskæringer på vores ud-
dannelser, og man ønsker at fratage os
SU’en til et helt uddannelseforløb, er det
vigtigt at kende sine muligheder for at på-
virke den politiske beslutningsproces på
sit universitet. Nina Skafte giver os en lek-
tion i organisationsstrukturen fra bund til
top i sektionen Tværfagligt. I samme sek-
tion stifter vi også bekendtskab med to af
ToRS’ nye studievejledere fra den interna-
tionale vejledning, Annemette Have og
Camilla Zhu, foruden de seneste nyheder
fra studievejledningen. Under tværfagligt
finder du også vigtige nyheder fra admini-
strationen.
Endelig kan trofaste læsere se frem til
endnu en genistreg ved Ask Ryding-Her-

næs’ hånd, som i sin stribe, ToSK, satirisk
portrætterer bl.a. kultursammenstødet
mellem ToRS-studerende og verden uden-
for. 
Endelig kan du i VOX POPPEN møde en
række af dine medstuderende på ToRS,
som du måske ikke kendte i forvejen.
Trods generationsskiftet på redaktionen
er det lykkedes det nye redaktionelle crew
at slippe forholdsvis helskindet igennem
bladets snørklede tilblivelsesproces. Når
det er sagt, skal der naturligvis endnu en
gang opfordres til, at vil man være med til
at sætte sit eget præg på SLYNG – enten
som skribent, fotograf, grafiker eller noget
helt fjerde, så mød op til et redaktions-
møde. Møderne annonceres via fælles-
mail på Punkt.KU til alle instituttets fag,
men kan også findes på SLYNGs facebook-
grupperum. Har du ikke allerede meldt dig
ind i gruppen, så gør det i dag! 
Vi håber at nærværende nummer vil blive
en lige så stor fornøjelse for dig at læse,
som det har været for os at skabe! Go’ læ-
selyst!

Husk:
SLYNG er også DIT

blad!
Vil du være med -l

at sæ>e DIT præg på
SLYNG så indsend

dine bidrag -l:
slyng@punkt.ku.dk
eller kom -l redak-
-onsmøderne, som
annonceres løbende

på Punkt.KU. 

Næste tema i
SLYNG:

Kulturkamp
Er universitet udelukkende -l
for det private erhvervsliv? Er
topstyringen og regeringens
kontrol af universitetet i virke-
ligheden udtryk for en kultur-
kamp, hvormed man ønsker at
lukke de ‘samfundskri-ske’ ud-
dannelser? Hvad er kulturkamp
og deles kulturkampen i Dan-
mark fællestræk med kultur-
kampen i mellem andre
kulturer?
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I grænselandet
I grænselandet
Det danske mindretal i Nordslesvig og
det tyske mindretal i Sønderjylland – To
mindretal der på mange måder er hinan-
dens spejlbilleder
Af Claus Jackobsen, Magisterkonferens-
studerende på religionsvidenskab

Når talen falder på minoriteter og Dan-
mark, glemmer man oLe en af de største,
længst eksisterende og bedst etablerede
minoriteter i Danmark, nemlig det tyske
mindretal i Sønderjylland. Et andet min-
dretal, hvis historie og eksistens er uløse-
ligt forbundet med en af de største og
ligeledes bedst etablerede danske mino-
riteter i udlandet, er det danske mindre-
tal syd for grænsen, i Sydslesvig. Det er
nærmest umuligt at behandle det ene af
disse to mindretal uden også at beskæf-
�ge sig med det andet på et eller andet
plan. De er på mange områder hinandens
spejlbilleder, i kraL af at de har udspring i
samme område og den samme historiske
baggrund. I denne ar�kel ser vi derfor på
begge mindretal parallelt. 
Baggrund for dragningen af den dansk-
tyske grænse
Det er grænsedragningen i 1920 af den
dansk-tyske grænse, der ligger �l grund
for de to mindretal på hver sin side af
grænsen. Den danske stat tabte krigen i
1864 og må�e afstå hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenburg �l sejrher-
rerne, de to tyske stater Preussen og
Østrig. I det nordlige Slesvig var flertallet
dansktalende og ønskede at blive indlem-
met i det danske kongerige i stedet for at
komme under tysk herredømme. ELer

den preussisk-
østrigske krig i
1866 blev her-
tugdømmerne
i n d l e m m e t
helt og fuldt i
Preussen og
blev fra 1871
en del af det
nyopre�ede
tyske kejser-
rige. Gennem
56 års tysk
styre bevarede
n o r d s l e s v i -
gerne et håb
om genfor-
ening med

Danmark. Da
Første Verdenskrig endte med tysk neder-
lag, blev det muligt at få en folkeafstem-
ning i Slesvig, hvor befolkningen i de
nordlige og mellemste områder af Slesvig
kunne stemme om, hvorvidt de ønskede
at være en del af det danske eller tyske
rige. På baggrund af afstemningen skete
der en deling af Slesvig i 1920 med den
grænsedragning, som vi kender i dag mel-

lem Danmark og Tyskland. 
Men naturligvis var det ikke uproblema-
�sk at trække grænsen tværs over Slesvig;
ligegyldigt hvad ville der være nogle, der
blev ”ladt �lbage” på den forkerte side af
grænsen, i forhold �l hvad man havde
stemt. Og eLersom man skulle trække en
linje, uden huller eller øer i det andet
land, blev hele valgkredse nødvendigvis
indlemmet i et land, som et flertal i kred-
sen havde stemt imod, ligegyldigt hvordan
man end udformede grænsedragningen.
Det er på denne baggrund at de to na�o-
nale mindretalsbefolkninger på hver side
af grænsen opstod.

København-Bonn Erklæringerne
Tiden lige eLer anden verdenskrig var
svær for de to mindretal på begge sider af
grænsen, men det er også i denne periode
at en etablering af mere ordnede forhold
og sikring af mindretallenes reSgheder
opstår. De�e skete helt konkret d. 29.
marts 1955 med København-Bonn Erklæ-
ringerne, som senere er blevet kaldt for
”Grænselandets grundlov” eller ”mindre-
tallenes Magna Charta”. Det er to næsten
enslydende erklæringer, hvor hvert land,
Tyskland med Bonn-erklæringen fremsat
af forbundskansler Konrad Adenauer, og
Danmark med Københavner-erklæringen
fremsat af statsminister H.C. Hansen, der
erklærer deres villighed �l at besky�e og
liges�lle deres respek�ve mindretal.
Grunden �l at det er to separate erklæ-
ringer, fremsat sam�dig, er, at erklærin-
gerne er fremsat af selvstændige stater
overfor sine egne mindretalsborgere, og
ikke bare en bilateral aLale mellem to
land. 
Erklæringerne knæsæ�er sindelagsfrihe-
den, altså re�en �l selv at vælge na�onale
�lhørsforhold og sprog, den kulturelle au-
tonomi med separate mindretalsskoler
med anerkendte afgangseksaminer, poli-
�sk par�cipa�on samt re�en �l kontakt
mellem �lhørsland og mindretal. Et konk-
ret resultat var dermed, at de to mindre-
tals skoleeksamener blev adgangsgivende
�l uddannelser og anerkendt af de na�o-
nale myndigheder; det havde de ikke
været på nogen sider af grænsen ind�l da.
Et andet resultat var, at mindretallenes
par�er og ret �l poli�sk indflydelse ligele-
des blev anerkendt. På samme vis som er-
klæringerne var med �l at sikre
mindretallenes reSgheder og eksistens,
var de således også med �l at sæ�e et
punktum for diskussionen om en mulig re-
vision af grænsedragningen. 
Grænselandet i dag
Størrelsesmæssigt anslås det tyske min-
dretal at udgøre ca. 12.-20.000 personer i
Sønderjylland, hvilket svarer �l ca. 5-8 %
af en samlet befolkning på 253.000. Syd
for grænsen, i Sydslesvig, er der en be-
folkning på lidt over 500.000, hvoraf det
skønnes, at den danske mindretal udgør
en 50.000 �l 60.000 personer, svarende �l
en 8-10%. Grunden �l, at tallene, specielt
for det tyske mindretal, indeholder en så
stor svingning, er, at det kan være svært
at afgøre klart, hvornår personer er en del
af mindretallet. I mindretalssamfundets
yderkredse er grænserne for deltagelse
flydende, som vi kender fra andre minori-
teter.
Nok findes der antalsmæssigt lige så store
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eller større minoriteter i Danmark, men
eLersom det tyske mindretal er geogra-
fisk afgrænset �l Sønderjylland, udgør
mindretallet en forholdsmæssig stor del
af befolkningen her, specielt fordi min-
dretallet ikke er ligeligt fordelt over hele
regionen, men udgør en langt større del
af befolkningen i områder tæt ved græn-
sen, specielt i Tinglev-området, end i den
nordlige del. Desuden er der også min-
dretalskoncentra�oner i de fire sønderjy-
ske købstæder: Tønder, Haderslev,
Aabenraa og Sønderborg.  
Det tyske mindretal i Sønderjylland
Det tyske mindretal er mest synligt �l
stede i Sønderjylland i kraL af, at de har
deres egne ins�tu�oner og foreninger.
Herunder også uddannelsesins�tu�oner
som skoler, gymnasier og børnehaver. Her
foregår al undervisning selvsagt på tysk,
med undtagelse af når der står dansk på
skemaet. En tysk friskole skal leve op �l de
samme krav som alle andre folkeskoler i
Danmark, herunder også undervisning i
dansk, hvilket der undervises i parallelt
med tysk fra børnehaveklassen. Man kan
altså lade sit barn gå fra vuggestue �l
gymnasiet i rent tysksprogede ins�tu�o-
ner, og så ende med et eksamensbevis,
der kan bruges i begge lande. 
Det er dog ikke alle af eleverne, der gør
de�e, for nu �l dags er mange af de unge,
der vælger at tage de sidste af folkesko-
lens klasser på en dansk folkeskole, og så
eventuelt forsæ�e videre derfra på et
dansk gymnasium eller handelsskole. Det
kan være mange grunde �l de�e, men en
central grund er nok, at de fleste tyske
skoler er så små, at eleverne alligevel skal
fly�es over i en ny skole eLer 7. klasse.
Der�l kommer naturligvis også prak�ske
årsager, som at en dansk skole kan være
tæ�ere på, men det er også et udtryk for,
at en stadig voksende del af det tyske min-
dretal betragter skellet mellem tysk og
dansk mere afslappet end �dligere. Sam-
�dig er det dog også i uddannelsesins�tu-
�oner på begge sider af grænsen, at en
vig�g del af det na�onale mindretals iden-
�tet skabes og fastholdes. F.eks. når tra-
di�oner som at få en ”Schultüte” fyldt
med gaver på første skoledag, eller ”Lan-
ternelaufen”, hvor børnene går syngende
i optog med en papirlanterne den 10. no-
vember, holdes i hævd på de tyske skoler
nord for grænsen. 
Nordslesvig eller Sønderjylland?
Ud over uddannelsesins�tu�onerne er
det tyske mindretal synligt gennem en
række andre ins�tu�oner, så som idræts-
foreninger, biblioteker samt tyske menig-

heder med egne tyske præster, der deler
kirkerne med deres danske kollegaer. Min-
dretallet har også sit eget, tysksprogede
dagblad, avisen Der Nordschleswiger, der
dækker nyheder fra både Danmark og
Tyskland. Bemærk navnet, Der Nordsch-
leswiger. Nordslesvig er tradi�onelt den
betegnelse, de tysksindede bruger om det
nordlige, altså danske område eLer græn-
sedragningen i 1920, mens de dansksin-
dede stort set al�d bruger betegnelsen
Sønderjylland for de�e område. I de to
forskellige navne ligger naturligvis, at bru-
gen af ”Sønderjylland” klart antyder om-
rådets sammenhæng med resten af
Jylland og dermed Danmark, mens
”Nordslesvig” omvendt antyder landsde-
lens sammenhæng med Sydslesvig, del-
staten Slesvig-Holsten og dermed
Tyskland. 
Det danske mindretal i Sydslesvig
Hvad angår forholdene syd for grænsen,
så er mindretallet her også mest synligt i
kraL af dets ins�tu�oner og foreninger.
Også her har mindretallet sin egen avis,
den dansksprogede Flensborg Avis og sit
eget par�, Sydslesvigsk Vælgerforening /
Südschleswigscher Wählverband, der er
repræsenteret i Landdagen for delstaten
Schleswig-Holstein. Derudover er der
Dansk Kirke i Sydslesvig, der dækker over
39 menigheder med i alt 24 præster samt
danske biblioteker og alderdomshjem.
Dog er det ligesom nord for grænsen sko-
levæsnet, der tydeligst markerer og syn-
liggør mindretallet. Der er 57 danske
børnehaver og 49 skoler, herunder også
to med gymnasial overbygning.
Ca. halvdelen af de danske skolers driLs-
udgiLer finansieres af delstaten og den
anden halvdel af den danske stat, og det
sidstnævnte forhold har i de seneste år
ikke været uproblema�sk. De danske sko-
ler har nemlig i de seneste år oplevet en
øget søgning af elever af tyske forældre.
Grunden �l, at en del tyske forældre lader
deres børn gå på en dansk skole, kan
være, at de ønsker, at deres børn skal lære
et ekstra sprog, altså dansk, fra starten af
deres skolegang, og �l dels også at de
danske skoler repræsenterer en anden
pædagogik end de tyske skoler. Sam�dig
har moderne tyskere tydeligvis ikke en be-
røringsangst i forhold det danske mindre-
tal. De�e betyder dog også at �ng som
forældresamtaler og meddelelser �l for-
ældrene oLe skal foregår på tysk, eLer-
som forældrerne ikke kan dansk. 
Dansk eller tysk i skolegården?
Denne udvikling har vakt en del harme i
nogle kredse i Danmark, hvor specielt

Dansk Folkepar�s Søren Krarup har gjort
sig �l talsmand for, at den danske stats
skolebidrag syd for grænsen ikke bør gå �l,
at det bedre tyske borgerskab kan få billi-
gere privatskoler �l deres børn. Desuden
har han fremhævet, at det danske min-
dretal bør overveje, hvor dansk det egent-
lig er, hvis man begynder at
kommunikerer på tysk �l forældreforsam-
linger og i skolegården generelt. Det skal
her lige nævnes, de tyske skoler i Sønder-
jylland har samme ”problem”, nemlig at
der bliver snakket dansk i skolegården,
uden at det nødvendigvis i samme grad er
blevet opfa�et som et problem.
De to mindretal i det dansk-tyske grænse-
område bliver i dag oLe set som et møn-
stereksempel på harmonisk sameksistens,
der kan bruges som modeller i andre om-
råder med na�onale mindretal og deraf
følgende etniske konflikter. En af grun-
dene �l succesen er ikke blot en demo-
kra�sk grænsedragning, men i
særdeleshed København-Bonn Erklærin-
gerne i 1955, hvor de to na�onale majori-
teter ube�nget anerkender minoriteter
med reSgheder og borgere på lige for
med alle andre. De�e er ikke et arbejde,
der er blevet anset som afslu�et med er-
klæringerne, men som har forsat lige
siden da.  
Grænserevisionskravene er opgivet
I nu�den har det tyske mindretal frasagt
sig ethvert ønske om grænserevision, det
skete officielt i eLeråret 1945. Det samme
har det danske mindretal – om end langt
senere. Det skete først i 1995. Når det er
sagt, så er intet dog helt rosenrødt, og det
er aldrig særlig let at være en na�onal mi-
noritet. For nok er der en stadig opblød-
ning i skellene mellem dansksindet og
tysksindet, og nok er langt hovedparten af
mindretallenes medlemmer tosproget og
har indblik i begge kulturer, men som
medlem af et af mindretallene kan man
komme �l at føle sig fremmed i begge
lande. I Tyskland bliver man betragtet som
en dansker og i Danmark som en tysker
(hvilket gælder for begge mindretal). Det
er et forhold, vi kender fra andre na�o-
nale minoriteter. 
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Man kan læse mere om de to
mindretal i det dansk tyske grænse-
land og om andre europæiske min-
dretal i Mellem na�onale Grænser,
Grænseforeningens årbog 2009.
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Kejserigets ‘sorte’ får
temasek-onen:minoriteter

Kejserrigets ‘sorte’ får
I Rusland skelnes der ikke mellem folk fra Kaukasus og Centralasien på trods af hudfarve, religion og na-onalitet, og
i folkemunde omtales disse folk med samme racis-ske fællesbetegnelser. Navnlig Ruslands muslimer er genstand
for diskrimina-on, og et blik -lbage igennem landets historie afslører, hvordan forholdet mellem landets større re-
ligioner har ændret sig markant undervejs og således påvirker billedet i dag
Af Anna Gudlaugsdo�r, Russisk på over-
bygningen

”Jeg er sort, jeg kommer fra Kaukasus”,
sagde den unge mand og rev sig i det
mørke, krøllede hår for at demonstrere
sin pointe. Han var nabo �l min veninde
under et gæstestuderende-ophold i Mos-
kva, og han og hans kæreste delte bad og
toilet med min veninde i de få måneder,
vi læste på Moskvas Statsuniversitet. De
russere, vi omgikkes på kollegiet, var for-
færdede over, at min veninde skulle bo
sammen med sådan nogle ’sortsmud-
skede typer’ og gav hende mange forskel-
lige råd �l at komme helskindet ud af
naboskabet. Min veninde overlevede og
oplevede vist ikke noget værre, end at fy-
rens kæreste engang imellem nuppede
hendes fine shampoo og balsam, og at de
rodede en del.  
’De sorte’ - chernye
Men den aStude, de russiske studerende
udviste over for de ’sorte’, var og er ikke
noget enestående �lfælde, men noget
man oLe støder på blandt russere. De
’sorte’ er farlige, har et temperament som
en vulkan i udbrud, går gerne med knive,
slår deres koner og kærester, og er derud-
over både primi�ve og upålidelige. Men
hvem er disse ’sorte’ – på russisk chernye,
som beskrives så lidet fla�erende? Rus-
lands såkaldte ’sorte’ er tyrkiske folk fra
Kaukasus og Centralasien, som har boet
inden for Ruslands grænser i omkring fem
hundrede år. Folkeslagene er mange og
forskellige, som f.eks. tjetjenere, ingusje-
tere, azerbaidsjanere, usbekere, turkme-
nere, tadsjikker og kazakker. De fleste er
muslimer, men det er deres udseende,
der giver dem øgenavnet ’sorte’ i russisk
folkemunde, da disse tyrkiske folk oLest
har et mere mørklødet udseende end rus-
sere. 
Fra tatar -l ’sorte’, khadji og khadsjik
De ’sorte’ bruges i flæng om de fleste fra
Kaukasus og Centralasien, uanset om det
er muslimske tadsjikker eller kristne geor-
giere, og de nega�ve a�ribu�er, jeg be-
skrev før, �lskrives mere eller mindre alle

i kategorien ’sorte’, uanset religion eller
na�onali�et. Det er således et bestemt
ikke-europæisk/ikke-hvidt udseende, der
sæ�er dagsordenen, og sæ�er alle under
samme hat, på samme måde som beteg-
nelsen ’tatar’ gjorde for flere århundreder
siden. Da mongolerne kom farende over
de russiske stepper i det 13. årh., havde
de allerede været i Centralasien og lagt
storbyerne Bokhara og Samarkand under
sig. Bokhara og Samarkand var på det �ds-
punkt under persisk styre og var højborge
for islam og islamisk kultur. ELersom mon-
golerne nåede længere mod Rusland og
Kaukasus, slu�ede flere og flere tyrkiske
folk sig �l den Gyldne Horde, og blev
kendt af russerne som tatarer, uden at
skelne nærmere mellem etnicitet og
oprindelse. I dag bruger man ikke længere
ordet tatar på denne måde, men derimod
er der kommet flere nedsæ�ende beteg-
nelser, som sorte, khadji, khadsjik osv. De
sidste to er på lige linje med det danske
perker. 
Den islamiske vækkelse og religiøs pola-
risering
Det virker nogle gange som om, det er et
bestemt ikke-europæisk/ikke-hvidt udse-
ende, der sæ�er dagsordenen for den
\endtlige aStude over for de kaukasiske
og centralasia�ske folk i Rusland, men re-
ligionen er også begyndt at spille mere
ind, end den har gjort de sidste mange år.
Og måske er det fordi at islam i Rusland
egentlig kun for nyligt er blevet noget,
man rig�g lægger mærke �l i dagligdagen.
For blot nogle få år siden var f.eks. kvin-
der med tørklæde noget man nærmest al-
drig så i det europæiske Rusland, men i
dag er det ikke ualmindeligt at se kvinder
i hijab (’tørklæde’/’�ldækning’ på arabisk,
red.) Det kan på den ene side �lskrives
den inden for de sidste � år voksende po-
larisering mellem Vesten og den muslim-
ske verden, og på den anden side
�lskrives den islamiske vækkelse, der har
bredt sig i Kaukasus inden for det sidste
år�. Som et lidt ekstremt eksempel kan
man nævne den tjetjenske præsident,
Ramsan Kadyrov, som har udstedt forbud
mod, at kvinder viser sig uden hijab, for-

bud mod at klæde sig i nedringede kjoler
�l festlige lejligheder og andre regler, der
vedrører tjetjenernes dagligdag. Islams
lære er med Kremls godkendelse blevet
indført som en del af folkeskoleprogram-
met i Tjetjenien, og det er netop denne
godkendelse fra ”kejsermagten”, som gør
rela�onen mellem Ruslands kristne og
muslimske befolkninger interessant. 
Ruslands første muslimer
Der har været muslimer i Rusland i over
1000 år. De første muslimer på russisk
område var Volga-Bulgarerne i det 10.
årh., som levede under konstante angreb
fra russernes side. Volga-Bulgarerne be-
skrives i de gamle russiske krøniker som
”et mørkt og farligt folk”, en fryg�ndgy-
dende trussel som det var bedst at be-
kæmpe fra starten af. HereLer kom Den
Gyldne Horde, som kontrollerede Rusland
i godt 200 år (13.-15. årh.), en periode
som oLe kaldes ”mongoler/tatar-åget”.
Mongolerne var oprindeligt shamanister,
men konverterede �l islam eLer at have
været i Centralasien og set de storslåede
moskéer og ska�e, der fandtes i storby-
erne Bokhara og Samarkand. Mongolerne
var religiøst tolerante over for russerne og
lod dem være kristne i fred uden at tvinge
nogen �l at konvertere. Da Rusland i det
15. årh. kastede mongoleråget af sig, kom
der imidler�d andre boller på suppen.
Russisk offensiv mod islam
Russerne begyndte i midten af det 15.
årh. at rykke sydøst mod Centralasien, og
nedlagde de store khanater (et poli�sk sy-
stem af tyrkisk oprindelse, styret af en
Khan, red.) på stribe. De overlevende
muslimske indbyggere blev gjort �l un-
derså�er i det russiske kejserrige og må�e
i mange �lfælde tvangskonvertere,
selvom der ikke var en generel poli�k for
tvangskonvertering. Derimod var man flit-
�g �l at nedrive og nedbrænde moskéer,
og der blev udstedt forbud mod at for-
kynde islam. Den russisk-ortodokse kirke
blev den ledende religiøse magt, og Rus-
lands muslimer må�e leve under de reg-
ler, som kirken og tsaren befalede. Her
spiller to vig�ge �ng ind i den russiske op-
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Gtema:Kejserrigets ‘sorte’ får

Tatarerne
De egentlige tatarer var et folk der le-
vede i Gobiørkenen i det 5.århundrede
og spredte sig så gradvist syd og vest
mod Europa. Navnet tatarer blev så
overført �l de folk, de besejrede som
oLe var tyrkiske folk, og på den måde
blev navnet �l et fælles udtryk for tyr-
kiske folk i Centralasien og Rusland.

fa�else af muslimerne som \ender: �den
under de muslimske mongoler, og os-
mannernes erobring i 1453 af kristen-
dommens højsæde, Konstan�nopel, som
fik kirken i Moskva �l at opfa�e sig selv
som den sande kristne tros sidste fæst-
ning – Det Tredje Rom. Ruslands muslimer
må�e derfor i løbet af de eLerfølgende
par hundrede år igennem en hård �d, ind-
�l Katerina den Store kom �l magten. Tsar-
styret førte en hård poli�k mod sine
muslimske underså�er, som bl.a. må�e
tvangskonvertere under Peter Den Store
for at kunne beholde sine gårde og jorde.
Den officielle poli�k var at besky�e de
kristne ortodokse frem for �lhængere af
andre trosretninger, og ødelæggelse af
moskéer og forbud mod forkyndelse af
islam fortsa�e. 
Katrina den Store og religiøs pluralisme
Katarina den Store så anderledes på
sagen. Hun var en human leder som
stræbte mod oplysning, orden og uddan-
nelse fremfor underkuelse og ødelæg-
gelse. Rusland strakte sig eLerhånden
meget vidt, og Katarina havde set, hvilke
konsekvenser det havde systema�sk at
forfølge en befolkningsgruppe – det førte
i sidste ende kun �l vold, oprør og ned-
brydelse af kejserriget. Hun så derfor gavn
i at forbedre rela�onerne mellem styret
og rigets muslimer og lagde stor vægt på
at få de muslimske ”præster” �l at samar-
bejde med staten. For Katrina den Store
var det underordnet, hvilken tro man be-
kendte sig �l, så længe man ikke var en
gudløs ateist – alle skulle ledsages af en
guddommelig hånd fremfor den lovløshed
og anarkisme, der skjulte sig i ateismen.
Fra og med Katarina den Stores �d og
frem �l 1917 forbedredes forholdet mel-
lem tsar-styret og de russiske muslimer sig
betragteligt, og statsapparetet trængte
længere ind i muslimernes verden. Tsar-
styret udviste tolerance over for musli-
merne og lod dem opre�e deres eget råd
for bedre at kunne kommunikere med
den muslimske del af befolkningen, og for
bedre at kunne implementere rigets love
blandt dem. Religiøs pluralisme var man-
traet, og på et �dspunkt blev det endda
forbudt i de centralasia�ske dele af Rus-
land at forkynde islam eller kristendom-
men, da man mente at det ville forstyrre
den etablerede stabilitet. Under�den
blussede der muslimske oprør op, men de
nåede aldrig et omfang, der kunne be-
tragtes som en reel trussel mod staten. 
Islam eQer tsar-styrets fald og under
kommunismen
Da tsar-styret så sine dage talte i 1917,

førte det også �l nye og hårdere �der for
Ruslands muslimer. Islam blev ligesom
andre religioner forbudt, og moskéer blev
ødelagte eller lukket ned. På den anden
side førte kommuniststyret en poli�k om,
at etnicitet eller oprindelse ikke skulle
være så vig�g mere, og at alle ifølge kom-
munismen var lige og skulle arbejde sam-
men om at skabe det kommunis�ske
paradis. Denne poli�k var som bekendt
noget selek�v og førte f.eks. �l masseud-
vandringer af russiske jøder, som oLe blev
mistænkeliggjorte eller forfulgte på bag-
grund af deres etnicitet. 
Religiøs-kulturel revival og radikalisering
Siden Sovjetunionens fald i 1991 er der
sket en opblomstring af islam såvel som
ortodoks kristendom i Rusland, og islam
anerkendes nu som en af Ruslands fire of-
ficielle trosretninger (den russisk-orto-
dokse kirke, islam, jødedom og
buddisme). Men der er også sket en radi-
kalisering af både islam og kristendom-
men i Rusland. Med religionsfriheden har
russerne set en længe ventet mulighed for
at vende �lbage �l deres kulturelle grund-
lag, den ortodokse tro, og kirker og klostre
fyldes �l bristepunktet. Det er nu ikke kun
muslimske kvinder der går med �ldækket
hoved, men eLerhånden er der flere og
flere etnisk russiske kvinder, der �lslører
deres hoveder på gammeldags ortodoks
facon. Den russisk-ortodokse kirke har
også fået betydeligt mere magt på den
poli�ske arena, og det er ikke ualminde-
ligt at poli�kere får en offentlig velsignelse
hos præsten for at øge deres popularitet.
Patriarken bliver nu inviteret med �l offi-
cielle ceremonier i Kreml og sidder på for-
reste række med landets ledere, mens
andre religiøse overhoveder må sidde ba-
gest. Russerne vil �lbage �l deres rødder,
og det har også ført �l voksende na�ona-
lisme og mis�llid overfor ikke-russere og
ikke-kristne. Det støder så igen sammen
med ekstremis�ske muslimske bevægel-
ser og de terrorangreb, de har stået for i
Rusland og Vesten, som får mange russere
�l at associere Ruslands kaukasere med
terrorisme og militant islamisme. Denne
mis�llid skaber så samme onde cirkel,
som vi har set herhjemme – marginalise-
ring fører �l radikalisering – især unge
muslimer føler sig hensat �l i bedste fald
en tredjerang i samfundet og vender sig i
frustra�on mod radikale grupper, hvor de
kan føle sig accepteret. 
De russiske muslimers vilkår nu og i frem-
-den
Hvad der så yderligere er med �l at skabe
mis�llid og modvilje hos russerne over for

kaukasere og centralasia�ske folk er væk-
sten af deres antal i Rusland. Russerne
lever i gennemsni�et ikke særlig længe og
får alt for få børn �l at opretholde en po-
si�v befolknings�lvækst. Russiske musli-
mer får derimod mange børn og lever
længere (måske fordi de ikke drikker helt
så meget som russere), og derudover
kommer der hvert år store antal gæstear-
bejdere fra Kaukasus og Centralasien �l
Rusland i håb om at skabe sig en bedre �l-
værelse. Størstedelen af dem ender i uat-
trak�ve job, hvor de f.eks. laver
bygningsarbejde, graver grøLer, sælger
frugt på markedet, gør rent på banegår-
dene og andre mindre eLertragtede er-
hverv. De�e er så endvidere med at
opretholde myten om de ’sorte’ som
’dumme’ og ’primi�ve’, også fordi mange
af dem kommer �l Rusland som ganske
unge og har ikke mulighed for at gå i skole
pga. manglende opholds�lladelse.
Vi ser derfor i dag en vis marginalisering
af muslimerne i Rusland. De har på mange
måder overtaget jødernes rolle som syn-
debukke, da man er meget hur�g �l at
give dem skylden for alt, fra manglende
arbejde �l voksende kriminalitet. Især tje-
tjenere er meget udsa�e pga. krigen i Tje-
tjenien og hyppige terrorangreb, som
myndighederne (nærmest uden at tænke
sig om) automa�sk giver tjetjenere skyl-
den for. På den anden side finder flere og
flere russiske muslimer fællesskab i mo-
skéen og beny�er sig af religionsfriheden
�l at opre�e organisa�oner og forbund,
og nogle ledere af muslimske områ-
der/republikker har et udmærket forhold
�l regeringen. Det er svært at sige, om de
går en lys eller mørk frem�d i møde, men
umiddelbart virker det ikke som om, det
vil blive le�ere at være muslim i Rusland
inden for de næste år.
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Ex-gay bevægelsen i den
danske folkekirke

Ex-gay bevægelsen i den
danske folkekirke
Den kristne forening Agape har fundet en ”kur” mod homoseksualitet. Seksuelle minoriteter begrænses derved i
deres muligheder for at prak-sere både deres seksualitet og religion. Valget står for disse mennesker mellem at leve
et liv i selvvalgt cølibat eller at lade sig selv gå -l i fortabelsen
Af Me"e Petersen, Religionsvidenskab, 6.
semester

De fleste er klar over, at det kan være
svært for seksuelle minoriteter at springe
ud og leve et åbent liv og endnu sværere,
hvis der er religion med i spillet. Der har
inden for de sidste par år været en del
fokus på denne problema�k i medierne.
Fokus har meget oLe været re�et mod
det enkelte menneskes oplevelse af kon-
flikt mellem dem selv og deres religion.
Men bagved individet står den religiøse
organisa�on, og man kan spørge, hvilken
plads det religiøse bagland indtager i kam-
pen mellem f.eks. homoseksualitet og det
at være re�roende kristen.  
Selvfølgelig er folkekirkens version af kri-
stendom ikke den eneste kristne retning,
der forholder sig �l de�e spørgsmål, men
da folkekirke kristendom er den statsau-
toriserede trosretning i Danmark, er det
oplagt at tage afsæt i, hvordan netop fol-
kekirken posi�onerer sig. Fordi folkekirken
ikke er en homogen enhed er der internt
forskellige synspunkter omkring, hvilken
form for bibeltolkning der er den re�e og,
hvordan man er kristen på den re�e
måde. Og der er absolut ikke enighed om,
hvordan man skal forholde sig �l det at
være homoseksuel og kristen. 
På den ene ydrefløj, det man med et ge-
neraliserende udtryk kunne kalde Folke-
kirkens højrefløj, befinder der sig nogle
grupperinger, som mener, at homosek-
sualitet og kristendom er uforenelige stør-
relser. De fleste har vel hørt tale om Indre
Mission, og måske Luthersk Mission, men
mindre kendt er det, at Folkekirken også
rummer foreninger, der har �l formål at
kurere mennesker fra homoseksualitet.
En sådan forening er Foreningen Agape.
Agape beskriver sig selv som en forening,
der kan hjælpe mennesker med at løse
forskellige problemer – fx  ”problemfyldt
seksualitet”. Men for at forstå hvilken
slags organisa�on Agape er, bliver man
nødt �l at vende blikket mod en helt
anden form for kristendom, som �lsyne-

ladende er forskellig fra den der prak�se-
res i Folkekirken.   
USA som forgangsland  
Agape er inspireret af den amerikanske
”ex-gay” bevægelse, der som navnet af-
slører, beskæLiger sig med �dligere ho-
moseksuelle. Forskellige ex-gay grupper
har organiseret sig sammen i større net-
værk og udgør �lsammen en meget stærk
organisa�on, der ak�vt arbejder på for-
skellige niveauer for at ”afskaffe” homo-
seksualitet. Hvor man på individplan
�lbyder terapi og kurser i at overvinde sin
homoseksualitet, arbejder man på poli�sk
plan for at modarbejde lovgivning, som
giver lige reSgheder �l homoseksuelle.
Ex-gay grupper omtaler seksuelle minori-
teters reSgheder som ”special rights”,
selvom der i virkeligheden er tale om lov-
givning, som forsøger at sikre dem de
samme reSgheder som heteroseksuelle.
Udover disse to planer, arbejder bevæ-
gelsen også på et videnskabeligt plan for
gennem medicinske og psykologiske stu-
dier at bevise at homoseksualitet er en
sygdom og, at det er en sygdom, der kan
kureres.                                       
Ex-gay grupperne eksisterer inden for en

ramme af maksimalis�sk kristendom,
nordamerikansk protestan�sk fundamen-
talisme. Denne form for kristendom står
stærkt i USA, og man har sine egne forsk-
ningsins�tu�oner og universiteter. Her ar-
bejder forskere, læger og psykologer bl.a.
på at påvise sammenhængen mellem for-
skellige former for sociale svigt og homo-
seksualitet. Argumenterne mod afvigende
seksualitet bygger derfor også på andre
argumenter end de rent teologiske, bibel-
ske begrundelser. 
Ex-gay kristne hører �l på en fløj, hvor

man tradi�onelt ikke tolererer nogen
form for seksuelle afvigelser fra det patri-
arkalske familiemønster. De�e er da også
en af grundene �l, at det netop er her ex-
gay budskabet falder i god jord. Disse
kristne, som før har set sig nødsaget �l at
udstøde børn og familie medlemmer, som
var homoseksuelle, har med ex-gay ideo-
logien fået en mulighed for at beholde re-
la�oner �l den homoseksuelle eLer
devisen ”love the sinner, hate the sin”.
Omvendt har den homoseksuelle fået mu-
lighed for at beholde sit sociale netværk
og sin religion, under forudsætning af at
nogle retningslinjer bliver overholdt. Den
vig�gste af disse er afståelse fra seksuelle

handlinger. Her er det dog værd at be-
mærke, at også heteroseksuelle forventes
at leve i a^oldenhed ind�l ægteskab ind-
gås. Sam�digt er det også vig�gt, at den
homoseksuelle indgår i et behandlings-
forløb. 
Kuren
Behandlingen er bygget op med inspira-
�on fra Anonyme Alkoholikeres tolv-trins
program, og et centralt element i forløbet
er ideen om skriLemålets forløsende ef-
fekt. Her indgår detaljerede offentlige be-
kendelser af for�dens udskejelser,
�lbagefald og fristelser, sammen med
granskning af barndommen, i forsøgene
på at finde homoseksualitetens årsag.
Derudover er individuel terapi, med
kristne terapeuter, også et fast indslag. En
fælles betegnelse for terapi der re�er sig
mod helbredelse af homoseksualitet er

Proposi-on 8
I forbindelse med præsidentvalget i
2008 vedtog flere amerikanske delsta-
ter den meget omtalte ”Proposi�on 8”,
hvormed der blev indført forbud mod
ægteskab mellem personer af samme
køn. Den amerikanske lovgivning på
området er kompliceret, idet der både
skal tages højde for føderale og del-

statslige love.

Maksimalisme
Maksimalisme er meget kort fortalt en
form for religiøs praksis, hvor religionen
tænkes ind i alle dele af den prak�se-

rendes liv.

temasek-onen:minoriteter
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For yderligere informa-on kan følgende li>eratur anbefales:
Den Amerikanske ex-gay bevægelse og deres modstandere:
Besen, Wayne R.: Anything but Straight. Unmasking the Scandals and Lies Behind the Ex-Gay Myth.

Harrington Park Press, New York, 2003.                                                                                                          
Drescher, Jack ; Zucker, Kenneth J. (red.): Ex-Gay Research. Analyzing the Spritzer Study and its Rela,on to Science, Religion, Pol

,cs,and Culture. Harrington Park Press, New York, 2006.
Erzen, Tanya: Straight to Jesus. Sexual and Chris,an Conversions in the Ex-Gay Movement. University of California Press, Berke

ley,Los Angeles and London, 2006.                                                               
Om Folkekirkens holdninger -l homoseksualitet og ægteskab:
Larsen, Ivan Ebbe mfl.: Danske Præster og Biskopper om… Kirkelige vielser af homoseksuelle. 2006 Krogs Forlag, Vejle.
Om Agapes eget syn på homoseksualitet og hvordan man bør forholde sig i kirken:
Larsen, Johan Schmidt: Homofili – hvad mener forskerne? – hvad siger Bibelen? – hvad er kirkens diakonale forpligtelse. 

Lohses Forlag, Fredericia, 1993.

”Repara�ve Therapy”, eller ”sexual con-
version therapy”. 
Ex-gay bevægelsen kan være et refugium
for de homoseksuelle på den kristne høj-
refløj. Disse mennesker er oLe blevet
udsat for fordømmelse og endda udstø-
delse fra menigheder og familier, og de
ser måske muligheden for at blive hel-
bredt som sidste udvej. Netop de�e, at
der er eLerspørgsel eLer en kur mod ho-
moseksualitet, bliver et af ex-gay bevæ-
gelsens argumenter for at der er behov
for deres eksistens. Selvom det ul�ma�ve
mål med kuren er indgåelse af heterosek-
suelt ægteskab, så er det langt fra alle, der
sigter eLer de�e, og endnu færre som
opnår det. De fleste ex-gays lever i frivil-
ligt cølibat, kun a_rudt af ”�lbagefald” �l
de gamle vaner. Synet på seksualitet er, at
det er en handling, som man kan vælge
ikke at udføre. Der er stort frafald, og
mange af dem der beslu�er sig for at
springe fra programmet finder sig aldrig
rig�gt �lpas med deres religion igen. 
Det kan umiddelbart virke som om, der
ikke er forskel på at være ex-gay og at
være an�-gay, men de to �ng er ikke al�d
det samme. Det er tydeligt, at ex-gay be-
vægelsen er præget af intern homofobi,
men sam�digt er der tradi�on for en
åbenhed og accept af homoseksuelle,
noget som kun er et rela�vt nyt fænomen
på den kristne højrefløj som helhed. De
kristne grupperinger på denne fløj har
igennem �den haL forskellige standpunk-
ter �l spørgsmålet om homoseksualitet,
og har løbende udviklet deres strategier i
forhold �l de�e. Den nuværende posi�o-
nering kan bedst beskrives som en alli-
ance, hvor det kristne højre bruger ex-gay
bevægelsen som bevis på, at seksualitet
er baseret på valg. Sam�dig har budska-
bet om at homoseksualitet kan kureres,
på trods af at det oLe er en livslang hel-
bredelsesproces uden garanteret resultat

for de involverede, åbnet op for at an�-
gay kristne kan få deres poli�ske dagsor-
den �l at fremstå som et spørgsmål om
god kristen moral. 
Og hvor eQerlader det så Agape?
Der er visse forskelle mellem den ameri-
kanske gren af ex-gay bevægelsen og den
danske, som Agape repræsenterer. F.eks.
er kristendom i USA ikke direkte sam-
menlignelig med kristendom i Danmark.
Bl.a. adskillelsen af kirke og stat i USA be-
tyder, at mange kristne grupperinger, så-
kaldte denomina�oner, eksisterer side om
side, hvorimod der i Danmark er én stats-
religion, som forvaltes af folkekirken.
Andre religioner, heriblandt ikke-folkekir-

kelig kristendom, er minoritetsreligioner.
Homoseksuelle i Danmark er sikret grund-
læggende reSgheder, som gør, at en be-
vægelse som Agapes posi�on er mere
marginaliseret end de amerikanske bevæ-
gelsers posi�on. I USA kæmper kristne
højrefløjsgrupperinger for, at de homo-

seksuelle ikke skal opnå samme reSghe-
der som heteroseksuelle mens man i
Danmark kæmper for at allerede opnåede
reSgheder ikke udvides �l også at dække
det kirkelige område.
Det er meget vig�gt for Agape at vise, at

homoseksualitet er baseret på handlinger
frem for iden�tet. Agape tolker Bibelen
som fordømmende overfor disse handlin-
ger, men mener sam�dig, at det er nød-
vendigt at gøre noget, for at hjælpe de
homoseksuelle. De�e kommer �l udtryk i
praksis ved at de, som nævnt, �lbyder be-
handling af homoseksualitet. En af grun-
dene �l at det er så vig�gt for dem at få
helbredt de seksuelle minoritetskristne er,
at deres teologi er bygget op omkring æg-
teskabet som det centrale i Guds skaber-
værk. Denne teologiske vinkel gør
homoseksualitet �l den værste form for
synd, fordi den undergraver netop det
mest centrale i hele Guds plan, den patri-
arkalske familiestruktur. Hermed lukker
Agapes teologi af for muligheden for at
være homoseksuel óg kristen. Man kan
sige at Agape konstruerer seksualitet som
en udviklingstrappe, hvor det endelige
trin er heteroseksualitet. Homoseksuali-
tet skyldes, at den homoseksuelle sidder
fast et sted nede på udviklingstrappen.
De�e evolu�onis�ske seksualitets syn
konsolideres af den teologiske frems�lling
af ægteskabet som centrum i Guds ska-
berværk, og Agapes tolkning af Bibelen og
meningen med Guds skaberværk danner
ramme for en særlig form for teologi, hvor
fokus på seksualitet er i centrum. En

sådan seksualitetsfokuseret form for kri-
stendom er kendetegnene for ex-gay be-
vægelsen og sammen med de
videnskabelige teorier som Agape stø�er
sig �l, indikerer de�e, at Agape som
gruppe kan klassificeres som en del af en

Hjemmesider fra nogle af ex-gay bevægelsens grupper:
Foreningen Agape: h>p://www.foreningenagape.dk/                                                                            
Basis, en underafdeling af Agape: h>p://www.basis.nu/      
Exodus interna-onal: h>p://www.exodus-interna-onal.org/
Na-onal Associa-on for Research and Therapy of Homosexuality:

h>p://www.narth.com/

§
Ind-l 2003 havde 13 amerikanske del-
stater stadig love der forbød al anden
seksuel ak-vitet end den man beteg-

nede som ’heteroseksuel’.

tema:Ex-gay bevægelsen i den danske folkekirke
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Af Thomas Håkansson, Thai på overbyg-
ningen

Thailand anses normalt for at være en et-
nisk meget homogen na�on, og befolk-
ningen består da også overvejende af
etniske thailændere. Dog findes der etni-
ske minoriteter forskellige steder i landet.
I Sydthailand er der malajer, og forskellige
steder i Thailand bor der kinesere. I det
nordlige Thailand finder man det, som
thailænderne selv kalder chao khao eller
”bjergfolk”. Disse mennesker er enten
flygtninge eller eLerkommere af flygt-
ninge fra Burma, Tibet og Kina, hvor de
ikke har kunnet få en �lværelse �l at
hænge sammen på grund af de eksiste-
rende regimer og/eller deres egen etnici-
tet. Når de kaldes bjergfolk af
thailændere, hænger det sammen med,

at de oLest bor i bjergene temmelig iso-
leret fra resten af det thailandske sam-
fund. Thailand er ikke særlig villig �l at
give dem statsborgerskab og dermed ret
�l basal uddannelse. De�e medfører, at
mange bjergfolk end ikke kan tale thai og
derfor har utroligt svært ved at finde blot
ufaglært arbejde i landet. Derfor kan man
tale om, at bjergfolkene er en udstødt og
udsat minoritetsgruppe i Thailand, og de
bliver oLest set ned på af almindelige
thailændere, som anser dem for at være
dovne, primi�ve og tyvag�ge.  
Børnene overladt -l sig selv
I Chiang Rai provinsen i det nordlige Thai-
land finder man The Mirror Art Group,
som beskæLiger sig med bjergfolk. Det er
en thailandsk non-governmental organi-
sa�on (NGO) og �dligere teatergruppe,

som ved hjælp af økonomisk stø�e fra for-
skellige interna�onale fonde har sat sig for
at hjælpe og udvikle bjergfolkslandsbyer i
lokalområdet. Gruppen fortæller selv, at
da de kom �l området i 90’erne var de
chokerede over �lstandene, fordi de i de
fleste landsbyer oplevede, at mændene
var a^ængige af opium og dermed ikke
kunne arbejde. De�e betød, at kvinderne
var nødt �l at tage sig af arbejdet med at
skaffe føde, og børnene må�e tage sig af
hinanden. Resultatet var, at landsbyerne
var yderst faSge, og at børnene ikke
havde nogen skolefærdigheder overhove-
det, fordi de ikke havde �d �l at gå i skole. 
Virkeligheden omsat �l teater
Opgaven var altså at få udskiLet opiums-
valmuer med ikke-a^ængighedsska-
bende afgrøder og at lære børnene

sådan bevægelse. 
Minoritet-majoritets rela�oner findes in-
denfor alle sammenhænge, og at majori-
tetsseksualiteten i folkekirken afspejler
resten af samfundet kan vel næppe over-
raske nogen. At det så alligevel er en
anden religion, Islam, som selv indtager
en minoritetsposi�on i Danmark, der oLe

peges fingre af, når talen falder på homo-
seksuelles reSgheder, er mere interes-
sant. De�e forhold understreger blot det,
at den dominerende part i sådanne asym-
metriske magtrela�oner oLe har meget
svært ved at få øje på, hvordan den selv
er medvirkende �l at opretholde sin egen
posi�on som majoritet, bl.a. ved at kri�-
sere ”de andre”, for det ”vi” selv gør.

The Mirror Art Group
Teater som værktøj. En thailandsk NGO og teatergruppe arbejder med at løse interne problemer blandt nogle af
Thailands minoriteter og sam-dig skabe større forståelse mellem minoriteterne og resten af landets befolkning. Alt
sammen ved hjælp af små teatergrupper.
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thailandsk og engelsk ligesom andre børn
i Thailand. Metoden gruppen brugte ud-
over ren undervisning var blandt andet at
lave teater med børnene fra de forskellige
berørte landsbyer. Hvis et barn havde op-
levet omsorgssvigt med en opiumsa^æn-
gig far og hårdtarbejdende mor, ja, så blev
historien omsat �l et teaterstykke, der
blev opført i de omkringliggende lands-
byer. Hensigten var blandt andet at gøre
bjergfolkene opmærksomme på, via deres
egne børn, at de ikke var isolerede med
problemerne, og at andre i lignende si-
tua�oner havde overvundet dem. Desu-
den var det hensigten at indgyde børnene
selvrespekt, sådan at de senere hen ikke
ville ende i samme grøL som deres foræl-
dre. Således lærte landsbyerne af hinan-
den, og der voksede en samhørighed
frem, som ikke havde eksisteret �dligere.
For �den laver gruppen lokal TV om præ-
cis de samme problemer som de engang
lavede teaterstykker om, og når på den
måde ud med deres budskab �l langt flere
bjergfolk ad gangen, end hvis de blot la-
vede ét teaterstykke i en enkelt landsby.
Nedbrydning af fordomme
Udover TV og teater laver gruppen også
andre ak�viteter heriblandt vandreture
rundt i forskellige landsbyer i lokalområ-
det. Formålet er at give udenforstående
et indblik i bjergfolkenes vanskelige situa-
�on og at vise, at de også er mennesker.
Derudover er det formålet, at bjergfol-
kene opdager, at fremmede godt kan have
gode hensigter og ville dem det godt. Der
eksisterer en udbredt opfa�else blandt
bjergfolk om, at thailændere er et grus-
omt herskerfolk (hvilket egentlig ikke kan

undre i betragtning af den behandling de
får). Denne opfa�else forsøger Mirror Art
Group at ændre på gennem vandreturene
�l landsbyerne, hvor folk bor, snakker og
spiser sammen. Jeg har selv med stor in-
teresse deltaget i en sådan vandretur, da
jeg var på sprogophold i Thailand, og der
dukkede da også en enkelt komplika�on
op. Under et ophold i en bjergfolks-
landsby, kunne én af de thailandske del-
tagere pludselig ikke finde sin pengepung.
Der var tale om en flink ung fyr, der var
grædefærdig, da han betroede mig, at
han absolut ikke kunne lide at skulle tro
det, men at hans fordom sikkert holdt s�k,
og at én af beboerne i landsbyerne nok
havde taget den. Uroen bredte sig, og der
opstod en temmelig anspændt stemning
blandt deltagerne i turen og landsbybo-
erne. Heldigvis viste det sig, at pengepun-

gen blot havde forpu�et sig, så hele si-
tua�onen endte fredeligt.
Os og dem
Som studerende har det været særlig in-
teressant at besøge gruppen, fordi den i
høj grad beny�er sig af thailandske stu-
derende som prak�kanter og frivillig ar-
bejdskraL �l projekterne. De�e har givet
mig mulighed for dels at møde stude-
rende fra hele Thailand, men også for at
få et indblik i den måde som man i Thai-
land opfa�er ”de andre” på. Det viste sig
jo, at det ikke var væsentligt anderledes
end den måde vi oLe selv opfa�er ”dem”
på, det være sig indvandrere med anden
etnisk baggrund, sigøjnere eller andre mi-
noriteter som skiller sig ud.
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Eksterne forelæsninger
I forbindelse med foredragsrækken 'Minoritetskonflikter'. præsenterer DHS fore-
draget: Danmark og grønlandskheden:  
Etnologi, kolonial administra�on og danske grønlandsbilleder ved Søren Rud er ph.d.
(Historie) og ansat ved Københavns Universitet. 
Det fremføres oLe (senest af grønlandskenderen og forfa�eren Kim Leine) at den
danske opfa�else af Grønland og grønlændere er præget af to ekstremer: på den
ene side ses grønlænderne som et stolt naturfolk, der frister �lværelsen i barske om-
givelser, på den anden side ses de, lige så oLe, som forhutlede og alkoholiserede ta-
bere, der ikke kan håndtere kompleksiteten og fristelserne i den moderne �lværelse.
Begge opfa�elser trækker på en forståelse af grønlænderne som stærkt præget af
deres kultur, hvad enten denne kultur dyrkes og forherliges eller bruges �l at for-
klare en manglende succes er grønlænderne i den danske op�k "fanget i deres kul-
tur".
De�e foredrag vil forsøge at eLerspore nogle af de historiske forudsætninger for den
fastlåste opfa�else af grønlandsk kultur og undersøge forbindelserne mellem en ko-
lonial administra�onsstrategi og et etnologisk ideal i 1800-tallets Grønland.
Torsdag d.2.april 2009, Lokale: 23.0.49, Tid: 15.00-17.00, Pris: Kr. 10,-, medlemmer
gra�s



Af Sanne Arendse Møller

Den tjekkiske præst Jan Hus havde en
overvældende indflydelse på såvel sin
sam�d som sin eLer�d, og også i nu�den
beskæLiger han os. I næste nummer af
Slyng skal vi se på tjekkiske og europæiske
sam�ds- og nu�dsreak�oner på Jan Hus,
og for at have en baggrund for at vurdere
dem, skal vi i de�e nummer se på Hus’ �d
og på, hvad han var for en person.
Barndom og studie-d
Jan Hus blev født mellem 1370 og 1373 i
en faSg familie i landsbyen Husinec i Syd-
bøhmen. For at få råd �l at gå i skole
tjente han penge ved at synge i en af
byens kirker. Jobbet som kordreng fort-
sa�e han med, da han i 1390 tog �l Prag
for at studere, og eLer at han tre år se-
nere var blevet baccalaureus og ønskede
at studere videre, arbejdede han som fa-
mulus for en universitetslærer. En famu-
lus’ arbejde gik ud på at rydde op, gøre
rent og hjælpe �l i køkkenet. Til gengæld
for de�e fik Hus gra�s kost og logi. Da Hus
så i 1396 var blevet magister, underviste
han to år ved universitetet – det var en ar-
bejdsforpligtelse, som krævedes af nyud-
dannede magistre. ELer at Hus havde
arbejdet i de to første år på universitetet
blev han fuldgyldigt medlem af lærerkol-
legiet, magister regens. Derpå blev han
diakonviet og præsteviet i 1400. Hus blev
prædikant, bl.a. ved Bethlehemskapellet i
Prag, og var en prædikant, som mange
kom for at høre. Han underviste stadig på
universitetet.
Radikalisering
Som helt ung syntes Hus godt om vin,
kvinder og spil, og han siger om sig selv,
at han var stolt, forfængelig og ambi�øs
og gik eLer et godt præsteembede med
god indtægt og posi�on. Men op �l Hus’
ordina�on i 1400 skete der en radikal og
grundlæggende ændring i Hus. Man ved
ikke, hvad det omslag kom af – sandsyn-
ligvis bibelstudier.
I begyndelsen af sit liv var Jan Hus bare en
almindelig ung fyr, som kæmpede for at
få en uddannelse. Men eLer den radikale
ændring blev Hus selv radikaliseret, og
han blev besværlig for magthaverne. 

Hvorfor kom
det �l proces?
Der var flere
grunde �l, at
Hus døde af
sine synspunk-
ter. Den første
var, at han skrev
og prædikede
mod sin �ds
syndere. Og
sam�dig med at
a l m i n d e l i g e
mennesker gav
Hus ret i hans
moralske rev-
selse, har han
været højst irri-
terende og ube-
kvem for den gejstlige og verdslige
overklasse, som ville have fred �l at leve
deres privilegerede liv.
Hus prædikede fx mod simoni, altså mod,
at Kirken handlede med embeder, og at
præster tog betaling for kirkelige handlin-
ger som f.eks. dåb og begravelse. Og der
var tale om en god indtægtskilde for
mange, så Hus’ udtalelser skaffede ham
mange \ender. Han talte også åbent om
katolske præster, som havde indtjening
ved landevejsrøveri.
Hus’ påvirkning voksede fra at være en
præstemand, som prædikede mod synd,
�l at være symbol for og lægge navn �l en
hel reformbevægelse. Og i forvejen gæ-
rede det af revolu�onære tanker og oprør
i hele Europa – senmiddelalderen er fuld
af kri�k, opløsning og uro på hele det kir-
kelige område. 
Hus kom dermed også i vejen for kong Si-
gismund, som var ungarsk konge og tysk-
romersk kejser. Uroen i Bøhmen påvirkede
Sigismunds magtposi�on og truede med
at gøre arvefølgen usikker – Sigismund
regnede ellers med at arve Bøhmen eLer
sin broder. Videre havde Hus fået store og
magculde �lhængere, og også af denne
grund ville Sigismund gerne af med ham.
Og endelig ønskede Sigismund at være på
den rig�ge side af de gejstlige, som holdt
det kirkemøde i Konstanz, hvor processen
mod Hus i 1415 skulle foregå – for kirke-
mødet betød indtægter for Sigismund.
Sam�dig stod Hus i et skæringspunkt af in-
teresser, hvor grupperinger i kirken havde

travlt med at vise verden, hvem der be-
stemte. Og yderligere var Konstanz-konci-
let optaget af at genopre�e den katolske
kirkes enhed og autoritet, og greb derfor
hårdt ind over for afvigende og kri�ske
opfa�elser.
Hus pådrog sig således \endskab hos to
magter: Den centrale kirkelige magt, som
forsvarede sine ins�tu�oner, og imperiet
som frygtede enhver frigørelsesbevæ-
gelse inden for dets riger.
Og det førte frem �l den 6. juli 1415, hvor
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Jan Hus - brugsgenstand eller kristenmand? Del 1
Man må sige, at tjekkerne kan dét med symboler! I de seneste uger har et tjekkisk kunstværk vakt debat, vrede og
la>er – kunstværket Entropa, som gennem klicheer og symbolbrug parodierer de 27 EU-medlemslande. Symbolbrug
er i det hele taget noget, som man møder hyppigt i den slavisktalende verden, også symboler med lange historiske
rødder. Et af dem er Jan Hus, som vi her, og i næste nummer af SLYNG, skal se nærmere på
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Hus stod på et brændebål med strå stab-
let omkring sig lige �l hagen, og der inde
under bundet fast �l en pæl med reb, der
var gjort våde, så de ikke skulle brænde
for hur�gt. Det var den død han var ble-
vet dømt �l.
Overbevisning og straf
Han kunne være sluppet, hvis han havde
løjet sig selv meninger på, som han ikke
havde. Men han ville ikke sige noget om
sig selv, som ikke var sandt, og som stred

mod hans integritet og overbevisning. Og
det må være noget af en overbevisning,
for hans bål var ikke det første, der stod
et levende menneske på – Hus har været
fuldstændig klar over, hvad der ventede
ham.
Forud for døden på bålet havde de kirke-
lige magthavere forsøgt at ydmyge Hus,
f.eks. ved at nogle biskopper gennemførte
et degrada�onsritual, hvor Hus gennem
en række symbolhandlinger blev frataget
præsteværdigheden, og de gav ham en

kæ�erhat af papir på, bemalet med
djævle og med teksten: ’Jeg er en ærke-
kæ�er’. Og �l Hus sagde de: ”Vi overgiver
din sjæl �l Djævelen”. Men Hus svarede:
”Jeg overgiver den �l Kris� nåde”.
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Af Maja Sofie Voss-Knude, Hebraisk 6. se-
mester

Det var slet ikke faldet mig ind at skrive �l
Slyng om krigen i ”mit nye land”, men da
Slyng eLerlyste en ”øjenvidneberetning”
fra Det Hellige Land, tænkte jeg: ”Mit før-
ste job på bes�lling som udsendt i Mel-
lemøsten, fedt!”. Der gik dog ikke længe,
før jeg forstod, at jeg endnu engang skulle
forsvare Israel, forsvare overgrebene på
Palæs�nenserne og tale for den jødiske
stat Israel. Jeg mistede lysten.
På ferie i København - fuld af blandede fø-
lelser - har jeg i stedet beslu�et at bere�e
om mig og krigen og sæ�e ord på min
indre, personlige spli�else.

Min læseferie blev skudt i gang, da Israe-
lerne den 27. december affyrede 30 mis-
siler mod Gaza. Læseferie lå mig ikke så
\ernt, men krig – hvad var krig egentlig?
Ville jeg komme �l at opleve eksplosioner,
se folk dø, miste mine venner? Første nat
eLer krigens udbrud havde jeg mareridt,
og de kommende døgn tjekkede jeg hvert
sekund mine eneste kilder �l krigen: Haa-
retz, Jerusalem Post, Poli�ken og Face-
book.
Jeg var ikke bange, jeg var ked af det. Jeg
følte mig fuldstændig tom indeni, mens
tankerne om, hvad der ville komme, ra-
sede i mit hoved. Sådan oplevede jeg de
første 48 �mer af krigen.
Kontrasternes absurditet
Inden længe vænnede jeg mig �l tanken,
holdt op med at tjekke nyhederne mere
end højst nødvendigt og vendte �lbage �l
min hverdag som studerende i Tel Aviv.
Lige som resten af byens indbyggere var
jeg allerede blevet træt af krigen. Træt af
anklagerne, skylden og håbløsheden.
Storbyen Tel Aviv husker - for så igen at
fortrænge - krig og selvmordsbombere.
Man lever videre, fordi der intet alterna�v
er. Mar�n Krasnik skriver i Weekendavisen
(Uge 2), om absurditeten i at sidde og
spise gåseleverravioli i Tel Aviv, når landet
er i krig. Jeg giver ham fuldstændig ret:
det er absurd. Dog er jeg rystet over, at
han først nu ser scenariet for sig – nu hvor
helvede (igen) står i flammer. Skal der vir-
kelig en reel krig �l? Er det ikke nok, at en
del af det palæs�nensiske folk er og alt for
længe har været besat og indespærret i
verdens største friluLsfængsel, som Fathi
El-Abed (formanden for Dansk-Palæs�-
nensisk Venskabsforening) kalder Gaza?
For mig har cafébesøgene i Tel Aviv al�d

en bismag: den meningsløse kontrast mel-
lem så ulige liv blot 55 kilometer fra hi-
nanden. Selvfølgelig er Tel Avivianerne
også påvirket af situa�onen. Det kommer
bare så underligt �l udtryk i en ekstrem
kynisme: ”WHAT DOESN’T KILL YOU
MAKES YOU STRONGER. WHAT KILLS YOU
MAKES YOUR MOTHER STRONGER” – en
udvidet version af det velkendte ordsprog,
som dagligt høres i Tel Aviv.
Israels advokat
Fra min første dag i Israel har jeg talt Pa-
læs�nensernes sag. Da krigen brød ud,
stod det mig mere klart, hvor meget jeg er
imod Israels foretagende. Men nu, hjem-
vendt midt i krigen �l en lang ferie i Dan-
mark, har jeg fået en ny rolle. Jeg er ikke
længere med palæs�nenserne mod fler-
tallet. Jeg er ufrivilligt og på ulykkelig vis
havnet i rollen som Israels advokat. Uden
at gå ind i Israel-Palæs�na diskussionen vil
jeg pointere, at situa�onen ikke er
sort/hvid, og at man umuligt kan disku-
tere problema�kkerne uden at se krigen i
et flerdimensionelt perspek�v, men på
grund af den dagligt forværrede situa�on
i Gaza, møder jeg kun ensidig modstand
mod Israel fra mine omgivelser i Danmark,
og forbløffet finder jeg mig selv i et forsvar
af Israel og dets handlinger argumente-
rende mod Palæs�nenserne – og mod

Mig og Krigen “What doesn’t kill you makes you stronger. 
What kills you makes your mother stronger”

Midt under konflikten mellem Israel og Palæs-na befinder en af ToRS egne studerende sig i det vanskelige dilemma
at skulle forsvare begge parter og forklare nødvendigheden af at se krigen fra flere synspunkter

udlandssek-onen:Mig og krigen
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af Nina Ska>e, BA i Indoeuropæisk, Reli-
gionsvidenskab 2. semester

Som ene person kan det være svært at
komme igennem med en sag, og selvom
det jo al�d er en mulighed at sæ�e sig og
skrive direkte �l dekanen eller rektor, er
det ikke al�d den mest effek�ve frem-
gangsmåde. Derfor har vi på universitetet
flere forskellige instanser, der kan hjælpe
en på vej �l at få noget opbakning fra ens
medstuderende. Jeg vil her give en over-
sigt over de muligheder, de studerende
har for på demokra�sk vis at få et ord ind-
ført og måske endda også blive hørt af de
beslutningstagende instanser på universi-
tetet.
Fagrådet
Det organ, der er tæ�est på den enkelte
studerende, er Fagrådet. Hvert fag på uni-
versitetet har sit eget fagråd, og alle stu-
derende på et fag er automa�sk medlem.
For at få indflydelse skal man bare troppe
op �l fagrådets møder, som for det meste
a^oldes en gang om måneden. De stude-
rende vælger selv en formand for deres
fagråd og alle, der deltager i et fagråds-
møde, har den samme stemmeret. Fagrå-
det er, hvad dets medlemmer gør det �l;
det kan være klageorgan, diskussions-
forum, festudvalg eller kaffeklub alt eLer
behov. Fagrådet er derfor det mest
oplagte sted at gå �l, hvis man har ønsker
om forandringer på sit fag og gerne vil
have sine medstuderendes opbakning.

Fællesfagråd og Humrådet
På ToRS findes foruden de mange fagråd
for hver enkelt fag også et Fællesfagråd,
hvor studerende på alle ToRS´ uddannel-
ser er medlemmer. Tilsvarende findes et
samlet fagråd for hele Humaniora, Hum-
rådet. Her er alle Humanioras studerende
medlemmer, og de enkelte fags fagråd op-
fordres �l at sende mindst én repræsen-
tant �l Humrådets møder, så alle fag kan
få indflydelse. Humrådet tager sig af sager,
der vedrører alle fakultetets studerende,
og det er blandt andre dem, der går på
barrikaderne, når dekanen varsler skær-
pede ak�vitetskrav eller nedskæringer i
undervisnings�merne.
Humrådet har desuden repræsentanter i
flere andre organer, som FAMU (Fakulte-
tets Arbejdsmiljø Udvalg), som tager sig af
studiemiljø, Biblioteksudvalget og KUA2-
projektet, som står for planlægningen af
den forestående ombygning af det gamle
KUA. Humrådets repræsentanter er for-
pligtet �l at følge rådets afgørelser og tage
deres sager op i de enkelte råd og nævn.
Studenterrådet og Danske Studenters
Fællesråd
Har man som studerende en sag, man øn-
sker at få frem, kan man altså overveje,
om det er en sag, der kun vedrører ens
eget fag eller om den vedrører alle uni-
versitetets studerende. I så fald kan man
gå direkte �l Humrådet, eller først prøve
at få opbakning fra sine egne fagfæller i

fagrådet, og så kan fagrådet tage sagen vi-
dere �l Humrådet. Hvis sagen ikke blot
angår humanioras studerende, men
måske de studerende på hele Københavns
Universitetet, kan Humrådet tage sagen
videre �l Studenterrådet, som er et fagråd
for hele KU, hvor alle studerende er vel-
komne, og alle fakulteter bør være re-
præsenteret. Studenterrådet er medlem
af Danske Studenters Fællesråd, som er
en paraplyorganisa�on for hele landets
studerende, og derved er det muligt at få
en sag ført fra den enkelte studerende ud
�l studerende på alle de videregående ud-
dannelser i Danmark. DSF er oLe dem,
der udtaler sig på de studerendes vegne
�l medierne og som prøver at lægge pres
på poli�kerne, som for eksempel når der
ops�lles forslag om forringelse af SU’en.
Studienævnet
Fagrådene har ikke nogen egentlig be-
stemmelsesret, men kan som organisa-
�on gå ind og presse de styrende organer.
Desuden er det fagrådene, der vælger de
studenterrepræsentanter, der sidder i for-
skellige beslutningstagende nævn. Fagrå-
dene har studenterrepræsentanter i
Studienævnet. Hvert ins�tut har ét eller
flere studienævn, som er sammensat af
lige dele studenterrepræsentanter og un-
dervisere, og deres opgave er at �lre�e-
lægge og udvikle uddannelserne. Det er
også dem, der tager sig af meritoverfør-
sler, godkendelse af prak�k o. lign. På
ToRS er der ét studienævn, som skal vare-

mig selv.
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Studerendes
muligheder
for indfly-
delse på KU
Hvad gør man, når man som studerende en dag får en lys idé -l, hvordan hele universitetet kunne drives mere ef-
fek-vt, eller man ønsker at klage over et fags urimelige eksamenskrav, eller man bare gerne vil have indflydelse på,
hvordan beslutningerne tages?

tværfagligt:Studerendes muligheder for indflydelse på KU
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tage alle ins�tu�ets fag. Fagrådet kan på-
lægge deres repræsentant at tage en sag
op i studienævnet, eller det kan sende en
skriLlig anmodning direkte �l studienæv-
net, som så er forpligtet �l at tage sagen
op.  
Akademisk Råd
Humrådet er det organ, der ops�ller stu-
denterrepræsentanter �l Akademisk Råd.
Akademisk råd er dekanens råd, sam-
mensat af undervisere, teknisk personale
og studerende. Rådet skal vejlede deka-
nen i spørgsmål på fakultetsplan, som for
eksempel om fakultetets økonomi, orga-
nisa�onsstrukturen af ins�tu�erne eller
generelle optagelseskrav.
Som studerende har man al�d mulighed
for at gå �l sit fagråd, på fag-, ins�tut- eller
fakultetsplan, og søge opbakning fra sine
medstuderende. Fagrådet eller den en-
kelte person kan så vælge at tage en sag
op �l behandling i Studienævnet eller
Akademisk råd. Ønsker man selv at
komme ind, hvor beslutningerne tages,
kan man s�lle op som studenterrepræ-
sentant, som vælges af de studerende
hvert eLerår. 
Jeg vil slu�e af med en opfordring �l alle
om at bruge fagrådet ak�vt. Fagrådet er
de studerendes mulighed for at stå sam-
men og danne fælles front mod de stadig
mindre demokra�ske beslutningsproces-
ser. Hvor rektor, dekan og studieleder �d-
ligere var folkevalgte af universitetets
brugere, er den organisatoriske top nu
ansat af regerings- og erhvervsfolk (eLer
Universitetsloven i 2003, red). Hvor vi �d-
ligere havde ét studienævn per fag, har vi
nu ét per ins�tut. Der er blevet længere
mellem den menige studerende og den
ansvarshavende leder, og netop derfor er
det så vig�gt, at vi står fast på de mulig-
heder, vi endnu har �lbage. I fællesskab
kan vi måske stadig råbe højt nok �l at
blive hørt.
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Russisk rødbedesuppe -l triste og
træ>e sjæle
Anna Gudlaugsdo�r, Russisk på overbygningen

Kulden raser uden for, og det er småt med penge eQer shopping på januarudsalg,
vinterferie og global økonomisk krise. Det er mørkt og trist, og man er træt af at spise
pastaskruer med den samme kedelige kødsovs eller falafler fra biksen på hjørnet.
Hvis du kan nikke genkendende -l de>e scenario, er der kun én redning – russisk
rødbedesuppe, også kendt som borsjtj. Borsjtj er billig, sund og fuld af vitaminer, og
rødbederne har en udrensende effekt på leveren (som er meget godt, da man nemt
kan blive fristet -l liiiiige at tage et shot vodka -l suppen, og så liiiige et -l... you
know the story). Ingredienserne er blandt de billigste i grøntsagskategorien, og jeg
anbefaler på det varmeste at bruge økologiske råvarer for ens egen og miljøets skyld.
Suppe med sprøjtegiQ er bare ikke lige så lækkert som suppe uden. 
Så nemt er det at lave borsjtj:
Borsjtj �l fire personer:
2-3 mellemstore rødbeder
¼ hvidkålshoved (eller et halvt, hvis det ikke er så stort)
2-3 kartofler
2 gulerødder
1 stort løg eller 2 små
2 fed hvidløg
1 laurbærblad
1 tsk fennikelfrø
1 terning bouillon (okse eller grøntsags)
Salt og peber (gerne et par hele peberkorn, som kan ligge og simre med suppen)
Et par teskeer tomatpuré
En smule god sennep og en sjat eddike �l at smage suppen �l med
Til servering:
Creme fraiche – mindst 18%
GroL, mørkt brød
Frisk dild og bredbladet persille
Iskold vodka, serveret i shot-glas
Start med at skrubbe rødbederne og skære dem i halve eller kvarte. Lad dem koge i sal-
tet vand (man skal bruge mere salt, end man tror) �l de er bløde. Det er nemmere at
skrælle dem, når de er kogte. S�l dem �l side og gem endelig kogevandet, da det fun-
gerer som bouillon for suppen.
Sauter de hakkede løg i olie ved middel varme. Tilføj fennikelfrøene og laurbærbladet.
Når fennikelfrøene begynder at afgive duL, �lføjer man de hakkede/pressede fed hvid-
løg. HereLer fintsni�et hvidkål, og så gulerødder og kartofler i små tern. Tilføj et par te-
skeer tomatpuré og rør godt rundt. Når det hele er blevet varmet godt igennem (pas
på at det ikke brænder på!) hælder du kogevandet fra rødbederne på, spæder op med
lidt vand og smider bouillonterningen i. Skru så op for varmen og lad det komme op at
koge. Når suppen koger, er det godt at komme lidt mere salt og peber i (smag på sup-
pen først), og skru dereLer ned for varmen og lad suppen simre. Når grøntsagerne er
blevet bløde �lføjer du rødbederne i små tern. Lad suppen simre længe, det bedste er
fak�sk at lave den �dligere om dagen eller dagen før. Før den skal serveres, er det en
god ide at smage den �l med sennep og eddike. Server med en klat creme fraiche og
hakkede krydderurter oven på og gerne med groL brød �l. Iskold vodka er uundvær-
ligt og sæ�er prikken over i-et, men lad være med at servere borsjtj, hvis du skal �d-
ligt op næste dag – varmen fra suppen virker nemlig utrolig godt sammen med vodkaen
og gør en meget glad og afslappet, så man er �lbøjelig �l at synes, at det ville være
dejligt med en lille enkelt mere. 
Velbekomme!

tværfagligt:Madsek-onen
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tværfagligt:Nyt fra administra-onen
Studiestart 2009 nærmer sig
Nå ja, måske er der endnu 6 måneder �l,
at vi får helt nye og spændte studerende
på ToRS igen, og den store studiestart rul-
ler. Men allerede nu starter forberedel-
serne i det små. 
ÅBENT HUS
Vi holder Åbent Hus på ToRS med en fæl-
les velkomst af studieleder Morten War-
mind onsdag d. 4. marts. Og alle, der har
lyst �l at være med �l at fortælle om deres
studie �l de besøgende poten�elle stude-
rende, kan henvende sig �l vores studie-
vejledere. Vi har brug for hjælp �l
arrangementet, der løber af stablen fra
sen eLermiddag �l kl. ca. 20.00, og det fo-
regår alt sammen i Snorresgade i kan�ne-
området. 
Hvis muligt vil der blive forskellige former
for underholdning, mad og drikkevarer og
”pynt og trofæer” fra alle vores studerede
områder. Kom og vær med �l at skabe lidt
god ToRS- stemning i forhold �l vores gæ-
ster. – Henvendelse �l studievejleder Ca-
milla Zhu på Asien-vejledningen. 
Sam�dig går jagten på nye tutorer snart i
gang. I løbet af februar vil de første tuto-
ropslag komme ud på jeres mails (punkt-
ku-adresserne), og der vil blive hængt
opslag op på vores tavler – en proces der
vil fortsæ�e frem �l midten af april, eller
ind�l vi har alle dem vi har brug for! 
Så hold dig orienteret og klar – du kan
gøre en forskel i studiestarten. Spørgsmål
vedr. tutorjobbet og studiestart 2009 kan
re�es �l Dorthe R. Horup, der fungerer
som overordnet koordinator af studi-
estarten på ToRS. 
Vi glæder os �l at høre fra jer!  
EKSAMENSTILMELDING – NU
Tid igen �l eksamens�lmelding. Uge 7 �l-
melding �l reeksamen, via punkt.ku. Uge
8 og 9 �lmelding �l sommereksamen, via
punkt.ku. Alle 2.-semesterstuderende, det
vil sige de nystartede studerende, vil au-
toma�sk blive �lmeldt eksamen af fakul-
tetet – så hold øje med det via punkt.ku. 
VELKOMMEN PÅ KANDIDATUDDANNEL-
SEN OG SOM NY TILVALGSSTUDERENDE
Torsdag d. 12.2. kan du blive lidt klogere
på hvordan det er at være på ToRS og på
kandidatdelen. kl. 15.15-16.00 4. sal på
Snorresgade, mødelokalet. Studievejleder
Anneme�e og Erhvervsvejleder Dorthe
siger velkommen og introducerer ToRS og
kandidatstudiet. Alle spørgsmål er vel-

komne. Af hensyn �l kaffebrygning bedes
man �lmelde sig �l studievejleder Anne-
me�e, oesteur.studvejl@hum.ku.dk
KOMPETENCEWORKSHOPS FORÅR 2009 
Hvad ved du om dine kompetencer? Kom
og vær med �l at udforske dine kompe-
tencer i et værksted, hvor vi ser på egne
og andres kompetencer. Det har været
sjovt og spændende i eLerårets 3 works-
hops. 
Denne kompetenceworkshop arrangeres
3 gange i de�e forår. Indholdet af de 3
gange er ens. (Februar, marts og i april) 
Der kan kun være ca. 10 på hvert hold. Til-
melding er nødvendig eLer først �l mølle
princippet. Vi mødes på 3. sal i Snorres-
gade ved studievejledningslokalet. 
Er du interesseret så send en mail �l Kar-
rierevejleder Dorthe Horvath Horup på
horvath@hum.ku.dk Skriv i emnefeltet
Tilmelding �l workshop og ønsket dato.
Skriv dit navn, fag, BA/KA og hvilken dato
du ønsker som 1. prioritet. Der er løbende
�lmelding ind�l holdene er fyldt op. 
Kompetenceworkshop 2 fortsæ�ere, er
beregnet for de studerende der allerede
har deltaget i workshop 1. Her vil vi ar-
bejde videre med jeres kompetencer i for-
hold �l jobsøgning, cv og ansøgning. (kun
29.4. de�e semester) Skriv hvis du er in-
teresseret også selvom du ikke kan denne
dato. 
PRAKTIKSEMINAR – MED 2 CASES PÅ
BESØG
Kom og få noget inspira�on �l et prak�k-
ophold – og �l hvordan papirarbejdet kla-
res. Hør 2 studerende fortælle om deres
spændende prak�kerfaringer.
Tilmelding �l horvath@hum.ku.dk – og
skriv i emnefeltet prak�kseminar �lmel-
ding
PRAKTIKINFO – FORMALIA – KORT GEN-
NEMGANG
Prak�kkoordinator på ToRS gennemgår
”papirarbejdet” i forhold �l det at komme
i prak�k. I får også prak�ske oplysninger
om prak�kpladser, ansøgning mv. 
Tilmelding �l horvath@hum.ku.dk – og
skriv i emnefeltet prak�kinfo �lmelding
ANSØGNINGER TIL STUDIENÆVNET
Studienævnet mødes torsdag i de lige
uger. 
Frist for ansøgninger �l studienævnet er
en uge før (alle torsdage i de ulige uger). 

FAGRÅDSARBEJDE PÅ ToRS – ER DU IN-
TERESSERET?
AC-vejleder Dorthe R. Horup er sekretær
for det nyopre�ede studenterkontaktud-
valg og kan kontaktes af alle studerende
og hjælpe dig videre, hvis du er interesse-
ret i at lave spændende faglige arrange-
menter for dine medstuderende eller du
har andre gode ideer �l studiemiljøet og
ins�tu�et. horvath@hum.ku.dk 
STORMØDE PÅ ToRS MED LEDELSEN
Du kan møde ledelsen mandag d. 9.3.
samt fagrådsrepræsentanter fra alle afde-
linger og være med i deba�en. Dagsorden
vil blive annonceret senere.
Nyt fra studievejledningen
VEJLEDNINGEN PÅ ToRS FORÅRET 2009
CNA studievejleder Asger er på prak�kop-
hold i de�e semester, og vi har derfor
ansat en stedfortræder fra CNA, der ken-
der stedet rig�g godt. Velkommen �l
Maria Reese Næsborg.
Bu�kken ”studievejledningen” havde
travlt i 2008.
Så har vi fået vores sta�s�k opgjort, og
man må sige at studievejlederne på ToRS
har fået noget fra hånden i løbet af 2008.
I alt har vejledningen ekspederet næsten
4000 henvendelser sidste år fordelt på de
4 studievejledere og AC-vejleder. Det in-
kluderer mails, telefoniske henvendelser
og personlig vejledning. 
De mest belastede måneder er februar og
april samt i eLeråret august og septem-
ber. I disse 4 måneder var der ca. 400 hen-
vendelser pr. måned. Har man lyst �l at
kaste et blik på graferne, så kan man se
graferne hængt op på studievejledningens
tavler i Snorresgade på 1. og 3. sal ved vej-
ledningen. 
Vel mødt i studievejledningen! Vi er der
og arbejder for jer studerende! – Og husk,
der er al�d tavshedspligt.
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Tutorer -l studiestarten 2009/2010
søges

- få noget godt på dit CV
Kunne du tænke dig at være med -l at
give de nye studerende en god studi-
estart, lære nye studerende at kende,
prøve kræQer med planlægning, få
noget relevant erfaring på dit CV og
lære ins-tu>et bedre at kende, så hold
øje med tutoropslag på tavlerne, der
hvor du læser. I skrivende stund ved vi
ikke hvilke afdelinger der endnu mang-
ler tutorer.
Venlige hilsener Dorthe, AC-vejleder

Studievejledningsportræt

Navn: Camilla Zhu
Alder: 24
Studie: Kinesisk
Vejledningsområder: Asien og Interna�o-
nal vejledning
Navn: Anneme�e Have
Alder: 25
Studie: Russisk
Vejledningsområder: Østeuropa, Minori-
tetstudier, Grækenlandstudierog Interna-
�onal vejledning
Hvad består en typisk arbejdsdag af?

Vejledning af de studerende i spørgsmål
om studietvivl, udlandsophold og studie-
valg, besvare e-mails og telefonopkald og
planlægge faglige arrangementer som
f.eks. Åbent Hus.
Hvilke typiske spørgsmål får en studievej-
leder?
Hvordan man søger diverse studier og le-
gater, spørgsmål om studieordninger, �l-
valg og studiestart.
Hvad kan studievejlederne ikke hjælpe
med?
Problemer af personlig art, SU-relaterede
spørgsmål, eksamenssnyd eller �lvalg

uden for fakultetet.
Generelle råd fra studievejlederne:
Læs din studieordning, brug ToRS og Hu-
manioras hjemmesider (studiepor-
tal.ku.dk). Spørg hellere en gang for
meget end en gang for lidt, og husk at stu-
dievejlederne har tavshedspligt!

Fag og navn Sted Telefon og mail Træffe�d Telefonisk

Carsten Niebuhr Afdelingen
Maria Reese Næsborg

Snorresgade 17-
19

Lokale 363
35 32 85 50

cni.studvejl@hum.ku.dk
Tirsdag 
10-13

Tirsdag 
9-10

Østeuropa-,
Minoritets- og Grækenlandsstudier

Anneme�e Have
Snorresgade 17-

19
Lokale 363

35 32 85 50
oesteur.studvejl@hum.ku.dk

min.studvejl@hum.ku.dk
graesk.studvejl@hum.ku.dk

Torsdag 
10.00 – 11.30

Torsdag 
9:30 – 10.00

Asien, Eskimologi,
Kompara�ve Kulturstudier

Camilla Zhu
Snorresgade 17-

19
Lokale 363

35 32 85 50
asien.studvejl@hum.ku.dk

Onsdag 
9.30-11.00

Onsdag 
9.00-9.30

Interna�onal
Vejledning

Camilla Zhu
Anneme�e Have

Snorresgade 17-
19

Lokale 363
35 32 85 50

tors-
interna�onal@hum.ku.dk

Onsdag 
12.30-14.30

Onsdag 
12.30-14.30

Religion,
Indianske Sprog og Kulturer

Signe Egerod Hubbard
Ar�llerivej

86, lok. 0.16
35 32 89 55

relivejl@hum.ku.dk
indi-

ansk.studvejl@hum.ku.dk
Onsdag 

9-12 
Onsdag
12-13

Erhvervsvejledning & prak�k
Dorthe R. Horup

Snorresgade 17-
19

Lokale 484
35 32 85 47

horvath@hum.ku.dk Alle dage eLer aLale Alle dage

Åbnings�der i Vejledningen Forår 2009 (pr. 1.2.2009)

tværfagligt:Nyt fra studievejledningen
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Guldøl, gøgl og gode minder!
Det her handler om fester, caféer og so-
cialt samvær på religionsvidenskab og re-
sten af ToRS 
Af Sara Hauge, Festudvalget på religion

Med ønsker om et godt og veloverstået
nytår og eksamensforløb vil vi i festudval-
get på Religion gerne byde jer op �l et fan-
tas�sk festligt forårssemester! Internt i
vores lille festudvalg er der sket en del, og
det bliver der forhåbentlig ved med at
gøre. Vi forsøger konstant at rykke os mod
et bedre, bredere og betydeligt mere om-
favnende festudvalg. Vi vil gerne skabe et
rum for de nye studerende såvel som for
de gamle studerende, vi vil gerne lave
plads �l faglighed og �l ’bavlethed’, vi vil
gerne pleje vores eget studiemiljø og vi vil
gerne lege med resten af ToRS-lingerne.
Alt i alt vil vi gerne skabe et ’krydderrum’,
hvor alle på den ene eller den anden
måde kan hente krydderi �l andre dele af
hverdagen på studiet. 
Det hele vil forhåbentligt afspejle sig i den
fest- og cafékalender, vi løbende vil sæ�e
sammen. I stedet for at bestemme arran-
gementerne fra starten af semesteret og
dermed planlægge et halvt år frem i �den
har vi i de�e semester tænkt os at plan-
lægge indholdet af caféer og fester lø-
bende. Vi vil nøjes med at fastlægge
datoer og sidenhen, med ca. halvanden
måneds mellemrum, komme med opda-
teringer på de forskellige arrangementers
indhold.
Jeg vil dermed afslutningsvis afsløre vores
foreløbige planer. Der er café hver fredag,
med undtagelse af følgende datoer: d. 27.
marts og d. 15. maj. Disse fredage er der
nemlig PARTY ALL NIGHT LONG.
Vores kalender vil løbende blive offentlig
gjort på vores facebook-gruppe, ’religion-
cafe’, i vores punkt.ku-grupperum og
rundt omkring på selve studiet. Alle ar-
rangementerne vil selvfølgelig også blive
reklameret for individuelt via mails og pla-
kater.
Så er der vist ikke andet at sige end; vi
glæder os �l at danse!
Hot love
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Gra-s bøger
Kære studerende, kære kolleger!
Har I nogen fagbøger eller andet fagligt materiale, som I ikke anvender og som I vil
give videre -l fagfæller?
Vi har i lokale 368 tre reoler at bruge som by>ecentral. Hylderne er mærket med
fagenes navne, og hvad I må>e have af fagbøger mv., som I vil give -l fagfæller, må
meget gerne anbringes der. Og dereQer hentes af andre, der har lyst -l materia-
lerne.
Hvis der er undervisning i 368 eller det i det hele taget er mere prak-sk for jer, må
I gerne aflevere bøgerne -l mig i 353, eller på min posthylde.
Af pladshensyn er det nødvendigt, at bøgerne og andre materialer har rela-on -l
afdelingens fag – fx. opslagsværker, fagli>eratur og skønli>eratur på originalspro-
gene og i oversæ>else, film og cd’er.
For god ordens skyld skal jeg minde om, at det kun er reolerne i lokale 368, som
rummer gra-s bøger -l fri a\entning. Reolerne på gangarealet på 3. sal indehol-
der bøger, som man som studerende også gerne må få – men her under forud-
sætning af, at man taler med sin faglærer.
Mange hilsner
Sanne Arendse Møller
Akademisk medarbejder
Københavns Universitet
Ins-tut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Østeuropæisk Afdeling
Snorresgade 17-19

2300 København K.

Stormøde for alle studerende på ToRS
Vi giver kaffe og kage

Du giver os ideer -l et bedre studiemiljø
Hør nyt fra ledelsen og mød dine medstuderende på ToRS

Mandag d. 9. marts kl. 14:30 – 16:00 
U3, snorresgade

DAGSORDEN 
Studenten, der blev væk. Undervisningen varer kun to -mer, men vi vil så gerne
ha’ du bli’r lidt længere. Kom med ideer -l det faglige og sociale studiemiljø! V.

Annemarie H. Andersen
Fristen, der blev væk. Din hjemmeopgaves vej gennem systemet. Hvorfor de -d-

lige afleveringsfrister? V. Annemarie H. Andersen
Tiden, der blev væk. Hvordan man undgår at aflevere sin opgave -l -den. V.

Frank Sejersen
EQerårsferien, der blev væk. Ny semesterstruktur og studieordninger. V. Morten

Warmind
Deba>en fortsæ>er i Cafe Barbylon fra kl 16:00

Kom! Bliv ikke væk!

SLYNG_marts_2009

tværfagligt:Ak-vitetskalenderen



19SLYNG_marts_2009

Forelæsninger:
Marts
Tirsdag d. 17. Chinese Female Workers’ Subject and New Prac-ces of Community-
based Organizing af antropolog Pun Ngai, CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 7.0.18,
14-16
The People’s Republic of China manufactures products for the whole world and the
spectacular growth of the Chinese economy is well-known. Who produces the
many products that we purchase in this part of the world? Whose economic de-
velopment is it and what is the situa�on of workers in China? 

A new working class is being made by the 150 million Chinese peasant-workers in
industrial towns and ci-es
The new working class actors are reac-ng to neo-liberalism, global capital and pa-
triarchal culture 
The new class of female migrant workers is imbued with gender, labour exploita-
-on and class consciousness 
Anthropologist Pun Ngai is Deputy Director of the joint Peking University and Hong
Kong Polytechnical University, Social Research Centre and the author of Made in
China. Women Factory Workers in a Global Workplace.

tværfagligt:Ak-vitetskalenderen
Caféer og fester på ToRS:
MARTS
Fredag d. 6. 
Almindelig café på Religion
Fredag d. 13. 
Hard rock café på Religion, Asien-Bar
Fredag d. 20. 
Almindelig café på Religion
APRIL
Fredag d. 17.
Asien-Bar
MAJ
Fredag d. 1.
Asien-Bar
Fredag d. 15.
ToRS-Fest på Religion
Fredag d. 29.
Asien-Fest
Asien-bar: Leifsgade 33, 6.sal
Religions-bar: Ar-llerivej 86, kld.
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bagklog:ToRS VOX POP G
SLYNG:Studenterblad:ToRS

Navn: Camilla Holse
Alder: 21
Studie: Religionsvidenskab 4. semester
Hvad er det bedste ved at læse Religionsvidenskab? Det er
at man får lov �l at sidde og nørde en masse spændende
religioner.
Hvad ville du gøre hvis du var vægtløs i en dag? Det ved
jeg ikke… Måske flyve en tur?

Navn: Mads Sky�e Jørgensen
Alder: 23
Studie: Indianske Sprog og Kulturer 4. semester
Hvad er det bedste ved at læse Indianske Sprog og
Kulturer? At studere andre kulturer og sprog end
dem man er vant �l. 
Hvilke forholdsregler ville du tage hvis du vidste at
jorden ville være dækket af is om en uge? Så ville
jeg lære at stå på ski, købe en hund, en slæde og
masser af varmt tøj. Og så ville jeg printe et krak-
kort over lokalområdet så jeg kunne finde rundt.

Navn: Morten Bech Jensen
Alder: 22
Studie: Kinesisk 6. semester
Hvad er det bedste ved at læse Kinesisk? Det er ret funky at
lære at tale kinesisk.
Hvad ville du gøre hvis du kunne skiLe køn for en dag? Uh,
det er svært…Jeg tror jeg ville kigge på mine bryster og gå i
svømmehallen.

Navn: Erik Fiedler
Alder: 23
Studie: Religionsvidenskab 4. semester
Hvad er det bedste ved at læse Religionsvidenskab? Det
hele! Det er simpelthen så fedt!
Hvis du fik lov �l at rejse �lbage �l 90’erne og ændre én
�ng, hvad skulle det så være? Så ville jeg sige mit arbejde
som flaskedreng op så jeg kunne tage på den skiferie som
jeg gik glip af fordi jeg skulle arbejde.
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Foto og Interview:Astrid Öberg og Ask Ryding-Hernæs


