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LEDER: STEREOTYPER
af Chris/an Stampe Jensen, redaktør
Kære studerende og ansa?e på ToRS,

I forlængelse af DEBAT-sek>onen lancerer vi
også en KOMMENTAR hvor vi i de?e nummer
har spurgt Claus V. Pedersen om den kontroversielle opførelse af en stormoské i København. Med denne sek>on ønsker vi på
redak>onen at sæ?e fokus på hvem de ansa?e
på ToRS er, og hvordan de med afsæt i deres
fagområder bidrager >l at nuancere et kontroversielt emne i medierne.

nalis>k, fotograﬁ, graﬁsk design eller andet
som kan bruges i publika>onsøjemed, så er
SLYNG det perfekte forum at prøve sine kræfter af i, og pudse CV’et af med henblik på et
job i mediebranchen. Redak>onsarbejdet er
frivilligt, ulønnet arbejde, men giver dig nok
gode kontakter >l at det burde være løn nok i
sig selv.

G

Det er med stor fornøjelse, at vi på redak>onen kan præsentere forårssemestrets andet
nummer og 11. udgave af SLYNG, hvor vi i
denne omgang kan byde på ekstra meget
spændende læsestof!

beny?e muligheden for at komme med konstruk>ve forslag >l forbedringer, og at SLYNG
hermed kan være med >l at sæ?e en dagsorden på ToRS. Indlæg sendes (som al>d) >l:
slyng@punkt.ku.dk.

Stereotyper og stereotype frems>llinger optræder her og der og allevegne. Medierne
frems>ller og reproducerer dem hver eneste
dag. De?e giver eksistensbere@gelse >l nicheuddannelserne på ToRS, og forpligter >l oplysning og nuancering af mediernes overﬂadiske
behandling og frems>lling af verden. Derfor
har vi med fokus på temaet ’stereotyper’ på
redak>onen e-erlyst forskellige bud på hvordan studerende på ToRS, med afsæt i deres
fagområder, kan bidrage >l at nuancere de stereotype frems>llinger af befolkningsgrupper,
subkulturer, kendte personligheder, ins>tu>oner eller andet, som optræder i medierne.

I erkendelse af, at vi ikke kan hamle op med de
elektroniske medier, har vi på redak>onen
valgt at droppe nyhedsstoﬀet som cirkuleres
på Punkt.KU, og udelukkende gøre SLYNG >l et
100% fagligt >dsskri-. Fremover vil vi skro?e
konceptet med et fast tema, så det bliver mere
frit at bidrage med ar>kler og indlæg e-er eget
ønske. Med det frie emnevalg burde det være
nemt for enhver at ﬁnde noget interessant at
skrive om og bidrage med. SLYNG vil dog fortsat bestå af faste sek>oner, og vi håber, at disse
fortsat vil tjene >l inspira>on.

Et genera>onsski-e på redak>onen er snart på
vej, og derfor er der brug for nye kræ-er som
vil sørge for SLYNGs fortsa?e eksistens. Som
redaktør på SLYNG gennem det seneste års >d,
og med >lknytning >l redak>onen siden oktober 2008, er det nu på >de at takke af, og give
posten >l en anden, da specialeskrivningen ligger og lurer lige forude. Da jeg har investeret
meget >d og energi i at lave SLYNG, og dermed
har fået et nært forhold >l bladet, håber jeg,
at der ude på ins>tu?et et sted sidder én studerende som er ca. halvvejs gennem studierne, som har overblikket, overskuddet og ikke
mindst lysten og gå-på-modet >l at lø-e opgaven, og sikre SLYNGs fortsa?e eksistensbere@gelse fra e-eråret 2010. Det ville være
ærgerligt at se en stor del af sin egen indsats
spildt og forgæves, og derfor vil jeg fortsat
være med på sidelinjen i det omfang det >dsmæssigt kan lade sig gøre. Selvom arbejdet
med SLYNG er frivilligt og ulønnet, giver det
e-er min overbevisning et værdifuldt netværk
og mulighed for en masse krea>v udfoldelse
med fagligt indhold. Hvis du sidder og tænker,
at opgaven som redaktør på SLYNG kunne
være en spændende udfordring for dig, så
skriv >l redak>onen (slyng@punkt.ku.dk) og
hør nærmere, og skriv sam>dig lidt om dig selv
og hvorfor du kunne tænke dig at blive redaktør på SLYNG.

SLYNG:Studenterblad:ToRS

I sek>onen TEMA kan du læse Pilunguak JuulNyholms ar>kel om de stereotype billeder af
grønlændere som ﬁndes blandt danskerne. Lill
Rastad Bjørst følger op på samme emne i et interview, hvor hun beskriver de stereotype billeder af grønlændere og Grønland, specielt
hvordan disse frems>lles i lyset af klimaforandringerne. Hvordan malaysisk ”pop art” kunst
ser ud og bruges >l at uds>lle stereotype frems>llinger af Malaysia og Danmark kan du blive
klogere på i interviewet og portræ?et af den
herboende malaysiske kunstner, Amir Zainorin.

Sek>onen UDLAND byder vanen tro på interessante rejsebeskrivelser i forbindelse med
studierelevante udlandsophold hvor blandt
andre Lise Sanvig Nordenhof bere?er om sit
møde med stereotyper i Yemen, og Joakim
Jensen Bra?voll tager os med >l en tur >l
”Langtbor>stan” for at se nærmere på det stereotype billede af usbekerne som befolker den
>dligere sovjet-republik, Usbekistan. Herfra
går turen >l Aserbajdsjan hvor redak>onens
Maya Schuster bere?er om sine oplevelser fra
en studietur der>l, og endelig skal vi >l Chongqing i det vestlige Kina hvorfra Thoaiky Tim
Diec bere?er om sit år som prak>kant på det
danske konsulat.
I de?e nummer introducerer vi også for første
gang en egentlig DEBAT-sek>on, >ltænkt som
et åbent deba=orum hvor både studerende og
ansa?e kan skrive og >lkendegive deres mening vedrørende alt fra undervisning, faciliteter og kvaliteten af uddannelserne og de
undervisere, der er ansat >l at varetage denne,
>l ins>tu?ets ledelse. Vi håber, at mange vil

Endnu en gang vil vi på redak>onen gerne
minde om, at SLYNG også har en online-platform på Facebook. Har du lyst >l at følge mere
med i hvad der foregår på redak>onen, og
holde dig opdateret om kommende redak>onsmøder, som er åbne for enhver, kan du
med fordel melde dig ind i gruppen. Søg på
”SLYNG” under grupper.

SLYNG er hele >den i udvikling, og det er en
fornøjelse at mærke, når der bliver vist interesse for at bidrage >l bladet. Det er der god
grund >l. SLYNG s>ller gra>s spalteplads >l rådighed >l ins>tu?ets studerende, som dermed
får mulighed for at prøve kræ-er med at formidle deres viden – hvilket langt hen af vejen
bliver det måske nok vig>gste redskab i senere
beskæ-igelse. Desuden er SLYNG med >l at
give ins>tu?et en proﬁl uda-il, og en ar>kel
trykt i SLYNG bør >lføjes CV’et. De gamle opgaver, man har liggende hjemme i skrivebordsskuﬀen, kan hur>gt tages frem og
omskrives >l en spændende ar>kel, så hvorfor
lade dem ligge dér og samle støv?
I forbindelse med udgivelsen af 10. udgave af
SLYNG åbnede vi torsdag d. 29. april dørene op
>l redak>onen og inviterede studerende og
ansa?e >l at kigge forbi og fejre de?e med os.
Under recep>onen blev der udvekslet mange
gode idéer >l hvordan SLYNG kan forbedres og
gøres mere a?rak>vt at bidrage >l, og hvad
man konkret kan få ud af at være med på redak>onen. Interesserer du dig for medier, jou-

Til slut er der blot >lbage at beny?e lejligheden her >l at sige tak >l alle som har været
med på redak>onen igennem det seneste års
>d. Uden jeres krea>ve inputs og bidrag ville
SLYNG aldrig være blevet >l, og det ville heller
ikke have været den samme fornøjelse at lave.
På redak>onen ønsker vi alle ansa?e og især
studerende et fortsat godt semester og held
og lykke med eksamenerne!
Rig>g go’ læselyst!

Husk at SLYNG fra næste semester ikke
vil have en fast TEMA-sek;on og du
dermed kan sende et indlæg om præcis det emne som interesserer dig.
Indlæg ;l SLYNG mailes ;l:
slyng@punkt.ku.dk
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DEN FULDE GRØNL
OVE
TEMA: STEREOTYPER

Stereotyper eksisterer i alle samfund og og de fores;llinger vi danskere har om Grønland og grønlændere

er ingen undtagelse. Mange af os har et forudindtaget og o+e unuanceret billede af, hvordan vi tror grøn-

lændere er

af Pilungauk Juul-Nyholm, Ba i Eskimologi
og Stud. Mag. i Tværkulturelle Studier

Din s;ve dansker!
Fores>l dig at har bosat dig i et andet land
for at studere. Du sæ?er dig på en fortovscafé med et par studiekammerater >l
en fredagsøl. Som >den skrider frem og
tonen bliver mere lys>g kommer de sjove
bemærkninger, på trods af at du kun er i
gang med øl nr.2. ”Pas nu på, at du ikke
bliver danskers>v!”. Eller fores>l dig at
folks reak>on er ”jamen, du er da ellers
meget normal”, når du fortæller, at du er
dansker. Sådan er det naturligvis ikke for
danskere, men det er ikke ualmindeligt for
grønlændere i Danmark at høre den slags
kommentarer. Og det er egentlig ikke så
sjovt når det gentager sig, og du gang på
gang skal forsvare dig, og forklare, at ikke
alle danskere er fordrukne, løse på tråden
eller voldelige og incestuøse.
Da jeg skulle skrive denne ar>kel, forhørte
jeg mig blandt mine netværk på en række
sociale medier om deres umiddelbare indtryk af grønlændere. Næsten alle
nævnte fulde grønlændere. Når nogen af
de adspurgte nævnte at de havde oplevet
eller hørt om nogle velfungerende grønlændere, blev det o-est ledsaget af et forbehold for, at de vist nok ikke var rig>ge
grønlændere, at der var en dansk mor
eller far inde i billedet, eller at personen
havde boet i Danmark det meste af sit liv.
Der er altså ikke megen >ltro >l, at man
kan være et velfungerende menneske
uden en form for dansk indﬂydelse. Sådan
udtrykkes de klassiske danske fores>llinger om Grønland og grønlændere.
Gro- sagt fores>ller danskere grønlændere ud fra to forskellige stereotype
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fores>llinger. Det ene billede der ﬁndes i
mange danskeres bevidsthed, er grønlænderen reduceret >l en forhutlet og
hjælpeløs fulderik, ude af stand >l at tage
vare på sig selv. Han er blevet overmandet af civilisa>onen, og ikke i stand >l at
>lpasse sig det moderne, hek>ske samfunds krav. Det andet typiske billede er af
grønlænderne som et harmonisk folk der
lever i pagt med naturen. De lever af
fangst, kører på hundeslæde og sejler i
kajak, og hygger sig på de mørke a-ner
med lidt konebytning. Dog kæmper staklerne en ulige kamp mod den moderne og
civiliserede verden og klimaforandringerne.
Stereotyper leder ;l s;gma;sering
Den amerikansk-canadiske sociolog Erving
Goﬀman, der i sit arbejde har beskæ-iget
sig med s>gma>sering, mener at de egenskaber hos en person som falder uden for
normen, skygger for personens andre
egenskaber, og vedkommendes fak>ske,
sociale iden>tet. Ifølge Goﬀman vil vi
allerede ved første møde med et nyt menneske placere vedkommende i en social
kategori – altså danne det, vi kender som
et førstehåndsindtryk. Vi danner os et indtryk af vedkommende, som sidenhen
kan vise sig at være uoverensstemmende
med det, som Goﬀman kalder den fak>ske sociale iden>tet. Når en person er
blevet forhåndskategoriseret, kan det
være svært for vedkommende at bryde
med den rolle han er blevet >ldelt.
Vi får noget af vores forudindtagethed
gennem egne erfaringer og oplevelser, og
i vores hukommelse lagrer vi primært det,
der s>kker ud. F.eks er det almindeligt, at
billedet af de fulde grønlændere er
brændt fast på vores nethinde, fordi de er

synlige – De ses o-e på de samme
bestemte >lholdssteder, og gemmer sig
ikke nødvendigvis indendøre som
danskere. Derudover er de mange velfungerende grønlændere ikke så synlige i det
danske samfund – Den fulde grønlænder
vinder over kontormusen, den studerende og IT-medarbejderen, som derimod bliver s>llet >l ansvar for de andres
problemer. Men hvordan er disse stereotyper opstået, og hvorfor er de så indgroede i vores bevidsthed?
Imperiets juvel
Den amerikansk-palæs>nensiske li?eraturprofessor, Edward Said, har i sin bog
Orientalism beskrevet, hvorledes Vestens
fordomme om Orientens folk og kulturer
er opstået – og hvordan fordommene
med >den er blevet >l ”objek>v viden”,
som indebærer en s>gma>sering af det
orientalske folk. Said er påvirket af Michel
Foucaults tanker om, at tekster ikke kun
kan fabrikere viden, men også selve den
virkelighed, de synes at beskrive. Med
>den vil sådan en viden og virkelighed
producere en diskurs, og diskursen reproducerer sig selv fra den ene tekst >l den
næste, fordi dens forfa?er er nødt >l at
låne autoritet fra sine forgængere, og
s>ller sig således i vejen for det som angives for at være tekstens emne – i orien-

”Vi ser ikke det enkelte individ som det er, men har
allerede dannet os en

mening om, hvordan det må
være”

LÆNDER VINDER
ER KONTORMUSEN
talismens >lfælde islam, i al sin kompleksitet og mangfoldighed. På samme måde
er den danske fortælling om Grønland og
grønlændere opstået, en slags ”Eskimoorientalisme”. En del af den diskurs vi
bruger om grønlændere i dag, er allerede
blevet ”grundlagt” i koloni>den.
På trods af at Danmarks kolonisering af
Grønland ansås for at være blid i sammenligning med andre landes koloniseringer rundt omkring i verden, så havde
de det >l fælles, at de anså de koloniserede folk som hjælpeløse. Grønlænderne
blev på linie med andre ”primi>ve samfund” anset for at være et barnligt folk der
behøvede danskerne >l at hjælpe sig i retning af civilisa>onen og den europæiske
kultur, og det er i bund og grund den
diskurs der stadig føres i dag. Den populære polarforsker Knud Rasmussen var
med sine holdninger med >l at præge den
diskurs. Han mente, at det dårlige i eskimoernes verden var noget der kom med
civilisa>onen. Han idealiserede eskimoerne, og så dem som naturens frie børn, i
modsætning >l danskerne, som i hans
øjne var civilisa>onens fanger. Dog mente
han at en kolonisering og civilisering var
en uundgåelig proces, og så posi>vt på
den danske kolonisering.
Gammel vin på nye ﬂasker
Karakteris>sk for indgroede fores>llingers
sejlivethed kan man konstatere, at danske
stereotyper om Grønland og grønlændere
i dag stort set er uændrede i forhold >l
koloni>den. I den post-koloniale version
er moralsk eller kulturel overlegenhed
dog nu ersta?et med poli>sk ansvarlighed, og derfor er danskernes syn på
Grønlands >lknytning >l Danmark nu i høj
grad re?et mod det grønlandske

hjemmestyres poli>ske duelighed og
Grønlands ﬁnansielle a(ængighed af
Danmark.
Den opfa?else vi har af grønlænderne i
dag understø?es af den diskurs der føres
i det oﬀentlige rum. Vi bliver påvirket gennem li?eratur, avisar>kler, tv-medier, nyhedsudsendelser, turistbrochurer m.v.
Disse forskellige typer medier har o-e en
tendens >l at fokusere enten på de problems>llinger, som Grønland kæmper med,
såsom alkoholmisbrug, vold og incest,
eller også ligger fokus på den glansbilledag>ge natur og fangerlivet med hundeslæde og kajak i eksempelvis
naturudsendelser og turistbrochurer. Et
godt eksempel på de?e mediebillede er
den prisbelønnede dokumentarﬁlm
“Flugten fra Grønland”, der i 2007 sa?e
fokus på Grønlands sociale problemer,
men i lige så høj grad var en kri>k af det
grønlandske hjemmestyre. Filmen skabte
en nødvendig debat, men blev også
stærkt kri>seret for sin ensidige og stereotype frems>lling af det grønlandske samfund. Det kontroversielle ved ﬁlmen, er,
at den berører emner der er essen>elle
for grønlandsk selvbestemmelse, og at en
af ﬁlmens centrale pointer er Grønlands
fortsa?e a(ængighed af Danmark. Koblet
med at ﬁlmen nøjag>gt reproducerer
stort set samtlige klassiske frems>llinger
af Grønland, kan det ikke undre hvis almindelige,
moderne
grønlændere
(frisører, bankdamer, datama>kere, lektorer, studerende og andet god=olk) føler
sig en kende s>gma>serede.

Pilunguak Juul-Nyholm (eget foto).
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STEREOTYPERNES
MAGT Interview med Lill Rastad Bjørst
TEMA: STEREOTYPER

Lill Rastad Bjørst er Ph.D.-studerende ved ToRS, og har ;l dagligt ;l huse på Eskimologi og Ark;ske Studier
i Strandgade. I sit kandidatspeciale ved Syddansk Universitet skrev hun om repræsenta;on og selv-repræ-

senta;on af inuit i nyere ;d. De<e førte ;l debatbogen ”En anden verden. Fordomme og stereotyper om

Grønland og Ark;s”, udgivet på forlaget BIOS. Hendes Ph.D.-projekt handler om klimaforandringer og ark-

;ske diskurser. Bogen skabte debat på Grønland, den blev endda emnet for tegneserien "Parcafolket", og

blev også grundlaget for en ar;kel i Informa;on ”Opgør med Kæmpeeskimoen” (16. marts 2008).
Tekst og interview af Magnus Pharao
Hansen, Ekstern lektor
Magnus: I “En anden verden” argumenterer du for et opgør med vestens
stereotypisering af Grønland og grønlænderne, men kan man gøre op med det, og
er det ønskeligt? Er den proces, det er, at
opbygge en moderne na/onalstat ikke
netop aængig af at opbygge nogle na/onale myter om, hvad der er fælle,s og
hvad der er “grønlandsk”? Når du
beskriver, hvordan yngre mennesker i
Nuuk har svært ved at forholde sig /l
fangerkultur som noget der kendetegner
deres hverdag, er det så ikke bare det
samme som når unge mennesker fra
Nordvest har svært ved at forholde sig /l
den danske na/onalmytes dyrkning af
storke på stråtag, køer på marker og dannebrog vajende over kolonihaver?
Lill: Jeg tror ikke, det er muligt at gøre totalt op med stereotyper. Vi har som mennesker brug for kategorier for at kunne
begribe verden. Det er næsten umuligt at
tale om andre mennesker eller kultur i det
hele taget uden at beny?e sig af stereotyper. Men disse stereotyper har også en
bagside og kan fas=ryse og forhindre alterna>ve måder at forstå f.eks. de mennesker, der bor i Grønland, hvor
referencer >l et univers med direkte
forbindelse >l en my>sk for>d kan være
udbredt. Stereotyperne kan forhindre, at
vi ser nuancerne i verden, og de?e kan
være en barriere for en reel dialog. Min
kri>k er sådan set også møntet på essens-

_6_

SLYNG_MAJ_2010

tænkningen i Grønland, hvor jeg har
analyseret tendenser inden for kulturpoli>k, museer, turisme og medier. Her har
kulturbegreberne været mere ekskluderende end inkluderende. Den samme
tendens ses også i Danmark, og her bør
man da også s>lle spørgsmålstegn ved de
såkaldte ’danske na>onale myter’, men
som du selv siger, har vi også delvis brug
for dem i det na>onale projekt.
Magnus: Du beskriver, at grønlændere
selv kun for nyligt har fået stemme i
italesæ0elsen af deres egen na/onalmytos. Hvordan tror du, at den grønlandske
selvopfa0else afviger fra den ekso/serede
opfa0else, vi har i vesten? Hvis de selv
kunne italesæ0e deres selvbillede uden
indflydelse fra vestlige diskurser, hvordan

tror du så det ville være anderledes?
Lill: Min pointe er netop, at disse ”opfattelser” ikke nødvendigvis er gjort af
forskelligt stof, men at de relaterer >l ”en
anden verden”, som også er >tlen på min
debatbog. Denne anden verden er en
skabt verden med fores>llinger om ”eskimoen” i centrum. En diskurs, der er så
dominerende, at det næsten ikke er
muligt at arbejde med Grønland og Ark>s
uden at forholde sig >l, hvad man med inspira>on fra Edward W. Said (1978) kunne
kalde en slags ‘eskimo orientalisme’. Der
er derfor ikke nødvendigvis de store
forskelle på, hvordan man i Grønland og
Danmark ville repræsentere Grønland.
Hverdagen i Grønland og Danmark har
aldrig været mere ens end i disse år, så det
at tale om hypote>sk selvopfa?else udenfor vestlige diskurser, er ikke oplagt. Formanden
for
Grønlands
Selvstyre/Naalakkersuisut Kuupik Kleist
sagde, da han besøgte Det Grønlandske
Selskab i de?e forår, at ”Verden er rykket
tæ?ere på, og vi er rykket tæ?ere på verden – forhåbentligt”. Han kommenterede
de?e postulat yderligere ved at sige: ”Vi
havde en tendens >l at tro, at vi boede i
et hjørne af verden … men en kugle har jo
ingen hjørner”. Med andre ord: Grønland
vil gerne ses som en ak>v del af verden og
ikke ”en anden verden”.
Magnus: Nega/ve stereotyper er selvfølgelig skadelige for folks selvopfa0else og
selvværd, men tror du i forhold /l vestlige

stereotyper af grønlændere at også de
posi/ve, idealiserende ekso/ske stereotyper er skadelige? Hvilke forskelle tror du
findes i forhold /l hvordan de to slags
stereotyper påvirker mennesker?
Lill: Det kan karakteriseres som et pendul,
der svinger frem og >lbage. I Vesten bliver
Grønland og Ark>s o-e repræsenteret
ved pendulets to yderpunkter. Enten a)
den meget posi>ve fortælling om Ark>s
som paradis på jord, med kunstneriske,
oprindelige, glade indbyggere, som lever i
tryg harmoni med naturen eller b) den
hovedsageligt nega>ve fortælling om Ark>s som den menneskelige udørk, hvor kulturen er ved at forsvinde, og samfundet er
i opbrud og tynget af problemer som følge
af f.eks. modernisering eller globalisering.
Jeg mener, at begge poler er skabt karikerede, men er alligevel o-e det narra>v,
som ﬁlm, uds>llinger, bøger, kunst mv. om
Grønland trækker på. Min konklusion er,
at begge yderpunkter er dele af denne
’anden verden’. Det er ikke al>d nok at
forholde sig >l hensigten, men også
virkningen. Begge ydrepunkter kan have
en ikke hensigtsmæssig virkning, selv om
det var ud fra den bedste mening.
Magnus: Hvordan forudser du at klimaforandringer kommer /l at påvirke
grønlænderes selvopfa0else? Og tror du
at de ændringer klimaforandringerne
sikkert kommer /l at medføre i det grønlandske samfund, kan komme /l at ændre
vestens stereotyper af Grønland?
Lill: Hele klimaspørgsmålet har etableret
endnu en pla=orm for repræsenta>on af
Grønland og Ark>s. Der er ingen tvivl om,
at den massive eksponering, som Grønland har fået de sidste fem år på baggrund
af den interna>onale klimadebat, har sat
Grønland og særlig Ilulissat på det mentale landkort ude i verden. Vores >dligere
Energi- og Klimaminister Connie Hedegaard har gjort et stort arbejde med at
fremføre det, som hun kaldte ’den grønlandske case’ og inviterede statsoverhoveder og hele verdenspressen >l
Grønland. Interessen har dog primært
gået på at inddrage det, man kunne kalde
’klimavidner’ og i mindre omfang de grønlandske poli>kere og de lokale samfund.
Det er altså en meget konkret historie om
klimaet, den sårbare natur og fangererhvervets skæbne, der har været i både
poli>kernes og journalisternes fokus. Det
store ønske hos de grønlandske poli>kere
om mulighed og ret >l industriel udvikling
og der>lhørende forøget CO2-udslip har
selvsagt ikke været så meget i fokus. Mht.

selvforståelsen, så er der i og
med, at Grønland netop har
fået selvstyre, et stort ønske
om at i s>gende grad at tage
hånd om egen udenrigspoli>k.
De?e har ændret selvforståelsen i det omfang, at
Grønland nu navigerer mere i
en interna>onal kontekst, og
ikke hele >den forholder sig >l
den danske regerings prioriteringer. Klimaspørgsmålet er
et af de områder, hvor den
grønlandske regering i s>gende
grad har ønsket selv at
repræsentere Grønland. I
forhold >l at bryde med stereotyperne tror jeg, at der er tale
om en meget lang proces, hvor
nogle træder i baggrunde og
nye bliver skabt. Som sagt, vi
har brug for stereotyper - der
ﬁndes ingen neutrale posi>oner, heller ikke i klimadeba?en.
Magnus: Hvordan har du oplevet dit eget
møde med studiet af Grønland og grønlændere - har du selv fået be- eller
aræ et nogle fordomme? Er du nogensinde blevet mødt med fordomme når
du har arbejdet i Grønland eller som Eskimoloi-studerende i Danmark?
Lill: Som eskimologistuderende er det
umuligt at undgå fordomme. De færreste
ved, at vores fag har en længere fagtradi>on end mange andre fag på Københavns
Universitet, vi fylder 90 i år(!), og at der
ikke er den store arbejdsløshed blandt
vores kandidater. Nok er vi en lille afdeling, men det faglige netværk rækker langt
ud i verden >l nogle af de mest anerkendte forskningsins>tu>oner. Vores afdeling er ligeledes det eneste sted i verden,
hvor der kan studeres grønlandsk som
fremmedsprog på både BA og kandidatniveau. Det er jo også ret unikt.
I Grønland ved de ﬂeste, hvad en eskimolog er, og der er også ﬂere grønlandske
eskimologer. Ordet ’eskimo’ er problema>sk mener jeg - men igen handler det jo,
om hvilken betydning der >llægges de?e
ord. Jeg beny?er selv betegnelsen ’inuit’
som en fællesbetegnelse, men de?e er
heller ikke uproblema>sk. Inuit er ﬂertal
af inuk, som betyder menneske. Inuit betyder altså mennesker. Inuit som fællesbetegnelse kom frem i Vesten i
forbindelse med de an>-imperialis>ske
bevægelser på den nordlige halvkugle i
1970’erne, da den >dlige betegnelse i

På billedet ses Lill Rastad Bjørst (eget foto).

Vesten ’eskimo’ blev anset som nedladende. I Canada udski-ede man i 1970
betegnelsen eskimo ud med inuit i alle
poli>ske og videnskabelige publika>oner
og i samtlige massemedier. Der er dog
stadig grupper i Alaska og Sibirien, som
ønsker at beny?e fællesbetegnelsen eskimo. I Grønland kalder man sig mest for
grønlænder eller kalaallit i daglig tale,
men i visse kontekster også inuit. I nu>dens akademiske kredse tales der
primært om ’eskimoisk’, når det handler
om sprog-grupper, lingvis>k, forhistoriske
arkæologi eller om befolkningsgrupperne
i Nordalaska og Sibirien. Det er altså ikke
så nemt.
Da jeg var i Nuuk i foråret 2008 for at
præsentere min bog, var der en vaks journalist, der spurgte mig, hvorfor jeg mente,
at ordet ’eskimo’ var problema>sk, når jeg
nu selv kom fra Eskimologi og Ark>ske
Studier. De?e skabte debat i de Grønlandske medier, og førte >l denne tegneserie i Parcafolket. Jeg blev her fanget i mit
eget dilemma.
I forhold >l mine egne fordomme og
stereotyper vil >den nok vise, i hvilket omfang jeg har skrevet endnu et værk, som
vil bidrage >l denne ’anden verden’, eller
om mit projekt er lykkedes i forhold >l at
skabe debat om skabelse og opretholdelse af fordomme og stereotyper - eller
jeg blot har skabt nogle nye.
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MALAYSISK “POP ART” KUN
STEREOTYPE BILLEDE AF

TEMA: STEREOTYPER

”Unity in diversity” – Fællesskab gennem mangfoldighed – er den stereotype frems;lling af samspillet mellem

overﬂaden er virkeligheden en ganske anden. Fra lejligheden og studiet i Rødovre udfordrer den malaysiske kuns

mul;-kulturelle harmoni i sit hjemland me

Interview, tekst og foto af Chris/an
Stampe Jensen
Det er ikke første gang jeg gæster Amir og
hans danske kone, Pia, så synet af de
mange malerier, billedkollager mm. på lejlighedens vægge, da jeg træder ind i entréen, overrasker mig ikke, og jeg
bemærker straks de nye værker mellem
dem, jeg har set før. Med et “selamat
pagi” hilser jeg høﬂigt på Amir der med et
venligt smil byder mig velkommen indenfor, hvor Pia har kaﬀe og friskbagte boller
parat.
Fores;llinger og fordomme
Da jeg for ca. et års >d siden lavede mit
første interview med Amir omhandlende

globalisering og iden>tet, husker jeg tydeligt, hvordan jeg blev overrasket over
hans Warhol-inspirerede s>l, og hvordan
jeg fandt det særdeles interessant, at en
gruppe malaysiske kunstnere, herunder
Jeri Azahari, Amirs mentor og læremester,
havde fundet inspira>on i det amerikanske ”pop art” ikon. Det var derfor nok min
fores>lling og forventning >l Amirs kunst –
med udspring i visse stereotype og ”orientalis>ske” fores>llinger om Malaysia og
hvad malaysisk kunst i det hele taget
kunne være – som inspirerede mig >l at
lave de?e interview e-erfølgende.
På trods af at Malaysia er omfa?et af mit
fagområde indenfor Sydøstasienstudier,
er min viden om landet begrænset. Men
på baggrund af mine studier af Thailands
historie, kultur og samfund, ved jeg, at
man hur>gt når >l den erkendelse, at
meget af det man troede man vidste om
det pågældende land, viser sig at være baseret på stereotype frems>llinger. De?e
er en fælde man uundgåeligt må vogte sig
for ikke at falde i, når man bevæger sig ind
på et nyt emneområde, også selvom man
gennem sine studier gentagende gange er
blevet mindet om, at man skal udvise påpasselighed, og s>lle sig kri>sk overfor
”letkøbte” stereotype frems>llinger af alt
fra et lands na>onale iden>tet, >l det oﬃcielle na>onal-historiske narra>v. Historieskrivningen tjener som bekendt al>d et
formål, og beskæ-iger sig med nu>den i
lige så høj grad som med for>den. Men
hvor pennen er mit redskab >l at blotlægge de stereotype billeder, tager Amir
Amir Zainorin.
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fat i stereotyperne og skaber med pensler, papir, og genbrugsmaterialer, værker
som konfronterer beskueren med dem.
Det stereotype billede af Malaysia
Som vi sæ?er os med kaﬀen, taler vi indledningsvis om poli>k, medier, religion,
kunst og iden>tet. Da jeg spørger Amir,
hvordan han arbejder med stereotyper i
sin kunst, svarer han, at han ikke gør det
bevidst. Men da vi sammen studerer et af
billederne hængende i stuen med >tlen
’The Star’ (opkaldt e-er en af landets største aviser) som har Na>onal-monumentet
(Tugu Negara) i Kuala Lumpur, Malaysias
hovedstad, som mo>v, og fores>ller en
gruppe soldater som rejser et stregkodeﬂag på en baggrund af ba>k-mønster, går
det op for Amir, at hans værker indeholder mange ikoner som kan forbindes med
den stereotype frems>lling af hans hjemlands ’na>onalmyte’. Med andre ord, fortællingen som kny?er sig na>onal-staten,
Malaysias, dannelse. I andre værker optræder Raﬀelisiaen – Malaysias na>onalblomst, skyggedukker og keris (et
tradi>onelt knivvåben anvendt over hele
Sydøstasien) blandet med ﬂere stregkoder
og reklame-udklip af medie- og produktlogoer, og marke>ngsﬁgurer som McDonald’s ”Ronald”, der leder tankerne hen
på begreber som ’modernitet’, ’forbrugerkultur’, og ’ytringsfrihed’.
I stuen ved siden af hænger et kæmpe
portræt af ”landets fader” (for- og bagsidebilledet på de?e nummers omslag,
red.), Dr. Mahathir Bin Mohamad, som
med sine 22 år ved magten, spillede en
central rolle i udformningen af na>onal-

NST OG DET
MALAYSIA

m Malaysias etniske grupper. Men under

stner, Amir Zainorin, fortællingen om den

ed sin Warhol-inspirerede ”pop art” kunst

Amir med sin kone, Pia, som er kandidat i indonesisk og sydøstasienstudier og i øjeblikket
arbejder på en uds1lling om transna1onale ægteskaber.

staten, Malaysia. Inspireret af sin kollega i
syd, Singapores >dligere premierminister
Lee Kuan Yew, og indonesiens forhenværende præsident Suharto, introducerede
Mahathir sloganet ”unity in diversity” –
fællesskab gennem mangfoldighed, som
skulle sælge idéen om det mul>-etniske
land, hvor de såkaldte bhumiputra (”sønner af jorden”) omfa?ende malayerne og
”oprindelige folk”, lever i harmoni med kinesere og indere, trods deres forskellige,
kulturelle baggrunde. Men de?e slogan er
fyldt med modsætninger, siger Amir, og
står i skærende kontrast >l virkelighedens
verden, hvor for eksempel uddannelsessystemet er opdelt langs etniske linjer, og
voldelige konfronta>oner mellem de etniske grupper har været et >lbagevendende
fænomen. “Når man blander religion og
poli>k, går det galt”, siger Amir. Det sidste
kapitel i historien om religiøs og etnisk
vold i Malaysia er formentlig endnu ikke
skrevet.
Et islamisk forbrugersamfund
På trods af landets mul>-kulturelle/mul>etniske diversitet som frems>lles som en
kvalitet, bygger den oﬃcielle, na>onale
iden>tet på Islam. ”Hvis du er Malay, er
du muslim”, forklarer Amir, og fortæller,
hvordan han oplever, at malayerne er blevet mere religiøse siden den ”islamiske revolu>on” i slutningen af 70’erne. I >den
før islams opblomstring så man sjældent
kvinder bære tørklæde, hvorimod det i
dag er blevet en selvfølge og obligatorisk
at bære det. Når islam udgør fundamentet for na>onal-staten, og indgår som et
vig>gt komponent i den na>onale iden>-

tet, er religionen med >l at marginalisere
de øvrige etniske grupper i landet. Den s>gende islamisering har ha- et poli>sk mål
for øje: Den skulle styrke de etniske malayers status som førsteklasses borgere,
der nyder ﬂere privilegier, og siden landets ua(ængighed har vundet størst indﬂydelse på landets poli>ske anliggender.
Sådan har det ikke al>d været. Med indførelsen af NEP-poli>kken (Na>onal Economic Policy eller den na>onale
økonomiske poli>k) i 60’erne, som havde
>l formål at genskabe social og økonomisk
status blandt malayerne, er denne etniske
gruppe fra poli>sk side blevet >lgodeset i
forhold >l kineserne og inderne gennem
”Aﬃrma>ve Ac>on”. Det stereotype billede af malayerne som dovne og ligeglade
indeholder således en påmindelse om
den historiske transforma>on, som de
gennem poli>ske >ltag har opnået i samfundet. Her påpeger Amir, at ca. 20% af
landets befolkning hvoraf hovedparten er
malayer, sidder på størstedelen af landets
rigdomme. De?e fremstår som et sært
paradoks når landets poli>ske elite bruger
islam >l at lære befolkningen at leve i
sparsomhed.
Billedet af Dr. Mahathir som giver sig selv
hånden, kan derfor tolkes, som en metafor på den poli>ske virkelighed i landet,
hvor den fremstrakte hånd kun gives >l
idéer og idealer, som Mahathir selv står
inde for, og kun rækkes frem >l landets
muslimer, malayerne, som Mahathir selv
>lhører. ”Malaysia er et sekulært forbrugersamfund”, siger Amir. Mahathirs kri>k
af de ”vestlige samfund” og deres ”deka-

dente” kultur står derfor i skærende kontrast >l det kapitalis>ske forbrugersamfund han indførte, påpeger Amir. Heri
ligger et centralt budskab i forhold >l brugen af stregkoden i hans værker, som udfodrer Mahathirs påstand om islams
værdier og deres fortolkning i praksis. Det
stereotype billede af den inter-etniske
harmoni bliver også holdt i live af landets
nuværende premierminister, som optræder med et emblem med et-tallet (”one”),
der også har det ”fores>llede fællesskab”
som budskab.
At Islam er gjort >l en af grundpillerne i
landets na>onale historie, benægter også
de kulturelle bånd >l de hinduis>ske kongedømmer, Sri Viyaja og Majapahit, en
kulturel arv som burde dyrkes, ikke demonteres. Igen forekommer poli>ske mo>ver at være den underliggende årsag >l
at negligere indernes fremtrædende rolle
i historien, og at hinduismen gik forud for
islam og den islamiske kultur med forma>onen af na>onal-staten, Malaysia. De?e
billede står også i kontrast >l ”det tradi>onelle Malaysia” som turistbranchen forsøger at sælge i dens kulørte brochurer
med slogans som ”Malaysia – Truly Asia...”
Disse slogans og brochurer frems>ller et
stereotypt billede af Malaysia som holder
den ”orientalis>ske myte” om et +ernt,
ekso>sk land, med en oldgammel og uspoleret kultur i live, på trods af at islams
er kommet >l at spille en central rolle i
nyere >d. En tegning af en skyggedukke
som holder en stregkode-paraply berører
netop de?e tema: Skyggedukketeateret
er ved at uddø i Malaysia fordi man ikke
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TEMA: STEREOTYPER
ønsker de episke fortællinger fra den hinduis>ske Ramayana fortalt og udbredt.
Forud herfor gik en strid mellem Indonesien og Malaysia hvor landene imbyrdes
forsøgte at gøre krav på skyggedukketeatret som en del af deres kulturelle arv.
Skyggedukken er dog stadig en yndet souvenir og turistbranchen i begge lande bruger den i deres marke>ngsføring.
Iden;tetskrise og kunstnerisk vækkelse
Islams rolle som iden>tetsgrundlag for
malayerne har skabt en ny stereotyp af
malayerne som værende muslimer. Amir
fortæller, at han >dligere interesserede sig
meget for islam. Men modsætningerne
mellem islams budskaber, og den måde
de blev prak>seret på, førte ham ud i en
eksistens- og iden>tetskrise. Under sine
rejser i udlandet s>-ede Amir kendtskab
med andre religioner som buddhismen,
og da han o-e blev konfronteret med
spørgsmål om sit hjemland og sin egen
kulturelle baggrund og iden>tet, begyndte han at fordybe sig i sit lands historie, og opdagede dermed, at der ikke
ﬁndes et entydigt billede heraf. Amir begyndte først at beny?e stereotype ikoner
i sin kunst e-er han kom >l Danmark, og
først e-er at han blev udspurgt om sin
iden>tet og sit hjemland, og begyndte at
granske i sit eget lands historie. Som
kunstner (gen)fandt Amir sin iden>tet, og
det at lave kunst gjorde ham >l et nyt
menneske, fortæller han. Iden>tetsspørgsmålet er derfor helt centralt for
Amir, såvel som andre malaysiske kunstnere der gerne vil vise et andet Malaysia
end det som frems>lles i den gænge, na>onalis>ske version. Med sin kunstneriske
vækkelse begyndte Amir at udfordre den
stereotype frems>lling af sit hjemland.
Det stereotype billede af Danmark
Spørgsmålet om islam og iden>tet, har
også fået Amir >l at vende blikket mod sit
andet hjemland, Danmark. Ovenpå klaveret i stuen ved siden af står et portræt af
Kronprinsesse Mary. Ved nærmere e-ersyn ser man, at portræ?et er lavet af lakridser og gajoler. Amir fortæller, at han
ﬁk idéen >l at lave portræ?et, da han arbejdede på Toms’ fabrik, der dog ikke ville
sponsorere ”materialerne” >l værket, >l
Amirs ærgerelse. Både mo>vet og materialevalget leger med to stereotype billeder af Dronningeriget Danmark: Den
folkekære Kronprinsesse der med sin status som mode-ikon også nyder stor interna>onal anerkendelse, og er ét af
Danmarks mest kendte ansigter udad>l,
og billedet af danskerne som et lakridselskende folkefærd. Med sine australske
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Pia foran Den Lille Havfrue og et malaysisk par iført islamiske klædedragter.
Foto: Amir Zainorin

rødder, er Mary blevet et skole-eksempel
på succesfuld integra>on og et forbillede
for immigranter. Men historien om Mary
minder sam>dig også om, at det kun er i
eventyr med prinser og prinsseser, at
drømme bliver >l virkelighed, og at man
skal være medlem af kongefamilien for at
have en chance for overhovedet at blive
integreret i de?e land. Ironien i den imødekommenhed den danske befolkning har
udvist overfor Mary, står i skærende kontrast >l den stramme lovgivning som regeringen igennem de sidste 10 år har fået

lov >l at uds>kke på immigra>on- og integra>onsområdet.
Samme tema går igen i én af Amirs fotokollager der har den Lille Havfrue som
mo>v. Men Amir har klippet et malaysisk
par iført islamiske klædedragter ind i billedet ved siden af Pia, der optræder i rollen som turisten der ivrigt fotograferer løs
i et forsøg på at dække over skuﬀelsen ved
skulpturens sande størrelse. Amir fortæller om den skuﬀelse han selv følte, da han
stod ansigt >l ansigt med havfruen, og for-

‘The Star’ - med na1onalmonumentet, stregkoden og ba1kken som mo1ver.
Foto: Amir Zainorin.

klarer, at historien om Den Lille Havfrue er
så meget større end hvad skulpturen er i
virkeligheden. Måske forholder det sig på
samme vis med den stereotype fortællingen om Danmark som det lille, idylliske og
tolerante paradis, som har svært ved at
stå mål med realiteterne og befolkningens
forhold >l det 21. århundredes mul>-kulturelle virkelighed? Her fornemmer man
også en kommentar >l det +endebillede
af islam som har domineret den poli>ske
dagsorden de sidste 10 år. For Amir handler det om gensidig respekt og imødekommenhed, og reciterer et ordsprog på
malay svarende >l ”when in Rome, do as
the Romans do”. ”Poli>kerne skal være
åbne, og immigranterne skal også gøre
hvad de kan for at lade sig integrere”, >lføjer Amir.
Muhammed-krisen og ytringsfrihed
På spørgsmålet hvorvidt Amir ville bruge
ﬁgurer fra Muhammed-tegningerne i sine
frem>dige værker, svarer han klart ”nej”,
og >lføjer: ”Det er en billig måde at skabe
opmærksomhed omkring sig selv på”.
Amir går ind for ytringsfrihed, men man
skal også respektere andres følelser. Amir
tager ikke friheden >l at ytre sig for givet,
og fortæller hvordan Malaysias største
aviser som The Star er underlagt censur,
og kan få frataget re?en >l at trykke aviser
hvis der skrives kri>sk om poli>k og menneskere@ghedsspørgsmål. Hvis Amir ville
lave et værk som kommentar på krisen,
ville han ikke beny?e karikaturerne af profeten >l at sprede sit budskab. Amir fortæller, at han en gang ville bruge afrevne
sider fra koranen >l en kollage, men vidste, at det ville skabe for meget opmærksomhed og omtale, og det ville han
undgå. Men på baggrund af sine erfaringer med islam fra sit hjemland, synes han,
at det er vig>gt at arbejde med de modsætninger, han oplever mellem islam som
religion på den ene hånd, og poli>sk redskab på den anden. Her peger Amir over i
hjørnet af stuen, hvor der står en sort
kasse som fores>ller den hellige klippe,
Makkah, i Mekka med stregkoder påmalet.
Stereotyper på godt og ondt
Frems>llingen af na>onal-staten Malaysia
som et fredsfyldt, mul>-kulturelt og mul>etnisk land med en islamisk kultur der har
dybe historiske rødder, er derfor ikke
alene et stereotypt billede der dækker
over brutale realiteter, men som også >lslører hele regionens kulturelle bånd >l Indonesien og hinduismen, og Amir ser det
som sin opgave at gribe fat om de gænge
stereotyper og uds>lle ironien i dem.

Portræt af Kronprinsesse Mary Donaldson i lakridser og gajoler af Amir Zainorin.
Foto: C.S. Jensen

Amirs valg af ikoner >l sine portræ?er, kollager mm. kny?er sig derfor >l na>onalstatens ikonograﬁ, og med udgangspunkt
i disse tvinges beskueren >l at sæ?e
spørgsmålstegn ved det Malaysia, som er
vokset ud af Mahathirs ideologiske projekt. Amirs kunstneriske s>l nødvendiggør
at han beny?er populære mo>ver og ikoner som kny?er sig >l de stereotype frems>llinger, for at gøre sine værker a?rak>ve
og let genkendelige, men han gør det med
et ironisk ”twist” for øje, som skal tvinge
beskueren >l at stoppe op, se nærmere,
og tænke e-er, og ﬁnde en sammenhæng
i de ”>lsyneladende” >lfældigt sammensa?e kollager. Her fungerer stereotyperne
som et bevidst valg for at skabe opmærksomhed. “Nogle gange laver jeg bare
kunst, og så begynder jeg at se de skjulte
budskaber i det bage-er”, slu?er Amir.

Med et ”terimah kasih” takker jeg høﬂigt
Amir og Pia for interviewet og gæstefriheden, og en hel del klogere på Malaysias
historie og de poli>ske forhold samt budskaberne i Amirs kunstværker, forlader jeg
lejligheden og galleriets fredelige univers,
og bevæger mig a?er ud i det købehavnske traﬁkkaos.

Læs mere om Amir Zainorin og se hans kunst her:
www.amirzainorin.dk
Et klik ind på Malaysias turistministeriums hjemmeside er også et besøg værd:
www.tourism.gov.my
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REJSEBREV FRA YEMEN
Det følgende er et rejsebrev fra et sprogkursus i San’a Yemen sommeren 2009. Det har ikke ret meget med stereotyper at gøre. Forhåbentlig. Da jeg tog afsted var der uroligheder i nogle provinser
i landet, som man kun hørte om udenfor landet, hvis man interesserede sig for det og hvis man slog op på Udenrigsministeriets
hjemmeside, som advarede imod at rejse 1l landet. I det hele
taget hørte man ikke om Yemen med mindre man ak1vt opsøgte
informa1oner. E"er jeg er kommet hjem er der kommet fokus på
Yemen som et land med religiøs fundamentalisme, en rugekasse
for interna1onal terrorisme fra fana1ske islamister osv.. Jeg bliver
spurgt, hvordan jeg turde at tage 1l Yemen. ”Er det ikke helt vildt
farligt?”. Nej, svarer jeg og fortæller dem, at jeg som kvinde kunne
gå uden tørklæde på hovedet alene rundt i byen og føle mig
mindst ligeså tryg som i København og Nørre Vorupør. Da kurset
var slut, bad ejeren af skolen os om at rejse hjem 1l vores lande
og fortælle, hvad vi havde set. ”Ikke hvad I har hørt, men hvad I
har set.” Det er den bøn, jeg hermed prøver at opfylde. Måske er
situa1onen rent fak1sk forværret siden sidste år, måske er det
bare fordi verdenspressen har re2et fokus på Yemen. Men sikkert
er det, at situa1onen i Yemen ikke bliver bedre af, at turisterne nu
holder sig væk fra landet. Ikke alene pga. de mistede indtægter,
men også fordi manglende kulturel udveksling næppe fører 1l
andet end opbygning af gensidige fordomme

Torsdag og fredag er det weekend, så der
er ingen forplejning på skolen. Det er lykkedes mig at ﬁnde nogle dejlige fermenterede boller >l min morgenmad. De
kaldes hærboller fordi de kom her>l med
den tyrkiske hær, som skulle have noget
med i felten, der havde lang holdbarhed.
Jeg havde tænkt mig mig at købe nogle
rosiner >l at pu?e på mine hærboller, så
jeg fandt et af de huller i muren her i
gaden, som gør det ud for en bu>k. Dem
er der ca. 50 af i gaden, som er ca 1 km.
lang, og de skal formodentlig allesammen
fungere som livsgrundlaget for en familie
på min. 10 personer.
Jeg s>llede mig foran hullet i muren og
ventede. Fra den anden side af gaden
dukkede den her dreng så op. Jeg havde
bemærket ham før, fordi han havde fundet en solplet på den anden side af gaden,
hvor han sad og spiste nogle kerner med
ﬁngrene. Med et enkelt hop sprang han
op på disken og e-er endnu et hop var
han omme bag disken og klar >l at ekspedere mig. Jeg bad om rosiner og vi enedes
om et halvt kilo (jeg er ikke særlig stærk i
brøker - rent fak>sk kan jeg ikke andre).
Han fandt nogle rosiner og med sin lille
beskidte barnehånd begyndte han at
lægge rosiner på vægten. Under opera>onen spildte han nogle rosiner ned på
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Den lokale guide lod sig ikke sænke ved at have en gruppe vesterlændinge med på slæb.

det bord, som hans lille beskidte barnesko
lige havde hoppet på, men det var "mash
mushkila" (no problem), for med den ene
lille beskidte barnehånd tog han og fejede
de spildte rosiner ned i den anden lille beskidte barnehånd og lagde dem op på
vægten. Jeg betalte for mine rosiner og gik
hjem, men der kom ingen rosiner på mine
hærboller.
Igår var vi på en tur i bjergene, som de
kaldte hiking. Der var ikke meget hiking
over det, men det var både en smuk og interessant tur og en fantas>sk oplevelse.
De dyrker et ekstremt ekstensivt terrasselandbrug her, som vi kender det fra Madeira og lign. steder, blot dyrker de
overvejende qat her. Det er rent ressourcemæssigt et kæmpeproblem, da qatproduk>onen optager pladsen og vandet fra
de spiselige afgrøder. Nogle vil også sige,
at det er et menneskeligt og samfundsmæssigt problem, da der med qat følger
uproduk>vitet på alle niveauer i samfundet samt en kriminel økonomi, som trækker samfundet ned. Men at gøre noget
ved qa>ndtaget i det her land vil nok være
som at tømme havet for vand med en si.
Det er virkelig en essen>el del af kulturen.
Turen (der for mit vedkommende foregik
i ejeren af skolen Sabri Saleems spritny

Mercedes som hernede koster ca. det
dobbelte af hvad de koster i DK) gik >l Al
Hajara. Navnet fortæller en arabist, at det
har noget med udvandring at gøre (Al
Hijra er det år, hvor Muhammed og hans
disciple ﬂygtede fra Mekka og det år, som
den muslimske >dsregning er opkaldt
e-er) og ganske rig>gt, så er det det sted
hvor jøderne ﬂygtede >l, da de blev udvist
fra San'a. De blev godt nok indvist >lbage,
da det viste sig at San'a ikke kunne klare
sig uden jødernes færdigheder (jeg kan
ikke lige huske hvilke der nøjag>g var tale
om, men det var sikkert noget med handel, penge og juveler!). Endnu en historie
som DF'erne kunne blive klogere af at
høre.
Så var vi på en lille bjergbes>gning, måske
45 min, som endte på et e-er forholdene
ﬁnt hotel (dvs. at der var træk og slip MED
indlagt vand). Her spiste vi lækker yemeni>sk mad. E-er det greb Le grand Patron
Sabri Saleem og to andre hver en tromme
som de hamrede løs på, så jeg troede at
mine trommehinder skulle sprænges, og
op sprang hotelværten og hans sønner og
dansede først for os, siden med os. Med
mit yderst begrænsede kendskab >l tyrkisk dans mener jeg at kunne sige, at man
godt kan se påvirkningen fra tyrkerne.
Stort set hele dansen foregik i fodtrin-

nene, som mest foregik i en cirkel. Der var
dog vist nok den forskel, at de har deres
kniv (den som rig>g mange, også unge,
går med stukket ned foran i bæltet på den
tradi>onelle mandedragt) med i dansen.
Ham som dirigerer dansen bruger den >l
at signalere med, mens de andre blot vifter med den. Det mest fascinerende var
dog den lyd som de af og >l frembragte
mens de dansede: Kss-kss-kss. Meget højt
og emfa>sk.
Jeg spurgte Sabri på vejen hjem, om der
stadig danses sådan eller om det kun er >l
glæde for turister. Han sagde at det gør
man, når man mødes for at fejre noget.
Så gik turen >l et pilgrimssted, hvor en vig>g person ifølge en ismaili-legende er begravet (ismailierne er vist nok dem, som
mener at der kun var 5 imamer, før kæden
af imamer, der var i familie med Muhammeds svigersøn Ali, blev brudt, hvorimod
shia'erne mener at der var noget i retningen af 12). Stedet bestod af en, så vidt jeg
kunne se, nybygget rædselsfuld kæmpesarkrofag (måske bare restaureret >l
ukendelighed) og et simpelt bedested på
toppen af et bjerg - og her snakker vi virkelig toppen, det var som at stå på en sukkertop - og udsigten var naturligvis
uovertruﬀen (sjovt som de har det med at
dø på ufa?eligt smukke steder disse legender).
Jeg vil lige indskyde, at ture som denne er
inkluderet i prisen for kurset!
Det eneste trælse ved turen var, at der
med os i Mercedesen var en ubegribeligt
træls amerikansk kvinde, som de åbenbart har ansat som et eller andet programme manager >lsyneladende for at få
dona>oner fra USA. Fed og selvfed på
samme >d, talende om at have kulturel
sensi>vitet mens hun selv bestemt ikke
havde nogen som helst form for sensi>vitet. Typen der roman>serer det simple liv
for de fa@ge bønner. Hun gik mig godt
nok på nerverne. Men hun er ind>l nu
den eneste jeg har mødt af den slags nega>ve stereotyper - indenfor alle na>onaliteterne her.
Jeg kan på alle måder anbefale de?e sted.
Både landet som sådan, men også skolen
her. Der er en rig>g rar atmosfære og
bortset fra interne?et, så fungerer al>ng
ﬁnt. Jeg vil dog komme med en advarsel
>l astmapa>enter. De kører stadig på blyholdig benzin her, så lu-forureningen i
San'a er ekstrem, da byen er omringet af
bjerge. Men hvis nogen I kender skulle få

Rashad, Lises lærer, som ikke mener at diskimina1on er diskrimina1on - om det er 1lladt
eller ej.

lyst >l et eventyr - og det er det virkelig så har de altså også kurser i akademiske
emner som kvinder i islam, mellemøsthistorie osv. Sabri er en sekulær mand!
Der er i sandhed sket noget med klimaet i
San'a siden Niebuhr beskrev det som paradisisk. For en uge siden må?e jeg opgive
tanken om, at det bare var en inﬂuenza,
jeg havde lidt af de foregående 8 dage,
som gjorde at jeg ikke kunne gå 500 meter
uden at få et hosteanfald og være fuldstændig udma?et. Så jeg tog >l hospitalet
og det var ganske rig>gt astma. Så jeg gentager: San'a er ikke for astma>kere.
De 8 dage uden il@lførsel har naturligvis
sænket mit ak>vitetsniveau, men der
skete dog en stor >ng, eller re?ere et mirakel. Miraklet handler om en plakat med
en yemeni>sk saxofonspiller, som jeg har
været på udkig e-er siden jeg så den et
par dage e-er, jeg ankom. Eller re?ere:
Underet handler om den mand på plakaten.
Hvis jeg nu skrev, at jeg i stedet for at
ﬁnde plakaten havde mødt manden på
plakaten, så ville ingen tro mig, men det
har jeg altså og det var ikke en sproglig
misforståelse, der førte mig >l manden i
stedet for plakaten. I min søgen e-er plakaten var jeg på et kontor, hvor jeg mødte
en mand, som sagde >l mig, at jeg skulle
komme >l et andet kontor dagen e-er
imellem 9 og 12 (de oﬀentlige kontorers
åbnings>der her minder lidt om dem i
Danmark). Da jeg jo får eneundervisning
fra 10 >l 12 nu, lykkes det mig at overbe-

vise min lærer om, at vi skulle på en ekskursion i disse >mer. Så vi går >l Kontoret
for Kultur og Turisme og møder ovenfor
nævnte mand. Han tager os fra det ene
kontor >l det andet for at spørge om de
kender >l plakaten. Jo, det gør de godt,
men de ved ikke hvor man kan skaﬀe den.
Pludselig er der en der siger, at saxofonmanden er henne i ministeriet. Så vi går
>l ministeriet og - ved Gud den almæg>ges jeg ved ikke hvad, men Gud ved bedst,
I ved - så sidder han der. Manden fra plakaten. Han er en lille vindtør mand med
munden fuld af guld. Jeg bliver budt en
stol midt i lokalet overfor ham og omkring
os sidder der ca. 10 mænd som med stor
interesse følger med i vores samtale, der
består af en masse han siger, som jeg ikke
forstår, og mine alt ialt 20 ord. Så er der
nogen der siger noget >l hinanden og så
skal vi gå og vi går ned i ministeriets baggård og op af sin gamle rispose trækker
manden en lille dobbeltløbet ﬂøjte og han
spiller på den. For mig. I en halv >me. Og
han har den charme og graciøsitet, som
de rig>g gode cirkusklovner har.
Optrinnet bliver naturligvis et >lløbsstykke og det er blevet foreviget på adskillige mobiltelefoner her i Yemen, men
tror I ikke, at jeg selv havde ladet mit kamera ligge i klasselokalet (jeg skulle jo
bare over på kontoret for kultur og turisme og hvad i himlens navn skal man fotografere der?)
Jeg ﬁk besøg af saxofonisten fra plakaten
i går. Det surrealis>ske ved den historie
fortsa?e, for det viste sig, at manden ikke
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meget >l.

Kollegiet, en gammel bygning som
Sabri Saleem havde stået for
en nænsom restaurering af.

kendte >l den plakat, som han selv er portræ?eret på. Og han spiller ikke saxofon!
Det var en belgisk fotograf, der i anledning
af at San'a var arabisk kulturby i 2004,
åbenbart syntes at de?e billede skulle
være varemærket for fes>valen.
Men han er en berømthed. Han er ansat
som statsmusiker og derfor har han været
i mange lande for at spille yemeni>sk folkemusik. Men folkemusikere her i landet
>lhøre en meget ugleset klasse, så selvom
han er anerkendt som musiker, er han fat>g og udstødt. Og da jeg gik igennem
byen med ham, for at komme >l det hus,
hvor jeg havde set plakaten, så han kunne
få den at se, drillede børnene ham (>l
trods for at manden er gammel og derfor
burde påkalde sig respekt) og adskillige
kom hen >l mig for at redde mig fra ham,
fordi de simpelthen ikke kunne forstå
hvorfor en hvid kvinde ville følges med en
fa@g musikant. Den form for åbenlys diskrimina>on virker voldsomt på en skandinav, men bortset fra det, så er det jo et
bevis på, at jeg fak>sk har grund >l at føle
mig tryg ved at gå rundt byen alene.
Apropos diskrimina>on så talte vi om diskrimina>on på arbejdsmarkedet i undervisningen i dag. Jeg var chokeret over at
erfare, at man her i landet godt godt må
skrive i jobannoncer at man foretrækker
en bestemt na>onalitet. Jeg fortalte, at
det må man ikke i Danmark, hvor>l min
lærer lakonisk svarede ”Det kan da godt
være at man ikke må det i Danmark, men
man diskriminerer jo alligevel. Her i landet ved man i det mindste, hvad man har
med at gøre.” Det kunne jeg ikke sige så

_14_ SLYNG_MAJ_2010

I denne uge var der et foredrag på det
amerikanske ins>tut af en amerikansk forsker under overskri-en "religiøse forandringer hos unge udearbejdende kvinder
i Yemen". Hun kunne bere?e, at satellittv og internet i kombina>on med, at disse
kvinder kan læse, har givet dem adgang >l
religiøse kilder, som de ikke havde før. Ikke
overraskende fører det >l, at kvinderne
ikke blindt overtager deres mødres og de
lokale imamers religiøse holdninger, men
foretager selvstændige religiøse valg. Det
var jo interessant nok at høre, men forskeren kom dog ikke nærmere ind på hvad
disse valg så indebar. Det havde jo ikke
gjort noget, hvis hun bare havde kaldt foredraget "forandringer i unge yemeni>ske
kvinders adgang >l religiøs viden".
Et andet møde med den akademiske verden har åbnet mine øjne for, hvor lidt der
skal >l for at være ekspert. Bob, en rig>g
sjov, sød og bestemt også intelligent amerikansk professor, er her på skolen for at
a(olde et sommerkursus om Yemens
nyere historie. Siden 1976 har han >lbragt
halvdelen af sit liv her i landet. Jeg har nu
fået indblik i hans metode: Hver dag tager
han imod en invita>on >l en qatsession
hos een af sine venner. Det er veluddannet, engelsktalende middelklasse (Bob
taler ikke selv arabisk). Under disse sessions har han så nogle spændende poli>ske diskussioner, hvor de naturligvis bl.a.
taler om situa>onen i Yemen og om hvad
Bob har læst i den oﬃcielle engelsksprogede avis. Det er hans metode. Jeg siger
ikke, at Bob ikke ved en masse – og sikkert
mere end de ﬂeste vesterlændinge – om
Yemen. Jeg siger ikke, at de oplysninger
han får fra sine venner er forkerte, og selvfølgelig læser han også hvad andre undersøger om Yemen, men det er
dælensparkemig et meget snævert grundlag at blive ekspert på. Og alt hvad jeg har
lært om at gøre rede for metode og kilder,
samt tage forbehold for åbenlyse fejlkilder, det tager han ikke så alvorligt. Som
han siger: Jeg kan jo ikke skrive, at jeg ikke
taler et ord arabisk og har alle mine informa>oner fra mænd med munden fuld af
qat. I det mindste har han selvironi. Og I
øvrigt mener han ikke, at han er med >l at
velsigne en uvane, der er ved at undergrave Yemen, økonomisk såvel som økologisk, ved at deltage i disse daglige
qatsessions.
Til gengæld nægter han af principielle
grunde at besøge præsidentens palads og
det må jeg indrømme, at jeg gjorde i dag,

selv om jeg godt forstår hans forbehold.
Den har kostet – hold nu fast – 60 milliarder US-dollars. Og det er en omgang
kitsch, men det kan vel ikke komme bagpå
nogen. Måske om 300 år, når den har fået
>lstrækkeligt pa>na, vil den være pæn,
men så heller ikke mere, sammenlignet
med de ufa?eligt smukke moskeer, der er
bygget op gennem historien. Jeg synes, at
man som vesterlænding er opdraget med,
at man skal forny sig, og give nye fortolkninger af tradi>onen, men det er I hvert
fald ikke et princip, der er blevet hyldet
her, så på os virker det nærmest pate>sk.
Apropos groteske økonomiske forskelle,
så blev jeg inviteret på en øl af tyske –
hvad ellers – Tobias. E-er et besøg i en
musikforretning, hvor vi forgæves forsøgte at få prisen på en lut ned på 100
dollars, syntes han, at vi havde fortjent en
øl, men da han mente, at han længe nok
havde drukket øl bidun al khol, som er det
man kan få på gaden, så inviterede han på
Das Møwenpick Hotel. Sikke en pseudoverden at træde ind i. Kæmpe hegn med
sikkerhedsvagter omkring, heldigvis havde
vi en hudfarve der gjorde, at vi ikke skulle
vise iden>ﬁka>on, for det havde vi jo ikke
med, håndbagagen gennemlyst og så ind
i den mest pompøse og sterile bygning jeg
>l dato har været i. Fuldstændig uden atmosfære og iøvrigt også uden gæster. Det
var lige før der var ﬂere ludere end gæster
(har ﬁk jeg så svar på min undren over,
hvor luderne er i en by, der ikke har noget
luderkvarter). Een øl koster 11 dollars.
Gennemsnitsindkomsten i de?e land er
65 dollars om måneden. Det er begrænset hvor stor en nydelse det er at drikke
en øl, når man ved at man har drukket
hvad der svarer >l en ugeløn op.
Jeg er nu heller ikke selv for hellig. I dag
har jeg brugt 100 dollar på en fuldstændig overdrevet balkjole. Jeg kunne ikke
lade være, da jeg ﬁnder det så fascinerende, at de samme kvinder, der går >lhyldet fra top >l tå >l hverdag, går helt
amok, når de skal >l fest. Og her skal det
bemærkes, at det er kvindefester, disse
kjoler bliver lu-et >l. Vi har >lsyneladende alle vore svage punkter, om det er
qat, Allahs velsignelse, øl ma' al khol eller
sindssyge balkjoler.
Og hvordan det går så med sprogindlæringen? Det går meget godt når jeg holder
mig >l emner, hvor jeg har et ordforråd. I
dag var vi med skolen på ekskursion >l en
form for bymuseum og på hjemvejen gik
vi forbi en >gger med et lille barn, som jeg
har set på det sted mange gange. Barnet

de?e >lfælde var det vores guider og bærere på hiken, for hvem det ikke var muligt at gennemføre turen uden 6 af
slagsen.

Fa3gdom og hvad jeg oplevede som
åndelig forarmelse.

ser nærmest ud som om det er bevidstløst og da læreren så gav kvinden nogle
penge, ville jeg beny?e lejligheden >l at
spørge, om han vidste, hvad barnet led af.
Det tog mig 10 minu?er at få budskabet
"ved du, hvad de?e barn lider af" igennem. Til gengæld tog det ham kun 1 sekund at svare "nej".
Men når jeg er nogenlunde forberedt på
mit emne, kan det føre >l nogle interessante aha-oplevelser. F.eks opdagede jeg,
at det var fuldstændig umuligt at forklare
min lærer, at vi ikke betaler skat >l regeringen I Danmark, men >l staten. For
hende var der ingen forskel. Jeg opdagede
også, at hun ikke kendte begrebet forventet leve>d. Da jeg s>llede mig tvivlende
overfor Yemens oﬃcielle middelleve>d på
63 år (i et land uden gra>s lægehjælp,
med en traﬁk, der årligt dræber et antal
mennesker, der svarer >l at landet var i
krig, et land, der er på FN's top 5 over verdens mest rygende befolkninger, 63 år, no
way). Jeg fortalte hende, at den i Danmark
er omkring 76 år og >l det svarede hun, at
der da var masser af mennesker, der blev
over 80 i Yemen. Hermed ﬁk jeg så bekræ-et, hvad en ekspert rent fak>sk skrev
i en af de bøger, jeg har læst om Yemen: I
Yemen går man ikke op i sta>s>kker.
I øvrigt var det også sjovt at fortælle
Trisha, amerikansk journalist, om disse
forskellige begrebsverdener. Dels forstod
hun heller ikke, at der var forskel på stat
og regering, dels var hendes reak>on, da
jeg fortalte hende, at Danmarks Sta>s>k
fører alle tænkelige og utænkelige sta>s>kker om danskerne "Why do you accept
that? We would newer accept that in the

States." I det hele taget går det op for mig,
at det er en kæmpe bonusgave ved de?e
ophold, at de studerende er fra mange
forskellige steder i verden. Fordi vi hver
har vores kulturelle briller at opleve landet igennem, så oplever vi det, vi ser, forskelligt og ved at vi deler vores oplevelser
med hinanden får jeg et mere kaleidoskopisk blik på landet, end hvis jeg kun havde
set det fra en dansk vinkel.
Jeg har dog fundet frem >l noget, det er
sværere at lære end arabisk: Arabisk kalligraﬁ. Jeg har nu ha- min tredie lek>on
og den brugte jeg på at skrive R. Det er
een streg, vel at mærke, og jeg har endnu
ikke lært det. Til gengæld havde jeg lidt
succes i min første hjemkundskabs>me.
Læreren sagde at jeg var bedre >l at
slynge bu?erdej end Holly, en amerikaner
der har boet her i et år og gjort forsøget
med denne kage mange gange før. Guderne skal vide, at vi begge har 10.000
lek>oner igen, før vi bliver ligeså gode
som læreren.
I har endnu >lgode at høre, om de 3 dages
hejk iI bjergene, som også var en del af
sprogkursuspakken. Da jeg på eet >dspunkt under hejken havde forbindelse >l
mobilne?et, skrev jeg en sms >l Carsten,
hvor jeg fortalte, at jeg aldrig havde fors>llet mig, at jeg skulle komme >l at sige
denne sætning "would somebody please
remove that kalashnikow from my bag" i
mit liv. Det gør jo ikke historien dårligere,
at han skrev >lbage, om jeg mente min
back eller min bag. Men jo, de?e er kalashnikowland. Et konserva>vt skøn over
beholdningen siger 7-10 millioner, så man
kan dårligt undgå at støde ind i dem. I

Vi kørte hjemmefra e-er morgemaden og
nåede frem >l byen Bait Ka>na ved
11>den. Her blev vi læsset over på ladet
af en Toyota pick up og så gik turen ellers
videre ad nogle meget ufarbare bjergveje,
som gjorde at vi blev godt rystet sammen:
Når bilen kørte op ad sad vi allesammen i
den ene ende af ladet og når bilen kørte
nedad i den anden. Det hjalp dog, e-erhånden som ladet blev stoppet >l af de
mænd der hoppede ombord, når vi passerede dem på vejen (vi var 16 på ladet >lsidst). Og der var tale om mænd, for de
kvinder, som vi passerede, hoppede ikke
ombord, selvom det var dem, der bar byrderne (bortset fra kalashnikow'erne). Vi
nåede frem >l et hus en >mes >d e-er,
hvor vi blev fodret af med et stort mål>d.
Dere-er kørte vi >l et meget afsides beliggende hus og så trøde jeg sådan set, at
turen kunne begynde. Men der var lige en
>ng jeg havde glemt: Qa?ygningen.
Af en eller anden grund skulle den foregå
på de?e øde og gudsforladte sted midt på
et vindblæst klippeplateau. Jeg gad ikke
deltage, så jeg blev udenfor og sa?e mig
sammen med kvinderne og forsøgte at få
en dialog i gang. Det var en deprimerende
oplevelse. Ikke så meget fordi vi ikke forstod hinanden, men fordi de virkede så
mistroiske overfor mig. Jeg ﬁk the og et
sted at sidde - det var ikke det - og det var
ikke fordi jeg tror, at de tænkte dårligt om
mig. Det var mere fornemmelsen af, at de
simpelthen ikke havde horisont og mentalt overskud nok >l at forholde sig imødekommende >l noget ukendt. Der var
ingen smil, ingen "Ih, hvor er de
smukke",når jeg viste billeder af mine
børn. Kun undren over at jeg ikke havde
ﬂere børn og ingen børnebørn, nar jeg nu
havde en da?er på 21. Den ene kvinde var
17 og den anden 21 og jeg må?e opgive
at tælle antallet af børn omkring dem. På
gårdspladsen gik magre hunde, skabede
ka?e, lidt høns og nogle fuldstændigt afpillede kør rundt. I det mindste havde de
dem >l at give mælk, så børnene så ikke
underernærede ud, men det er nok et
spørgsmål om >d, før de ikke kan holde liv
i kørne længere, for der var ikke faldet
regn nok i år. Inde i et mørkt rum sad bedstemor med et amputeret ben, dødssyg
og stønnede. Det lød som om, hun kun
ventede på at dø.
Men heldigvis kunne jeg lægge stedet bag
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mig e-er et par >mer og begynde neds>gningen >l Wadien. Vi gik hen over plateauet og så gik det nedad, nedad, nedad
i 2 >mer ad den slags s>er, som man har
opfundet bjerggeder >l. Jeg fa?er ikke
hvorfor, men vi kunne ikke overbevise
vores guider om at vi gerne ville tage det
s>lle og roligt, nyde turen og have mulighed for at tage billeder. De blev ved med
at yalla'e af os, som var vi en ﬂok geder.
Men en lille gruppe af os ignorerede dem,
så vi ﬁk nogle gode billeder og en rar tur
ud af det og nåede wadien længe inden
det var mørkt.
På vejen ned havde vi passeret 4 hyrder
med deres dyr. Ellers var der ingen tegn
på menneskelig ak>vitet. Men et stykke
>d e-er, at vi var nået frem begyndte den
ene e-er den anden mand at dukke op.
Pludselig var der et æsel, ﬁre telte og 10
soveposer, og pludselig var der en stor
gryde over et bål og pludselig kom der en
mand med et levende lam over skulderen
og pludselig lå lammet nede i gryden. I

løbet af a-enen opgav jeg at tælle, hvor
mange der dukkede op, men om morgenen tror jeg, der var ligeså mange yemeni?er som udlændinge. Men det tror
pokker, det nok ikke så >t der er fest i den
dal. E-er at vi havde spist, var vores lille
e-ernølergruppe dog for træ?e >l fest, så
vi fandt et ﬂadt sted ved ﬂodbredden væk
fra larmen, hvor vi lagde os og sov en dejlig søvn.
Jeg havde været vågen længe, så jeg kan
desværre ikke prale af at være blevet vækket af skuddet fra en kalashnikow der runger imellem bjergene i en wadi, men det
syntes vores guider åbenbart var humor,
så det var der nogle der blev. Vi ﬁk morgenmad - lammesuppe - og så gik turen
ned igennem wadien, dels i vandet, dels
fra sten >l sten. E-er en >mes >d kom vi
>l et sted, hvor to wadier mødes og det
utrolige var, at den ene var betydeligt koldere end den anden. Den kolde var dog
stadig så varm, at vi kunne sæ?e os i det
co2-neutrale spabad, der var indbygget i

den lige under et mindre vandfald og nyde
at blive masseret af boblerne e-er den
strabedserende tur dagen før.
E-er denne udelt fornøjelige oplevelse,
gik vi >lbage >l lejren, spiste frokost - yemeni>sk polenta lavet på lam - pakkede
sammen og begyndte ops>gningen. Vores
lille e-ernølergruppe fandt sammen igen,
men denne gang blev to af guiderne med
os. Et par drenge på 11 og 12 år i slippers,
der ski-edes >l at bære en kalasnikow.
Det holdt hårdt at ignorere deres yalla'en,
og kun fordi vores manglende fysik gjorde,
at det ikke kunne være anderledes, vandt
vi over deres slavepiskeri. Og da vi naæde
toppen, ﬁk vi at vide, at de to røvbananer
havde taget os den mest udasende vej, sådan bare for at vi da ikke skulle tro vi var
noget.

“LANGTBORTISTAN”
REJSEBREV FRA USBEKISTAN

Usbekistan er en af civilisa;onens vugger. Landet levede deﬁni;vt op
;l enkelte stereotyper, men nogle ;ng kom overraskende. For eksempel hvor meget de spiller Modern Talking.
Tekst og foto af Joakim Jensen Bra0voll,
1. års studerende i russisk sprog og samfund
Det er endnu ikke begyndt at lysne, og jeg
kigger ud på lysene der kommer fra Usbekistans hovedstad, Tashkent, gennem vinduet fra ﬂyveren. Hvad i al verden skal
man forvente? Usbekistan har al>d været
et ”langtbor>stan”-land for mig, og der
har ikke manglet stereotype fordomme
om primi>v infrastruktur, fa@gdom og kriminalitet. På forhånd havde jeg fået at
vide, at det usbekiske forår var noget, som
burde opleves. I løbet af nogle få uger i
april springer alt ud, det grå og triste bliver grønt og friskt, og den ubarmhjer>ge
vinter slipper sit sidste tag >l fordel for optakten >l en ny sommer. Det er usbekisk
forår, og jeg kan mærke, at der er vildt
langt hjem.
Det var min >dligere vicerektor ved det
norsk-russiske gymnasium i Moskva, der
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Usbekisk pige (med ko).

kom i tanker om den originale idé at tage
de norske studerende med på endnu en
lærerig udﬂugt. Denne gang var det ikke
et russisk kloster, et historiemuseum eller
et foredrag om Pushkin, der ventede, men
en tur >l det sorteste Centralasien. Mine
fordomme om Usbekistan som et sted,
hvor der foregår lugubre >ng, er delvis
sande. Usbekistan er normalt det første
land, opium fra Afghanistan transporteres
igennem på vej >l Europa og Rusland, og
landet har derfor en meget restrik>v visumpoli>k. Noget som får visumprocessen >l at underbygge alle fordomme, man
må?e have om det overbureaukra>serede sovjetsystem.
Modern Talking og usbekisk hverdagsliv
Usbekistan og hovedstaden Tashkent minder ved første øjekast ikke om andet end
en hvilken som helst storby - brede avenuer, store reklameskilte og skinnende forretningsbygninger i glas. E-erhånden
forlader vi Tashkent og bevæger os ud på
det usbekiske steppeland, hvor solen står
op, og vi ser bondesamfundet vågne op >l
endnu en ny dag. Alt akkompagneret af
Modern Talkings ”Brother Loui”, som viste
sig at være et kæmpe hit igennem hele
vores ophold. Vi skulle bo hos en Usbekisk
familie i udkanten af Samarkand, og familiens søn Ilya var med som den russisktalende guide. Ilya er en af de få heldige
usbekere, som har fået udrejse>lladelse
>l Rusland. Han arbejder som chef i en lagerbygning i Moskva, og forsørger sin familie på ni i Usbekistan ved at sende dem
penge hver måned. Sle?erne omkring
Samarkand er omgivet af grønne bjerger,
der er dækket af lave træer og græsspisende æsler og køer.
Ilyas familie bor i udkanten af Samarkand,
i et hus som i Usbekistan regnes for luksuriøst, men som for en vestlig minder om
noget forhistorisk. Alle sover på tæpper
på gulvet, tandbørstning og andet foregår
over en vandspand på gårdspladsen, og
toile?et er et hul i gulvet i stalden. Ilyas
søster, Shara, er husmor på fuld>d. Hendes hverdag består i at brødføde børnene,
hente vand i brønden og s>lle deres dyr i
haven. I >llæg er hun nødt >l at opvarte
de mange gæster, der kommer forbi
gårdspladsen i løbet af dagen. Mælk, yoghurt og ost laves derhjemme. Det er
meget tydeligt, at kvindekampen ikke står
særlig stærkt i Usbekistan. Alt husarbejdet, der skal laves i løbet af dagen, skal
laves af Shara og hendes niece. I haven er
der al>d 5-10 mænd, der drikker te, ryger
og diskuterer, og de bliver opvartet af
kvinderne hele dagen. Shara har aldrig

klippet sit hår, og har hår helt ned >l knæerne, da hun først må klippes, når hun skal
gi-es.
Blod og sand
Samarkand er et af de eneste stadig beboede byområder, der var et centralt knudepunkt på silkevejen mellem Kina og
Europa. På mange måder virker byen som
en blanding af Rusland og den arabiske
verden, selvom 1001-nat-præferencerne
er noget stærkere end de russiske. At
byen virker som en blanding af forskellige
kulturer er dog ikke så mærkeligt, e-ersom den har været under persisk, arabisk
og mongolsk herredømme og >dligere var
en republik i Sovjetunionen. De ﬂeste af
byens indbyggere stammer fra de persisksproglige iranere, som har hersket over
området i tusindvis af år, og de går under
navnet tadsjikere. Denne folkegruppe er
en minoritet i Usbekistan, men et ﬂertal i
Samarkand. Størstedelen af byen består
af lave murhuse, men der er også nogle
monumentale bygningser som for eksempel moskeerne og det >dligere islamiske
akademi på Registan-pladsen. Det er i øvrigt Samarkands, Usbekistans og en af de
største seværdigheder i regionen. Registan var hjertet i det an>kke Samarkand,
og måske det, jeg havde set mest frem >l.
Registan var pladsen, hvor folk samledes
for at overvære kundgørelser fra kongen,
og stedet hvor den næste >l at havne i galgen blev oﬀentliggjort. Bygningerne, som
>dligere husede et af de bedste læresteder i Asien, er dækket af persiske kunstudsmykninger. Pladsen mellem dem
bærer en lang og indholdsrig historie. Det
siges, at det blev strøet sand på pladsen
for at absorbere blod e-er oﬀentlige henre?elser helt frem >l starten af 1900-tallet. Heraf navnet ”Registan”, som betyder
” et sandfyldt sted” på persisk.

>l mere tempererede områder af verden.
Stereotyperne
E-er næsten en uge i Centralasien blev jeg
nødt >l at spørge mig selv, om det var,
som jeg havde fores>llet mig. Levede landet op >l sine stereotyper – på både godt
og ondt? Svaret er både ja og nej. Usbekistan er slet ikke så skræmmende som man
skulle tro. Tanken om at skulle tage >l et
”langbor>stan”-land som >l og med grænser op >l Afghanistan, er noget som ﬁk en
nordboer som mig >l næsten at pisse i
bukserne, men det viste sig at være alt
andet end skummelt. Smilene hos folk sidder løsere end noget andet sted, jeg >dligere har været, og gæs=riheden er
overvældende. Naturoplevelserne, og de
der lever af den, er måske det der giver
det stærkeste indtryk. Ikke mindst har jeg
lært, at de fordomme eller forventninger
man har >l et land og dets indbyggere >t
ikke bliver indfriet. I lu-havnen i Tashkent
er man allerede >lbage i Vesten - >l vandklose?er og >l dress-klædte mænd, der
stresser rundt for at nå ﬂyet >l næste
møde. Selv om det ikke er >l at lægge
under en stol, at Usbekistan er det mærkeligste land, jeg har været i, er det sam>dig det, der har overrasket mest, og det
er uden tvivl det land, der har gjort stærkest indtryk på mig. Da jeg kommer hjem,
er det fuldstændig lige meget, at jeg er
blevet forbrændt, og har en let madforgi-ning. Jeg har det gerne lidt ondt e-er
Usbekistan.

Ilya i !ældet.

På en af vores sidste dage bliver vi taget
med på basar. Jeg havde fores>llet mig en
basar af typen, man får beskrevet i arabiske fortællinger, og jeg blev på ingen
måde skuﬀet. Her bugner det af alle mulige slags ekso>ske madre?er, ha?e, folkedragter og en hel del falske design-nips
som armbånd og t-shirts, der råber D&G.
Som en af de få vestlige turister var der
også en stor interesse for en samtale ved
salgsbordet om løst og fast, Skandinavien,
Usbekistan, om hvorfor vi alle har så mærkelige navne og sidst men ikke mindst, om
vi ikke vil købe to >ng >l prisen af en. Det
usbekiske forår kan også blive for meget
for en nordboer. E-er en dag i stegende
sol og 30 varmegrader svimler det for mig,
og det er godt at vide, at man snart skal
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Tekst og foto af Thoaiky Tim Diec, kinesisk,
4. år.

Og Danmark har god, tæt kommunika>on
med de kinesiske myndigheder.

Siden august sidste år har jeg været i prak>k på Det Danske Konsulat i forbindelse
med min BA-uddannelse på Københavns
Universitet, hvor jeg studerer Kina-studier.
Forud er gået studier i bl.a. interna>onal
markedsøkonomi i IBA (Kolding Interna>onal Business Academy) og >lvalgsfag i
mikro- og makroøkonomi på Copenhagen
Business School (CBS).

Jeg har på fornemmelsen at >ngene foregår lidt mere primi>vt herude end på østkysten, men mulighederne for at lave
“business” er mange, og man ser ﬂere og
ﬂere danske virksomheder som får øjnene
op for Chongqing – hvilket Maersk er et
dansk eksempel på, da virksomheden sidste år ﬂy?ede deres hovedkontor >l nabobyen, Chengdu.

Chongqing, udviklingsmæssigt på samme
niveau som Shanghai for 10 år siden
Chongqing ﬁk i 1997 sit eget bystyre, og
er det største og mest befolkede ud af ﬁre.
Som et led i bestræbelserne på at drive
den økonomiske vækstudvikling vestpå,
introducerede man ”Go West”-strategien,
hvilket har medført en vækstrate på over
30% gennem de sidste par år. Og de?e er
kun begyndelsen. Det danske konsulat fejrer i år 5 års fødselsdag, og er ét af kun 7
konsulater. Danmark er et af få lande som
har ”ﬁrst-mover advantage”, hvilket generelt betyder at konkurrencen er lavere, og
man får mere værdi for sin markedsføring.

Thoaiky Tim Diec (eget foto).
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Konsulatets primære opgave er at hjælpe
danske virksomheder med at etablere sig
i det vestlige Kina, hvilket lyder helt enkelt. Alligevel har mine arbejdsopgaver
været meget forskellige, alt fra daglige ad
hoc opgaver, Trademark-registreringer,
delega>onsbesøg, og repræsenta>on af
det danske konsulat >l forskellige oﬃcielle
ceremonier. Til et større arrangement, lykkedes det mig at komme op og skåle med
par>sekretæren for Chongqing, Bo Xilai.
En stor del af konsulatets service for danske virksomheder er også, at >lbyde adgang >l Udenrigsministeriets kontakter,
ikke kun i Chongqing, men også i hele
Kina. Derfor har prak>kpladsen givet mig
mulighed for at få indsigt i større miljøprojekter indenfor energi-sektoren. De?e
har betydet, at jeg har også har ha- mulighed for at mødes med repræsentanter
fra større virksomheder som, Maersk,
COWI, Grundfos, AVK og Novozymes.
Disse kontakter har jeg i sinde at beny?e
på et senere >dspunkt, når jeg skal søge
”rig>gt” arbejde.
Udenrigsministeriet – en prak;kplads
som kan anbefales
Jeg er rig>g glad for at have fået muligheden for at komme i prak>k i Udenrigsministeriet, specielt fordi at jeg endte her i
Chongqing. Tidligere har jeg boet i Nanjing, Shanghai og Beijing (det obligatoriske ECCS-program på ”Bei Da”, som er et
indlagt sprogsemester i Kina-studiets BAprogram) og >l sammenligning er Chongqing en meget anderledes by end de
fornævnte. Chongqing virker på mange

måder mere ”kinesisk”, fordi folk ikke taler
engelsk, hvilket sæ?er ens kinesiske
sprogkundskaber på en prøve. Og mange
på gaden, taler heller ikke Putonghua
(mandarin kinesisk), så der skal virkelig
spidses ører, for at kunne forstå den lokale
dialekt, Chongqinghua. En af de største
udfordringer har netop været at skulle
vende sig >l den lokale dialekt, da mit
mandarin kinesisk i forvejen ikke var ”perfekt”. I starten af opholdet, var jeg frustreret, og følte nærmest at jeg skulle
”begynde helt forfra” med kinesisk. Men
>l mit held, er det ”oﬃcielle businesssprog” mandarin kinesisk, hvilket har betydet, at møderne med virksomhederne
og de kinesiske myndigheder har været
nogenlunde >l at forstå. Med >den har jeg
dog også lært en smule Chongqinghua.
Man lærer virkelig at sæ?e pris på, når
folk kan tale mandarin kinesisk.
En ”almindelig” arbejdsdag på konsulatet
starter kl. 9 og varer >l kl. 17, men kan dog
i travle perioder slu?e kl. 21-22. Heldigvis
er konsulen her på kontoret ret ﬂeksibel
hvad angår fridage. Han er også interesseret i, at man kommer >lbage >l Danmark med en masse gode oplevelser både
hentet på og udenfor kontoret. Konsulaterne >lbyder ligeledes privat kinesisk undervisning, så jeg har 6-8 >mers intensiv
kinesisk undervisning hver uge. Herudover er der også masser af ak>viteter, så
man ikke kommer >l at kede sig i Chongqinq.
Danmarks repræsentant ;l Hanyu Qiao
På kontoret er konsulen den eneste danske diplomat, derudover er der ansat to
lokale handelsrådgivere, og to prak>kanter. De?e har det betydet, at man som
prak>kant også får overleveret en masse
ansvar. Jeg har virkelig fået prøvet en
masse grænser af, specielt i oktober sidste år, da jeg ﬁk mulighed for at være repræsentant for det Danske Konsulatet >l
Hanyu Qiao 2009, da konsulen ikke selv
havde mulighed for at deltage. Hanyu
Qiao (oversat ”Kinesisk Bro”) er en stor interna>onal begivenhed, med masser af
fremvisninger og underholdning med

bred tv-dækning. Netop >l disse interna>onale events og begivenheder er det vig>gt, at det danske konsulat har en
repræsentant med, for at vise dansk engagement og interesse. Begivenheden
blev i år a(oldt i Chongqing med et stort
og ﬂot show, med en e-erfølgende VIPmiddag, hvor også selveste Chongqing
borgmesteren og de andre general- og vicekonsuler fra bl.a. Japan, Singapore,
Amerika, England og Ungarn var >lstede.
Det var en ret stor oplevelse at sidde >l
middag med disse folk i denne klasse.
”Out of oﬃce”, at rejse for ”business and
pleasure”
På trods af de få registrerede danskere i
Chongqing (9 stk.) er man ikke alene som
udlænding i den store by. Jeg bruger
meget >d med briterne, hvis konsulat beﬁnder sig her i samme bygning som det
danske. Vi europæere må holde sammen
i det ”vilde vest”. Jeg har faste pool-a-ener, og når jeg ikke er for træt i weekenden, tager vi som regel ud i samlet ﬂok og
gør byen usikker. Derudover prøver jeg at
mo>vere mig selv >l at bruge træningscentret på Intercon>nental, hvor der
også er swimmingpool. Hotellet ligger kun

2 min. fra lejlighed, så der er ingen undskyldning for ikke at komme af sted.
På trods af at der nogle gange kan være
travle perioder, har det alligevel været
muligt at rejse rundt, både i forbindelse
med arbejdet og ”privat”. Under mit ophold har jeg ha- mulighed for at rejse
rundt i Kina, og besøge ﬂere kinesiske
byer, så pludselig giver undervisningen i
Kinas provinser hjemmefra lidt mere mening. Udover Chongqing, har jeg bla. besøgt Chengdu (Panda-byen), Shenzhen,
besøgt de andre AAer i Shanghai (kinesiskstuderende fra Asien Afdelingen), besøgt
Ingrid og Maja (Kinesisk 3. år) i Guiyang (i
Kinas fa@gste provins), hvore-er vi sammen tog et smut >l Kunming (Spring City).
Kina er sam>dig et meget godt sted at
rejse ud fra, når man skal se andre lande,
og jeg har bl.a. været i Hong Kong, Macau,
Vietnam og sidst men ikke mindst besøgte
jeg Katrine (Japansk 3. år) i Tokyo.
Prak>kanterne i Udenrigsministeriet er
lidt i samme båd, og på en SU kommer
man ikke langt. Derfor er der også været
fælles forståelse for, at man skal hjælpe
hinanden. De gange jeg har planlagt en

rejse >l et sted, hvor der har været et konsulat eller en ambassade, har jeg mailet >l
prak>kanterne på det pågældende sted.
F.eks. manglede jeg et sted at bo i Hong
Kong og i Guangzhou. Så mailede jeg de
forskellige prak>kanter og spurgte om ikke
det var muligt at låne en sofa. Folk har
været forbavsende gode >l at hjælpe, og
tage godt imod en. Udover gra>s logi, er
det også blevet >l privatrundvisning på
Ambassaden i Tokyo og General Konsulatet i Hong Kong. Meget fornemt.

Har du været på udveksling, i prak;k
eller på et studierelateret udlandsophold, så skriv om dine oplevelser ;l
SLYNG: slyng@punkt.ku.dk.

Retningslinjer for indlæg ;l SLYNG

På opfordring følger her redak>onens retningslinjer for udformningen af indlæg
som indsendes >l SLYNG.

Indlægstype og længde
Et indlæg >l SLYNG kan være på 10002000 ord hvis det er en prak>k- eller rejsebeskrivelse.
En fagar>kel kan være på mere end 2000
ord. På redak>onen forebeholder vi os ret
>l at redigere og forkorte indlæg, men
intet trykkes uden forfa?erindes/forfa?erens samtykke.
Overskri+, manchet og citater
Indlæg forsynes med en ”catchy” overskri-, dernæst en manchet på 3-4 linjer
som kort introducerer emnet.
Indel gerne teksten i afsnit som forsynes
med passende og gerne fængende overskri-er.
Udvælg gerne 1-3 citater fra teksten, og
>lføj dem e-er selve teksten.

Undgå forma<eringer
Undgå helst at lave for mange forma?eringer i teksten (fed, kursiv, indryk, indsa?e billeder, tekstbokse etc.), men send
os i stedet bare ”råteksten” da vi selv sætter teksten op. Helst i .doc eller .r=-format.
Billeder
Indsend gerne billeder i .jpeg eller .>f-format i højeste mulige opløsning sammen
med dit indlæg. Både billeder som illusterer indlæggets/ar>klens budskab og/eller
et billed af skribenten.
Oplysninger om skribenten
Opgiv navn, fag og årgang, hvis du er studerende. Er du ansat angiver du ligeledes
navn og s>llingsbetegnelse og gerne uddannelsesbaggrund også.

Faktabox
Forsyn gerne dit indlæg/din ar>kel med
en faktabox med henvisninger >l supplerende læsning, hjemmesider mm.
Er du i tvivl, kan du al>d maile >l
slyng@punkt.ku.dk og få klar besked!
Go’ skrivelyst!
/Redak>onen

Er du en dyg;g tegner og vil du gerne
have din egen stribe? SLYNG s;ller
spalteplads ;lrådighed ;l studerende
som ønsker at få aﬂøb for deres krea;vitet og har mod på at lave en fast
tegneseriestribe. Er du interesseret, så
skriv ;l slyng@punkt.ku.dk
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FOTOSERIE FRA
UDLAND

Tekst og foto Maya Schuster

En ﬂok studerende fra Tværkulturelle Studier havde ud fra tanken ”hvor kommer vi
højst sandsynligt aldrig >l, hvis ikke vi gør
det sammen nu” planlagt en studietur >l
Aserbajdsjan. Et land fyldt med modernisering, modsætninger og minoriteter, og
hvor den fremmedartede mad tvang folk
>l at bruge toile?er, der ikke var andet et
hul i jorden. Trods landets forholdsvis
ringe størrelse - det er lige omkring dobbelt så stort som Danmark - er det, på
grund af den isola>on af landsbyer Kaukasusbjergene er skyld i, fyldt med minoriteter, der har deres eget sprog. Seks
dages rundrejse i landet gav et spændende indblik i et muslimsk land med en
smuk og anderledes natur, der stadig er
ved at ﬁnde egne ben at stå på e-er Sovjetunionens fald. Den hek>ske hovedstad,
Baku, der er i voldsom forandring, stod i
kontrast >l de mindre byer, der virkede
meget mere imødekommende og afslappede. Og gammeldags: En lokal ﬂyveleder,
der fungerede som vores guide i byen Zaqatala, fortalte, at unge mennesker der
mødte hinanden ved, at fyren i lang >d på
pæn afstand fulgte e-er en pige, der først
e-er et passende >dsrum må?e vise ham
interesse. En af hans bekendte havde således først fået sin udkårne e-er to års
ihærdig vandren bagved den udvalgte
pige.
EKSPRÆSIDENTSYRKELSE
Heydar Aliyev var Aserbajdsjans tredje
præsident e-er Sovjetunionens sammenbrud. Han var også leder af det Sovje>sk
Aserbajdsjan fra 1969-1982 og døde i
2003, hvor hans søn overtog posten som
præsident. Dødsfaldet har dog ikke gjort
ham mindre populær. I samtlige af de
byer, vi kørte igennem hed hovedgaden
Heydar Aliyev Prospekt, mindst en skole,
et sygehus, en oﬃciel bygning var opkaldt
e-er ham, og langs veje hang hans billede. Mange steder med et af hans citater, der gerne omhandlede landets
storhed. Her er det en guldstatue på et lokalmuseum i en be?e bjerglandsby –
Lahic – der naturligvis også solgte et
større udvalg af bøger om ekspræsidenten.
Ældre dame sælger sokker.
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Ekspræsidentdyrkelse.

ASERBAJDSJAN
SPROGFORVIRRING

Gammel dame i bjerglandsbyen Lahic.
Hun stod på byens hovedgade i en lille
bod, hvorfra hun solgte enkelte souvenirs
– mangefarvede, strikkede sokker og et
vævet tæppe – lidt brugt tøj og andre
små>ng. Hun var meget ivrig e-er at
snakke, men talte desværre ikke andet
end azerityrkisk og tat – den lokale indoeuropæiske dialekt, der stammer fra gammelpersisk.
MUDDERVULKANER

Muddervulkan.

En af Aserbajdsjans største turista?rak>oner er – tro det eller ej – muddervulkaner. E-er at have taget en bus et stykke ud
af Baku, fandt vi en minibuschauﬀør, der
ville køre os >l muddervulkanerne. Vi
kørte langs kysten >l det Kaspiske hav – en
smuk tur med udsigt >l utallige olieborepla=orme. E-er en >me drejede vi af hovedvejen. Den næste halve >me gik
gennem en losseplads på en bumlet muddervej, der tvang chauﬀøren >l ﬂere
gange at vende om for at ﬁnde en ny vej.
Til sidst fandt vi dog frem >l vulkanerne,
der fak>sk viste sig, at være den lange tur
værd. Med udsigt over det blå hav tog det
særprægede landskab af revnet, tør, våd,
løbende og boblende mudder sig fantas>sk ud.
NYBYGGERI
Aserbajdsjan – eller i hvert fald hovedstaden Baku – er i gang med en stor fornyelsesproces. Den gamle by i midten af byen
står – næsten – uberørt. Stort set alle veje
er dog ved at blive lagt om. Men udenom
den gamle bydel er byen ved at forandre
sig med høj has>ghed. De ﬂeste bygninger bliver revet ned og ersta?et af nye,
der enten ligner en opdateret udgave af
de gamle, eller som dem på billedet minder om noget, der kunne stå i Dubai. I det
hele taget ligner byen på mange områder
en østeuropæisk udgave af Dubai. Strandpromenaden langs det Kaspiske Hav er
bred, fyldt med ballon- og madsælgere,
forlystelser og store guldsmykkede springvand.
Nybyggeri i Baku.
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STORMOSKÉEN I NORDVEST
KOMMENTAR / DEBAT

Måske, moské ik’... I denne spritnye sek;on, KOMMENTAR, sæ<er SLYNG fokus på en
ansat på ToRS og får vedkommende ;l at bidrage med sin viden på et aktuelt og kontroversielt emne i medierne for at høre deres vinkel på sagen. I de<e første indlæg
bringer vi et em@ilinterview med Claus V. Pedesen som kommenterer på sagen om
opførelsen af en stormoské i Københavns Nordvest-kvarter.
Af Chris/an Stampe Jensen
Opførelsen af en stormoské i København
er et omdiskuteret emne i medierne for
/den. Kri/kken, både i og af Københavns
Borgerrepræsenta/on, lyder, at projektet
er stø0et økonomisk af det iranske præstestyre. Claus V. Pedersen, er byggeriet
stø0et med penge fra Iran?
Pengene >l moskéen kommer, så vidt
vides, fra organisa>onen Ahl ul-Beyt (frit
oversat: Profetens hus”), en overvejende
iransk ﬁnansieret, shii>sk organisa>on der
udbreder kendskabet >l og propaganderer for den shii>ske variant af islam. Der
er intet skarpt skel mellem organisa>onen
og Den Islamiske Republik Iran, så man
kan vel godt sige, at pengene kommer fra
den iranske stat. Men man også kan sige,
at pengene kommer fra Ahl ul-Beyt.
Hvilken interesse har donorerne i at stø0e
bygeriet af en stormoské I København?
Det er vel i første omgang for at stø?e det
shii>ske samfund i København og omegn.
Sekundært vil man vel også vise, at shii>sk islam også har magt og agt i verden.
De?e sidste kan både være et signal >l
den vestlige verden og >l den muslimske
verden, hvor Iran (hvis vi vedtager, at det

DEBAT

er staten Iran, der ﬁnansierer) >l stadighed prøver at proﬁlere sig som den (eneste) magt, der kæmper for den
almindelige shia- og sunnimuslims ret og
værdighed. Især vis-à-vis Vesten.
Er det problema/sk? Hvorfor/hvorfor
ikke?
Jeg mener i og for sig ikke, at det er et
særligt problem, at Iran ﬁnansierer en
moské i København. Kri>kerne af den
”iranske model” mener vel først og fremmest, at man ikke bør lade en teokra>sk
stat (eller dens organisa>oner) ﬁnansiere
en moskéopførelse i København. Det kan
kri>kerne have ret i, men så skal man
være konsekvent og nægte alle totalitære,
”menneskere@ghedsundertrykkende”
lande ret >l at ﬁnansiere moskébyggeri
eller andre >ng i Danmark.
Vil en stormoské (stø0et økonomisk fra
Iran) være for alle muslimer bosiddende i
København og Danmark?
Jeg kan jo ikke sige, at ikke alle muslimer
er velkomne, men umiddelbart vil jeg sige,
at stormoskéen er for shii>ske muslimer,
altså et absolut mindretal af de danske
muslimer.

De katastrofale printerfaciliteter på ToRS

De ﬂeste studerende (og forhåbentlig
også ansa?e) har vel nok lagt mærke >l,
at det nyindførte system med kortlæsere
har gjort det >l et mareridt at printe på
ToRS. Sæ?er man sit kort i aﬂæseren, kan
man risikere, at der står en masse printopgaver i kø, og at disse bliver printet ud
på ens egen regning. Det er surt, specielt
hvis man står og skal printe noget i en fart,
og kun lige har et nogle få print >lbage.
Derudover er det heller ikke sjovt at betale for noget, man ikke skal bruge.
Må man have lov at foreslå, at man etablerer et system lignende det som ﬁndes på
resten af KU, hvor man indsæ?er penge
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på sin egen konto, som automa>sk afregnes e-er hvert print. Systemet kunne
måske ligefrem gøres så brugervenligt, at
man kunne indbetale via interne?et, så
man ikke behøver lægge sin vej forbi EDBafdelingen på NyKUA, og indbetale pengene der.

Hvis man ønsker et universitet i verdensklasse, så må noget så elementært som
nemme og billige printefaciliteter være en
selvfølge. Det kan ikke være rig>gt, at man
som studerende skal bruge unødig megen
>d på at ﬁnde en printer, der fungerer, og
er hensat >l at beny?e printefaciliteterne
under et helt andet tag end der hvor

Er modstanden mod projektet begrundet
eller kan den ses som udtryk for poli/sk
spin?
Der er mange begrundelser, hvoraf jeg har
nævnt én ovenfor, og nogle af begrundelserne har jeg svært ved at se en klar linje
i. Og der er selvfølgelig også poli>sk spin
med i spillet. Det ville da mærkeligt andet,
hvis eksilerede iranske modstandere af
Den Islamiske Republik Iran, menneskere@ghedsorganisa>oner og andre forsømte at udny?e lejligheden >l at sæ?e
fokus på situa>onen i Iran i dag.
Hvad synes du selv om projektet?
Som jeg allerede har nævnt, kan jeg ikke
se, at Iran er en værre eller en bedre
donor end så mange andre donorer. Personligt har jeg intet imod, at danske muslimer får deres ”kirker” i Danmark. Der
lever en del muslimer i Danmark, det er
ingen hemmelighed, og de skal på linje
med andre trossamfund have lov >l at
dyrke deres religion såvel i det private
som i det oﬀentlige rum.
Claus Valling Pedersen er lektor og
Ph.D i persisk li<eratur og vice-studieleder på ToRS, og ;ltræder i nær frem;d s;llingen som vice-ins;tutleder
e+er Marie Højlund Roesgaard.

mange dagligt færdes. Hvis ikke de?e allerede er blevet bragt >l ledelsens opmærksomhed, håber vi, at denne no>ts
vil, eller måske tjene som en reminder
om, at systemet snarest muligt skal bringes i orden så det bliver funk>onelt igen.

Har du et indlæg ;l DEBAT? Så mail det
;l slyng@punkt.ku.dk.

SLYNGelNYT: JUBILÆUM
En stolt redaktør viser her
10. udgave af
SLYNG frem,
som foruden at
koordinere og
samle indlægene også har
stået for udformningen af
bladet i dets
nuværende
layout.

Tekst og foto: Maya Schuster
Torsdag den 29. april fejrede SLYNG udgivelsen af det 10. nummer. SLYNG bød i

dagens anledning på kage og champagne. Tak ;l de fremmødte og særlig tak ;l
dem, der meldte sig ;l at skrive, fotografere, layoute og engagere sig i Tors’ in-

s;tutblad. Vi glæder os ;l at abejde sammen med jer og gøre bladet endnu
bedre i frem;den.

Er der nogen, der ikke havde mulighed for at komme, men som godt kunne

tænke sig at prøve kræ+er med redak;onsarbejdet på ToRS’ mest læste ins;-

tutblad, er chancen ikke forpasset. Skriv blot ;l eller duk op ;l næste redak-

;onsmøde. Tispunktet bliver slået op på SLYNGs facebookgruppe (der såmænd

bare hedder SLYNG).

De fremmødte studerende
og ansa2e på ToRS blev i
dagens anledning budt på
et glas boblevand af de
glade jubilanter.
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BAGKLoG
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SLYNGs bagside viser her et udpluk at Amir
Zainorins værker.

